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مستخلص
 هذه املشكلة ذات سلوكيات متنوعة وغري،مشكلة التقاليع من املشكالت اليت تظهر وتنتشر بشكل واضح لدى املراهقني يف كل اجملتمعات
 فهي، فهي تظهر يف ظل الثقافة االلكرتونية والتأثر بالقنوات الفضائية، واللغة وغريها، وطريقة الكالم،مستقرة يرتبط بعضها بامللبس
 هذه املشكلة هلا آثار سلبية ضارة على املراهقني أنفسهم وعلى.تنمو وتنتشر ثم ختتفي بعد فرتة تطول أو تقصر لتحل حملها أخرى
 وقد تتسبب يف إيذاء مشاعر اآلخرين أو اإلضرار، ومن شأن بعضها أن تلهيهم عن واجباتهم الدينية واملعيشية،اجملتمع الذي يعيشون فيه
 تهدف هذه الدراسة إىل التعرف على مظاهر هذه املشكلة وأسبابها لوضع تصور مقرتح من منظور العالج العقالني االنفعالي السلوكي.بهم
 وقد بلغت. ومتشيا مع هدف الدراسة استخدم الباحث الدراسة الوصفية واعتمد على منهج املسح االجتماعي بالعينة.ملواجهه هذه املشكلة
ً  من30 ،  مراهقا70(  مفردة يف اجملتمع املصري100 العينة
أبا) وأسفرت النتائج عن وجود العديد من املظاهر اليت تظهر جليا لدي املراهقني
 وإطالة الشعر وصباغته بألوان خمتلفة من جانب، ”منها ارتداء األساور (أو ما يسمى بالعزيزة) واستخدام مصطلحات غربية “معوملة
. كما أوضحت نتائج الدراسة العديد من املشكالت املرتتبة على هذه التقاليع سواء علي األسرة و املراهق نفسه واجملتمع.الذكور إىل غري ذلك
.ويف النهاية قدم الباحث برناجما ملواجهة هذه املشكلة
. الثقافة اإللكرتونية، املراهق، التقاليع،  السلوك العقالني االنفعالي:الكلمات الدالة

A Suggested program from the Perspective of Rational Emotive Behavior
Therapy in facing Fads Problem
Mohamad Mohamad Kamel Al Sharbeny

Abstract
Fads appear and spread quickly among adolescents in most societies. Such problem reflects different types of
unstable behavior such as clothing, speech, and language. These kinds of behavior spread as a result of electronic
culture and satellites where it grows and spreads, then deceases and new ones start afterwards. This problem
has different effects on teenagers themselves and the societies in which they live. It could prevent them from
performing many religious and social duties. It also leads to different unfavorable results. The present study
aims to identify the different aspects of the problem and its causes. It develops a suggested program from the
Perspective of Rational Emotional Behavior Therapy to cope with the problem. Consistent with the goal of the
study, the author uses descriptive study framework using the social sample survey method. The total sample
consisted of 100 (70 teenager and 30 parents). The results show that there were many types of behavior such
as using bracelets which is used for “good luck”. Teenagers also use strange language, make up for males, and
exchange males and females behavior. The results show, many problems related to family, the person himself
and the society. Finally the author presents a suggested program to deal with such problems.
Key Words: Rational Emotional Behavior, Fads, teenager, electronic culture
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أوال :مدخل الدراسة

االستهالكية والثقافات التى تضم التقاليع املختلفة (سامل:1998 ،

 -1حتديد مشكله الدراسة والدراسات السابقة:

.)80

يعيش العامل أمجع ظاهرة حديثة قد تشكل حتديا لغالبية

فكلما وصلت اجملتمعات ملرحلة متقدمة من العلم والتقدم

الدول ،يشار إليها بتحدي العوملة  ،Challenge of globalizationأخذت

التكنولوجي واإلقبال على التحديث ومواكبة الثورة املعلوماتية

تتسارع يف اآلونة األخرية مستمدة قوتها من الثورة التكنولوجية

واالنفتاح على القنوات الفضائية الغربية بل العربية أيضا (يف

ومن التطورات املذهلة يف وسائل االتصاالت واملعلومات( .العتييب

الوقت احلالي) ،ينفتح اجملال أكثر أمام انتشار «املوضة» والبدع

وآخرون.)2 :2007 ،

والتقاليع اليت مل يكن يف اإلمكان قبوهلا يف املراحل السابقة من

فالعوملة أحد املتغريات اهلامة احملدثة للتغري فى البدايات األوىل من

حياة اجملتمع.

القرن احلادي والعشرين ،واليت تنقلت أشكاهلا بني الدول من خالل

ومشكلة التقاليع تظهر لدى املراهقني والشباب من وقت ألخر،

اإلنرتنت والفضائيات وغريها (.)Mejia, 2001: 8

بعضها يتصل بامللبس وبعضها باللغة وبعضها بقصات الشعر،

والثقافة أحد األشكال التى تتأثر بالعوملة  ،فالعوملة فى اجلانب

فضال عن العديد من العادات والسلوكيات ( اليت سوف يتم احلديث

الثقايف تهدف اىل توحيد الثقافة يف العامل  ،ومع مرور التطور اهلائل

عنها مفصال فيما بعد) ،وقد تناولت القليل من الدراسات مشكلة

يف استخدام التكنولوجيا واالتصاالت ظهرت الثقافة اإللكرتونية أو

التقاليع مما يتطلب زيادة الدراسات لفهم هذه املشكلة اليت تؤرق

الثقافة فى ثوبها اإللكرتوني اليت ال تنفصل عن الثقافة التقليدية

كثريا من اجملتمعات مثل دراسة (سعد )2008 ،عن تأثري اإلعالم

 ،فهي من نتاج عصرها (الضبع.)1: 2006 ،

الغربي على التقاليع واملوضة ،ودراسة (كرم الدين ،)2012 ،وكذلك

وليس من شك يف أن الثقافة العربية تتعرض خلطر كبري بفعل

دراسة ( ،)Robert Brym and John Lie, 2007ودراسة ()Woods, 2001

مشكلة العوملة والثقافة االلكرتونية ،إذ متثل العوملة الثقافية

اليت تناولت أحد أنواع املوضة والتقاليع املنتشرة بني الفئات

واالجتماعية أخطر التحديات املعاصرة للثقافة العربية ،وهذه

املتوسطة للبيض بني الفتيات املراهقات ،كما أن أغلب الدراسات

اخلطورة ال تتأتى من اهليمنة الثقافية اليت تنطوي عليها العوملة

قد تناولت نوعا معينا منها دون اإلشارة اىل كافة أنواع التقاليع

فحسب ،بل من اآلليات واألدوات اليت تستخدم لفرضها ،علما بأن

اليت انتشرت بشكل كبري يف معظم جمتمعاتنا العربية .إىل جانب

الوسائل املستخدمة لتحقيق أغراضها هي تدفق املعلومات عرب

هذا فان الدراسات مل توضح لنا كيفية التعامل مع هذه املشكلة أو

األقمار الصناعية والقنوات الفضائية وشبكات اإلنرتنت والتطور

مواجهتها .وقد أكدت دراسة ( ) Kelly & Borrowed , 2001مدى تأثر

السريع فيها وثورة املعلومات  ،ومكمن اخلطر هو يف طمس

املراهقني بأساليب الوسائط اإلعالمية الثقافية.

اهلوية واخلصوصية الثقافية العربية ،واجتثاث الثقافة العربية

واملراهقون أشبه «باإلسفنجة» اليت متتص كل ما يصادفها من

وتغييبها (املعمري ،)47 :2001 ،فقد بات االنبهار بالقنوات الفضائية

عادات مستحدثة وبدع وتقاليع وسلوكيات سواء أكانت مرفوضة أو

األجنبية والربامج التلفزيونية الثقافية والرتفيهية الغربية أمرا

مقبولة ،ويتأثر املراهقون بها نتيجة لعدم معرفة ودراية بنشأتها

مثريا والفتا ؛ فأصبحنا جند اإلعجاب بالقيم واألمناط الغربية يف

أو أسبابها أو النتائج املرتتبة على تقليدها ،األمر الذى يؤدي اىل

احلياة العامة والتقليد األعمى لكثري من أساليب احلياة الغربية،

طمس هوية هؤالء املراهقني .ولذلك تناولت العديد من الدراسات

مما ساهم بوضوح يف ظهور العديد من التقاليع (خاصة لدى

تأثر املراهقني باإلعالم والتحديث والقنوات الفضائية مثل دراسة

املراهقني والشباب) ( .بطوش.)228 :2012 ،

)اخلوالدة وغرابية1420 ،هـ) اليت أوضحت أن الشباب املراهق يعانى

وقد أكدت هذه املخاطر (خماطر العوملة والثقافة اإللكرتونية

من تشويش اهلوية على املستوى الثقايف ،ودراسة ()Khanlou, 2002

والقنوات الفضائية) لدى العديد من الدراسات مثل دراسة (عبد

التى هدفت اىل فحص وحتليل العالقة بني اهلوية الثقافية والتحفز

القادر )138 :2004 ،واليت هدفت إىل تقديم قراءة نفسية يف ملف

الشخصي للمراهقني الذين يعيشون يف جمتمعات خمتلطة اهلوية.

العوملة ،وكذلك الكشف عن االسرتاتيجيات واآلليات النفسية

ونظرا النتشار هذه املشكلة فى العقد األخري بصفة خاصة ونتيجة

اليت تستخدمها العوملة يف التأثري على اهلوية الثقافية ،ودراسة

لآلثار السلبية التى جتلبها هذه املشكلة على املراهق وأسرته بل

(الزهراني )2002 ،اليت عرضت اآلثار السلبية واإلجيابية للثقافة

جمتمعه أيضا ،فإن األمر بات الزما أن تتضافر جهود املهن املختلفة

اإللكرتونية والقنوات الفضائية.

ومجيع املتخصصني من أجل مواجهتها إذ أصبحت تنخر فى أحد

ويظهر تأثري هذه املتغريات احلديثة يف تعلق فئة املراهقني

األعمدة الرئيسية لسالم اجملتمع.

مبظاهرها لوجود فراغ ثقايف لديهم ،ناتج عن انعدام التخطيط

واحلقيقة أن أى جهد يوجه إىل هذه املشكلة يعد مبثابة تأمني

العلمي لغرس الثقافة العربية يف نفوسهم (الزيود )4 :2010 ،كذلك

ملستقبل اجملتمع وتدعيم لسالمته وحفاظا على ثروته البشرية.

يظهر تأثريها يف االنتشار الواسع للموسيقى األمريكية واللباس

كما تعد رعاية هؤالء املراهقني العملية البنائية األساسية يف أي

الغربي واألطعمة السريعة وغريها من السلع االستهالكية والعديد

جمتمع يسعى إىل حتقيق آماله يف تكوين جمتمع سوي متوازن بعيد

من التقاليع األخرى وسيطرتها على أذواق هؤالء املراهقني

عن االحنراف والعلل االجتماعية (الشربيين.)7 :2003 ،

والشباب .وقد انتشرت هذه الثقافات الوافدة على نطاق واسع يف

وملا كانت اخلدمة االجتماعية تهدف إىل حتقيق أهداف عالجية

اجملتمعات العربية حتى أصبح جمتمعنا العربي تستهويه الثقافة

(مساعدة العمالء على حل مشكالتهم ) وأهداف وقائية (مساعده
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األفراد على اتقاء املشكالت املتوقعة) ( أبو النصر ،)59 :2009 ،وملا

 -تعرف أسباب مشكلة التقاليع.

كانت خدمة الفرد تهدف إىل مساعدة األفراد على التغلب على

 -لتعرف اآلثار املرتتبة على مشكلة التقاليع.

املعوقات اليت حتول دون حتقيق التوافق والتكيف مع البيئة

 -وضع برنامج مقرتح من منظور العالج العقالني االنفعالي

االجتماعية ،فإنها ميكن أن تقوم بدور فعال فى عالج مشكلة

السلوكي ملواجهه هذه املشكلة.

التقاليع من خالل تقديم تصور مقرتح ملواجهه انتشار هذه
املشكلة.

 -4أسئلة الدراسة:

ويعترب العالج السلوكى العاطفى العقالنى ( )REBTمن األساليب

حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

العالجية فى خدمة الفرد ،اليت حاولت أن تدمج أكثر من أسلوب

 -ما أكثر أنواع التقاليع ذيوعا وانتشارا يف اجملتمع املصري؟

عالجي واحد من خالل إدماجها ملفاهيم العالج السلوكي والعالج

 -ما أسباب مشكلة التقاليع؟

املعريف؛ إذ يقوم هذا العالج على فكرة مؤداها أن العالج يكمن يف

 -ما اآلثار املرتتبة على مشكلة التقاليع يف اجملتمع املصري؟

إعادة بناء األفكار واالجتاهات وأمناط السلوك ،وأن مشاعرنا ما هي

 -ما الربنامج اإلرشادي ملواجهه مشكلة التقاليع من منظور اخلدمة

إال انعكاس معتقداتنا وأفكارنا واجتاهاتنا وتفسرياتنا وتفاعلنا مع

االجتماعية ؟

املواقف اليت تواجهنا (القرنى  ،رشوان.)105 :2004 ،
وباستبصار الدراسات السابقة جند أن هذا العالج قد استخدم فى

ثانيا  :البناء النظرى للدراسة:

كثري من اجملاالت وقد أثبت فاعليته فيها مجيعا  ،من بينها جمال

-1الربنامج :

الشباب (جاب اهلل ،)2008 ،وجمال املسنني ( ، )Ellis, 2008وجمال

يعرف الربنامج بأنه خطوات تعمل على إحداث آثار معينة على

األطفال واملراهقني (عبد العال( ،)2008 ،عويضة( ، )2010 ،شاهني

جمموعة من األفراد ميكن بواسطتها مساعدتهم ليكونوا أكثر

وجرادات )Shak ford, 2005( ،)2012 ،واجملال الطيب (امليز )2005 ،

قدرة على أداء أعماهلم ومواجهة مشكالتهم وذلك باكتساب مهارات

وجمال األسرة مثل دراسة (القط)Malkinson, et al, 2013( ،)2012 ،

ومعارف واجتاهات جديدة (السيد. )5 :2001 ،

واجملال املدرسي مثل دراسة (املغازي .)2012 ،إال أنه ال توجد أي
دراسة قد استخدمت هذا العالج يف دراسة مشكلة التقاليع هذه

 -2الثقافة اإللكرتونية:

على حد علم الباحث ،األمر الذى شجع على استخدامه فى حماولة

متكنت التكنولوجيا بأشكاهلا املختلفة من اقتحام حياتنا ،وتعترب

ملواجهة هذه املشكلة.

الثقافة اإللكرتونية جزءا من هذه التكنولوجيا.

وعلى ذلك يتحدد موضوع الدراسة احلالية فيما يلي:

فمنذ سنوات ليست بعيدة مع ظهور الكمبيوتر وتطبيقاته على

«برنامج مقرتح من منظور العالج العقالني االنفعالي السلوكي

نطاق واسع جاءت «الثقافة اإللكرتونية» لتخرتق اجملال املعريف

فى خدمة الفرد ملواجهه مشكلة التقاليع»

اإلنساني دون تعقيدات .فاملصطلح يتكون من شقني األول الثقافة
والثانى (هو وصف هذه الثقافة بالصفة) اإللكرتونية ،واليت حولت

 -2أهمية الدراسة:

املتلقي إىل شكل جديد منحته خصوصية وتفردا أخرجته من

 -تنبع أهمية الدراسة من أهمية املراهقني كعنصر مهم يف اجملتمع،

مغبة العمومية ،إىل الثقافة االلكرتونية ( الضبع.)1: 2006 ،

إذ إنهم صانعو املستقبل ،وهم الركيزة التى تؤكد أن اجملتمع لديه

والثقافة اإللكرتونية مصطلح جديد ظهر يف أجبديات الشعوب بعد

طاقة بناءة ومنتجة فى املستقبل.

أن بدأ كل شيء يتحول إىل احلالة الرقمية واإللكرتونية.

 -أن العوملة والثقافة اإللكرتونية ظهرت خطورتها على اجملتمع

وتعرف الثقافة اإللكرتونية بأنها الثقافة الوافدة علينا من خالل ما

العربي خاصة يف ظل انتشار الفضائيات واإلنرتنت وغريها من

يعرف بعصر املوجة الثالثة الذي يعيشه اإلنسان حاليا ،وهو العصر

املظاهر األخرى اليت جعلت اجملتمع مفتوحا على العامل.

املعلوماتي الذي رافقته ثورتان تقنيتان هما :ثورة االتصاالت،

 -كما ترجع أهمية الدراسة إىل تناوهلا ألحد اآلثار السلبية للعوملة

وثورة تقنية املعلومات ،وهي ثقافة قوامها األجهزة اإللكرتونية

والثقافة اإللكرتونية ،وهى مشكلة التقاليع اليت انتشرت بشكل

املختلفة ومنها احلاسبات اآللية واإلنرتنت واأللعاب اإللكرتونية أو

كبري لدى املراهقني فى أوائل هذا القرن.

أجهزة الفيديو ،واألجهزة اإلذاعية والتلفازية اليت تستقبل البث

 -وتأتى أهمية هذه الدراسة من أهمية هوية وقيم هؤالء املراهقني

من خمتلف أحناء العامل.

اليت تطمس يف ظل العوملة والتقليد األعمى للغرب.
 -وإذا كان املراهق يبحث عن هويته فى هذه املرحلة ،فإن القيم

 -3التقاليع:

تعترب أداة الضبط االجتماعي ومعيارا للسلوك الراقي املتحضر

أ -تعريف التقاليع :

الذى نصبو إليه.

فيما يأتي مفهوم التقاليع واملصطلحات املرتبطة بها :
أوال :التقاليع:

 -3أهداف الدراسة:

هي سلوكيات ختتص بارتداء املراهقني لبعض األشياء الغريبة

 -تعرف أكثر أنواع التقاليع ذيوعا وانتشارا.

عن اجملتمع  ،واليت متيزهم عن غريهم من أفراد اجملتمع  ،هذا
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إىل جانب استخدام مصطلحات لغوية منتشرة بينهم قد ال يفهمها

وعرض آخر التقاليع وأحدث صيحات املوضة يف األزياء وتسرحيات

العامة ،فضال عن تبنى قيم وتقاليد دخيلة على اجملتمع.

الشعر.

وهذه املشكلة ذات سلوكيات متنوعة وغري مستقرة  ،فالتقاليع
تظهر وتنمو وتنتشر ثم ختبو بعد فرتة تطول أو تقصر لتحل

ثالثا :املدرسة:

حملها أخرى ،وللتقاليع نتائج ضارة على املراهقني أنفسهم

املدرسة هي موطن للرتبية والتقويم ،ولكنها تكون يف كثري من

وعلى اجملتمع الذي يعيشون فيه ومن شأن بعضها أن تلهيهم عن

األحيان مكانا للفساد حينما تكون املدرسة أو املؤسسة التعليمية

واجباتهم الدينية واحلياتية وقد تتسبب يف إيذاء مشاعر اآلخرين

ملتقى هذه الفئة من الشباب ،فهم قادرون على اجتذاب املراهق إىل

أو اإلضرار بهم.

عاملهم وأفكارهم باعتبار أن ذلك من عالمات الرجولة أو مسايرة
العامل واملوضة ،يف أماكن بالتأكيد ال تكون مرئية من قبل املدير أو

ثانيا :املوضة:

اإلدارة بهذه املؤسسة.

هي املمارسات اجلديدة اليت تستسيغها اجلماعة وتتقبلها،
و«املوض» عادة ال تتصف باالستقرار والدوام فهي قصرية األجل

رابعا  :املراهق نفسه:

وتزول وتأتي بعدها موضة أخرى.

 عدم وجود التوعية الكافية للمراهق فضال عن التقليد األعمى. -حساسية املراهق وذعره من النقد الالذع إذا شذ ومل جيار زمرته

ثالثا :البدع:
ً
هي (موضات) مبالغ فيها وهي أضيق انتشارا وأقل جاذبية بني

 -أن املراهق بطبيعة املرحلة التى مير بها حيب أن يسرتعى النظر

الناس ،وهي موجودة يف املالبس والتزيني والرتويح من غناء

وجيذب االنتباه ويثري اإلعجاب خاصة إعجاب اجلنس اآلخر.

ورقص وموسيقى وغريها.

 -تتميز مرحلة املراهقة بالتمرد  ،فاملراهق يريد أن يتبع التقليعة

ب -أسباب املشكلة:

لرتسيخ مبدأ االختالف والتعبري الدائم عن حاله الرفض للفت

يرجع انتشار هذه املشكلة إىل:

االنتباه وغالبا ما يكون كل ذلك بدون أية قناعة شخصية.

أوال :األسرة:

 -اإلحساس باهلوية اليت قد جتمع املراهقني معا.

 -1ضعف التنشئة داخل األسرة.

 -االعتقاد بان تقليد أحدث صيحات عامل املوضة يعنى نضج

 -2التسيب يف تربية األبناء.

املراهقني وقدرتهم على اختاذ قراراتهم بأنفسهم.

 -3عدم إحكام الرقابة علي املراهق.

 -نقص التوعية الدينية وضعف الوازع الديين.

 -4ضعف توجيه الوالدين.

 الفراغ الذي يعاني منه بعض الشباب وعدم معرفتهم بالطرقً
اجتماعيا.
السليمة الستغالله واملقبولة

 -5اجلهل باآلثار السلبية الناجتة عن تقليد األبناء للسلوكيات

االجتماعية يف األخذ بهذه التقاليع.

اخلاطئة باجملتمعات األخرى.
 -6تساهل األسرة فى تعرض املراهق لكم هائل من الفضائيات

خامسا :عوامل أخرى:

واإلنرتنت مبفرده لساعات طويلة تربمج عقله الواعي وميارسها

 -1نقل التقاليع من اخلارج من خالل السفر إىل اخلارج وسريانها

كعادة يومية.

بسرعة.

 -7عدم متابعة األسرة ألصدقاء االبن (رفقاء السوء) وجتاهل اآلباء

 -2توفر األدوات اليت تساعد على انتشار هذه التقاليع من مالبس

هلذا األمر.

وأدوات وغريها.

 -8غياب لغة احلوار مع األبناء املراهقني.
جـ -خصائص التقاليع :
ثانيا :اإلعالم:

 -االنتقال األفقي من مجاعة إىل مجاعة أخرى.

 -1اإلعالم بوسائله املختلفة وما ينشره من قصص وصور وأفالم

 -اجلاذبية الكبرية اليت تتمتع بها.

تظهر هذه التقاليع بشكل واضح.

 -سرعة تغريها وزواهلا وعدم قدسيتها لتعلقها بالشكليات

 -2اإلعالنات اليت تظهر جنوم الكرة والفن وهم يلبسون أزياء

والكماليات.

معينة أو استخدام طرق غريبة خاصة بالشعر (سواء فى القص أو

 -أنها متثل هوية الفئة التى تتبناها.

طريقه تصفيفه أو صبغه).
 -3التطور الذي شهده اجملتمع ،والتقدم يف وسائل االتصال ،أدي

د -أنواع التقاليع :

إلي حالة من اهلوس بسلوكيات وقيم وعادات وتقاليع مصدرها يف

هناك العديد من التقاليع التى انتشرت فى اآلونة األخرية ،وفيما يلى

الغالب فنانون والعبو كرة؛ إذ فرض اإلعالم موديالت اإلعالنات،

عرض لبعض أنواع هذه التقاليع:

وملكات اجلمال ،وعارضات األزياء واملطربني واملطربات كنجوم

أوال  :التقاليع اخلاصة بالشعر :

للمجتمع وقدوه البد أن حيتذى بها .وتتسابق الفضائيات يف بث

دخلت قصات الشعر الغريبة إلي عامل قصات الشعر ويتسابق
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عليها املراهقون ،واملراهقات فهي تقليعة تعرب عن منط حياتهم أو

رابعا  :احلظاظة أو التعزيزة :

احلرية اليت ميارسونها من خالل مظهرهم الشخصي وأصبح من

هناك بعض التقاليع التى يشرتك فيها األوالد والبنات على حد

حيلق شعره حالقة عادية «رجعيا».

سواء «فالتعزيزة» كما يطلق عليها فى السعودية هي عبارة عن

ومن أمثلة هذه القصات الغريبة ما يسمى برأس الديك ،وجسد

أساور مصنوعة من اجللد أو اخليوط أو البالستيك املطاط ،دأب

القنفذ ،ورجل الزرافة وغريها ،هذا فضال عن صبغ خصال الشعر

الكثري منهم على ارتدائها وذلك حسب قناعاتهم بأنها لزوم

باأللوان (كاألشقر واألمحر والذهبى والبين)  ،وتضفري الشعر

«اإلستيل» ،كما أن هلا مصطلحا آخر يف مصر وهي «احلظاظة»

وإطالته وغري ذلك من األشكال واأللوان التى قد ال تتقبلها مجاعات

ويرتديها الشباب من أجل «الروشنة».

أخرى فى اجملتمع.

وكثري من املراهقني يرجعون هذا األمر إىل أن ارتداءها يزيد من
ً
ًّ
تكميليا ملظهر عصري.
رونقا
األناقة  ،ويعطي

ثانيا  :تقاليع املالبس :

 -تفسري التقاليع من منظور النظريات املختلفة :

أ -مالبس الرجال :

يبدأ االهتمام فى فرتة املراهقة بالتقاليع ذات الشكل املختلف عن

هناك أنواع خمتلفة من «البنطلونات» اليت جاءتنا من الغرب مثل:

باقي أفراد اجملتمع  .وال تستمر هذه التقاليع لفرتة طويلة ،

«الربمودا» و«البنطلون املمزق» ،و«البنطلون الساقط» ،فهذا النوع

بل تأخذ فرته قصرية  ،وقد متتد لعدة سنوات قليلة ثم تظهر

مأخوذ من السجون يف أمريكا ،وهناك سببان له ،األول «أن إدارة

جمموعه أخرى وهكذا.

السجن يف أمريكا مل تكن تعطي للمساجني حزاما للبنطلون كي ال

والسؤال الذي يدور يف أذهاننا ملاذا حتدث التقاليع  ،وملاذا حيدث

يشنقوا به أنفسهم أو لفض النزاع بينهم والثانى قد يكون أكثر

هذا التغري؟

تداوال هو «الشذوذ اجلنسي».

كان لعلماء االجتماع النصيب األكرب يف حماولة اإلجابة عن

ب -مالبس النساء :

هذا السؤال من خالل جمموعة من النظريات اليت تفسر ذلك

فحجاب املراهقات البد أن يواكب املوضة ،فظهر «احلجاب الستايل»،

).)Bryum &Lie, 2007: 20-23

فمنه تصميمات خمتلفة منها  :الرتكي واإلسباني واخلليجي وغريها.

وسأحاول فيما يلي عرض أهم االجتاهات النظرية (Woods,
 )2001: 34اليت تفسر ظهورها واختفاءها:

ثالثا :تقاليع اللغة :

أ -النظرية الوظيفيةFunctionalisim :

ميكن عرض هذا النوع من التقاليع من خالل حمورين:

ترجع ظهور هذه التقاليع اجلديدة إىل أنها تسود بني أفراد

أ-لغة املراهق «املعوملة» املستخدمة فى احلياة اليومية:

الطبقة الغنية وبالتالي فهي متيزهم عن باقي الطبقات يف

منذ أواخر الثمانينات ومطالع التسعينات نشأت لغة جديدة

اجملتمع .وهذا يعين أن الوظيفة الرئيسية النتشار هذه التقاليع

للمراهقني الذين يشكلون اجلمهور األوسع يف كل اجملتمعات .وقد

هو أنها تظهر الطبقة العليا يف اجملتمع.

انطلقت هذه املشكلة من اجملتمعات الغربية والصناعية ،وتفشت
ً
الحقا لتشمل أغلب اجملتمعات ،ومنها جمتمعاتنا العربية؛ إذ بات

وهذه النظرية تعتمد على النظرة املادية يف تفسري التقاليع ،
كما تفرتض ان الفرد ال ميكن أن يكون حمبوبا ذا شعبية عالية إال
ًّ
ً
مواكبا للتقاليع واملوضة (سعد .)131 : 2008 ،هذا
عصريا
اذا كان

املراهقون والشباب يشكلون مجهورها األوسع ،واألكثر دينامية
ً
وصوال
اجتماعية ،واألقدر على تطويع اللغة وتسهيل استخدامها

االفرتاض تسبب يف التمييز يف بعض املدارس الثانوية؛ إذ وضع

اىل حتويرها والعبث بها ).)Ehmann, 2001: 31

حدود فاصلة بني الطبقات املختلفة( .كرم الدين.)26 :2012 ،

ونتيجة الستخدام املراهقني هلذه اللغة ،باتت األسرة فى غربة

ولكن وجهة الصراع هذه مل تدم طويال  ،وذلك بسبب العوملة

عما يسمعونه من تعبريات ومفردات يستخدمها أبناؤهم دون أن

واسترياد معظم هذه التقاليع من اخلارج (وخصوصا الصني

يستطيعوا فك رموزها أو فهم دالالتها ( سراج.)2011 ،

فيما يتعلق باملالبس واحلظاظة وغريها)  ،فضال عن انتشار
املصانع احمللية املختلفة واليت حتاول إدخال كل جديد وجعله

ب-لغة املراهق املستخدمة فى االنرتنت :

مرتبطا بالطبقات املتوسطة والفقرية ،إضافة إىل انتشار

ظهرت لغة يستخدمها واملرهقون والشباب فى حمادثاتهم عرب

اإلنرتنت والقنوات الفضائية فى كل مكان.

اإلنرتنت ،وقد أصبحت هذه اللغة تهدد مصري اللغة العربية يف

وبهذا مل يعد للتفسري الوظيفي (الذي يتمركز يف إظهار الطبقة

احلياة اليومية وتلقي بظالل سلبية على ثقافتهم وسلوكهم

العليا) مكانا لتفسري هذه املشكلة مما أدى إىل ظهور نظريات

(املركز القومي للبحوث االجتماعية.)2005 ،

أخرى.

وجديرا بالذكر ،أن استخدام املراهقني للغة خاصة بهم هو مترد

ب -نظرية الصراع Conflict Theory :

على النظام االجتماعي ،لذلك ابتدعوا لونا جديدا من الثقافة ال

تعتمد هذه النظرية يف تفسريها للتقاليع على فكرة أن اجلانب

يستطيع أحد فك رموزها سواهم ،كما أنهم يشعرون بأن هذه اللغة

االقتصادي هو املهم يف ظهور التقاليع اجلديدة  ،وهذا يعين

ختصهم دون غريهم ،فهي بذلك تكسبهم هوية فريدة متيزهم عن

الشراء من قبل أكرب عدد من األفراد.

اآلخرين.

جـ -نظرية التفاعلية الرمزية Symbolic Interaction :
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وضح ( )Davisأن التقاليع تظهر جمموعة معينة من األفراد

الثالثة جوانب الرئيسية يف حياة اإلنسان  ،وهي اإلدراك والسلوك

(مجاعات معينة) ميكن أن نتعرف عليها عند استخدامها ،فهي

واملشاعر والتفاعل بينها ( .)Corey,1996: 307

تعطي هوية هلم عند استخدامها ،وهي تعين أن هلم هوية واحدة.

ويقوم هذا النموذج على مفهوم رئيسي أال وهو نظرية  A-B-Cالتى

د_ النظرية النسائيةFeminism :

توضح أن االضطرابات السلوكية واالنفعالية هي نتاج للتفكري غري

هذه النظرية تربط بني التقاليع واجلنس ،فالنساء هم أكثر

املنطقي الذي ينتهجه اإلنسان يف رسم معامل حياته  .فاألساليب
العالجية التقليدية ختطئ كثرياً يف الرتكيز على املاضي وجعل

اهتماما بالتغيري من الذكور.

اإلنسان يسرتجع ذلك املاضي الذي ال ميكن تغيريه أو الرجوع إىل
أ -سلوك متعمد يصدر عن املراهق سواء أكان يتعلق بالشعر أو

العيش فيه ،كما أن التعبري عن أفكار وخربات ومشاعر املاضي ال
ً
بدال من حلها.
تفيد اإلنسان كثرياً بل تعمل على تفاقم املشكلة

املالبس أو اللغة أو

أما هذا األسلوب العالجي فإنه يسعى اىل تعاون األخصائى مع

احلظاظة (واألساور والسالسل).

العميل يف دحض األفكار اخلاطئة اليت يعتنقها العميل يف الوقت

ب -هذا السلوك يؤدي إىل إحلاق تأثريات سلبية خمتلفة على

احلاضر من خالل احلوار املنطقي الواعي  ،وهذا بدوره سوف

املراهق نفسه وعلى أسرته وعلى اجملتمع أيضا.
ً
ًّ
مهنيا من خالل العالج
جـ -يتطلب تعديل هذا السلوك
تدخال

ينعكس على مشاعر العميل وسلوكه.

يقصد الباحث بالتقاليع إجرائيا يف إطار هذه الدراسة أنها:

العقالني االنفعالي السلوكي.

شكل ( )1نظرية A-B-C

 -4املراهق:

		
(املشاعر والسلوك) C

هو الفرد يف مرحلة من العمر متتد من سن البلوغ أي حوالي

املصاحبة

السنة الثالثة عشرة ،حتى احلادية والعشرين تقريبا ،أي سن
الرشد .وهذه املرحلة قد تبدأ قبل ذلك بقليل أو تزيد عن عليه
قليال لذلك يطلق على هذه املرحلة اسم ( (The teen yearsكما
يطلق على املراهقني أحيانا اسم ( ،)Teen agersومن السهل إمجاال
حتديد بداية املراهقة اليت تتم عادة بالبلوغ اجلنسي(.)Puberty
وتتصف بسرعة منو اجلسم ،وظهور األعراض اجلنسية الثانوية
 ،وما يصحبها من تغريات فسيولوجية وغددية هرمونية
(الزراد.)12 :2004 ،

جديدة

(االعتقاد) B

(التدخل) D

		
(التأثري) E
املهين

وميكن توضيح الشكل ( )1الذي ميثل النظرية اليت قدمها  Ellisيف
تفسري االضطرابات وكيفية عالجها فاحلرف ) (Aيرمز إىل احلدث
ً
سلوكا أو حادثة أو اجتاها يصدر من اإلنسان .واحلرف
سواء أكان
) (Cيرمز إىل السلوك أو املشاعر املصاحبة أو ردة فعل اإلنسان حيال
ً
مالئما أو غري مالئم .ويرى Ellis
ذلك احلدث .سواءأكان رد الفعل
أن احلدث ) (Aليس هو املسبب للنتيجة ) ،(Cولكن ) (Bالذي يرمز

وميكن تعريف املراهق إجرائيا بأنه:

إىل االعتقاد اخلاطئ الذي حيمله اإلنسان حول احلدث ) (Aهو

أ -هو الفرد الذي يرتاوح عمره من  20-15سنة.

الذي يؤدي إىل االضطراب يف املشاعر والسلوك ) ،(Cأما العالج فيأتي

ب -أن يكون من الذكور.

من خالل دحض األفكار اخلاطئة غري منطقية ) (Dوالذي يشري

ج -أن يكون من طالب املرحلة الثانوية.

إىل الطريقة العلمية واألسلوب العالجي الذي ينتهجه األخصائي

د -أن يكون معتنقا لنوع أو أكثر من أنواع التقاليع.

االجتماعي يف مساعدة العمالء على مواجهة وتغيري األفكار
اخلاطئة  ،أما النتيجة اليت ميكن استخالصها من هذه العملية

 -5العالج العقالني االنفعالي السلوكي:
بدأ هذا العالج على يد (  ) Ellisفى منتصف اخلمسينات حينما شعر
أن العمالء يتقدمون ببطء؛ إذ الحظ ان العمالء حيرزون تقدما
أفضل حني ُيغري طرق تفكريهم حنو أنفسهم وحنو مشاكلهم .ويف
األصل كان يسمى هذا بالعالج العقالني  ،ثم أصبح العالج العقالني
العاطفي وفى أوائل التسعينيات أصبح يسمى العالج العقالني
االنفعالي السلوكي (Jones, 2000: 181) .
ويستند العالج العقالني االنفعالي السلوكي مفهوم

		
مشاعر F

(احلدث) A

العواطف

والسلوكيات التى تنتج عن عملية املعرفة؛ إذ إنه من املمكن
تعديل هذه العمليات املعرفية لتحقيق طرق خمتلفة من الشعور
والسلوك .فهذا النوع من العالجات يتسم بالشمولية اليت تندرج
حتت العالج املعريف السلوكي ( .)Froggatt , 2005: 12
وهو أسلوب عالجي يتسم بالشمولية من حيث تركيزه على

فيمكن مالحظة تأثريها يف ) (Eالذي يرمز إىل تأثري عملية دحض
األفكار اخلاطئة فينتج عن هذا سلوك أو مشاعر جديدة  Fخالية
من مظاهر االضطراب السلوكي واالنفعالي (القرنى 110 : 2004 ،
.)Ellis, 2000 : 189( )Sheafor, others, 2000 : 344 ( )112أما عن األساليب العالجية املستخدمة فهى األساليب اإلدراكية
(دحض األفكار غري العقالنية  ،أسلوب الواجبات اإلدراكية  ،تغيري
مفردات اللغة  ،املرح )  ،واألساليب الوجدانية (التخيل العاطفي
العقالني  ،استخدام القوة ) وأخريا األساليب السلوكية ( التعزيز
اإلجيابي و السليب وغريها) (  ( )Ellis , 2000: 195-201القرنى:2004 ،
.)121-116
ويقصد بالعالج السلوكي االنفعالي السلوكي إجرائيا بأن:
 -1نوع من أنواع العالج املعريف السلوكي الذي ميكن استخدامه يف
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استمارة املراهق ،ألن املراهق غالبا ال يدرك اآلثار السلبية للمشكلة

 -1التدخل املهين باستخدام جمموعة من األساليب العالجية

وإال مل يعتنق هذه التقاليع؛ لذا فاألقدر على حتديد هذه اآلثار هم

والتكنيكات املختلفة مثل األساليب اإلدراكية والوجدانية

اآلباء كما أن املراهقني ال يستطيعون االعرتاف بهذه اآلثار.

والسلوكية.

وقد مت اختبار صدق حمتواها بعرضها على عدد من احملكمني من

 -3يركز على حتليل أفكار ومشاعر املراهقني وتصحيح معتقداتهم

أعضاء اهليئة األكادميية بكلية اخلدمة االجتماعية جبامعة أسيوط

اخلاطئة (السلوك الالتوافقي غري املرغوب به أي تبين واعتناق

 ،وقد مت تعديل صياغتها وإضافة بعض العبارات وحذف البعض

األنواع املختلفة من التقاليع والقيام بتنفيذها)  ،وتدريبهم على

اآلخر  ،حتى وصلت نسبة اتفاق احملكمني اىل .%80

أداء السلوك الصحيح إلكسابهم سلوكيات توافقية سوية (أي التخلي

كما مت حساب معامل الثبات ،حيث مت جتريب االستمارة باستخدام

عن التقاليع).

إعادة االختبار  Test retestعلى عينة قوامها ( )20مفردة من

 -4كما يركز هذا العالج على تعليم اآلباء كيفيه التعامل مع أبنائهم

املراهقني واآلباء بفاصل زمين ( )14يوما بني التطبيق األول

املراهقني عند وجود املشكلة (أي عند تبين االبن نوعا أو أكثر من

والثاني  ،ولقد أثبت التطبيق صدق االستمارة ( )0.87وهو يعترب ذا

أنواع التقاليع)

داللة إحصائية بدرجة ثقة . %95
جـ -املالحظة  :استخدم الباحث املالحظة البسيطة فى بعض

ثالثا :اإلطار املنهجي للدراسة:

أماكن وجود املراهقني مثل املدارس والنوادى واملقاهي واملتنزهات.

 -1نوع الدراسة :تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية
Descriptive Research؛ إذ إن هذا النوع من الدراسات يهدف اىل

 -4عينة الدراسة:

وصف األنساق االجتماعية وتوفري معلومات مرجعية حول

مت اختيار مدرستني من املدارس الثانوية مبدينة أسيوط مبحافظة

القضايا موضع السؤال ( .)Sarantakos, 1998: 6وتعد هذه البحوث

أسيوط ومن خالل مالحظة األخصائي االجتماعي باملدرستني

من أكثر مناهج البحث مالءمة للواقع االجتماعي  ،وهي خطوة

للطالب مت حتديد الطالب الذين يتبنون واحدة علي األقل من

أساسية حنو حتقيق الفهم الصحيح هلذا الواقع (حممد.)43 :1996 ،

التقاليع املنتشرة بني املراهقني  .وقد بلغ عددهم ( 98طالبا) يف

وقد استخدم الباحث الدراسة الوصفية لوصف مشكلة التقاليع

املدرسة األولي ،و( 82طالبا) يف املدرسة الثانية .ثم مت اختيار عينة

بني املراهقني فى اجملتمع املصري.

ً
طالبا من كل مدرسة لتصبح عينة الطالب
عشوائية قدرها ()20
يف املدرستني ( )40طالبا.

 -2منهج الدراسة  :استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي

كما مت اختيار مركزين من مراكز الشباب بنفس املدينة بطريقة

باستخدام العينة.

عشوائية؛ إذ حصر األخصائي االجتماعي عدد األفراد الذين
يتبنون واحدة من التقاليع املوجودة بني املراهقني علي األقل

 -3أدوات الدراسة:

وبلغ عددهم يف املركز األول  28فردا ويف املركز الثاني ()21

أ -املقابـالت شبه املقننة : Semi-structured Interview

مت اختيار عينة عشوائية قدرها  15فردا من كل مركز ليصبح

مت إجراء مقابالت شبه مقننة مع آباء املراهقني للتعرف على مدى

عدد األفراد املراهقني الذين مت اختيارهم من املركزين ( )30فردا

انتشار هذه املشكلة وأسبابها وآثارها ونتائجها وآرائهم فى كيفية

وبذلك تكون عينة املراهقني النهائية مكونة من  70فردا.

مواجهتها .كما متت مقابالت مع املراهقني أنفسهم ممن يعتنقون

أما عن عينة أولياء األمور فبعد حتديد عدد  70من أولياء أمور

هذه التقاليع للوقوف على أسباب تبنيهم هلا والنتائج املرتتبة

املراهقني الذي مت اختيارهم عشوائيا انتهت عينتهم يف النهاية

عليها.

إلي ( )30ويرجع هذا النقص يف عدد أولياء األمور إلي مايلي:

ب -استمارة استبار

أ -وجود عدد ( )7من أولياء األمور خارج اجلمهورية.

اعتمد الباحث على استمارة استبار خاصة باملراهقني واآلباء،

ب -رفض ( )24من الطالب إخطار أولياء أمورهم مبوعد مقابلتهم

وقد تكونت استمارة املراهقني من ( )3أجزاء ،يشتمل اجلزء األول

ألنهم يعتقدون أن تبين هذه التقاليع ختص الفرد وال ختص ولي

على بيانات أولية عن املراهق ،ثم يأتي اجلزء الثاني الذي يشتمل

األمر ومع ذلك مت االتصال بهم ورفضوا املشاركة.

على أكثر أنواع التقاليع ذيوعا وانتشارا ،وأخريا اجلزء الثالث الذي

جـ -تغيب عدد  9من أولياء األمور مرتني متتاليتني دون اعتذار؛

يتناول أسباب مشكلة التقاليع .أما استمارة اآلباء فتشتمل على

وهلذا مت استبعادهم.

( )4أجزاء ،يشتمل اجلزء األول عن بيانات أولية عن األسرة واألب،

وبناء علي ذلك أصبحت عينة أولياء األمور مكونة من ( )30فردا.

ثم يأتي اجلزء الثاني الذي يشتمل على أكثر أنواع التقاليع ذيوعا

ميكن أن نلخص شروط اختيار العينة للمراهق فيما يلى :

وانتشارا ،واجلزء الثالث الذي يتناول أسباب املشكلة ،وأخريا اجلزء

-أن يكون املراهق يتبنى تقليعة واحدة أو أكثر.

الرابع الذي يشمل اآلثار املرتتبة على مشكلة التقاليع.

 -أن يكون يف املرحلة الثانوية.

ويود الباحث أن يشري إىل أن اجلزء الرابع من استمارة اآلباء قد تناول

 -أن يكون من الذكور.

اآلثار املرتتبة على مشكلة التقاليع وقد مت حذف هذا اجلزء من

ويضاف لآلباء أن يكون رب األسرة ملراهق يتبنى تقليعة واحدة

52

ثم

حممد الشربيين

على األقل باإلضافة للشروط السابقة.

جدول ( :)1البيانات األولية للمراهق

 -5جماالت الدراسة:

املتغري (السؤال)

أ -اجملال املكاني :ويتمثل يف حمافظة أسيوط مبصر.
 -1السن

ب -اجملال البشري  :عينة عمدية مت اختيارها بطريقة عشوائية
مقدارها  100مفردة ( 70مراهقا  30 ،من اآلباء)

 -2الصف
التعليمي

جـ -اجملال الزمين  :مت إجراء املقابالت مع عينة الدراسة باإلضافة
إلي مالحظتهم فرتة ( )6ستة أشهر بدءاً من  2012/ 01/01وحتى
.2012 / 06/30

 -3عدد
التقاليع

أوال :نتائج الدراسة
 -1نتائج الدراسة:

جتاه تقاليع
االبن(املراهق)

 -1البيانات األولية للمراهق:
يتضح من اجلدول رقم ( )1ما يلي :

 -4رد فعل اآلباء

أوال  :املراهقون :

التكرار

الفئات

النسبة
املئوية

أ

أقل من  16سنة

2

2.85

ب

من  16ألقل من18

61

87.14

ج

 18فأكثر

7

10

اجملموع

70

%100

أ

األول الثانوي

10

14.3

ب

الثاني الثانوي

53

75.71

ج

الثالث الثانوي

7

10

اجملموع

70

%100

أ

تقليعة واحدة

14

20

ب

تقاليع متعددة

56

80

اجملموع

70

%100

أ

الغضب والتوبيخ

28

40

ب

العقاب (بأنواعه)

3

4.28

ج

التساهل والتشجيع (حرية الرأي)

5

7.1

د

عدم االهتمام وعدم فعل شيء

34

48.5

اجملموع

70

%100

 أن الفئة الغالبة من الطالب املراهقني يف عينة الدراسة ترتاوحأعمارهم بني  16وأقل من  18سنة) سنة؛ إذ بلغ عددهم ( )61بنسبة

تقاليع أخرى مثل األميو وغريها بوزن مرجح  1.81وقوة نسبية

( ) %87.14من إمجالي العينة.

(.)%60.4

-أما عن الصف التعليمي  ،فمعظم عينة الدراسة ترتكز يف الصف

 -3أسباب مشكلة التقاليع بني املراهقني :

الثاني الثانوي بنسبة  %75.71يليها الصف األول الثانوي بنسبة

يتضح من اجلدول ( )3أن أهم أسباب انتشار التقاليع بني املراهقني

 %14.3وأخريا الصف الثالث الثانوي بنسبة .%10

هو تقليد الفنانني والنجوم ورموز الكرة ،وذلك بوزن مرجح 2.91

-أما عن عدد التقاليع اليت يتبناها الطالب املراهقون  ،فقد أشار

وقوة نسبية ( ،)%98.5ثم جاءت بعد ذلك املوضة (قوة نسبية

اجلدول اىل أن معظم عينة الدراسة يتبنون أكثر من تقليعة ،حيث

 )%98.2وتليها حرية االختيار وجذب االنتباه وإثارة االعجاب

بلغ عددهم  56طالبا بنسبة ( )%80من العينة مقابل  14طالبا

(بالتساوي) بوزن مرجح  2.78وقوة نسبية ( .)%92.8أما األسباب

بنسبة ( )%20يتبنون تقليعة واحدة فقط.

اليت جاءت يف ترتيب متأخر فهي االنتماء ملن هم يف سنهم والفراغ

-أما عن رد فعل اآلباء جتاه التقاليع اليت يتبناها االبن املراهق

(بالتساوي) بوزن مرجح  2.1وقوة نسبية .%70

فكانت خمتلفة  ،فقد جاء يف الرتتيب األول عدم اهتمام اآلباء وعدم
القيام بأي رد فعل بنسبة ( )%48.5ثم غضب اآلباء وتوبيخهم

ثانيا :وجهه نظر اآلباء

لألبناء بنسبة ( ، )%40وجاء يف الرتتيب األخري قيام اآلباء بعقاب

يتضح من اجلدول ( )4ما يلي:

األبناء بنسبة (.)%4.2

 -أن الفئة الغالبة من أرباب األسر يرتاوح سنهم بني  45وأقل من 55

 -2أكثر التقاليع انتشارا بني املراهقني:

سنة) بنسبة  %63.3من إمجالي عينة اآلباء  ،تليها يف الرتتيب الفئة

من خالل املقابالت مع املراهقني أمكن التوصل إلي أن أكثر التقاليع

من  35ألقل من  45سنة بنسبة  ، %26.6ويأتي يف املركز األخري الفئة

انتشارا كاآلتي:

أقل من  35سنة (حالة واحدة فقط).

يوضح اجلدول ( )2أكثر التقاليع انتشارا بني الطالب املراهقني؛ إذ

 -أما عن احلالة التعليمية فيشري اجلدول أن معظم عينة الدراسة

جاء يف الرتتيب األول التقاليع اخلاصة باملالبس بوزن مرجح 2.94

من اآلباء حصلوا على تعليم جامعي بنسبة %60تليها مرحلة

وبقوة نسبية ( ، )%98.1ثم لغة خاصة باملراهقني بوزن مرجح 2.7

الدراسات العليا وما بعدها بنسبة  ، %16.66أما عن األمية فال توجد

 ،وقوة نسبية ( ،)%90ثم تقاليع الشعر  ،وجاء يف الرتتيب األخري

إال حالة واحدة فقط.

جدول ( :)2يوضح أكثر التقاليع انتشارا بني املراهقني )(N= 70
م

التقاليع

نعم أوافق

إليحدما

ال أوافق

جمموع التكرارات

الوزن املرجح

القوة النسبية %

الرتتيب

1

التقاليع اخلاصة باملالبس

26

2

2

84

2.8

93.3

1

2

استخدام لغة خاصة باملراهقني

25

3

2

83

2.76

92.2

2

3

تقاليع الشعر

23

4

3

80

2.66

88.8

3

4

ارتداء احلظاظة أوالتعزيزة والسالسل غريها

9

8

13

56

1.86

62.2

4

5

أخري (مثل اإلميو واإلناث املسرتجالت والرجال املتأنثني وغريها)

7

8

15

52

1.73

57.7

5
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جدول (: )3يوضح أسباب مشكلة التقاليع بني املراهقني ()N=70
إليحدما

ال أوافق

جمموع التكرارات

الوزن املرجح

القوة النسبية
%

الرتتيب

1

أنها موضة

63

6

1

202

2.88

98.2

2

2

تقليد الفنانني والنجوم ورموز الكرة

68

1

1

207

2.91

98.5

1

3

حرية االختيار

60

5

5

195

2.78

92.8

3

4

جذب االنتباه وإثارة اإلعجاب

58

9

3

195

2.78

92.8

3

5

تقليد الزمالء

53

6

11

182

2.6

86.6

5

6

تساهل األسرة وعدم مراقبتهم

47

11

12

175

2.5

83.3

6

7

اخلوف من النقد إذا مل جيار األصدقاء

40

12

18

162

2.31

77.1

8

8

االعتقاد بأنها تعنى النضوج

37

20

13

164

2.34

78.1

7

9

تشعرهم بأنهم جمموعه خمتلفة عن اآلخرين

33

18

19

154

2.2

73.3

9

10

االنتماء ملن هم يف سنهم

32

13

25

147

2.1

70

10

م

نعم أوافق

السبب

11

الفراغ

26

25

19

147

2.1

70

10

12

أخرى

19

34

17

142

2.02

67.6

12

 -وفيما يتعلق بدخل األسرة جند أن معظم األسر ( 13من اآلباء)

جدول ( :)4يوضح البيانات األولية لرب األسرة ()N=30
الفئات

التكرار

النسبة
املئوية

أ

أقل من  35سنة

1

3.33

املتغري (السؤال)

 -1السن

ب

من  35إلي 45سنة

8

26.6

ج

من  45إىل اقل من 55

19

63.3

د

دخلها فوق  1500جنيه بنسبة  %43.33ثم الفئة من  1000ألقل من
 9( 1500من اآلباء) بنسبة .%30
 أما عن عمل أرباب األسر فمعظمهم مييلون إىل العمل يف القطاعاحلكومي بنسبة  %43.33يليه القطاع اخلاص بنسبة  ، %30أيضا
يوجد  8من أرباب األسر يعملون يف القطاعني احلكومي واخلاص

 -2احلالة التعليمية

 55فأكثر

3

10

اجملموع

30

%100

معا بنسبة (.)%26.6

أ

أمي

1

3.33

ب

يقرأ ويكتب

1

3.33

 -كما أن معظم أرباب األسر يعملون صباحا فقط ونسبتهم 53.33

ج

إعدادي

1

3.33

د

ثانوي

4

13.3

 %بينما يعمل ( )3فقط من أرباب األسر مساء بنسبة  ،%10وهناك
أيضا  11من أرباب األسر (نسبة  )% 36.66يعملون صباحا ومساء
لزيادة الدخل أو لطبيعة العمل.

-3دخل األسرة
 -4عــــمل رب
األسرة

ه

تعليم جامعي

18

60

و

دراسات عليا فأكثر

5

16.66

اجملموع

30

%100

أ

أقل من 500

2

6.66

ب

 -500أقل من 1000

6

20

هي الغالبة على األسر (نسبة  ، )%63.3بينما األسرة الكبرية اليت بها

ج

 -1000أقل من 1500

9

30

عدد  5أبناء فأكثر ( 11أسرة) جاءت يف املركز األخري بنسبة .%16.66

د

 1500فأكثر

13

43.33

اجملموع

30

%100

أ

القطاع احلكومى

13

43.33

ب

القطاع اخلاص

9

30

ج

 أما عن عمل ربة األسرة فنجد أن معظمهن ال يعملن (نسبة ، )%56.66بينما هناك  13من ربات األسرة يعملن (نسبة .)%43.33
 -وأخريا عدد األبناء يف األسرة  ،فنجد أن الفئة من  3ألقل من 5

 -2أكثر التقاليع انتشارا بني املراهقني:
يوضح اجلدول ( )5أكثر التقاليع انتشارا بني املراهقني من وجهه

-5فرتة عمل رب
األسرة
-6هل تعمل ربة
األسرة
 -7عدد أالبناء يف
األسرة

االثنان معا

8

26.6

نظر اآلباء؛ إذ جاء يف مقدمتها التقاليع اخلاصة باملالبس بوزن

اجملموع

30

%100

مرجح  2.8وبقوة نسبية ( ، )%93.3ثم لغة املراهقني بوزن مرجح

أ

صباحا فقط

16

53.33

 2.76وقوة نسبية ( ،)%92.2ثم جاءت تقاليع الشعر بقوة نسبية

ب

مساء

3

10

ج

صباحا ومساء

11

36.66

( ،)%88.8ثم ارتداء احلظاظة “التعزيزة” والسالسل وغريها بوزن

اجملموع

30

%100

أ

تعمل

13

43.33

ب

ال تعمل

17

56.66

اجملموع

30

%100

أ

أقل من 3

6

20

يوضح اجلدول ( )6أسباب مشكلة التقاليع بني املراهقني من

ب

 – 3أقل من 5

19

63.3

وجهه نظر اآلباء؛ إذ جاء يف مقدمتها االنفتاح على العامل

ج

 5فأكثر

5

16.66

اخلارجي(الفضائيات-اإلنرتنت) بوزن مرجح  2.66وبقوة نسبية

اجملموع

30

%100

( )%88.8ثم جذب االنتباه وإثارة اإلعجاب بوزن مرجح 2.63
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مرجح  1.86بقوة نسبية ( ، )%62.2ويف الرتتيب األخري تقاليع
أخرى مثل األميو واإلناث املسرتجالت والرجال املتأنثني وغريها
بقوة نسبية ( )%57.7ووزن مرجح .1.73
 -3أسباب مشكلة التقاليع :

حممد الشربيين

جدول ( :)5يوضح أكثر التقاليع انتشارا بني املراهقني )(N= 30
م

التقاليع

نعم أوافق

إليحدما

ال أوافق

جمموع التكرارات

الوزن املرجح

القوة النسبية %

الرتتيب

1

التقاليع اخلاصة باملالبس

67

2

1

206

2.94

98.1

1

2

استخدام لغة خاصة باملراهقني

58

3

9

189

2.7

90

2

3

تقاليع الشعر

46

16

8

178

2.54

84.76

3

4

ارتداء احلظاظة أوالتعزيزة والسالسل غريها

30

23

17

153

2.18

72.85

4

5

أخري (مثل األميو واإلناث املسرتجالت والرجال املتأنثني وغريها)

11

35

24

127

1.81

60.4

5

جدول ( :)6أسباب مشكلة التقاليع بني املراهقني من وجهة نظر اآلباء ( ) N = 30
م

السبب

نعم أوافق

إليحدما

ال أوافق

جمموع التكرارات

الوزن املرجح

القوة النسبية %

الرتتيب

1

االنفتاح على العامل اخلارجي(الفضائيات-اإلنرتنت)

27

2

1

86

2.86

95.5

1

2

جذب االنتباه وإثارة اإلعجاب

24

2

4

80

2.66

88.8

2

3

تساهل األسرة وعدم مراقبتهم

24

1

5

79

2.63

87.7

3

4

ضعف الوازع الديين (عدم االهتمام بالتنشئة الدينية)

23

1

6

76

2.53

84.4

6

5

تنشئه خاطئة

23

2

5

78

2.60

86.6

5

6

تقليد اآلخرين

21

7

2

79

2.63

87.7

3

7

أنهم جيل تافه

21

3

6

75

2.5

83.3

8

8

زيادة يف حرية املراهقني

21

4

5

76

2.53

84.4

6

9

عدم وجود قدوه حسنة

21

2

7

74

2.46

82.2

9

10

االعتقاد بأنها تعنى النضوج

17

5

8

69

2.3

76.6

10

11

الفراغ

11

15

4

67

2.23

74.4

11

12

أخرى

5

11

14

51

1.7

56.6

12

م

السبب

جدول ( :)7يوضح اآلثار املرتتبة على مشكلة التقاليع من وجهة نظر اآلباء ( ) N = 30
نعم أوافق

إليحدما

ال أوافق

جمموع التكرارات

الوزن املرجح

القوة النسبية %

الرتتيب

1

االحنالل األخالقي وشيوع القيم اهلابطة

27

2

1

86

2.86

95.5

1

2

التمرد على ضوابط األسرة واحنالل الروابط األسرية

23

3

4

79

2.63

87.7

3

3

فقد هوية املراهقني

23

4

3

80

2.66

88.8

2

4

التمرد على قيم اجملتمع واألنظمة االجتماعية

20

3

7

73

2.43

81.1

5

5

اهلبوط بالذوق العام للمراهقني

18

9

3

75

2.5

83.3

4

6

اضطرابات اجتماعية ونفسية

16

7

7

69

2.3

76.6

6

7

التعدى على االلتزامات الشرعية والقيمية

15

5

10

65

2.1

72.2

7

8

اخنفاض املستوى الدراسي

14

10

6

68

2.26

75.5

9

9

الشعور باالغرتاب

12

11

7

65

2.1

72.2

7

10

أخرى

6

11

13

53

1.76

58.8

10

وبقوة نسبية ( ، )%87.7ثم جاء ضعف الوازع الديين (عدم

وقوة نسبية ( ، )%88.8ثم التمرد على ضوابط األسرة واحنالل

االهتمام بالتنشئة الدينية) وتقليد اآلخرين بالتساوي بقوة

الروابط األسرية بوزن مرجح  2.63وقوة نسبية ( ، )%87.7ثم

نسبية ( ،)%87.7ثم التنشئة اخلاطئة بوزن مرجح  2.6وبقوة

هبوط الذوق العام للمراهقني بقوة نسبية ( ، )%83.3والتمرد

نسبية ( ، )%86.6ويف الرتتيب األخري جاء الفراغ بوزن مرجح 2.23

على قيم اجملتمع واألنظمة االجتماعية بوزن مرجح  2.43وقوة

وقوة نسبية .%74.4

نسبية ( ، )%81.1وجاء يف املراتب األخرية اخنفاض املستوى الدراسي
( )%75.5وتأثريات أخرى.

 -4اآلثار املرتتبة على مشكلة التقاليع :
أشار اجلدول ( )7إىل اآلثار املرتتبة على مشكلة التقاليع؛ إذ إن

 -3تفسري نتائج الدراسة:

هذه املشكلة تؤدي إىل نتائج متعددة سلبية  ،على رأسها االحنالل

أشارت نتائج الدراسة اىل أن مشكله التقاليع هي نتاج لعديد من

األخالقي وشيوع القيم اهلابطة بوزن مرجح  2.86وبقوة نسبية

األسباب ،فإذا نظرنا اىل رد فعل اآلباء جتاه تقاليع األبناء جند

( ، )%95.5ثم جاء بعد ذلك فقد هوية املراهقني بوزن مرجح 2.66

أن نسبة ( )%48.5تشري اىل عدم قيام اآلباء بفعل أي شيء وعدم
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اهتمامهم بهذه املشكلة  ،كما جند أن ( )%40قد استخدموا التوبيخ

على شراء وتوافر التكنولوجيا احلديثة كاإلنرتنت والقنوات

وهو أسلوب غري مفضل يف مرحلة املراهقة  .وترجع املشكلة إىل

الفضائية ،فضال عن القدرة على شراء هذه التقاليع وتبنيها.

ضعف الرقابة على األبناء وإهمال الوالدين ،وقد يرجع ذلك إىل أن

وال شك أن التطور الذي شهده اجملتمع ،والتقدم يف وسائل االتصال،

معظم اآلباء يقضون أكثر من  8ساعات خارج منازهلم يف العمل

أدى إلي حالة من اهلوس بتقاليع وسلوكيات مصدرها يف الغالب

 ،كما أن ( )%43.3من ربات األسرة يعملن وهناك نسبة غري قليلة

فنانون والعبو كرة ؛ إذ فرض اإلعالم “موديالت” اإلعالنات،

تعمل صباحا ومساء ( ، )%36.6األمر الذي يؤدي إىل ضعف الرقابة

وملكات اجلمال ،وعارضات األزياء واملطربني واملطربات كنجوم

على األبناء املراهقني  ،ويؤدى إىل التساهل فى التعرض لكم هائل

للمجتمع وقدوة البد أن حيتذى بها ،وتتسابق الفضائيات يف بث

من الفضائيات واإلنرتنت لساعات طويلة  ،مما يوثر تأثريا كبريا

وعرض آخر التقاليع يف األزياء وتسرحيات الشعر  ،وأصبحت هناك

على عقول املراهقني ،كما أن غفلة اآلباء ووجودهم فى العمل

املئات من الربامج املتخصصة اليت تنشر خطوط املوضة العاملية.

بصفة مستمرة أو السفر وترك األبناء دون رقابة (خصوصا مع

ومما يزيد من خطورة هذه املشكلة أن املراهقني أصبحوا يقلدون

عمل الزوجة) يؤدي إىل جهل اآلباء هلوية رفقاء أبنائهم الذين

زمالءهم دون تفكري؛ فإن عدم مواكبة هذه التقاليع تعين الرجعية

قد يكونون مصدرا لتأكيد هذه التقاليع.أضف إىل ذلك التسيب

بالنسبة هلم ،األمر الذي يؤدي إىل حماولتهم بصفه مستمرة أن

فى تربية األبناء وسوء التنشئة داخل األسرة والقسوة أو التدليل

يكونوا مالحقني «للموضة» وجذب االنتباه وإثارة اإلعجاب ،

الزائد سببا النتشار هذه املشكلة .وقد يرجع ذلك إىل عدم املعرفة

خاصة حنو اجلنس اآلخر.

بأساليب التنشئة السليمة وخاصة فى فرته املراهقة (اليت تتميز

كما أن ضعف التنشئة الدينية أدى باملراهقني إىل تبنى تقاليع

بتمرد االبن) وكيفيه التعامل معه واجلهل باآلثار السلبية الناجتة

خمالفة لديننا اإلسالمي وتعليمات ديننا احلنيف  ،وتكون احملصلة

عن تقليد األبناء املراهقني لتقاليع ولسلوكيات خاطئة خاصة

النهائية هي ضعف األمة؛ إذ يفقد املراهقون هويتهم ويضعف

مبجتمعات أخرى ال تتناسب مع جمتمعاتنا.

دينهم وينشغلون باألمور التافهة وينسو قضايا اجملتمع املختلفة

أضف إىل ما سبق اعتقاد املراهق أن التقاليع تعين النضج  ،وهذا

اليت حتتاج إىل أفكارهم البناءة.

السبب ينشأ من سوء التنشئة االجتماعية كما أن غياب لغة احلوار

وبالرغم من ندرة وقلة الدراسات والكتابات التى تناولت هذا

بني اآلباء واألبناء يرتتب عليه تبين األبناء مفاهيم خاطئة

املوضوع ،إال أن هناك بعض الدراسات والكتابات التى أشارت إىل

(الشعور بالنضج).
ً
وقد يلجأ املراهق لتبين هذه التقاليع تعبريا عن حالة الرفض

أسباب هذه املشكلة ونتائجها بشكل موجز وسريع.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من الدراسات

من والديه ومترده عليها  ،فاألبناء فى هذه املرحلة يكونون أكثر

مثل دراسة (عثمان ( ، )2004 ،عبد القادر( ، )2004 ،سعد،

احتياجا إىل التوجيه والعناية بعيدا عن القسوة  ،فمرحله املراهقة

( ، )2008بطوش( ، )2012،كرم الدين( ، )2012 ،سراج)2011 ،
ً
أيضا مع نتائج بعض الدراسات األجنبية مثل دراسة
وتتفق

إىل غياب دور املدرسة فى توجيه الطالب املراهقني وإرشادهم

(.)Woods , 2007( ،)Khanlou,2002( ،)Kelly&Borrowed,2001

وحل مشكالتهم.

ويف النهاية جيب أن نوضح أن التغاضي عن مشكله التقاليع يعد

كما تشري الكتابات النظرية إىل أن مستوى تعليم األب يلعب دورا

خطرا على املراهق  ،وخطأ يف حقه وحق اجملتمع .وبناء على ذلك

هاما فى تشكيل شخصية األبناء؛ إذ يرتبط املستوى التعليمي

 ،يتطلب األمر حماولة مواجهة هذه املشكلة من خالل برنامج

املرتفع للوالدين بسلوك االبن االجتماعى؛ فكلما ارتفعت مكانة

مقرتح من منظور العالج العقالني االنفعالي السلوكي ملواجهتها

الوالد تعليميا ارتفعت درجة الوعي جتاه كيفية التعامل مع

فى ظل الثقافة اإللكرتونية والعوملة.

هي أخطر منعطف وأكرب منزلق فى حياه اإلنسان.هذا باإلضافة

األبناء ومشكالتهم .وملا كانت املكانة التعليمية لعينة اآلباء ليست
مرتفعة بالقدر الكايف ( %16.6من عينة اآلباء فقط هم مما ينتمون

خامسا  :برنامج العالج العقالني االنفعالي السلوكي املقرتح:

إىل فئة الدراسات العليا فأكثر) فنجد أن درجة الوعي جتاه كيفية

قبل أن نتناول الربنامج املقرتح  ،يود الباحث اإلشارة إلي أن

التعامل مع مشكالت االبن ليست كبرية؛ إذ جند التوبيخ وعدم

األخصائي االجتماعي املدرسي هو املسئول عن تنفيذ هذا الربنامج

فعل شيء  ،بل التساهل والتشجيع أحيانا يف تعامل اآلباء مع هذه

 ،وذلك من خالل عمله يف املدرسة مع العديد من األطراف  ،ومن
ً
فضال عن متابعة تنفيذها
خالل تكليفهم بأداء أنشطة خمتلفة ،

ومع التقدم التكنولوجي اهلائل وتوافر اإلنرتنت يف كل مكان بأسعار

وتوجيه وإرشاد من سيتوىل القيام بأداء النشاط .ويوضح شكل ()2

زهيدة  ،ومع وجود القنوات الفضائية يف مجيع ربوع بالدنا (حتى

األنساق املختلفة اليت يشملها الربنامج.

فى العشوائيات) أصبح املراهقون يقومون بالتقليد األعمى ملشاهري

وفيما يلي عرض مفصل للربنامج:

خيتلفون عنا دينا وفكرا وقيما  ،فضال عن إغفال اإلعالم يف إبراز

 -1اسم الربنامج :برنامج مقرتح من منظور العالج العقالني

املثل العليا التى ميكن أن حيتذي بها املراهقون ،كما ميكن القول

االنفعالي السلوكي فى خدمة الفرد

بأن الفئات ذات الطبقات االجتماعية العليا تنتشر بينها التقاليع

ملواجهة مشكلة التقاليع.

بشكل كبري ( )%43.3من عينة الدراسة من املراهقني نظرا للقدرة

 -2هدف الربنامج :مواجهه مشكلة التقاليع.

املشكلة.
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شكل ( :)2دور االخصائي االجتماعي يف تنفيذ الربنامج

دور االخصائي االجتماعي يف تنفيذ الربنامج
خارج األسرة (يف املدرسة)

داخل االسرة
املراهق

أولياء األمور

األخصائي
االجتماعي

األخصائي
النفسي

املدرسون

مدرسو
الرتبية
الدينية

الصديق

مشرفو
النشاط

 -3أساس الربنامج :

 -السلطة  :اليت يستمدها من إدارة املدرسة لكي يتوافر لألخصائي

أ -الدراسات السابقة اليت أوضحت العديد من اآلثار السلبية ملشكلة

السند القانوني يف التعامل مع األسر.

انتشار التقاليع.

 -7املهارات املطلوبة:

ب -آراء اخلرباء االجتماعيني والنفسيني يف هذه املشكلة.

-مهارة إجراء املقابالت Interviewing skills

جـ -اإلطار النظري للدراسة والذي يوضح األسباب املختلفة

-مهارة املالحظة Observation

للمشكلة.

-مهارة التعاقد واالرتباط Contract

د -اإلطار النظري للعالج العقالني االنفعالي السلوكي مبا حيتويه

-مهارة االتصال .Communication

من اسرتاتيجيات وتكنيكات ميكن أن تستخدم للحد من مشكلة

-مهارة املناقشة Discussion

التقاليع.

 -مهارة اإلقناع .Conviction

 -4القائم بتطبيق الربنامج :األخصائيون االجتماعيون يف املدارس

-مهارة املتابعة Follow-up

اإلعدادية والثانوية.

 -8خطوات تطبيق الربنامج:

 -5من الذين يشملهم الربنامج:

أ– اخلطوة األوىل :االرتباط؛ إذ يتم تكوين العالقات املهنية مع

أ -املراهقون الذين يتبنون التقاليع .

األنساق التى يستهدفها الربنامج .

ب-أولياء أمور املراهقني .

ب – اخلطوة الثانية :التقدير ،وتشتمل على ما يلي:

ج-فريق العمل باملدرسة :الذي يضم األخصائيني النفسيني

 -مجع املعلومات والبيانات الالزمة عن التقاليع وأسبابها.

واألخصائيني االجتماعيني واملدرسني

 -حتديد األنساق التى سوف يتعامل معها األخصائي االجتماعي

ورواد الفصول ومشريف األنشطة ومدرس الرتبية الدينية واألخ

القائم بتنفيذ الربنامج.

الصديق. 1

 -حتديد املعوقات التى ترتبط بكل نسق على حدة.

 -6املتطلبات األساسية لألخصائي االجتماعي الذي سيطبق

 -حتديد نسق التعامل الذي سيتم البدء بالعمل معه وكذلك

الربنامج:

األنساق األخرى التى ستتبعه بالرتتيب.

 -معرفة باملراهق  :خصائصه – واحتياجاته –– وكيفية التعامل

 -وضع خطة التدخل املهين وحتديد االسرتاتيجيات والتكنيكات

معه  ....إىل غري ذلك.

املستخدمة.

 -معرفة بأساليب التنشئة االجتماعية املختلفة.

جـ– اخلطوة الثالثة :التعاقد :وهو االتفاق الذي سيتم بني
ً
مشتمال على مجيع اخلطوات
األخصائي االجتماعي واملراهق

 العمل من خالل الفريق :وذلك بالتعاون مع أولياء األمور وبعضاألخصائيني واملشرفني يف املدرسة؛ إذ يعترب التساند الوظيفي بني
التخصصات املختلفة أمراً يف غاية األهمية إذا ما مت حتديد كل

املستقبلية الالزمة ملواجهة املشكلة.
د– اخلطوة الرابعة :التخطيط للتدخل :وتشمل حتديد املهارات

ً
وفقا ألصوهلا العلمية.
مهمة مهنية

واألساليب واالسرتاتيجيات والتكنيكات.

 -معرفة مبشكلة التقاليع وأنواعها وأسبابها والنتائج املرتتبة عليها.

هـ -اخلطوة اخلامسة :التدخل املهين :وتشمل ما مت حتديده من

 -معرفة بالنظريات املختلفة اليت تفسر مشكله انتشار التقاليع.

أساليب إرشادية واسرتاتيجيات وتكنيكات.

 -االعتماد على األصول املهنية :من مهارات واسرتاتيجيات

و– اخلطوة السادسة :التقييم :حيث يتم تقييم التدخل املهين من

وتكنيكات وأدوات مهنية

حيث ما مت حتقيقه وما مل يتم حتقيقه وأسباب عدم التحقيق

 -1برنامج الصديق :يعتمد الربنامج علي إقامة عالقة بني املراهق وشخص بالغ لتقديم النصح والدعم والتوجيه للمراهق ()DuBois & Silverthorn, 2005( )Mentoring Programs؛ إذ
يقدم الشخص البالغ احلب والتقبل الذي يسهل استماع املراهق له وتنفيذ أوامره ( )Dappen & Isernhagen, 2005وهذا الربنامج له أثر إجيابي يف حياة املراهقني؛ إذ يساعدهم على
االندماج يف جمتمعهم  ،ويسهل عليهم جتاوز املشكلة اليت يعيشونها ليكونوا أعضاء فاعلني فيه (اخلولي وآخرون .)2006 ،
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وأهم اجلوانب اإلجيابية والسلبية الناجتة.

قبل التدخل املهين (تطبيق العالج العقالني االنفعالي السلوكي)

ز– اخلطوة السابعة :اإلنهاء واملتابعة :يتم اإلنهاء بعد االنتهاء

وتستغرق هذه الفرتة يف التصور حوالي ( )2شهرين  ،أما الفرتة

من تنفيذ الربنامج واالنتهاء من اإلرشاد وتقييمه والتخطيط

الثانية  :التدخل املهين وما بعده ،وتستغرق حوالي ( )4أشهر،

للمستقبل ،ثم تأتي املتابعة التى تعترب ضرورية للتأكد من أن

وتشتمل هذه املرحلة على تطبيق العالج العقالني االنفعالي

املراهق حيتفظ بالتقدم الذي أحرزه.

السلوكي باسرتاتيجياته وتكنيكاته املختلفة ثم تقييم التدخل

 -9نقاط هامة تؤخذ يف االعتبار لنجاح الربنامج:

املهين والقيام باملتابعة للتأكد من تنفيذ املراهق وأسرته للمهام

-األنشطة املوجودة بالربنامج ال يقتصر عليها الربنامج ولكن

واملسئوليات اليت قام األخصائي االجتماعي بتعليمها هلم ،

تضاف إليها بعض األنشطة األخرى حسب طبيعة املشكلة أو نوع

وللتأكد أيضا من وصول املعارف اجلديدة اليت قام األخصائي

التقاليع املنتشر.

بتعليمها للمراهق ولألسرة ،ومن قيام املراهق بسلوكيات

-األخصائيون االجتماعيون هم الذين يشرفون علي تنفيذ

مرغوبة فيما يتعلق بالتقاليع.

ومتابعة الربنامج باملدرسة  ،ويف نفس الوقت يتابعون املتخصصني

 -1مرحلة ما قبل التدخل املهين  :وتستغرق هذه املرحلة حوالي

يف الفريق املدرسي مثل األخصائي النفسي واملدرسني واملشرفني

شهرين وتتكون من ( )8-6مقابالت فردية مع املراهق ومع األب.

وباقي الفريق املدرسي للتأكد من تنفيذ اخلطوات اليت تتم يف
الربنامج ً
أوال بأول.

أ– اخلطوة األوىل مجع املعلومات  :يقوم األخصائي االجتماعي
مبساعدة املراهق يف التعرف على طبيعة املوقف اإلشكالي (مشكلة

-يعترب األخصائي االجتماعي همزة الوصل بني املدرسة واألسرة ،

التقاليع اليت يتبناها) وتفهم كافة اجلوانب املرتبطة به سواء

وعليه أن يتأكد من متابعة األسرة لألنشطة املطلوبة.

على نفسه أو أسرته أو اجملتمع  ،وذلك من خالل قيام األخصائي

-جيب على األخصائي االجتماعي أن جييب عن أي استفسارات قد

االجتماعي جبمع املعلومات عن مشكلة التقاليع عموما وعن

تنشأ مع إزالة العقبات عند ظهورها.

أسبابها  ،كما حيدد األخصائي االجتماعي العام اآلثار السلبية

-العمل كفريق واحد يساهم يف تعظيم االستفادة.

املختلفة املرتتبة على مشكلة التقاليع.

-ميثل األخصائي االجتماعي يف النهاية الوعاء الذي يصب فيه

ويقوم األخصائي االجتماعي العام يف هذه اخلطوة بتكوين

مجيع األعمال  ،وميكنه املتابعة الدقيقة لتنفيذ الربنامج حتى

العالقة املهنية مع األسرة وأفرادها  ،ويف هذه اخلطوة جيمع

النهاية.

األخصائي االجتماعي معلومات عن األسرة املستقدمة وطبيعة

-يقوم األخصائي االجتماعي مبالحظة احلاالت يف املدرسة .

أفرادها وعدد األبناء وسنهم ونوعهم  ،كما جيمع األخصائي

-االستفادة من برنامج األخ الصديق الذي يساهم بشكل فعال يف

االجتماعي معلومات (من مكتب االستقدام) عن املربية وسنها

مساعدة املراهق يف نواحي خمتلفة؛ فإن هذا الربنامج قد أسهم

وخرباتها السابقة ...إىل غري ذلك.

بنجاح يف خلق شخصيات جيدة للمراهقني يف كثري من الدول ومنها

ب -اخلطوة الثانية  :حتديد األهداف :يقوم األخصائي االجتماعي

الواليات املتحدة األمريكية.

العام بتحديد اهلدف من التصور وهو مواجهة املراهق ملشكلة

-10األنساق التى يستهدفها الربنامج:

التقاليع اليت يتبناها أو يعتنقها.

أ– نسق حمدث التغيري :وهو األخصائي االجتماعي الذي سوف ينفذ

جـ -اخلطوة الثالثة  :وضع الربنامج والتخطيط للتدخل املهين

الربنامج املقرتح.

 Planningوتشمل حتليل املعلومات اليت مت التوصل إليها يف

ب– نسق العميل :وهو املراهق الذي يعتنق التقاليع.

أثناء عملية التقدير لتحديد مشكلة املراهق وأسبابها واآلثار

جـ– نسق اهلدف (املستهدف بالتغيري) :ويشمل:

املرتتبة عليها واألهداف اليت جيب تنفيذها ثم يقوم األخصائي

مستوى الوحدات الصغرى  :Micro Levelاملراهق الذي يعتنق

االجتماعي بوضعها يف صورة أولويات للتوصل إىل جمموعة من

التقاليع.

األهداف العامة

د -نسق الفعل أو العمل :ويشتمل على ما يلي:

والتكنيكات اليت ستستخدم .كما تشمل هذه اخلطوة حتديد

 -املدرسة :حيث ميكن التعاون والعمل بني األخصائي االجتماعي

األنساق اليت سوف يتعامل معها األخصائي االجتماعي (أسرة

وفريق العمل باملدرسة  ،لتقديم التوجيه والتوعية بشكل دائم أو

املراهق والزمالء)  ،كما يقوم االخصائي االجتماعي العام

متقطع  ،فضال عن العمل مع األسرة من خالل هذه القناة الشرعية

بتحديد نسق التعامل الذي سيتم البدء بالعمل معه وكذلك

اليت جيب أن تقوم بالوعظ والتوجيه واملراقبة  ،فضال عن ضرورة

األنساق األخرى اليت ستتبعه بالرتتيب.

تقديم مناذج جيدة متثل القدوة احلسنة اليت جيب أن حيتذي بها

 -2مرحلة التدخل املهين وما بعده  :وتستغرق هذه املرحلة حوالي

هؤالء املراهقون.

أربعة أشهر وتتكون من حوالي ( )16مقابلة فردية وتشمل

 -11توصيف لتنفيذ الربنامج املقرتح من منظور العالج العقالني

مقابالت فردية للمراهق وولي األمر واملدرسني ومشريف النشاط

االنفعالي السلوكي (خطوات الربنامج):

(كل على حدة) واألخ الصديق ،كما تشمل بعض املقابالت

الفرتة الزمنية لتنفيذ هذا الربنامج املقرتح حوالي ستة أشهر

املشرتكة مع األب أو بعض املدرسني  ،ومقابالت مجاعية مع

 ،ويتم تقسيم هذه املدة الزمنية إىل فرتتني  ،الفرتة األوىل  :ما

جمموعة من املراهقني الذين لديهم نفس املشكلة ويعتنقون
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جدول ( :)8يوضح التكنيكات املستخدمة يف االسرتاتيجيات املختلفة

أوال  :مع املراهق :
 -1مساعدة املراهق على اكتشاف طرق تفكريه اخلاطئة بشأن

األساليب اإلدراكية

األساليب الوجدانية

األساليب السلوكية

دحض األفكار غري العقالنية

التخيل العاطفي العقالني

التعزيز (اإلجيابي والسليب)

الواجبات اإلدراكية

االستثارة

تشكيل االستجابة

تغيري مفردات اللغة

استخدام القوة

تشكيل املثري

املرح

اإلفراغ الوجداني

التبليد التدرجيي

 -3تغيري املشاعر السلبية ملشكلة التقاليع وما يرتتب عليها (مثل

اإلقناع

االستبصار

تكثيف املثري (اإلغراق)

التباهي والشعور بالفخر ملواكبة املستحدثات وتقليد اآلخرين من

البناء املعريف  ،املناقشة
والتوضيح

الضبط االنفعالي

لعب الدور

التقاليع ومن ثم مواجهتها بطرق واقعية.
 -2جمادلة املراهق حول األفكار اخلاطئة غري العقالنية اليت ساهمت
يف اعتناقه للتقاليع.

جنوم وفنانني وغريهم).
 -4مساعدة املراهق على ختيل التفكري املنطقي والسلوك واملشاعر ،

نوعا أو أكثر من أنواع التقاليع.

ً
واقعيا يف احلياة  ،أي ختيل نظرة اآلخرين
ثم حماولة تطبيق ذلك

د -اخلطوة الرابعة  :تنفيذ الربامج واخلطط (التدخل املهين):

واملدرسني واجملتمع جتاهه  ،ثم معرفة مشاعره جتاه هذا التخيل

وتستغرق هذه املرحلة حوالي  3أشهر ،وتشمل قيام األخصائي

مما يساعد على تغيري معارفه وسلوكه جتاه التقاليع مع ضرورة

االجتماعي العام بتنفيذ املهام واألفعال وتنفيذ االسرتاتيجيات

ضرب أمثلة واقعية.

والتكنيكات احملددة مسبقا كذلك ،ومساعدة األنساق املشاركة

 -5مساعده املراهق على تكوين االستبصار العقلي واالستبصار

(وهي  :أسرة املراهق ،والزمالء ،واملدرسون ،ومشرفو النشاط،

الوجداني  ،فضال عن مساعدته على إنشاء حوارات مع النفس مما

والصديق) يف تنفيذ املسئوليات اخلاصة بهم.

يساعد على استكشاف األفكار اخلاطئة وتغيريها.

ويف هذه املرحلة يتم تغيري طرق التفكري غري املنطقية اليت

 -6توجيه املراهق إىل ما يسمى بالغزو الفكري وكيفية تأثره به.

ينتهجها املراهقون حنو أنفسهم وحنو مشكلة التقاليع  ،كما

ثانيا  :مع األسرة:

حياول األخصائي دحض األفكار اخلاطئة اليت أدت اىل تبين

 -1التوعية بأساليب التنشئة االجتماعية السليمة وكيفيه التعامل

املراهقني هلذه التقاليع وتغيري السلوكيات غري السليمة (القيام

مع املراهق.

بتنفيذ التقليعة أو التقاليع) والتباهي بها ،وذلك من خالل

 -2إرشاد اآلباء وتوعيتهم مبرحلة املراهقة وخصائصها.

احلوار املنطقي الواعي ،كما يتم تعليم األب األساليب السوية

 -3التوعية بعدم السماح للمراهقني مبثل هذه املمارسات واألسلوب

للتعامل مع االبن املراهق وكيفيه التعامل مع هذه املشكلة (عند

األمثل الذي جيب أن يتبع يف مثل هذه املواقف.

رؤيته لالبن املراهق يعتنق نوعا أو أكثر من أنواع التقاليع)

 -4زيادة اجلرعة الدينية يف التنشئة واالهتمام بالتنشئة الدينية.

هـ -اخلطوة اخلامسة  :التقييمEvaluation :؛ إذ يقوم األخصائي

 -5التوعية بأهمية املراقبة لألبناء املراهقني.

االجتماعي

بتقييم املهام واألفعال واملسئوليات من حيث ما

 -6تأكيد أهمية فتح لغة احلوار (املنطقي الواعي) مع األبناء

مت حتقيقها وما مل يتم ،وأسباب عدم التحقيق وأهم اجلوانب

املراهقني.

اإلجيابية والسلبية الناشئة عن ذلك.
و– اخلطوة السادسة  :اإلنهاء واملتابعة  :يتم اإلنهاء بعد االنتهاء

 -7إرشادهم إىل أهمية زيادة الرتابط مع األبناء ومصادقتهم وحل
مشكالتهم ً
أوال بأول.

من تنفيذ الربنامج املقرتح واالنتهاء من حتقيق أهدافه،

-8تقديم التعزيز اإلجيابي أو السليب ،حسب متسك املراهق بالتقاليع

ثم تأتي املتابعة اليت تعترب ضرورية للتأكد من أن املراهق

أو بعده عنها (أساليب إجياد وزيادة السلوك).

يواجه مشكلته بنجاح  ،ومل يقع يف مشكالت أخرى (انتكاسة).

ثالثا  :مع املدرسة:

وتستغرق هاتان املرحلتان (اخلطوة اخلامسة والسادسة) فرتة

 -1أهمية التوعية بكيفية االستخدام اآلمن لإلنرتنت والقنوات

شهر إىل شهر ونصف.

الفضائية (يف احلصص اإلرشادية).

 – 12األساليب العالجية املستخدمة (التكنيكيات):

 -2إرشاد الطالب املراهقني إىل اجيابيات وسلبيات االنفتاح على

ميكن توضيح األساليب العالجية املستخدمة يف الربنامج من خالل

العامل اخلارجي.

اجلدول (.)8

 -3توجيه املدرسني إىل أهميه احتضان املراهق خاصة أنه فى حالة

 – 13األدوات املستخدمة:

مترد مستمر على النظام االجتماعي وأهمية عدم االستهزاء به.

أ – املقابالت بأنواعها :وتتم مع املراهق ،وولي األمر ،والزمالء

 -4إرشاد املدرسني إىل كيفية التعامل مع مشكلة التقاليع فى

املراهقني ،واملدرسني ،وبعض املشرفني.

املدارس بتشديد الضوابط والردع ملتبنيها.

				
ب – الندوات لآلباء.
ج – االجتماعات.
د – الزيارات املنزلية (إذا لزم األمر).

		

 -5زيادة التنشئة الدينية وتنمية الوازع الديين من خالل مدرسي
الرتبية الدينية واحلرص على ممارسة بعض الشعائر الدينية يف

		

املدرسة.

هـ -املناقشات اجلماعية.

 -6تنمية دور املدرسة يف توجيه املراهقني؛ فقد أصبح دور املدرسة

 – 14أدوار األخصائي االجتماعي:

يف توجيه الطالب غائبا.
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 -7تقديم اإلرشاد اجلماعي للمراهقني؛ إذ ميكن تبادل اآلراء

2 .2احلميدي ،ناصر عبد اهلل (  ١٤١٢هـ(.البث التليفزيوني املباشر

واستخدام اإلقناع.

وحتدياته للرتبية اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية ،

 -8ضرورة عدم التساهل واستخدام أساليب عقابية رادعة عند

رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية  ،جامعة أم القرى،

الضرورة عند تبين الطالب املراهق لنوع أو أكثر من التقاليع يف

مكة املكرمة

املدرسة(أساليب إلغاء السلوك).

3 .3اخلوالدة ،حممد،غرابية  ،لطفي ( ١٤٢٠هـ) مفاهيم األصالة

 -9أهمية التشاور املستمر وتفعيل قنوات االتصال وعمل اجتماعات

والتحديث يف منظومة القيم لدي الشباب اجلامعي يف اجملتمع

دورية مع أولياء األمور بشكل فردي حول مشكالت أبنائهم

األردني  .جملة جامعة أم القرى  ،اجمللد الثاني عشر.

املراهقني ومنها مشكلة التقاليع.

4 .4اخلولي ،توفيق و الزعيب  ،هيثم و مهيار ،هيثم ورودز ،

 -10التعامل مع هؤالء املراهقني كرجال (وإن مل يكونوا كذلك)

كريتس( . )2006تقييم أثر برنامج الصديق يف رفع كفاءة

وإقناعهم باللطف واملرح بالسلوكيات السليمة والبعد عن

الشباب املعرضني للخطر على االندماج يف جمتمعهم ،كويست

السلوكيات والقيم والتقاليع اليت تتنافى مع أخالقياتنا (األساليب

سكوب للتنمية االجتماعية يف الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

اإلدراكية باستخدام املرح).

5 .5الزراد ،فيصل حمممد اخلري ( .)2004مشكالت املراهقة

 -11التوعية بأهمية زيادة اخلدمات النفسية والتوجيه املعنوي

والشباب يف الوطن العربي ،بريوت  ،دار النفائس للطباعة

خاصة خالل هذه املرحلة (املراهقة).

والنشر والتوزيع.

 -12العمل على تفريغ طاقات املراهقني يف أشياء مفيدة ،ملساعدتهم
على اخلروج من الكبت والروتني اليومي اململ ،مثل إقامة األنشطة
من حماضرات وندوات والرتكيز على موضوعات ختصهم وإقامة
املسابقات اإللكرتونية ،وعمل دورات تناسب ميوهلم.

6 .6الزهراني ،سعيد بن حيي (  ٢٠٠٢م (.القنوات الفضائية بني
التعمري والتدمري.
7 .7الزيود ،حممد صايل نصر اهلل ( .)2010تأثري العوملة على
الثقافة العربية  ،الندوة التاسعة  :العوملة والثقافة  ،مؤسسة
الفكر العربي.

توصيـات
 يوصي الباحث بضرورة توعيه كل من يتعامل مع املراهقني؛ فمازلنا نتعامل مع هذه الفئة وكأنهم أطفال  ،يف حني أنهم ينظرون
إىل أنفسهم كناضجني هلم حرية االختيار يف كافه أمورهم.
 -تلعب التنشئة السليمة دورا هاما يف تكوين شخصية املراهق

8 .8السيد ،حممد صايل نصراهلل (  .)2007تأشري العوملة على
الثقافة العربية  ،مؤسسة دار الفكر.
9 .9السيد ،جعفر حممد ( .) 2001التدريب :أهدافه وأنواعه ،
املنظمة املصرية للرتبية والثقافة والعلوم ،الورشة التعليمية.
1010الشربيين ،حممد ( .)2003مدى فعالية منوذج الرتكيز على

السوية ؛ فالبد من االهتمام بها.

املهام يف التخفيف من حدة العنف املدرسي ،رسالة ماجستري

 -تأكيد أن كل ما يأتي من الغرب ال ميثل تقدما .

غري منشورة  ،كلية اخلدمة االجتماعية  ،جامعة أسيوط.

 -أهمية وجود عالقة بناءة بني اآلباء وأبنائهم.

1111الضبع ،مصطفى ( .) 2006هوامش على الثقافة اإللكرتونية،

 -أهمية التنشئة الدينية واالهتمام بها خاصة يف مرحلة املراهقة.

املؤمتر األدبي السادس :ظواهر ثقافية ( شهادات ورؤى )،

 -تأكيد أهميه دور اإلعالم من خالل ما يلى :

الفيوم.

 -1التوعية بأهمية تقديم برامج توضح اآلثار السلبية الناشئة

1212الطريري ،عبد الرمحن سليمان (  ١٤٢٥ه( .األولويات الرتبوية

عن مشكلة التقاليع.

يف عصر العوملة  .ندوة العوملة وأولويات الرتبية ،كلية الرتبية،

-2إرشاد اآلباء اىل كيفية التعامل مع املراهق.

جامعة امللك سعود من  1425/3/3-١هـ املوافق .2004/4/22-20

-3تقديم برامج حتافظ على القيم وإنتاج دراما تنتقد التقليد

1313العتييب ،بدر بن جويعد وآخرون ( .)2008العوملة الثقافية

األعمى لكل ما هو غربي وتوجه املراهقني لضرورة احلفاظ على

وأثرها على هوية الشباب وسبل احملافظة عليها ،مدينة امللك

هويتهم العربية.

عبد العزيز للعلوم والتقنية  ،الرياض.

 -4تقديم الربامج اليت حتث على الرتبية اإلسالمية باعتبارها

1414القرنى ،حممد & رشوان ،عبد املنصف ( .)2004املداخل

احلل األمثل هلذه التقاليع.

العالجية املعاصرة للعمل مع األفراد واألسر ،مكتبة الرشد

-5التوعية مبخاطر البعد عن اهلوية العربية.

للنشر والتوزيع  ،مكة املكرمة.

-6جيب تقديم النموذج املثالي الذي يثري عقول هؤالء املراهقني
ويؤثر باإلجياب يف ثقافتهم.

1515القط ،جيهان سيد بيومي ( .)2012ممارسة العالج العقالني
االنفعالي السلوكي يف خدمة الفرد لتنمية الذكاء الوجداني
للمرأة املعيلة ،املؤمتر الدولي اخلامس والعشرين ( )25لكلية

قائمة املراجـع

اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،ج ( ،)8ص ص -3363

أوال  :املراجع العربية :

.3405

.1

1أبو النصر ،مدحت (  .) 2009فن ممارسة اخلدمة االجتماعية،
ط ،1القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع.
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1616املركز القومي للبحوث االجتماعية (.)2005اللغة املوازية
(فى) :جريده املصريني  ،ديسمرب .2007

حممد الشربيين

1717املعمري ،محد ( .)2001العوملة والدولة القطرية :األبعاد
السياسية واالقتصادية والثقافية .رسالة ماجستري غري
منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.

سعود من  1425/3/3-١ه املوافق .2004/4/22-20
3131عويضة ،إميان حممود دسوقي (.)2010استخدام العالج
العقالني االنفعالي السلوكي وتقليل السلوك العدواني

1818املغازي ،حامد سليمان علي ( .)2012فاعلية برنامج للعالج

لدى أطفال املؤسسات االيوائية ،جملة دراسات يف اخلدمة

العقالني االنفعالي السلوكي يف خفض االكتئاب لدى عينة

االجتماعية والعلوم االنسانية-مصر  ،ع  ، 29اجلزء  ، 1ص ص

من املعلمني ،جملة االرشاد النفسي -مصر ،ع ( ، )30ص ص

.105-69

.273-237
1919امليز ،هند (  .)2005التدخل املهين خلدمة الفرد باستخدام
العالج املعريف السلوكي مع األطفال املصابني مبرض السكري
ًّ
اجتماعيا ،الرياض ،جامعة االمام سعود.
لتأهيلهم

3232كرم الدين ،أمرية ( .)2012املوضة يف املسلسل الدرامي فتاه
النميمة وتأثريها على الفتاة البحرينية ،جملة دراسات
الطفولة  ،ص ص .26-19
3333مازن ،سلوى عبد الغزيز ( .)1991عوامل التقييم يف التدريب

2020بطوش ،كمال ( .)2012شبكات التواصل االجتماعي والعوملة

امليداني ،دراسة اجتماعية على عينة من طالبات كلية

الثقافية ،املؤمتر الدولي الثاني ،كلية اآلداب والعلوم

الدراسات االنسانية جبامعة األزهر ،جملة القاهرة للخدمة

االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس.

االجتماعية ،العدد الثاني.

2121جاب اهلل ،غادة قرنى مسعد (  .) 2008تأثري تكنولوجيا

3434حممد ،حممد على ( .)1996علم االجتماع واملنهج العلمي:

املعلومات واالتصاالت على القيم االجتماعية للشباب اجلامعى

دراسة يف طرائق البحث وأساليبه ،ط ،3اإلسكندرية ،دار

وتصور مقرتح من منظور العالج املعرفى السلوكى فى خدمة

املعرفة اجلامعية.

الفرد للتعامل معها  ،رسالة غري منشورة  ،كلية اخلدمة
االجتماعية  ،جامعة الفيوم.
2222حجازي ،أمحد ( .)1999العوملة وحتسني الثقافة الوطنية:رؤية
نقدية من العامل الثالث.عامل الفكر الكويت.)2(٢٨ ،
2323سامل ،بول ( .)1998الواليات املتحدة والعوملة .جملة املستقبل
العربي.)129(20 ،
2424سراج ،نادر (  .)2011لغة الشباب واملراهقني املعوملة ..هل
تصبح لغة األلفية الثالث ؟ جملة كلية الرتبية ،البحرين ،س
 ، 9ع .119-117 ، 31
2525سعد ،رانية (.)2008الدوافع والدالالت املتعلقة مبوضة
الثياب يف احلياة اليومية عند اللبنانيني ،اجمللة العربية لعلم
االجتماع لبنان ،العدد  ،4ص .141-130
2626سيمونان ،جورج نوبار (  .) 2004الثقافة اإللكرتونية ،القاهرة،
اهليئة العامة املصرية للكتاب.
2727شاهني ،فرنسيس & جرادات ،عبد الكريم ( .)2012مقارنة
العالج العقالني االنفعالي السلوكي بالتدريب على املهارات
االجتماعية يف معاجلة الرهاب االجتماعي  ،جملة جامعة
النجاح للعلوم االنسانية ،فلسطني ،جملد  ، 26ع (.)6
2828عبد العال ،السيد منصور حممد (  .) 2008استخدام العالج
املعرفى السلوكى فى مواجهة مشكلة تدخني السجائر لدى
طالب املرحلة الثانوية  .دراسة مطبقة على طالب املرحلة
الثانوية ،رسالة غري منشورة ،كلية اخلدمة االجتماعية،
جامعة الفيوم.
2929عبد القادر ،صالح الدين حممد( )2004قراءه نفسية يف ملف
العوملة ،ندوة العوملة وأولويات الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة
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