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 مقدمة 
تمثل القيم محوًرا ىاًمافي حياة الطالب في مرحمة النمو بصورة عامة ومرحمة المراىقة بصفة 
خاصة، وفي حياة طالب التربة الخاصة لمصم وضعاف السمع، وذلك الن الطالب في فترة 
المراىقة يحتاجون لمقيم االجتماعية، حيث ان التحديات في التعرف عمى مشاعر اآلخرين، 
وتنظيميا، واالستجابة ليا، والصعوبات في اتباع القواعد االجتماعية، تجعل عممية إقامة 
عالقات طويمة األجل والحفاظ عمييا اكثر صعوبة ليؤالء المراىقين، وبالتالى عمى عدد أقل من 

 (ٔٔم(،Marie, (2017)  .العالقات وتجاوب أقل
أسوة بغيرىم من  فرص التعميمية لمصموفي نفس الوقت الذى ننادى فيو بإتاحة وتييئة ال 

، نجد ان العالم قد قفز قفزة ىائمة في مجال تعميم ذوي االحتياجات الخاصة الطالب األسوياء
، لالستفادة من مياراتيم وقدراتيم بشكل عام والصم وبصفة خاصة الصم ودمجيم بالمجتمع

والحصول عمى أعمى  حيث يوجد اليوم الكثير من الصم ممن استطاعوا استكمال تعميميم
ساتذة جامعيين يدرسون لمطالب ا أادين المتنوعة بل أصبحو الدرجات العممية في العديد من المي

الصم واألسوياء في آن واحد ويكون ذلك في أكثر من جامعة في الواليات المتحدة األمريكية 
ام وأوربا التى يوجد بيا أكبر جامعة لمصم بالعالم وىى جالوديت التى أنشئت ع

 ٕٖ٘م,)ٕٛٓٓ(,Howardم(ٗٙٛٔ)
ونظرًا ألىمية ىذه الفئة يوجد الكثير من المدارس لذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام والصم 
جتماعى وحق من حقوقيم حيث إنيم  وضعاف السمع بصفة خاصة وذلك النو مطمب إنسانى وا 

 يمثمون نسبة كبيرة اليمكن إغفاليا .
ي فترة المراىقة بصورة خاصة ألنيا مرحمة التفتح مع المجتمع وتمثل القيم أىمية كبية لمطالب ف

المحيط، حيث يحتاج المراىق من الصم زيادة قدرة التواصل مع األسرة ومع المجتمع المحيط 
 من األقارب والجيران واألصدقاء، والمقدرة عمى اكتساب عالقات طويمة األمد والحفاظ عمييا.
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ئة من الصم وضعاف السمع، حيث إنو يمثل القدوة الصالحة ويقوم المعمم بدور ىام مع ىذه الف
التى يحتذى بيا، ويقوم الطالب بتقميده، كما يؤثر عمى طالبو من خالل النشاط االجتماعى، 

( وىوالمسئول عن حصول الطالب ذوى ٕٔٔٓويعد معمم التربية الخاصة كما يشير )باندى،
طة الفردية، ومن بين تمك الخدمات التى اإلعاقة السمعية عمى الخدمات التى تتضمنيا الخ

يحتاجيا الطالبذو اإلعاقة وكيفية التعامل مع المجتمع المحيط، وىى إكساب الطالب القيم 
االجتماعية.ونظًرا لعدم وجود دراسات سابقة تتناول مشكمة تنمية القيم االجتماعية عند المراىقين 

باحثة أىمية دراسة تربية ىذه القيم من الصم وضعاف السمع عمى حد عمم الباحثة، رأت ال
االجتماعية ودور المعمم في تنميتيا لدى لطالبالصم وضعاف السمع حتى يسيل تعامميم مع 

 ،Pandy)مجتمعيم، وبالتالى رفع قدراتيم عمى التوافق والتكيف والتعامل اإليجابى مع المجتمع 
2011، 27). 

 : مشكمة البحث وتساؤالتو
تكمن مشكمة البحث في الدور التربوى لعالقة القيم االجتماعية بمطالب نمو التالميذ ذوى  

اإلعاقة السمعية في ىذه المرحمة)المراىقة( لطالب الصم وضعاف السمع من حيث أىمية ىذه 
الفئة وحقوقيم ووجوب مساعداتيم اجتماعًيا، وأىمية القيم االجتماعية ليم، وأىمية المرحمة 

بمطالبيا وحاجاتيا )المراىقة( وألىمية دور المعمم المربى ليم في أكساب ىذه الفيم  العمرية
االجتماعية، ولعدم تناول ىذا الموضوع عند ىذه الفئة في المرحمة العمرية في الحمقة الثانية من 
التعميم األساسى، وفي مدارس التربية الخاصة باألقصر، بالدراسة؛ فإنو يتكون سؤال ميم لدى 

باحثة يتطمب االجابة ىو ماىوالدور التربوى  لعالقة القيم االجتماعية بمطالب نمو التالميذ ال
 ذوى اإلعاقة السمعية في ىذه المرحمة )المراىقة( لطالب الصم وضعاف السمع؟

 وىذا السؤال الرئيسى يتفرع منو عدة أسئمة ىى : 
 ما ىو مفيوم القيم ؟ -ٔ
 لمراىقة؟ماأىمية القيم االجتماعية في فترة ا -ٕ
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 ما أىداف مرحمة المراىقة؟ -ٖ
 ما مطالب مرحمة المراىقة ؟ -ٗ
 ماىى الجوانب السمبية في فترة المراىقة؟ -٘
 ما دور المدرسة في بناء شخصية المراىق االصم؟ -ٙ

 يمكن تحديد أىمية البحث فيما يمى: : أىمية البحث
الجتماعية بمطالب تأتى أىمية البحث من أىمية الموضوع ذاتو، حيث يتناول عالقة القيم ا -

 نمو التالميذ ذوى اإلعاقة السمعية في ىذه المرحمة)المراىقة( لطالب الصم وضعاف السمع؟
 السعى لتحسين سموك الطالب عن طريق غرس القيم اإليجابية في نفوس الطالب. -
لفت نظر المسئولين بالتربية الخاصة بإىمية غرس القيم االجتماعية وتعديل سموك الطالب  -

 طالب الصم لضمان إعداد أجيال عمى كفاءة عالية من القيم والمبادئ اإليجابية .وخاصة 
االستفادة من الخبرات والتوجييات العالمية في تقديم القيم االجتماعية في صورة مقبولة ومفيومو  -

 لمطالب االصم.  
 تساعد الدراسة عمى معرفة المشكالت التى تواجو الطالب. -

 لتحقيق االىداف التالية:سعت الباحثة  : ىدف البحث
تسميط الضوء عمى عالقة القيم االجتماعية بمطالب نمو الطالب ذوى اإلعاقة السمعية في ىذه  -ٔ

 المرحمة )المراىقة( لطالب الصم وضعاف السمع.
 التعرف عمى أىمية القيم االجتماعية في فترة المراىقة. -ٕ
 ز إنتمائيم لغرس القيم اإليجابية. بيان دور القيم االجتماعية في بناء شخصية األجيال وتعزي -ٖ
 التعرف عمى المشكالت التى تواجو المراىق عند غرس القيم. -ٗ

 إعتمد البحث عمى منيجين ىما : : منيج البحث وأدواتو
المنيج الوصفي : ييتم المنيج الوصفي بتوفير أوصاف دقيقة لمظواىر التى يدرسيا  -أ

طة واألشياء والعمميات واألشخاص وتصوير الباحثون، أى : البحث عن أوصاف دقيقة لألنش
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الوضع الراىن أحياًنا وتحديد العالقات التي توجد بين الظواىر أوالتيارات التي تبدو في عممية 
نمو، ومن حين آلخر محاولة وضع تنبؤات عن األحداث المقبمة، ويشير إليو بعض الباحثين 

ية حتى اآلن؛ وذلك لصعوبة استخدام بأنو األسموب األكثر استخداًما في الدراسات االنسان
االسموب التجريبي في المجاالت التربوية ويستخدم الوصفي من البحث: االستبانة 

 (٘ٗم، ٕٓٔٓوالمقابمة.)فاندالين،
المنيج النقدى : ويعرف المنيج النقدى وفق مدرسة فرانكفورت بأنو أداة تحميل عقالنية  -ب

، أى أنو محاولة جادة لفيم العالم وتطوير عقل نقدى ىدفيا إعادة االعتبار لمذات اإلنسانية
يرسخ ثقافة التساؤل واإلبداع، ودراسة السياق االجتماعي والعمل االجتماعية 

 .(96:ٔٔم،  ٕٓٔٓلمظاىرة)ىاو،
 وتستخدم الباحثة من أجل تطبيق المنيجين السابقين االدوات التالية:

 تطبيق مبادئ التحميل النقدى -ٗتحميل المحتوى  -ٖالمقابالت  -ٕاالستبانة  -ٔ 
 مصطمحات البحث : 

القيم : ويعرف رسالن القيم بأنيا كل فكرة أوتصور أومعتقد آمر ناه؛ موجو لإلنسان، يؤمن بو،  -ٔ
ويوجو سموكو، واختياراتو بين البدائل، وتفضيالتو، ويصوغ رغباتو، ويعمل لو 

 (ٕٗ, ٜٜٙٔ.)رسالن،كمعايير
القيم االجتماعية : يعرفياالقيسي بأنيا "كل مالو عالقة بالمجتمع الكبيرخارج األسرة واألقارب  -ٕ

وليس ليا صفة اقتصادية أوسياسية، والقيم االجتماعية أعم من أن تكون مقصورة عمى 
 (ٕٔ٘،ٜٜ٘ٔالعالقات بين المسممين.)القيسي،

دالحميد محمد الياشمي بإنيا فترة تمتد من الطفولة إلى مرحمة مفيوم المراىقة : عّرفيا الدكتورعب -ٖ
سنة والمراىق ىو فتى قارب الحمم، فإن بداية رجولة الفتى وانوثة  ٖٔ:  ٕٔالرشد من سن 

الفتاة تشيد تطورات جسمية عميقة ليست مقصورة عمى االعضاء الجنسية فقط 
 (ٙٛٔ، ٜٙٚٔ)الياشمى،
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ىى وجود خمل داخل الجياز السمعى Hearing Impairmentتعريف اإلعاقة السمعية : :
لدى الشخص وىذا يؤدى إلى عدم القدرة عمى تأدية وظيفتو، ويقمل من قدرتة عمى سماع أى 

القمش،مصطفي، والجولدة )صوت؛ وىذا أدى إلى أن الكالم الغير المنطوق غير مسموع 
 ( ٖٓم،ٕٗٔٓوأخرون

االشخاص الذين الينتفعوا بحاسة السمع في (:الطالب الصم ىم  Deafnessالصمم  ) 
حياتيم اليومية، سواء من المولودين بفقدان السمع تماًما أو بدرجو أعجزتيم عن االعتماد عمى 
آذانيم في فيم الكالم،وتعمم المغة المنطوقة.ويترتب عميو في جميع الحاالت فقدان القدرة عمى 

 (.ٕ٘م, ٕٙٓٓسماع الكالم وتعمم المغة )الروسان،فاروق، 
:ىم لدييم بقايا سمع، وتؤدى الحاسة السمعية  Hard of Hearingالضعف السمعى : 

وظائفيا بدرجو محدودة، ويكون لدييم القدرة عمى تعمم المغة والكالم بإستخدام المعينات السمعية 
 Ysseldke & Algozzien. (2005, 326)أوبدونيا .)

 الدراسات السابقة : 
(: إسيام األسرة في تنمية القيم االجتماعية لدى ٜٕٓٓمثبت بن محمد بن عبداهلل البقمي ) -ٔ

الشباب استيدفت الدارسة إلى بيان أىمية القيم االجتماعية في وقاية الشباب من االنحراف 
وابراز أىمية مرحمة الشباب وموقفيم من القيم االجتماعية واستخدم الباحث المنيجين التاليين 

في الىمية دراسة القيم االجتماعية ومرحمة الشباب واالسرة وكيفية القيام بالدور المطموب الوص
في سبيل تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب والمنيج االستنباطى : لتحميل النصوص الواردة 
في المراجع والصادر ذات الصمة بموضع الدراسة   وقد توصل إلى عدة نتائج من ابرزىا :ان 

االجتماعية ىى المرشحات والمعيير التى يستفاد الشباب منيا في معرفة الخيروالشر  القيم
والصواب والعقاب وأن يكون لديو القدرة في الحكم بيا عمى االموروتحمية من االنحراف، وكان 
من ابرز توصياتو :قيام االسرة بتطبيق القيم االجتماعية بحيث تكون قدوة صالحة ألبنائيا 

م عمى الممارسة ليذه القيم وأمثاليا. والفرق بين الدراسة السابقة والبحث الحالي:أن ومساعًدا لي
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الدراسة السابقة تناولة إسيام األسرة في تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب أما البحث الحالى 
ما الحالي فيتناول دور المعمم في تنمية القيم االجتماعية، والدراسة السابقة أنجزت خارج مصر أ

البحث الحالي فيو عن عالقة القيم االجتماعية بمطالب نمو الطالب ذوى اإلعاقة السمعية في 
ىذه المرحمة )المراىقة( لطالب الصم وضعاف السمع.باألقصر بمصر ، وستستعين الباحثة 

 بيذه الدراسة السابقة  في أىمية القيم االجتماعية في فترة المراىقة.
(: القيم المتضمنة في مقرر الحديث لمصف الثالث ٜٕٓٓسفير ) القرشى، وفايز بن عبد اهلل -ٕ

متوسط أىداف الدراسة، وتتمثل أىداف الدراسة في التعرف عمى القيم المتضمنة في مقرر 
الحديث لمصف الثالث متوسط والتعرف عمى القيم التي يجب أن تنعكس في محتوى مقرر 

 الحديث لمصف الثالث متوسط 
نواحي القصور مقرر الحديث لمصف الثالث متوسط فيما يتعمق بتنمية والقاء الضوء عمى    

القيم اإلسالمية وقد توصل إلى عدة نتائج من أىميا عدم وجود بعض القيم اإلسالمية الواجب 
توافرىا في مقرر الحديث لمصف الثالث لذا يوصي الباحث بضرورة تضمين كتاب الحديث 

..وأشارت أيًضا النتائج إلى أن دور مقرر الحديث لتمك القيم وىي العدل والشجاعة .....
لمصف الثالث المتوسط، كان بدرجة متوسطة ، لذا يوصي الباحث بالعمل عمى تعزيز مقرر 
الحديث لتمك القيم وأشارت ايًضا النتائج إلى وجود اختالفات في االستجابات حول دور مقرر 

ومكتب التعميم والخبرة، لذا توصي  الحديث في تعزيز القيم اإلسالمية حسب العمل الحالى
الدراسة بالعمل عمى عقد ندوة عممية لمناقشة أسباب اختالف ىذه الفئات في استجابتيا والسعي 
الجاد إليجاد بيئة تعميمية راقية لجميع التالميذ في جميع المكاتب والفرق بين الدراسة السابقة 

 والبحث الحالي أن الدراسة السابقة تناولت 
المتضمنة في مقرر الحديث لمصف الثالث متوسط أما البحث الحالي فتناول عالقة القيم القيم 

االجتماعية بمطالب نمو  التالميذ ذوى اإلعاقة السمعية في ىذه المرحمة)المراىقة( لطالب 
الصم وضعاف السمع والدراسة السابقة أنجزت خارج مصر أما البحث الحالي فكان في مصر 
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قيم االجتماعية في فترة الباحثة بيذه الدراسة السابقة  في أىمية ال )االقصر( وستستعين
 .المراىقة

(: دور معممى التربية الخاصة في تسييل عالقات الصداقة ٕٚٔٓدراسة ىانى مارى ) -ٖ
بين االقران وبين الطالب المعتدلى اإلعاقة الذىنية في المدرسة الثانوية الدنيا ىدفت تمك 

، وبين الطالب ة في تسييل العالقات بين األقرانعممى التربية الخاصالدراسة إلى معرفة دور م
، وبمغت عينة الدراسة تسعة من معممى ة الثانوية الدنياالمعتدلى اإلعاقة الذىنية في المدرس

، وتم تنظيم المقابالت مع المعممين ذوى االحتياجات الخاصة بالمدرسةالمرحمة العاممين مع 
عظيمًا يبذلو المعممون في العمل وتعزيز الكفاءة االجتماعية لدى  ،وأظيرت النتائج مجيوداً 

الطالب .والفرق بين الدراسات السابقة والبحث الحالى أن الدراسة تناولت جزئية واحده أوقيمة 
واحدة من القيم االجتماعية وىى العالقة السيمة بين االقران وفي فئة مختمفة وفي المدارس 

لبحث الحالى فيتناول عالقة القيم االجتماعية بمطالب نمو الطالب الثانوية وخارج مصرأما ا
ذوى اإلعاقة السمعية في ىذه المرحمة )المراىقة( لطالب الصم وضعاف السمع في 

 االقصربمصر .
 أوجو االستفادة من الدرسات السابق : استفاد البحث الحالى من الدراسات السابقة فيما يمى :

 تحديد مشكمة البحث. -1
 اإلطار النظرى . تدعيم -2

 .تحديد المنيج المستخدم
 خطوات البحث

 تسير الدراسة في ىذا البحث وفًقا لممحاور التالية :
 أواًل: أىمية القيم االجتماعية في فترة المراىقة. -ٔ
 ثانيًا:أىداف مرحمة المراىقة. -ٕ
 ثالثًا: مطالب مرحمة المراىقة. -ٖ
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 رابعًا: خصائص مرحمة المراىقة. -ٗ
 السمبية في مرحمة المراىقة.خامسًا: الجوانب  -٘
 سادسًا:دور المدرسة في بناء شخصية المراىق االصم. -ٙ

 أواًل: أىمية القيم االجتماعية في فترة المراىقة :
بعد التعرف عمى المرحمة الحساسة التى تمرعمى الشخص نتعرف عمى العالقة واالرتباط بين 

قيم والتزاميم بقيم مجتمعيم شغل بال عمماء القيم االجتماعية وفترة المراىقة وتمسك المراىقين بال
االجتماع والتربية وان المراىق يميل دائما إلى التغير والتجديد والتميز ويكون ىذا عمى حساب 
قيم المجتمع وثقافتو فالبد من اتقان التعامل مع المراىق في ىذه المرحمة وىذه المرحمة تميل 

من قيم المجتمع الن ثقافتيم تميل لالنحراف إلى التطور الخاص بثقافة الشباب التى تحد 
ظيارالقيم االجتماعية بشكل جيد وتوجد دوافع تساعد  ويمكن نتغمب عمى ىذا بالمتابعة وا 

الزيود،  ).المراىق عمى الحفاظ عمى القيم االجتماعية وتتضح أىمية القيم االجتماعية في اآلتى
 (ٜٖ،ٖٛ، ٕٙٓٓماجد،
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ث عمى الخير: ترشد القيم االجتماعة سموك االنسان وتدفعو تساعد القيم االجتماعية في الح
لمخير وخاصة إذا تأسست في المراىق منذ النشئ،مثال ذلك التعاون من القيم االجتماعية التى 
تدعو إلى الخيرونبذ اآلنانية والفردية وقيمة التعاون متفقة مع مطالب واحتياجات المراىق الن 

تعاون ويرى أثر ذلك في المجتمع لذلك نجد المربين يوصون المراىق يشعر بذاتو من خالل ال
بانخراط المراىقين في األنشطة التعاونية مثل الرحالت والجمعيات التعاونية ومنظمات اإلغاثة 
وجماعة اليالل االحمرومشروع الخدمة العامة  لما ليا من أثر عمى المراىق النو يشعر 

م ى اإلْثِم ]و  بالسعادة والفخرمثال قول اهلل عز وجل ُنوا ع  م ى اْلِبرِّ و التَّْقو ى و ال  ت ع او  ُنوا ع  ت ع او 
( فالبد من غرس القيم االجتماعية في مرحمة المراىقة ٕ[ )سورة المائدة :اآلية رقمو اْلُعْدو انِ 

وترسيخيا الن المراىق يحدث لديو تمرد عما كان عميو في فترة الطفولة فإذا تم تأصيل ىذه 
 ره مطوره سوف يستمر عمييا المراىق في جميع مراحل حياتو.القيم بصو 

تسيم القيم االجتماعية في الوقاية من االنحراف: حيث أن القيم االجتماعيو تعطى وازع دينى 
ا تغرسة من قيم نبيمة داخل داخل المراىق وتوقظ ضميرة بشكل مستمر فالقيم ليا أثر بالغ فيم

ة عمى اشباع متطمبات المراىق وتمبية طمباتو حتى ، كما تساعد القيم االجتماعيالشخص
الينحرف ويصبح الطالب مستقر أجتماعيًا ونفسيًا فيشعر بداخمو بالمواطنو الصالحو 

 .(ٕٛ،ٔٛ، ٜٕٓٓ)البقمي،
أىمية القيم االجتماعية في صقل الشخصية:من احتياجات المراىق ومتطمباتو شعوره بكيانو،  -ٔ

المراىق وتجعل لو مكانو فيمجتمعو فمجتمع المراىق يسعى والقيم االجتماعية تبرز شخصية 
دائًما إلظيار شخصيتو لذلك يقمد المشاىيرويتتبع الموضو الشباع رغباتو،والقيم االجتماعية 

 تغير كل ىذه القناعات الخاطئة وتشجع السموك اإليجابى.
جتماعية توجو المراىق أىمية القيم االجتماعية في الشعور بالمكانة والدور االجتماعى:القيم اال -ٕ

عمى االختالط واالحتكاك بالمجتمع، فإذا كان المراىق مقتنع بيذه القيم سوف يطبقيا ومن ىنا 
يستطيع المراىق أن يظير نفسيفي المجتمع ومن القيم االجتماعية برالوالدين والطاعة والتعاون 
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طريق االختالط بأفراد  والنصيحة واالحترام وغيرىا من القيم النبيمو وىذه التطبق إال عن
ذا نجح في ذلك يشعر المراىق بقيمتو ومكانتو االجتماعية في المجتمع .  المجتمع، وا 

اىمية القيم االجتماعية في بث اإليجابية: تدفع القيم االجتماعية إلى االيجابية في المجتمع وفي 
ة التى تجعل المراىق التعامل مع أفراده والقيم االيجابية مثل قيم االصالح والعطاء والنصيح

يندمج مع الجماعات في العمل والمشاركة في االراء وفقدان المراىق ىذه القيم وجيمة تؤدى بو 
إلى االنطواء والعزلة ويكون لمقيم االجتماعية تأثير كبير إذا دعمت بكتاب اهلل والسنة النبوية، 

الصالحة في المجتمع )البقمي،  واذا أكثرمن مخاطبة العقول والوجدان، وأيًضاإذا انتشرت القدوة
ٕٜٓٓ  ،ٛٔ- ٕٛ) 

ذا كانت القيم قوية  -ٖ القيم االجتماعية تعمل عمى حماية االمن القومى ضد أى تيديد خارجى وا 
أدت إلى زيادة قدرة الدولة عمى حماية الشعب من الغزو الفكرى فالقيم االجتماعية ليا أىمية 

 (ٚ٘، ٜٕٓٓعمى المستوى الوطنى )منصور، سميمان،
وتبين لمباحثة مماتم استعراضو أن القيم االجتماعية تتفق مع عادات مجتمعنا وتعاليم ديننا، 
وأنيا ذات أىمية كبيره لمطالب المراىق فيى تحافظ عمى تماسك المجتمع من خالل المبادئ 
الراسخة والمثل العاليا وتساعده عمى مواجية التطورات والتغيرات التى تواجيو، وتعمل عمى 

أجزاء ثقافات المجتمع مع بعضيا البعض لكى تكون متناسقة، كما أنيا تعطى المراىق  ربط
 القدرة عمى الشعور بالصواب والخطأ.

 ثانيًا: أىداف مرحمة المراىقة: المرحمة ليا عدة أىداف عامة منيا : 
 إسيام الطالب في خدمة المدرسة والمجتمع . -
 تزويد الطالب بالقيم وميارة السموك . -
 تأكيد المفيوم الوطنى لمطالب الديمقراطية وتقوية أعتزازىم بوطنيم . -
 إعداد الطالب وتييئتو لمحياه االجتماعيو الناجحة في المجتمع . -
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، واالرتفاع بمستوى النمو المتكامل لطالب بيذه المرحمة في متابعة عمل المدارس االبتدائية -
 واالجتماعية .الجوانب العقمية والجسمية والوجدانية والروحية 

اتاحة الفرص لتمكين ذوى المقدرة لمتابعة التعميم في مراحمة التالية عمى حسب رغباتو  -1
 (ٜٖ،ٜٕٓٓواستعداداتو .)القرشى، سفير 

ترى الباحثة :أن المراىق يبدأ برسم أىدافو وطموحاتو في ىذه المرحمو تحديًدا النيامرحمة  -
دم لممراىق الدعم العاطفٍي والمعنوي والتوجيو االندفاع والحماس الشديد وأفضل مايمكن أن يق

واالرشاد وتنمية قدراتيم ومواىبيم ودمجيم مع أفراد المجتمع و المدرسة تعتبر أفضل ميدان 
، ولكن طبيعة التغير المجتمع ليحقق ذاتو ويشعر بوجودهيمكن أن يساعد المراىق في دمجة ب

ىذه المرحمة من ناحية وانخراطة في مرحمة النمائى السريع والمفاجئ الذي يعيشو المراىق في 
، وأختالف االنظمة والبرامج التعميمية، وكثرة الحاجات االعدادية الجديدة من ناحية آخرى

 والمطالب تؤدي بالمراىق إلى عدم استيعابو لمسار وابعاد ىذه المرحمة وايًضا اضطراب سموكو.
 مطالب مرحمة المراىقة 

 : النمو الجسمى
 لمدرسةأواًل:دور ا

 تنمية وتنقية القيم لدى المراىق وتقديم االرشاد الوقائى.  -
 مد المراىق بالمعارف والخبرات التى تساعدة عمى تكوين السموك االيجابى .  -
 االىتمام بالفروق الفردية وتنمية الشخصية السموكية لممراىق. -
 المرحمة.تنبيو المراىقين عمى أن التغيرات الجسمية ىى من مظاىر النمو في ىذه  -
 توجيو المراىق ضعيف البنية لألنشطة التى تتناسب مع قدراتو. -

 ثانًيا:دور االسرة 
 التغذية الصحيحة عامل ىام النيا تساعد عمى النمو الجسمى. -
 توفير وسائل ترفيييو تناسب مرحمة النمو. -
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 النمو العقمى : 
 دور المدرسة : 

 نولوجى.إستثمار عقل الطالب في االبداع والتقدم التك -
 توفير الخدمات اإلرشادية لممتأخرين دراسيًا. -
 تكريم المتفوقين وتشجيعيم. -
 تعزيز البرامج واالنشطة المختمفة لطالب. -

 دور االسرة
 تقوية العزيمة لدى المراىق لزيادة إحساسة بالثقة. -
 العمل عمى توجيو المراىق إلتخاذ القرارات المالئمة. -

  : النمو االنفعالى
 :دور المدرسة 

 منع النقد الجارح لممراىق  -
 ( ٕٗ:ٜٕ،ٕٛٔٓمساعدة المراىق في التغمب عمى مظاىرالقمق والعزلة والخجل)العطوي،  -

 دور االسرة : 
 إشباع رغبات وميول وحاجات المراىق .

 : النمو االجتماعى
 دور المدرسة : 

 توعية المراىق لمتعامل االفضل مع اآلخرين. -
 من خالل االنشطة المدرسية. تنمية الذكاء االجتماعى لمطالب -
 توجو الطالب ليتكيف مع مجتمعو . -

 دور االسرة : 
 إرشاد المراىقين لمقيم االيجابية الصدق والعدل. -
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 مساعدة المراىقين لالستقالل واالعتماد عمى النفس. -
 تنمية وسائل االقناع والمناقشة والحوار . -

 النمو الجنسى : 
 االنشطة الدينية واالجتماعية.دور المدرسة: إشراك الطالب في 

 دور االسرة: ترسيخ وتعميم القيم االجتماعية والتعاليم الدينية لممراىق. 
  :النمو الخمقى

 دور المدرسة: 
 توعية الطالب بالمحاضرات والتدوات واالذاعة المدرسية. -
تجاه دور االسرة :تربية المراىق تربية اجتماعية صحيحة، وتوجيو سموكو االيجابى  -

 ( ٕٗ:ٜٕ، ٕٛٔٓالصواب.)ىيا محمد مسعد العطوي،
من خالل مشاىدات ومالحظات الباحثة ضمن مجال عمميا كمعممة تربوية ارتباط القيم بعممية 
التعميم، فالمدرسة واالسرة مسئوالن عن تنمية القيم لدى الناشئة؛ حيث تقوم األسرة بتنمية القيم 

ذه القيم لدى الطالب وىذا يؤكد عمى دور المعمم في لدى أبنائيا وتعمل المدرسة عمى صقل ى
تنمية القيم اإليجابية وغرسيا لمطالب، فالقيم االجتماعية تعمل تربية الضمير اإلنسانى وحمايتو 

 من اآلنانية كماتعمل عمى إحداث التوازن وتحقيق التوافق والتكيف.
لمنضج وتتسم بسعة في خصائص مرحمة المراىقة :ىى مرحمة انتقال الطالب من الطفولة 

التغيير والتحول، وىى مرحمة حرجة في حياة الطالب، وىذه المرحمة تكون منعكسة عمى 
شخصية الطالب نتيجة التفاعل االجتماعى لمطالب وتشجيعو عمى تحقيق ذاتو والقناعة الذاتية 

 :  وعمى المعمم ادراك الوسائل لتعزيز ثقة المراىق بنفسة ومن خصائص مرحمة المراىقة
الخصائص الجسمية : يتسم الطالب في ىذه المرحمة بطفرة في النموفتظير زيادة في  -

االوزان وتتضح في البنات ثم الذكور ويوجد طالب يتأخر نموىم إلى بعد المرحمة فعمى المعمم 
 يكون المرشد والموجو عن طريق اشراكيم في االنشطة وخاصة الطالب المتأخرين في النمو .
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راىق ييتم بمظيره والتغيرات السريعة في نمو الطالب قد تؤثر عمى صحتيم الطالب الم -ٔ
 فتجعميم يميمون لمكسل وعمى المعمم مرعاة ذلك االمر ويرشدىم لدروسيم.

 الطالب المراىق يعانى من مشكمة العادات الغذائية الغير صحيحة. -ٕ
 ييتم المراىق بمظيره وذاتو الجسدية ويسعى لتطورىا. -ٖ

مماتقدم بأىمية المعمم في معرفة النمو الجسمى وخصائصو، ومايترتب عميو من وتشير الباحثة 
 ارشادات ونصائح.  

 الخصائص االجتماعية: -
المراىق يعتبرأقرانو مصدر لقواعد السموك، فعمى المعمم أن يساعد الطالب عمى  -ٔ

 االستقالل واالعتماد عمى النفس.
البارزين، ليشعر باألمن النفسى، ودور إحتياج المراىق لتقبل اآلخرين وخاصة األشخاص  -ٕ

 المعمم بناء الذات االجتماعية لممراىق.
وتصل الباحثة مماسبق إلى إبراز دور المعمم في تيذيب خمق الطالب، ومحاولة إكسابو القيم 

 االيجابية، واحترلم اآلخرين، وعدم التمرد عمى األسرة.
 الخصائص االنفعالية: -
التقمبات االنفعالية لمطالب نتيجة لمتغيرات البيولوجية وعمى المعمم االخذ  فترة المراىقة تعتبر فترة 

 بأيدييم حتى يتجاوزوا ىذه المرحمة.
 شعور المراىقين بعدم الثقة بالنفس وعمى المعمم أن يشرك التالميذ في االنشطة. -ٔ
يعانى المراىق من توترات نفسية بسبب عدم التوازن البيولوجيويتحدى معممو وأىمو وعمى المعمم  -ٕ

 ( ٚٛ،  ٙٛ، ٕٔٔٓ) سوفي نعيمو،.إشراكيم في االنشطة المتنوعة 
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  : الخصائص العقمية المعرفية
 إداراك المراىق في ىذىالمرحمة لممبادئ والمفاىيم وقيم الخير والشر. -ٔ
بالفيم العميق لكل مايحفظو ويربطو بالخبرات السابقة ويتميز بالتخيل والتأمل يتميز المراىق  -ٕ

 ( ٛٛ، ٕٔٔٓ) سوفي نعيمو،.لالشياء والقدرة عمى التفكير في االحداث
وترى الباحثة أننانستنبط مما سبق أن الخصائص العقمية تتميز بزيادة التفكيرواالدراك والتخيل 

 مم في توجيو الطالب وتنمية القيم االجتماعية لدييم .   والتذكر وىذا يؤكد عمى أىمية المع
 :الخصائص النفسية لمطالب المراىق

يميل المراىق إلى النفور من النشاط والعمل نتيجة الخمل في إفراز اليرمونات لديو، وخاصة في  -ٔ
ما، وعندما بداية المراىقة،وكما تتميز ىذه الفترة بعدم االستقرار والضيق والممل عند إختيار أمر 

يختار المراىق األمر سرعان ما يغير رأيو، وايًضا يصاحب شخص ويفترق منو وتتميز فترة 
المراىقة بالتمرد والثورة والغضب عمى كل من لو سمطة عمى المراىق مثاًل األسرة والمدرسة 
 والمجتمع ويزداد ذلك السموك في حالة عدم تقبميم لسموك المراىق، فمنيم من يرى المراىق
يغضب ويثور ويستخدم العنف ألسباب بسيطة جًداويرجع ذلك لعدم تحكم المراىق في انفعاالتو 

 (ٙ٘،  ٕٙٓٓ)الزيود، ماجد،
يحاول المراىق أن يكثر من محاوالتو لكى يثبت وجودة وُيأخذ برايو، فالمراىق يعتنى بمظيره  -ٕ

جية، فالبد في ىذه المرحمة ويميل لمجنس اآلخرويطيل النظر في المرآة نتيجة التغيرات الفسيولو 
اإلقتراب من المراىق وتوعيتو بتعاليم الدين اإلسالمي وتحصينو ضد اإلغراءات التي تواجيو 
حتى ال يمحق بالمراىق تيار الصراع النفسي واالجتماعي بسبب قمة خبرتة الدينية والتربوية 

 ( .ٜٕٛ،  ٕٚٓٓوالنفسية واالجتماعية )خضر، عبد الباسط متولى،
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ىنا وكما الحظت الباحثة أن المتتبع لسموك الطالب في ىذا السن بإنيم يتسمون بالتمرد  ومن
عمى الراشدين، ويحاولون التحرر من سمطة األسرة بشكل مسرف، وايضًا التحرر من السمطة 

 بشكل عام، والسخرية من اآلخرين، والتمرد بجميع أشكالو في المواقف الحياتية.
أىمية وعي المعمم بيذا النمو وعمى ضرورة توجيو الطالب بالرؤيا وىنا أكدت الباحثة عمى 

 الحقيقية الصحيحة المالئمة في ىذه المرحمة.
  :الجوانب السمبية في مرحمة المراىقة

 رغبة المراىق في العزلة وتجنب اآلخرين. -ٔ
 عدم رغبة المراىق في القيام بأي نشاط،وعمل أي مجيود. -ٕ
 ل لعمل نتيجة لممماللسريع.رغبة المراىق في التغيير من عم -ٖ
شعور المراىق بالقمق والتوتر، وعدم إستقراره العضوي والنفسي حيث تتغير إتجاىاتو كما يتغير  -ٗ

 جسده.
 االنفعال العنيف نتيجة االضطراب الناتج عن النمو وتغيرات الجسم. -٘
 فقدان الثقة بالنفس نتيجة لمضغوط االجتماعية. -ٙ
 التغيرات الجسمية التي حدثت في جسمو.زيادة خجل المراىق وحياؤه نتيجة  -ٚ
 ٜٕٓٓقضاء وقت المراىق في أحالم اليقظة، وبطل الحمم المراىق نفسو )ناصر الشافعى ، -ٛ

،ٕٔ :ٕٜ) 
 ثالثًا: دور المدرسة في بناء شخصية المراىق االصم :

إن ىدف المدرسة بناء شخصية المراىق بما ُتييئو من مناخ وجوصحي مالئم يساعد عمى 
النمو المعرفي واالجتماعي واالخالقي واالنفعاليوبما تقدمو من خبرات ومعارف وممارسات 
عممية، فالمدرسة عممو ليا وجيان ىما العمم والتربية، ومن ىنا اىتمت المؤسسات التربوية 

ن نواحييا االربعو العقمية والنفسية والجسمية واالجتماعية، وىذه النواحي بإنماء الشخصية م
أجزاء متكاممة تكون شئ واحد ىو الشخصية وتنمييا المدرسة من خالل البرامج واألنشطة 
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المدرسية المرسومة بعناية ومخططة بدقة حتى تصل لتكوين شخصيات نامية ومتكاممة لدييا 
ة التنمية، والمجتمعات تختمف في ثقافتيا عن بعضيا البعض، القدرة عمى المشاركة في عممي

حيث أن كل مجتمع لو نمط معين في شخصية أفراده، فعمى المؤسسات التربوية االىتمام 
بشخصية طالبيا لكي تنجح فيإعدادىم لمحياة المستقبمية بالشكل الذي يؤىميم لتحمل المسئولية 

عادة بناء المجتم ع، وىذا اليتم إال من خالل نجاح المدرسة في آداء واالعتماد عمى النفس وا 
وظيفتيا التي من خالليا تعمل عمى إعداد مواطن صالح لو شخصية متكاممة 
وناضجة,والمدرسة تعطي الطالب مزيد من الفرص لمتدريبات العممية فيما يتصل بالقيم 

تعامل االجتماعي واالتجاىات في العمل الجماعي وتكوين الصداقات وآداب السموك وقواعد ال
 وأىداف واغراض المدرسة تكون كالتالي: 

 تدريب العقل: تطوير قدرة الطالب الذىنية وتنمية ذكاءة. -
 تعميم األساسيات: عممية التعمم االساسية الستمرار الثقافة وأنتقاليا من جيل لجيل. -

 االجتماعي لممجتمع المحيط.التكيف مع المجتمع: تعميم الطالب المراىق كيفية التكيف مع الواقع 
حل المشكالت والتفكير الناقد: إعداد المراىق ليكون قادر عمى إجراء الطريقة العممية لحل  -

 المشكالت التى تواجو المجتمع من خالل تشجعيم عمى البحث واالطالع.
التعميم من أجل إحداث تغير اجتماعي: بمعنى المساىمة في تصحيح المشكالت االجتماعية  -

 عتماد عمى النفس.واال
التربية لتحقيق الذات: مساعدة المراىق عمى االبتكار وأخذ القرارات الصائبة واالعتماد عمى  -

 النفس.
 (ٚٗ، ٜٜٛٔمحمد سالمة محمد غبارى، )التربية لالعداد لممستقبل -
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 التعقيب :
اعتماًدا عمى ماسبق ذكره؛أن فترة المراىقة ىى فترة انتقالية من الطفولة إلى الرشد والبموغ، 

عام عمى  ٕٗ: ٖٔوالباحثون اختمفوا حول التحديد الزمني ليذه المرحمة، ويمكن أن تحدد من 
وجو االحتمال، فيى تنتيي عند تحمل المسئولية والزواج،وعميو نرى أن المراىقة نتاج مجتمع 

متداد الدراسة التي تتطمب من المراىق ص ناعي حديث؛ ويرجع ذلك إلى تعقد الحياه الحالية وا 
طويمة من العمل المستمر والجد والتخصص مينًيا وحرفًيا، فالمراىقة ليا رغبات نفسيو 

 ومتطمبات متعددة ومختمفة وخصائص اجتماعية وعضوية ونفسية ....الخ .
والبعض يرى فترة المراىقة بأنيا فترة اضطراب وتوتروالبعض يرى أنيا مرحمة طبيعية عادية 
وذلك يكون في المجتمعات البدائية، وبعض العمماء يرى أنيا مرحمة منفصمة ومستقمة 
بذاتيا)جان جاك روسو( ومنيم من يرى فترة المراىقة بأنيا حمقة متصمة بباقي الحمقات النفسية 

سيغموندفرويد( فالمراىقة مرحمة مشاكل موضوعية وذاتية، فيجب إيجاد الحمول والعضوية )
المالئمة لمحد من ىذه المشكالت. لذلك نستنتج أن ىناك أىمية كبرى الكساب المراىق قيم 
العدل والرضا والقناعة والحب والتكامل االجتماعي وغيرذلك من القيم االجتماعية ألنيا الكفيمة 

ن السموكيات الخاطئة والفساد، لذا يجب دمج القيم في المناىج الدراسية وعدم بحماية المجتمع م
تجنب الجانب الوجدانى الذي تقع  فيو القيم باعتبارتعميم القيم ناتًجا ميم يمكن وضعو في 
المناىج الدراسية لتكوين الشخصية المتكاممة لمطالب، كما أن لمقيم االجتماعية دور يتمركز في 

ة السوية لمطالب، ومن ىنايجب عمى كل طالب أن يكون عضًوا نافًعافي تكوين الشخصي
المجتمع يفعل الخير ويتجنب المعاصي، ويتضح لمباحثة أن القيم االجتماعية صالحة تتجسم 
مع عادات وتقاليد المجتمع وىذا ما يؤكد عمى أىمية القيم لمطالب المراىق وماليا من أثر 

يم األثر العظيم عمى الطالب من خالل ازدياد ثقتو بنفسو، ومن إيجابي عمى سموكياتو ويكون لمق
 ىنا تبرز الحاجة إلى تدعيم القيم لدييم من خالل االنشطة المدرسية والمناىج الدراسية .  
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 أواًل المراجع العربية:
 الكتب

القومي لمترجمة، ، المركز ٔم(: النظرية النقدية مدرسة فرانكفورت، ترجمة ثائر ديب، ط ٕٓٔٓألن ىاو ) .ٔ
 المجمس األعمى لمثقافة، القاىرة، مصر.

م(: سيكولوجية االطفال غير العاديين، مقدمةفي التربية الخاصة،دار الفكر لمطباعة ٕٙٓٓالروسان،فاروق ) .ٕ
 .ٙوالنشر والتوزيع، عمان، ط

 .ٜٖ، ٖٛم(: الشباب والقيم في عالم متغير، دار الشروق،عمان،صٕٙٓٓالزيود، ماجد ) .ٖ
 .ٙ٘م(: الشباب والقيم في عالم متغير،  دار الشروق، عمان، صٕٙٓٓالزيود، ماجد ) .ٗ
(: التدخل المبكر لالطفال المعرضون لمخطر، دار الثقافة لمنشر ٕٗٔٓالقمش،مصطفي، والجولدة وآخرون ) .٘

 والتوزيع، عمان.
نبيل نوفل وآخرين، مكتبة  م(: مناىج البحث في التربية وعمم النفس، ترجمة محمدٕٓٔٓديوبولد ب فاندالين) .ٙ

 األنجمو المصرية، القاىرة.
م(: االرشاد االسرى في عصر القمق والتوتر، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ٕٚٓٓخضر،عبد الباسط متولي ) .ٚ

 . ٜٕٛص
م(:عمم النفس التكوينى وأسسو، دون طبعة، مكتبة الخاليجي، القاىرة، ص ٜٙٚٔعبد الحميد محمد الياشمى ) .ٛ

ٔٛٙ. 
م(: أجنحة الرؤ ية نحو نسق إيجابي لمقيم االجتماعية يحمق ٜٕٓٓد إبراىيم منصور وسماء سميمان )محم .ٜ

 .ٚ٘)القاىرة: مركزالدراسات المستقبمية (، ص ٖٕٓٓبالمصريين إلى أفق الرؤية المستقبمية لمصر 
المكتب الجامعي  م(:الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والشباب،ٜٜٛٔمحمد سالمة محمد غبارى ) .ٓٔ

 الحديث، االسكندريو.
 .ٜٕ: ٕٔ، ص صٔم(: فن التعامل مع المراىقين مشكالت وحمول، دار البيان، طٜٕٓٓناصر الشافعى ) .ٔٔ
م(: تعممت من المراىقات، شبكة االلوكة، مكتبة الممك فيد الوطنية، ص ص ٕٛٔٓىيامحمد مسعد العطوي ) .ٕٔ

ٕٗ- ٕٜ. 
 :الرسائل العممية والدوريات

م( المنظومة القيمية اإلسالمية كما تحددت في القرآن الكريم والسنة الشريفة، دراسات ٜٜ٘ٔ،مروان(: القيسي .ٖٔ
 . ٕٔ٘، الممحق ص  ٕٙ،عٕٕالعموماالنسانيةالمجمد
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(: القيم النتضمنو في مقرر الحديث لمصف الثالث متوسط، رسالة ٜٕٓٓالقرشى ، وفايز بن عبد اهلل سفير ) .ٗٔ
 .ٜٖالسعودية، ص ماجستير، جامعة أم القري

م(: االستراتيجية المعتمدة من طرف االستاذ داخل الصف ودورىا في تنمية القدرة عمى ٕٔٔٓسوفي نعيمو ) .٘ٔ
التحكم في حل المشكالت الرياضية لدى تالميذ الطور المتوسط ، رسالة ماجستير، كمية العموم االنسانية، 

 .ٚٛ،  ٙٛقسطنينة، ص ص -جامعة منتورى
م(: القيم في كتابات زكي نجيب محمود، دراسة تحميمية ٜٜٙٔعبد الوىاب رسالن ) عثمان عبد المعز .ٙٔ

 .ٕٗتأصيمية، دكتوراة غير منشورة، قسم أصول التربية، كمية التربية، جامعة طنطا، ص
م(: إسيام  األسرة في تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب ٜٕٓٓمثبت بن محمد بن عبداهلل البقمي ) .ٚٔ

 .ٕٛ: ٔٛرسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أم القري، السعودية، ص ص)تصورمقترح(، 
 ثانًيا:المراجع االجنبية
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