
التغييرات االجتماعية والعاطفية
في سن المراهقة

فريال أبو العمل : اعداد
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مقدمه

تغييرات اجتماعية وعاطفية تطرأ 
بكم يجدر . هائلة في سن المراهقة

أن تعرفوا ما الذي تتوقعونه وأن 
تدعموا ابنكم فيما يواجه هذه 

.التغييرات



المراهقةالتغييرات االجتماعية والعاطفية في 

تغييراتستالحظونالمراهقة،سنخالل
،العائلةأفرادمعابنكمتواصلطريقةفي

ولدكليتطور.سنهفيواألوالداألصدقاء،
نمبعددابنكمتطوريتأثر.مختلفبشكل
اربالتجالبيئة،الدماغ،نموالجينات،:األمور
معالمجتواألصدقاء،العائلةمعبهايمرالتي

يرتش.فيهايعيشالتيوالبيئةالمحلي،
أنإلىوالعاطفيةاالجتماعيةالتغييرات
يفكويتعلمالمستقلةهويتهيصوغابنكم
.بالغايصبح



التغييرات االجتماعية

 تالحظون أن ابنكمربما:

ما دائالمراهق يحاول : يبحث عن هويته الخاصة
قد . في هذا العالممكانه وما هو هو َمن يفهم أن 

، مجموعة (الجندر)يتأثر هذا البحث بالجنس 
لية، بما األصدقاء، الخلفية الثقافية، والتوقعات العائ
سياسية الفيها الهوية الجنسية، الدينية، القيمية، 

.وغيرها

 هذا قد يحدثاالستقاللية من مزيد يطلب ابنكم
رات بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد يؤثر في قرا

.ابنكم وفي عالقاته مع عائلته وأصدقائه

 والمدرسةفي البيت أكبر مسؤوليةيطلب.



رتطوطريقةتؤدي:جديدةتجاربعنيبحث
تجاربعنبحثهمإلىالشبابلدىالدماغ
يتصرفونيجعلهمقدماوإثارات،جديدة
نيزالوالفإنهمذلك،رغمخطورةأكثربشكل
بدوافعهمالتحكمقدرةيطورون

بدأي:صحيحغيروصحيحهوفيماأكثريفكر
نمأقوىمستقلةمنظومةتطويرفيابنكم
أنهالمراهقيكتشف.واألخالقياتالقيم

.أعمالهونتائجقراراته،أعماله،عنمسؤول
كلماتكمتؤثر.أكثرأمورفييشككوهو

نكمابفيهاينظرالتيالطريقةفيوأعمالكم
.صحيحوغيرصحيحهوماإلى



تعلقيفيماسيماالبأصدقائه،ابنكميتأثر
.الذاتيوتقديرهبالذات،شعورهبسلوكه،

ربيجقد:الجنسيةهويتهعنبالبحثيبدأ
أوعسريتنتهيقدرومانسية،عالقةابنكم
.طويلوقتتستمر

الهاتفاإلنترنت،:مختلفةبطرقيتواصل
كلهااالجتماعيالتواصلومواقعالخلوي،

معنكمابفيهايتواصلالتيالطريقةفيتؤثر
.يهفيعيشالذيالعالمعنويتعلمأصدقائه



التغييرات العاطفية

ونتكأنيجبالمراهقةمرحلةأنالكثيرونيعتقد
بمزاجأحيانايشعرونالمراهقينكلوأنصعبة،
واقع،الفي.للتحديمثيربشكلويتصرفونسيء
فيحادةمشاعريختبرونالمراهقينبعضفقط
ونيخوضأووالديهم،بعصيانيبدأونالفترة،هذه

اعيةاالجتمالتغييراتتشكل.معهمعنيفةنزاعات
سننحوابنكمطريقمنهامجزءوالعاطفية

:المرحلةهذهفيهامادوراتؤدونأنتم.البلوغ
االجتماعيةمهاراتهتطويرعلىابنكممساعدة
.كبالغوالعاطفية

ابنكمأنتالحظونربما:



أوقاتفيومكثفةقويةمشاعرعنيعرب
تؤديوقدمتوقع،غيرمزاجهيبدو.مختلفة
مواجهاتإلىالمشاعرفيالتقلباتهذه
ميتعلابنكمدماغيزالال.الماضيمنأكثر
لمثعنهاويعبرمشاعرهعلىيسيطركيف

البالغين

مشاعروتحليلفهمفيالمراهقيتحسن
وريطبينماولكن.أكبرأصبحكلمااآلخرين
فهمفيأحيانايخطئقدالمهارات،هذه
جسدكمولغةوجهكمتعابير



توالتغييراالخارجيلمظهرهسيماواللنفسإدراكأكثر
سنفيالذاتيالتقديريتأثر.بهايمرالتيالجسمانية
التيبالطريقةأو–الجسديبالمظهرأحياناالمراهقة

جعلتالمختلفةالنمووتيرة.فيهايبدوأنهالمراهقيفكر
وأأصدقائهموأجسامأجسامهمبينيقارنونالمراهقين

المدرسةمنآخرينأوالد

كأنهويعملويفكروالعملية،الفكريةالمناعةبمرحلةيمر
اتخاذفيمهاراتهتزالال.سيءشيءأييحدثلم

.أعمالهنتائجيتعلميزالالوهوتتطور،القرارات

نكم،اببهايمرالتيللتغييراتمساحةتمنحواأنعليكم
إلىاستنادابلطف،توجهوهأنذاتهالوقتفيولكن

.كبالغينتجربتكم



تغييرات في العالقات

يراتبتغيواألصدقاءالعائلةمعابنكمعالقاتتمر
معقويةعالقاتعلىالحفاظ.كبيرةوتقلبات
عياالجتماابنكملتطورضروريواألصدقاءالعائلة

اراتقرفيعادة  الوالدونيؤثر.السليموالعاطفي
المهنة،اختيارمثلالبعيد،األمدعلىأوالدهم
رارتهقفياألصدقاءيؤثرأنيرجح.واألخالقالقيم،
الخارجيالمظهرمثلالقصير،األمدعلى

.االهتمامومجاالت

ربما تالحظون أن ابنكم:



عموأكثرالعائلةمعأقلوقتبقضاءمعني
.سنهمثلفيوالشباباألصدقاء

يواجهأنالطبيعيمن:أكثرمعكميتجادل
سنفيأوالدهممعنزاعاتالوالدان

منلمزيدليطمحوناألوالدألنالمراهقة،
الفاتالخهذهتشيرالواقع،في.االستقاللية

تصل.ويتطورينموأصبحابنكمأنإلى
.المراهقةسنبدايةفيللذروةالنزاعات
كلتتنازعونأنكملكميبدوكانإذاحتى
تالنزاعاهذهتؤثرأاليرجحأنهاعرفواالوقت،
.الطويلاألمدعلىبابنكمعالقتكمفي



ةنظروجهةمنلألمورابنكمينظر
م،إلغضابكيخططالفهومختلفة،
أوسع،بشكلبالتفكيريبدأولكنه

.مختلفةنظروجهاتويفحص
عليهميصعبمراهقينهناك
ومالحظاتهمسلوكهمتأثيرفهم
هذهتتطور.اآلخرينعلى

.الوقتمرورمعالمهارات



االجتماعي والعاطفيالنمو دعم 

يعرفابنكمودعواقدوةكونوا
إيجابيةعالقاتتقيمونكيف

والزمالءاألصدقاء،معوتعززونها
منابنكميتعلم.العملفي

نتتضمالتيعالقاتكممشاهدة
التعاطف،المتبادل،االحترام
.النزاعاتلحلاإليجابيةوالطرق



اواقترحوابنكمأصدقاءإلىتعرفوا
هكذا.البيتإلىيدعوهمأنعليه
بهيمرالذيماتعرفواأنيمكن
وتروهاجتماعية،ناحيةمنابنكم
يهتممدىأيإلىتعرفونأنكم

تمكنإذا.بالذاتوبشعورهبأصدقائه
الذيناألصدقاءبسببقلقين

توجهوهأنيمكنابنكم،يختارهم
يهلدأنعليكمولكنوبثبات،بلطف
.المجالهذافياالختيارحرية



عنابنكمبهيخبركمماإلىأصغوا
االنتباهامنحوهالتحدث،أرادإذا.مشاعره

أنوحاولواابنكممشاعراحترموا.التام
كانتإذاحتىنظره،وجهةتفهموا
:مثالقولوا.نظركموجهةعنتختلف

منجزءالستأنكتشعرأنكيبدو“
الحفلةإلىتذهبلنألنكالمجموعة

برواتعأنأيض ايمكنكم.”الخميسمساء
أنيمكنالتيالطريقةحولرأيكمعن

.الحالةمعفيهايتعامل



حمنفتبشكلمشاعركمعنتحدثوا
ونتشعركيفالبنكمبينوا.وواضح
واقول.مختلفةبطرقيتصرفعندما
دعوتنيعندماجداسررتله

هكذا.المدرسةفيللعرض
يفهمكيفمعرفةعلىتساعدونه
إليها،ويستجيباآلخرينمشاعر
معتتعاملونكيفلهوتظهرون
.وبناءإيجابيبشكلاآلخرين



لهوبينواالبنكمشخصيمثالكونوا
المشاعرعنللتعبيرإيجابيةطرق

اأيض  أنتم.الصعبةالمزاجحاالتومواجهة
الوأحيانا،والتعببالعصبيةتشعرون
نمبدال.ابنكممعالتحدثفيترغبون
متعبأنا“:تقولواأنيمكنالرد،عدم

علىقادرةلستأننيأشعر.وعصبي
هل.أكثرأغضبأندوناآلنالتحدث
”العشاء؟بعدنتحدثأنيمكن



العالقات مع ابنكم عن التحدث 
والجنسانية

التياليوميةاللحظاتللتعلمفرصعنابحثوا
.برأكبسهولةالمواضيعهذهفيهاتطرحواأنيمكن
إدارةمنبدالكهذهلحظاتعنالبحثيفضل

.ابنكميعرفهالذيماافحصوا.”جديةمحادثة“
.واقعيةحقائقوأعطواالخاطئةالمعلوماتصححوا

فيللبحثكفرصةالمحادثةاستخدموا
واوبينالمالئمة،الجنسيةوالقيمالسلوكيات

نومستعدوللحديثدائمامتوفرونأنكمالبنكم
.لديهوقلقسؤالأيعنلإلجابة



.على األمور غير الجسديةركزوا 

علىالتركيزإلىالمرآهينيميل
جسدهمبشأنوالقلقأنفسهم
اإليجابيةالجوانبعززوا.ومظهرهم

.والعاطفياالجتماعيابنكملتطور
بعملقامألنهتمدحوهأنيمكنمثال،
ةتشكيللديهألنأوأصدقائه،أجلمن

ألنهأواالهتمام،مجاالتمنواسعة
.ذلكوغيردروسه،فيكبيرجهدابذل



ابنكمبحاجاتتهتمواأنالسهلمن.
بشكلبهالقيامعليكمعملهناك
أورياضيةدورةإلىأوالدكمأخذروتيني
.تطورهأجلمنهاماجتماعينشاط
تهتمواأنالمهممنذلك،رغمولكن

ونها،تحبألموروقتاوتخصصوابأنفسكم
نكوالديإيجابياشعوركميبقىلكي
.مراهقلولد

المراهق،ابنكممعتواصلعلىحافظوا
.والشعورياالجتماعينموهدعمبهدف



والسعادةالنفسية الصحة 

لتكونأكبراحتمالهناكأنإلىاألبحاثتشير
نفسية،أوعاطفيةصعوباتالمراهقينلدى

لمثخطيرةوتصرفاتاجتماعي،مرفوضةتصرفات
جيةالبيولوالتغييراتبسبباالحتماليزدادقد

ويةالقالعاطفيةالفعلردوددماغهم،بهايمرالتي
أوالتحفيزية،فيتغييراتالمراهقة،سنفي

دق.والسلوكالمشاعربينالموازنةفيصعوبات
مابنكصحةفيوالسلوكياتالنشاطاتهذهتؤثر
.البعيداألمدوعلىأكبرسنفي



تصرفاتبأنتشعرونكنتمإذا
مزاجمجردمنأكثرمعقدةابنكم

عنمعهتحدثوامراهقة،
معتتحدثواأنيمكن.مخاوفكم
ابنكمتعرفونأنتم.اختصاصي

كنتمإذا.آخرشخصأيمنأكثر
.ةاالجتماعيمهاراتهبشأنقلقين


