
 

 مرحلة املراهقة  والشباب  

ٖزٙ املشس١ً َٔ أخطش املشاسٌ ع٢ً اإلؼالم أسبيت يف اهلل ، 
يذ خالٍ فرت٠ املشاٖكـــ١ يتػٝـــشات سٝح ٜتعشػ ايٛ

 بُٓٛ ٜؼعش فذظذّٜا عًٝ٘، تطشأ ْٚفظ١ٝ دظذ١ٜٚ ،ؼبٝع١ٝ
 ٚإسباًنا، قًًكا ي٘ ٜظببٖٚزا قذ  دظُ٘ أعطا٤ يف طشٜع
 نزيو ٚايرتاخٞ، ٚايهظٌ باخلٍُٛ إسظاط٘ عٓ٘ ٜٚٓتر
 غري املشاٖل عٓذ احلشن١ٝ املٗاسات دعٌ إىل ايُٓٛ طشع١ تؤدٟ

 ٚاألمل ٚاحلضٕ ايٝأغ َٔ ساالت املشاٖل ٟٜعرت ٚقذ دقٝك١،
 طًط١ َٔ بايتششس ٜبذأ ْٚفظٝا طبّبا، هلا ٜعشف ال اييت

 يف ٖٚٛ ايٓفع، ع٢ً ٚاالعتُاد باالطتكالي١ٝ يٝؼعش ايٛايذٜٔ
 َصذس ألِْٗ ايٛايذٜٔ؛ عٔ ٜبتعذ إٔ ٜظتطٝع ال ْفظ٘ ايٛقت
 اتايتػري ٖٚزٙ يذٜ٘، املادٟ اجلاْب َٚٓبع ٚايطُأ١ْٓٝ األَٔ
 نطفٌ تصشف إرا ٚايصػاس، ايهباس دلتُع ؼشٜذ املشاٖل جتعٌ
 .ايشداٍ اْتكذٙ نشدٌ تصشف ٚإرا ايهباس، َٓ٘ طخش

خلٛف ٜٓتاب أٚيٝا٤ األَٛس ساالت اٚخالٍ فرت٠ املشاٖك١ 
ألٕ املشاٖل عاد٠  ؛ايؼذٜذ ع٢ً أٚالدِٖ َٔ سفكا٤ ايظ٤ٛ

 يفيك١ً خربتِٗ  ؛ٚايصٛاب اخلطأ بنيغري قادس ع٢ً ايتُٝٝض 
 ٜشفطٕٛباإلضاف١ إىل إٔ األٚالد يف َشس١ً املشاٖك١ ، احلٝا٠

، ٚاالطتكالٍ ١ــاحلشٜ َٔ مبضٜذ ٜطايبٕٛ؛ ألِْٗ ْصض أٟ
 .اخلاص عاملِٗ يف ٜعٝؼٕٛٚ
 :نياملراهق حياة يف التغريات السلوكية برزأ

 االطتكالٍ بني صشاع املشاٖل ٜعاْٞ سٝح :الداخمي الصزاع -1
 ايطفٛي١ خمًفات بني ٚصشاع عًٝٗا، ٚاالعتُاد األطش٠ عٔ

 ايضا٥ذ٠ املشاٖل ؼُٛسات بني ٚصشاع ايشدٛي١، َٚتطًبات
ضٙـغشا٥ بني شاعــٚص ٘،ــايتضاَات يف ضــايٛاض تكصريٙ ٚبني
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 َٚبادئ دٜٔ َٔ تعًُ٘ َاٚ االدتُاع١ٝ ايتكايٝذ ٚبني ايذاخ١ًٝ
 . َٚظًُات

 ٚيزيو ٜفُٗاْ٘، ال ٚايذٜ٘ إٔ َٔ ٜؼهٛ فاملشاٖل : التىرز   -2
ــاٍٚ ــ١ حي ــ خمايف ــذٜٔ اتسغب ــ١ًٝ ايٛاي ــذ نٛط ــات يتأنٝ  ٚإثب

٘ ٖٚزا نً٘ ٜهٕٛ طـبّبا ألٕ ٜهٗـش    ،ػخصٝت٘  طـًٛنٝات  يذٜـ
 .ٚايعذٚا١ْٝ ٚايتعصب ٚايعٓاد ٚاملهابش٠ ايتُشد

ٕ   ايضا٥ـذ٠  ٚايكظ٠ٛ ايضا٥ذ فايتذيٌٝ :واالٌطواء اخلجن -3  ٜؤدٜـا
 َؼـهالت٘،  سٌ يف اآلخشٜٔ ع٢ً باالعتُاد املشاٖل ػعٛس إىل

 ٜٚعتُـذ  األطش٠ عٔ ٜظتكٌ إٔ َٓ٘ تتطًب س١ًاملش ؼبٝع١ يهٔ
 االْظـشاب  إىل ًٜٚذأ يذٜ٘، ايصشاع سذ٠ فتضداد ْفظ٘، ع٢ً
 .ٚاخلذٌ ٚاالْطٛا٤ االدتُاعٞ ايعامل َٔ
٘  ١ْتٝذـ  :املشعج الضموك -4  اخلاصـ١  َكاصـذٙ  حتكٝـل  يف يشغبتـ

 ٜؼتِ،أٚ  ٜصشخ، قذ ٚبايتايٞ ايعا١َ، يًُصًش١ اعتباس دٕٚ
 ٜتًـ  أٚ  ايهباس، َع ٜتصاسع ٚأ ايصػاس ٜشنٌأٚ  ٜظشم،أٚ 

 املؼـانٌ،  يف ٜتـٛس  أٚ  تاف١ٗ، أَٛس يف جيادٍأٚ  املُتًهات،
 .غريٙ مبؼاعش ٜٗتِ ال ٚأ االطت٦زإ، سل خيشمأٚ 
٘  خالٍ َٔ ٜتصشف فاملشاٖل :الطبرعع  وحدة العصبية -5  عصـبٝت

٘  ٝشكـل ي ،َٚعاْذت٘ ٕ  ايضا٥ـذ،  ٚايعٓـ   بـايك٠ٛ  َطايبـ  ٜٚهـٛ
 .ب٘ يًُشٝطني نبرّيا إصعاّدا ٜظبب بؼهٌ َتٛتّشا
  :للنراهقني اجلنسية الرتبية

ٜٓبػٞ َصاسس١ أٚيٝـا٤ األَـــٛس أٚالدٖــــِ    إخٛتٞ يف اهلل، 
 باالبتعـاد  ٜطايـب  ٚال اجلٓظـ١ٝ  ايطاقـ١  حيتكـش  ال اإلطالّبإٔ 
 تعُريخًكٗـا اهلل تعـاىل يـ    اإلْظإ يف اجلٓظ١ٝ ايشغب١ ألٕ عٓٗا

ــش٠ األسػ ــذ ٚنجـ ــزٟ ايتٛايـ ــؤدٟ ايـ ــا٤ إىل ٜـ ــٛع بكـ  ايٓـ

 بـني  اجلٓظـ١ٝ  ايعالقـ١  ◘ ايـٓ   عتـرب ا فًزيو.. ٙٚاطتُشاس
ييَوِفي♂:◘ٍٛ اهلل ـسط قاٍ فكذ صذق١ ايضٚدني يـــــَأَحِدكُييعِيــــــُبض   م 
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 ،ٌ ََ ٍَ اهلِل،ــَقاُيٛا: َٜا َسُطي ▬   َصـَد ٛ   ُٕ ََُٜٚهـٛ  ُ٘ ََٛت ِٗ َأَٜأِتٞ َأَسُذَْا َػ
 :ٍَ َٗا َأِدْش؟ َقـا ُ٘ ِفٝ ـِهيِ قَفـيي» َي يَأَكـيَليَعَؾق  َك أ ٍَ يَوَعـَعَفييِفيَحـ ـو  ََ ي ُُم  َأَرَأيـ 

ـــ ََ ِليَكـــيَلي ََ ـــ َ  ِ ََِإيََِ أيَوَعـــَعَفييِفيأ َِ ؟يَ َؽـــ ر، ٍ،يِوز  ـــ ــ٘  ▬ُهيَأج  ) أخشدـ
ايٛسٝــذ٠ ، ٚاإلطــالّ دعــٌ ايــضٚاز ٖــٛ ايٛطــ١ًٝ  َظــًِ  

ّ نُا إٔ يتصشٜ  ٖزٙ احلاد١ بصٛس٠ ؼبٝع١ٝ،  سـشّ   اإلطـال
 ايٛطــا٥ٌ ســشّنــزيو ٚ، ػــشع١ٝ غــري عالقــ١ ٚنــٌ ايضْــا

 ٖٚٓاى طبٌ َتعذد٠ يزيو : ، إىل ايضْا  املؤد١ٜ ٚاألبٛاب
 : عرررع    رررول ا حرررمل املرررزاِ م عمرررا وزاابرررة ا   عرررع  و  -1

ّ باهلل تعاىل َٔ ايؼٝطإ ايـشدِٝ   ٚاالطتعاد٠ ٘ غٛاٜ أَـا هلـِ   تـ
يظ:، قاٍ تعاىل يؼ٠ٛٗبا  ِ َُِع ـ  ْ يَ ي ،ٌ ق َطيِليَكـز  ييَيـ َزَغـََّإيِمَنيأَشَّ َوَِمَّ

ي
ِ
 . ص022 األعشافط غبِيلل

إرا مل ٜظتطٝعٛا ايٓهـا  يكـٍٛ    :االصتعفعفم عما  حمل املزاِ -2
َ يظاهلل تعــاىل : ــِـَقُفُميَو ــىيُيغ  َُّ ــييَح ِــُدوَليكَِؽيحَّ َُ يَنيِي

ِِ ــ ََّ ِػِ يأ َُع  ــ َقس 

ـِؾهِي يَ ض  ٟ  املؤَٔ ٚايؼباب ،ص33ط ايٓٛس : غأهلُليِمـن   ٜـشفع  ايـز
ِ  ايزٜٔ ايظبع١ َٔ ايفاسؼ١ ٘  اهلل ٜهًـٗ ّ  بهًـ ٌ  ال ٜـٛ  إال ظـ

يي♂: ◘يكٍٛ ايٓ   ظً٘ يَِيظِـ َّ ََ ِه يَيو  ؾِّ
يِفيظِ ُ ُفُميأللَّ يُيظِؾُّ ،ٌ ب َع ييَْ َِّ َِ

ُه:ي يَوَاَـيلك ييي-ٚرنش َِٓٗ  -ظِؾُّ يَ أُ يَمـ ِبـوك ، َ أ ٍَ ـ ـُهيأم   ُ يَطَؾَب َوَرُج ،

 َ يَأَخيُفيأللَّ  .) أخشد٘ ايبخاسٟ  ▬ ..َ َؼيَل:يَِِّنِّ

ــاىل :  :حررمل املررزاِ م عمررا صرر  البصررز    -3 ــٍٛ اهلل تع ــ يظيك َُ

ي ُي َػُظوأ يَوََي  يَأب َبيِرِهم  وأيِمن  ِمـنَِييَيُغضُّ ُؿم  ؾ  يَِّ َكىيََلُم  يَ ََِإيَأز  وَجُفم  ٍُ

يأهللَي ـــَُعوَلي  َِلَّ يَيب  ََ ــ يبِ ــر، ــٛس : غ (03َخبِ ــب  ص32ط ايٓ ــع جتٓ َ ،
ّ ٚاأل ،فاضـش١ اي التؼاٖذ٠  امـ ايٓهش يًذٓع اآلخش مب  فـال

 ٚغريٖا، ٚايٓظا٤ يف ايؼٛاسع ابط١اهل ٓظ١ٝاجل
َ  بمروصّي  عٍرد  ْأبٍعئ تشويجاِتىعً األب ب -4  :لمرشوا   املعترةة  الضر
ٖٚـزا ٜتطًـب    ايضيٌ يف ايٛقٛع َٔ ع٢ً ايؼباب حيافظ ٖزاٚ

 .َٔ أٚيٝا٤ أَٛس ايفتٝات تكًٌٝ املٗٛس َٚتطًبات ايضٚاز
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ـــو كي♂فكـــاٍ:فاعًــٗا   ◘ اهلل َُ ي َِ ــو  ََ يَعِؿــَ يَعَؿــَ ي يَمــن  ُعـــول، )  ▬َمؾ 
 .   أخشد٘ ايرتَزٟ ٚصشش٘ األيباْٞ  

ألْٗــا  :)االصررتىٍعء  الضررزية لعررع ة وعيررة املررزاِ م  بتجٍرر  ا -9
طع  ايبصش، ٖٚؼاػ١ ايعهـاّ، ٚبعـع األَـشاػ    يطبب 

ايعصب١ٝ، باإلضاف١ إىل إٔ اهلل تعاىل ٚص  املـؤَٓني بصـفات   
يَحيِ ُظوَلي ظٗا:َٓ وِجِفم  ٍُ يَُِػ يَنيُهم 

ِِ ََّ ي5َوأ يأو  َوأِجِفم  يَعَذيَأز  َِّ (يَِ

يَمُؾــوِمنَي  ُ يَغــر  ُم  َّْ ــِن يَ  ــم  ُ ُْ ََ يَأي   َ ــ ــييَمَؾَؽ ََُغــىيَوَرأليَ َِــَإي6َم (يَ َؿــِنيأب 

َعيُدوَل   َ ََلَِإيُهُميأ  . ص7-5ط املؤَٕٓٛ :  غ(7َ ُلو 
فًكذ سزس سطٍٛ  :لتجٍ  الفزاغ إشغعه أوليعء األوور أوال ِي -11

يِمـَني ♂َٔ ْع١ُ ايفشاغ فكـاٍ:  ◘اهلل  يَكٌِـر، ََ يِ ـقِف ُبـول، ـيِليَمغ  َُ َؿ كِع 

ٌُي أ ٍَ يَوأََػـ ٌُ ـةَّ فٝٓبػـٞ سـح   ، ) أخشد٘ ايبخـاسٟ    ▬أَـَّـيِس:يأَبِّ
املشاٖكني ع٢ً االطتفاد٠ َـٔ فـشاغِٗ ، مبصـاسب١ ايصـاحلني     

َٚذاسط١  ،ظادذَٔ ايؼباب، َٚذاسط١ ايعًِ ايؼشعٞ يف امل
ٚسفـظ نتـاب اهلل      يسا  املضمي اليووي وَ العمي الشزعييي:نتاب
 اتايشٜاضـ  أسـذ  ٚيعب، يف أسذ سًكات تعًِٝ ايكشإٓ تعاىل 
ٟ  ،ٚأيعـاب ايكـ٣ٛ   ،نايظباس١ ١:املباس ٚيعبـ١ سفـع    ،ٚاجلـش

َع  ، ٚنش٠ ايظ١ً ، ٚنش٠ ايطا٥ش٠ ، ..، ٚنش٠ ايكذّاألثكاٍ 
ٚايـيت ٖـٞ َـٔ ايظـش٠ إىل      احلشص ع٢ً عذّ نؼـ  ايعـٛس٠  

ٚجتب يعب ايطاٚي١ ٚايؼـطشْر فٗـزٙ َـٔ األيعـاب      ،ايشنب١
 .  نٌ ٚقتِٖٗزٙ األيعاب  ا تؼػٌ أيَّ ٜٚٓبػٞ ،املُٓٛع١ ػشّعا

 زباملظـذذ َٓـ   شبطِٗبـ  :  األوال  عما الذِعب لمىضجد   عويد -12
ُدي ♂: ◘ يكٍٛ ايٓ   ايصػش؛ ِِ ـ َس  يأد  يَقِؼـي  يُكـ ِّ َُ ـ يَعـِؿَنييَبق  ـد  ََ َو

َزي ــَوأ َ ٌَ يَوأ   ــ َ  َ ٍَّ ََ يَوأَ و  ٍَّ ََســيِجُديُبُقوَقــُهيأَــ يَكــيَليأد  ــن  َ
ِ
يد يَوَجــ َّ أهلُليَعــزَّ

أ ِي َ  األيباْٞ  .ايهبري ٚسظٓ٘ ايطرباْٞ يف ) أخشد٘ ▬يَعَذيأَِّصِّ
 .. .كتاب : كيف نربي أوالدنا على الكتاب والسنة للنسيد ارجع ل

 )ألمحد عبد املتعال(
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 لمشوا  الصحيحة لالجتعِعت أبٍعئّي هذِعُ وجيْ الوالديَ أل -5
 ايٓفظٞ ايُٓٛ ٜهٌُ ايضٚاز ألٕ :عٍْ ميىةالض ولألفكعر
 ايضٚاز ع٢ً ايؼباب ◘ سطٍٛ اهلل سح ٚيزيو يإلْظإ

يَ ِنكَُّهي♂فكاٍ: قَـ ِؽح   يَ ؾ  َبيَلَ   َ يأ يِمـ ُؽُم ََُطيَع  ْ يأ يَمِن َبيِب  يأَشَّ ََشَ يَمع  َيي

ي يأَبَّ يَ ِنلَّ يَ ؾ قَُبم    َِ ي يَوَمن  ِج   ٍ َػ يَِؾ  َبُن يَوَأح  يَِؾ بََِّصِ  ُهيَأَغضُّ ََ ي ََ و 

 ًصّٜٛٚٛدٗٛا ي أخشد٘ ايٓظا٥ٞ ٚصشش٘ األيباْٞ )▬ ِوَجيل،ي
نصٝاّ َٜٛٞ  ألْ٘ ٜكًٌ ايؼ٠ٛٗ ؛إرا مل ٜتُهٓٛا َٔ ايضٚاز

  َٔ نٌ ػٗش عشبٞ. 55،51،53ٚصٝاّ االثٓني ٚاخلُٝع، 
 فٝٓصـض ايؼـباب   :ٌٍصح املزاِ م بتجٍر  االخرتالو واخلمروة     -6

عـرب امُـٍٛ أٚ    َعٗـا ايتشـذخ  ، أٚ األدٓب١ٝباخل٠ًٛ  بتذٓب
يَوَمَعَفـيي♂:قٛي٘ ◘  يكٍٛ ايٓ ايٓت،  َِّ يَِ َ ك أ ٍَ يبِـيم  يَرُجـ ، ُؾَولَّ يََي  َِ

َك  ٍَ ٍِييُ ويََم  يُقَسيِ  َِ َكييَو ٍَ يَمَعيِ ييََم  َِّ ُ يَِ َ أ  ٍ َ  . أخشد٘ َظًِ ) ▬أد 
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ٔ  َعبسـاغ     َف ايفتٝـات ٚايعهـع،  ايؼباب ايتؼـب٘ ب  ٔ  اِبـ  ☻َعـ
:ٍَ ُلنننُِ    ِ ♂َقـــا َُ  ي◘ َلَعنننَر 

ِ
َجـــيِليبِيَـَِّســـيل ٍِّ ََُشــبِِّفنَييِمـــَنيأَ أدُ

َجـيلِي ٍِّ يبِيَ
ِ
ََُشبَِّفيِ يِمَنيأَـَِّسيل ٖٚـزا   ،) أخشد٘ ايبخـاسٟ    ▬ َوأدُ

 فعٌ أٚ احلشنات أٚ األصٛات يف نإ طٛا٤يًُتؼبٗني  ايًعٔ
ٍ  بعع نًبع ،آخش دٕٚ دٓع ٛاصخ َٔ ٖٛ ػ٤ٞ  ايشدـا

 ايهعــٛب ٚيــبع ،ٚايؼــعٛس األظــافش ٚإؼايــ١، يًباسٚنــات
ــ١ ــع ،ايعايٝـ ــاسٝل ٚٚضـ ــ١ َظـ ــتعُاٍ، ايضٜٓـ  أدٚات ٚاطـ
ٌ  ٚيبع، ايتذٌُٝ ، بـــ احلٛاد ْٚتـ  ، ١ـايزٖبٝـ  ايظالطـ

 يف ايؼـعش  ٜهٗـش  ال ستـ٢  األْٛث١ ٖشَْٛات سكٔ صٜاد٠ ٚأخز
ٔ  ايؼاسب  املالبـع  ٚنًـبع ، ايصـذس  ٜتهـٛس  ٚستـ٢  ٚايـزق
بني  ايًٛا  اإلطالّ ، ٚيكذ سشّٚغريٖا يًعٛس٠ املب١ٓٝ ايؼفاف١

ٔ  يف ملـا  ؛ايٓظا٤ بني ٚايظشامايزنــٛس،  ٔ  ايٓـٛعني  ٖـزٜ  َـ
 ٍٛــسط يعٔ ٚقذ األ١َ، حتًٌ ع٢ً ٚدالي١ نبري خًكٞ إفظاد
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 التعامل مع األبناء 

   يف مرحلة املراهقة

 

 

 

ََ ظاعه ا   عع  : َُ َوِلَيِضَتِعِفِف الَِّذي   ال َيِجُدو

ُُّي اُ   ٌَِكعّحع َحتَّا ٍَِي ِْ ُيِغ َِ َفِضِم  . [33] الٍور : غِو


