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عيشة نور اسالم

وزيرة 



كلمة شكرالتقدمي

تركيا.  السكان في  املراهقني يشكلون قسم هام من عدد  الشباب 

ومن اجل حتديد مشاكل شريحة الشباب التي بدورها حتدد مستقبل 

سياسات  تكوين  اجل  ومن  القادمة  سنة  العشرين  في  تركيا 

ابحاث سن  اجتماعية متعلقة بحل هذه املشاكل نحن نقوم بإجراء 

املراهقة بشكل منتظم.

القواعد  اهم  احد  تغيير  في  تتسبب  التي  العناصر  الى  وباإلضافة 

فيمكن  اجملتمع  هي  التي  االجتماعية  العلوم  مع  تتشارك  التي 

الشكل  على  والتحديد  الفهم  في  يكمن  املبذول  اجلهد  بأن  القول 

فالشباب  التغيير.  هذا  التي يخضعها منسوبي  للتحوالت  البنيوي 

التغيير  هذا  في  تسببهم  بسبب  البحث  تستحق  شريحة  هي 

فأنا في قناعة على  وبقدر ذلك فأنهم ايضا منسوبي هذا املوضوع. 

التأقلم ومقاومتهم للتغيير مع  ان فهم مهارة الشباب في حتقيق 

مفاهيمهم املتعلقة بأنفسهم باإلضافة الى عالقاتهم مع املقرنني 

مراحل  في  العمل  وعالقات  واملدرسة  العائلة  ومع  االعالم  ووسائل 

التحول االجتماعي هذا تعد من اهم نقاط البداية التي ميكن البدء 

منها. تولي الشباب ألدوار السيطرة والهيمنة الديناميكية املتعلقة 

يجبر  وتطبيقها  االجتماعية  السياسات  تشكيل  عند  بالتغيير 

مؤسسات الدولة لألبحاث والسياسات االجتماعية على اجراء ابحاث 

بنيوية يشكل اساسها الشباب. وباإلضافة الى ذلك فإن وضوح عدم 

الشباب جتبر  يقابلها  التي  واملشاكل  للدولة  امكانيات كافية  وجود 

السياسات االجتماعية لالنضمام الى احلياة من خالل حتديد اهمية 

وترتيب االولوية بني هذه املشاكل.

وفي هذه السياق مت حتقيق بحث سن املراهقة في تركيا اوال في عام 

العامة.  من قبل مديريتنا   2013 ثالثا عام   ،2008 ثانيا في عام   ،1996
يعتبر نسخة مكررة عن االبحاث التي اجريت  البحث اجملرى عام 2013 

عام 1996 و 2008 وبالتالي فأنا في قناعة على ان قراءة ودراسة النتائج 

واحلقائق سوية جلميع االبحاث معا سوف يكون مفيدا من اجل فهم 

التغيرات التي حتدث في سن املراهقة في العشرين سنة االخيرة. وفي 

هذا السياق انا اشكر كل من ساهم في حتقيق هذا العمل وفي تقدميه 

الى خدمة املؤسسات املعنية.

مع التمني لهذا العمل أن يكون مفتاحا ألبواب اراء موضوعية ألبحاث 

جديدة وأن يكون مفيدا ملشكلي السياسات االجتماعية...

عمر بوزوا وغلو

املدير العام

بالنسبة لتركيا،  املراهقني قليلة جدا  التصويرية حول  عدد االعمال 

الى املعلومات بخصوص هذه املوضوع  وفضال على ذلك فأن احلاجة 

مديونون  اننا  نعلم  فنحن  السياق  هذه  وفي  خيالية.  لدرجة  كبيرة 

هذه  يلبي  ان  يتوقع  الذي  العمل  هذا  في  ساهم  من  لكل  بالشكر 

االحتياجات.

هذا العمل الهام مت تصميميه من قبل املدراء القيميني واالختصاصني 

العامة  واملديرية  والعائلة  االجتماعية  السياسات  وزارة  وموظفني 

نحن نتقدم بالشكر جلميع املوظفني  لألبحاث االجتماعية والعائلية. 

تدقيق اآلداب والذين عملوا  الذين قاموا بتأدية مهام حتضير االسئلة، 

في مراحل كتابة التقارير،

الصعبة،  الساحات  تطبيقات  مراحل  اجناز  حققوا  الذين  ونشكر   
وموظفي الشركة املساهمة سام للتعريف واستشارة االبحاث الذين 

التقارير  كتابة  وفي  للبحث  التحضيرية  املراحل  جميع  في  تواجدوا 

ياغمور  ارتورك،  نسرين  اوغلو،  كاهيا  فرات  نوهرات،  جناب  السيد 

نوهرات، اسلي ساري اوغلو، اتيش اورتاش، ايال اورتاش وميرال اوزجان،

 ونشكر موظفي وزارة التنمية التي ساهمت في االبحاث االجتماعية 
من خالل تقدمي الدعم املادي للبحث، ونشكر الذين شاركونا 

واعمال  التوجيهية لنا في اعمال تصميم العينة،  افكارهم القيمة  

شيبنم بيشي جانبوالت،  الترجيح واملعايرة وخاصة حسيبة ديدش، 

اوغوز جينيل، باريش اوجار، يلماز ارشاهني وديلك جودير وعمال م ح ت،

ونشكر عمر ارين محقق اعمال الترجيح واملعايرة،

 ونشكر موظفي قسم السياسات االجتماعية واالبحاث التي شاركت 
في مراحل متابعة وتقييم العمل مصطفى نوري نوروان، دورسون ايان، 

امري اراتكني، نورتني اصالن، نيرميان كايا، ارجان اوجبنار، سيردال التون، 

ياسمني اسن، ديريا افجي وايبرو دوغان،

 ونشكر مخطط تطبيق وتصميم التقرير سيراب ارجيل، 

اويا جون جورموش اوزكارديش،  امينة زيننور،  ونشكر معلمينا االعزاء 

قاموا  لكونهم  بيردال  كافاكلي  بانو  نور  كوتشالر،  ايلدن  ايلني 

بتخصيص اوقاتهم الثمينة لنا وقاموا مبشاركة افكارهم معنا.

مصطفى توغروت

قسم السياسات واالبحاث
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92 اجلدول 127 االشخاص الذين ميارسون العنف اجلسدي في مكان العمل. .      

92 اجلدول 128 فترات ممارسة العنف اجلنسي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( .     

92 اجلدول 129 فترات ممارسة العنف اجلنسي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( .     

92 اجلدول 130 فترات ممارسة العنف االقتصادي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( .    

93 اجلدول 131 فترات ممارسة العنف االقتصادي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات(     

93 اجلدول 132 فترات ممارسة العنف االقتصادي في مكان العمل.       

عالقات املراهقني مع االصدقاء والعائلة  .VI

96 اجلدول 133 توزيع الصداقات لدى املراهق.         

96 اجلدول 134 توزيع الصداقات لدى املراهق.  )حسب اجلنس(       

96 اجلدول 135 توزيع الصداقات لدى املراهق.   )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية(     

97 اجلدول 136 عدد االصدقاء املقربني.          

97 اجلدول 137 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب اجلنس(        

97 اجلدول 138 توزيع الصداقات لدى املراهق.   )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية(     

98 اجلدول 139 املواضيع التي يتم التحدث عنها بني االصدقاء.       

98 اجلدول 140 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب اجلنس( .        

98 اجلدول 141 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب الفئة العمرية( .       

99 اجلدول 142 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب الفئة العمرية( .       

99 اجلدول 143 العالقة بني افراد العائلة الواحدة. .         

100 اجلدول 144 العالقة بني افراد العائلة الواحدة.   )حسب اجلنس( .       

100 اجلدول 145. العالقة بني افراد العائلة الواحدة.   )حسب الفئة العمرية( .      

100 اجلدول 146 العالقة بني افراد العائلة الواحدة.  )حسب الفئة العمرية( .      

100 اجلدول 147 العالقة بني افراد العائلة الواحدة.  )حسب احترام الذات( .      

100 اجلدول 148 العالقة مع االم. )التحصيل العلمي لالم( )معدل(. .       

101 اجلدول 149 العالقة مع االب. )التحصيل العلمي لالب( )معدل( .       

101 اجلدول 150 اكثر فرد يختلف معها في العائلة . .        

101 اجلدول 151 اكثر فرد يختلف معها في العائلة .    )حسب اجلنس( . .      

101 اجلدول 152 اكثر فرد يختلف معها في العائلة .  )حسب الفئة العمرية( . .      

102 اجلدول 153 اسباب اخلالف.          

102 اجلدول 154 اسباب اخلالف           

103 اجلدول 155 اسباب اخلالف. )حسب اجلنس(         

103 اجلدول 156 اسباب اخلالف.  )حسب الفئة العمرية( .        

104 اجلدول 157 اسباب اخلالف.  )حسب الفئة العمرية( .        
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104 اجلدول 158 الشخص الذي يطلب منه الدعم عند مواجهة اية مشكلة      

104 اجلدول 159 الشخص الذي يطلب منه الدعم عند مواجهة اية مشكلة . )حسب اجلنس(     

105 اجلدول 160 الشخص الذي يطلب منه الدعم عند مواجهة اية مشكلة .      

105 اجلدول 161 اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه       

105 اجلدول 162 اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) على حسب اختالف اجلنس (    

اجلدول 163. اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) على حسب مجموعات االعمار (    105

106 اجلدول 164. اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) على حسب و ج ق (    

106 اجلدول 165. توقعات العائلة من املراهق         

106 اجلدول 166. توقعات العائلة من املراهق ) على حسب اختالف اجلنس (      

107 اجلدول 167. توقعات العائلة من املراهق ) على حسب و ج ق (       

107 اجلدول 168. العالقات مع االم          

108 اجلدول 169. العالقات مع االب          

108 اجلدول 170. مقارنة االم/االب ) املعدل الوسطي (        

108 اجلدول 171. العالقات مع االم ) على حسب اختالف اجلنس ( ) املعدل الوسطي (     

108 اجلدول 172. العالقات مع االب ) على حسب اختالف اجلنس ( ) املعدل الوسطي (     

108 اجلدول 173. العالقات مع االم ) على حسب مجموعات االعمار ( ) املعدل الوسطي (    

109 اجلدول 174. العالقات مع االب ) على حسب مجموعات االعمار ( ) املعدل الوسطي (    

109 اجلدول 175. العالقات مع االم ) على حسب و ج ق ( ) املعدل الوسطي (      

109 اجلدول 176. العالقات مع االب ) على حسب و ج ق ( ) املعدل الوسطي (     

الصفات الشخصية لفترة املراهقة املشاعر، التصرفات  .VII

112 اجلدول 177. السعادة العامة          

112 اجلدول 178. السعادة العامة ) على حسب مجموعات االعمار (       

112 اجلدول 179. مستوى السعادة العامة ) على حسب احترام الذات (       

112 اجلدول 180. مستوى السعادة العامة ) على حسب مؤشر كتلة اجلسم (      

113 اجلدول 181. مجموعات احترام الذات         

113 اجلدول 182. اقتراحات احترام الذات روسربيرج ) املعدل الوسطي (      

113 اجلدول 183. شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة       

113 اجلدول 184. شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على حسب اختالف اجلنس (    

113 اجلدول 185. شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على حسب مجموعات االعمار (   

114 اجلدول 186. شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على حسب و ج ق (    

114 اجلدول 187. شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على حسب االحترام الذاتي (    

115 اجلدول 188. االختالفات التي حتدث ف فترة املراهقة        

116 اجلدول 189. النجاح في العمل/املدرسة ) على حسب وضع املراهق فيما اذا كان يعمل او يدرس (    

116 اجلدول 190. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب اختالف اجلنس (     

116 اجلدول 191. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب مجموعات االعمار (     

117 اجلدول 192. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب و ج ق (      

117 اجلدول 193. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب نوع العائلة (     

117 اجلدول 194. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب االحترام الذاتي (     

التأقلم مع تغييرات مرحلة املراهقة والصحة  .VII

120.... اجلدول 195. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة       
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120.... اجلدول 196. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة ) على حسب اختالف اجلنس (    

120.... اجلدول 197. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة ) على حسب مجموعات االعمار (    

120.... اجلدول 198. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة ) على حسب و ج ق (     

121.... اجلدول 199. الوضع الصحي العام للمراهق         

121.... اجلدول 200. نقص االنتباه, زيادة النشاط, الصعوبة في التعلم       

121.... اجلدول 201. وزن املراهق          

121.... اجلدول 202. طول املراهق          

121.... اجلدول 203. مؤشر كتلة اجلسم          

VIII. والعنف واالخطار التي يواجهها املراهقني

124.... اجلدول 204. نسبة التعرض للمشاكل التي حتتوي على عنف في املنزل      

124.... اجلدول 205. نسبة التعرض للمشاكل التي حتتوي على عنف في املنزل ) على حسب  و ج ق (    

124.... اجلدول 206. نسبة التعرض للمشاكل التي حتتوي على عنف في املنزل ) على حسب  احترام الذات (   

124.... اجلدول 207. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املنزل        

125.... اجلدول 208. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املنزل ) على حسب و ج ق (      

125.... اجلدول 209. الشخص الذي يقوم العنف الشفوي في املنزل       

125.... اجلدول 210. الشخص الذي يقوم العنف الشفوي في املنزل ) على حسب  اختالف اجلنس (    

125.... اجلدول 211. الشخص الذي يقوم العنف الشفوي في املنزل ) على حسب  و ج ق (     

126.... اجلدول 212. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في املنزل        

126.... اجلدول 213. الشخص الذي يطبق العنف اجلسدي في املنزل       

126.... اجلدول 214. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املنزل ) على حسب اختالف اجلنس (    

126.... اجلدول 215. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املنزل ) على حسب مجموعات االعمار (   

126.... اجلدول 216. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املنزل ) على حسب مجموعات و ج ق (   

127.... اجلدول 217. نسبة التعرض للتحرش اجلنسي في املنزل       

127.... اجلدول 218. الشخص الذي يقوم بتطبيق التحرش اجلنسي في املنزل      

127.... اجلدول 219. نسبة التعرض لالستهزاء, االهانة, التجاهل في املنزل      

127.... اجلدول 220. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل للمراهق في املنزل    

اجلدول 221. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل للمراهق في املنزل ) على حسب اختالف اجلنس (                         127 

اجلدول 222. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل للمراهق في املنزل ) على حسب مجموعات االعمار (                   127 

اجلدول 223. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل  للمراهق في املنزل ) على حسب و ج ق (                           127

اجلدول 224. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة                 128

اجلدول 225. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة ) على حسب اختالف اجلنس (              128

اجلدول 226. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة ) على حسب مجموعات االعمار (                             128

اجلدول 227. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة ) على حسب مجموعات و ج ق (                             128

اجلدول 228. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في املدرسة                               129

اجلدول 229. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في املدرسة ) على حسب مجموعات االعمار (                            129

129.... اجلدول 230. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في املدرسة       

129.... اجلدول 231. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املدرسة      

129.... اجلدول 232. نسبة التعرض للتحرش اجلنسي في املدرسة       

129.... اجلدول 233. الشخص الذي يقوم بتطبيق التحرش اجلنسي في املدرسة      

130.... اجلدول 234. نسبة تعرض املراهق الى االستهزاء, االهانة التجاهل في املدرسة     

130.... اجلدول 235. نسبة تعرض املراهق الى االستهزاء, االهانة التجاهل في املدرسة ) على حسب مؤشر كتلة اجلسم (  
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130.... اجلدول 236. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل  للمراهق في املدرسة    

130.... اجلدول237. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل  للمراهق في املدرسة ) على حسب و ج ق (  

130.... اجلدول 238. نسبة التعرض للعنف الشفوي في الشارع        

131.... اجلدول 239. نسبة التعرض للعنف الشفوي في الشارع ) على حسب اختالف اجلنس (     

131.... اجلدول 240. نسبة التعرض للعنف الشفوي في الشارع ) على حسب و ج ق (     

131.... اجلدول 241. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في الشارع      

131.... اجلدول 242. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في الشارع ) على حسب و ج ق (    

131.... اجلدول 243. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في الشارع        

132.... اجلدول 244. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في الشارع      

132.... اجلدول 245. نسبة التعرض للتحرش اجلنسي في الشارع       

132.... اجلدول 246. الشخص الذي يقوم بتطبيق التحرش اجلنسي على املراهق في الشارع     

132.... اجلدول 247. نسبة تعرض املراهق الى االستهزاء, االهانة, التجاهل في الشارع     

132.... اجلدول 248. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل على املراهق في الشارع    

132.... اجلدول 249. نسبة تعرض املراهق للحقارة, االستهزاء, االهانة, املضايقة في وسط االنترنت    

133.... اجلدول 250. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي        

133.... اجلدول 251.  نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي ) على حسب اختالف اجلنس (     

133.... اجلدول 252. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي ) على حسب و ج ق (     

133.... اجلدول 253. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي ) على حسب احترام الذات (     

133.... اجلدول 254. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه      

134.... اجلدول 255. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه ) على حسب اختالف اجلنس (   

134.... اجلدول 256. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه ) على حسب و ج ق (    

135.... اجلدول 257. الشخص التي تقوم املراهقات الفتيات بتطبيق العنف الشفوي عليه ) على حسب و ج ق(   

135.... اجلدول 258. الشخص الذي يقوم املراهقني الفتيان بتطبيق العنف الشفوي عليه ) على حسب و ج ق(   

135.... اجلدول 259. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف اجلسدي        

135.... اجلدول 260. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف اجلسدي ) على حسب اختالف اجلنس (     

135.... اجلدول 261. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف اجلسدي عليه      

136.... اجلدول 262. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف اجلسدي عليه ) على حسب اختالف اجلنس (   

136.... اجلدول 263. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف اجلسدي عليه ) على حسب نوع العائلة (    

136.... اجلدول 264. نسبة قيام املراهق بتطبيق التحرش اجلنسي       

136.... اجلدول 265. نسبة قيام املراهق باالستهزاء, االهانة, التجاهل       

137.... اجلدول 266. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل عليه     

137.... اجلدول 267. التدخني           

137.... اجلدول 268. التدخني ) على حسب اختالف اجلنس (        

138.... اجملموع 269. التدخني ) على حسب مجموعات االعمار (       

138.... اجلدول 270. التدخني ) على حسب و ج ق (         

138.... اجلدول 271. شرب الكحول          

139.... اجلدول 272. شرب الكحول ) على حسب اختالف اجلنس (       

139.... اجلدول 273. شرب الكحول ) على حسب مجموعات االعمار (       

139.... اجلدول 274. شرب الكحول ) على حسب و ج ق (        

140.... اجلدول 275. التفكير بالهرب من املنزل ) على حسب احترام الذات (      

140.... اجلدول 276. الهروب من املنزل ) على حسب احترام الذات (       

140.... اجلدول 277. التفكير باحلاق الضرر اجلسدي على نفسه ) على حسب احترام الذات (     

141.... اجلدول 278. احلاق الضرر اجلسدي على نفسه ) على حسب احترام الذات (      
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141.... اجلدول 279. تفكير او عدم تفكير املراهق بالتخلي عن احلياة ) على حسب احترام الذات (    

141.... اجلدول 280. قيام  املراهق بإجراء عملية جتعله يتخلى عن احلياة ) على حسب احترام الذات (    

املفهوم الديني  .IX

144.... اجلدول 281. املفهوم الديني          

144.... اجلدول 282. املفهوم الديني ) على حسب اختالف اجلنس(      

144.... اجلدول 283. املفهوم الديني ) على حسب و ج ق (       

X.  األفكار حول املستقبل وتركيا

148.... اجلدول 284. املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها       

148.... اجلدول 285. املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها ) على حسب اختالف اجلنس (     

148.... اجلدول 286. املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها ) على حسب و ج ق (      

149.... اجلدول 287. التفكير بإمكانية ممارسة املهنة التي يرغب بها في املستقبل      

149.... اجلدول 288. التفكير بإمكانية ممارسة املهنة التي يرغب بها في املستقبل ) على حسب و ج ق (    

149.... اجلدول 289.هل يوجد لديكم مثل اعلى من بني املشاهير؟       

149.... اجلدول 290. توزيع مهن االشخاص املتخذين كمثل اعلى       

149.... اجلدول 291. االشخاص االمثلة االعلى للمراهقني        

150.... اجلدول 292. الطموحات املستقبلية         

150.... اجلدول 293. الطموحات املستقبلية ) على حسب اختالف اجلنس (       

150.... اجلدول 294. الطموحات املستقبلية ) على حسب و ج ق (       

151.... اجلدول 295. الطموحات املستقبلية ) على حسب احترام الذات (       

151.... اجلدول 296. " كل شيء في حياتي سوف يتجه لألفضل "       

151.... اجلدول 297. وجهة النظر حول مستقبل البلد         

152.... اجلدول 298. وجهة النظر حول مستقبل البلد ) على حسب مجموعات االعمار (     

152.... اجلدول 299. وجهة النظر حول مستقبل البلد ) على حسب و ج ق (      

152.... اجلدول 300. وجهة النظر حول مستقبل العالم        

153.... اجلدول 301. وجهة النظر حول مستقبل العالم ) على حسب مجموعات االعمار (     

153.... اجلدول 302. وجهة النظر حول مستقبل العالم ) على حسب و ج ق (      

153.... اجلدول 303. التوقعات من املؤسسات احلكومية        

154.... اجلدول 304. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب اختالف اجلنس (     

154.... اجلدول 305. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب و ج ق (      

155.... اجلدول 306. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب مكان االقامة (      

الفعاليات  .XI

158.... اجلدول 307. نسبة القيام بالنشاطات         

158.... اجلدول 308. قراءة اجلرائد ) على حسب اختالف اجلنس (       

158.... اجلدول 309. قراءة اجلرائد ) على حسب مجموعات االعمار (       

159.... اجلدول 310. قراءة اجلرائد ) على حسب و ج ق (        

159.... اجلدول 311. استماع املوسيقى ) على حسب اختالف اجلنس (       

159.... اجلدول 312. استماع املوسيقى ) على حسب مجموعات االعمار (       

159.... اجلدول 313. استماع املوسيقى ) على حسب و ج ق (        
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160.... اجلدول 314. الذهاب الى املسرح ) على حسب اختالف اجلنس (       

160.... اجلدول 315. الذهاب الى املسرح ) على حسب مجموعات االعمار (      

160.... اجلدول 316. الذهاب الى املسرح ) على حسب و ج ق (       

160.... اجلدول317. الذهاب الى السينما ) على حسب اختالف اجلنس (       

160.... اجلدول 318. الذهاب الى السينما ) على حسب مجموعات االعمار (      

160.... اجلدول 319. الذهاب الى السينما ) على حسب و ج ق(        

161.... اجلدول 320. القيام بالتمارين الرياضية ) على حسب اختالف اجلنس (      

161.... اجلدول 321. القيام بالتمارين الرياضية ) على حسب مجموعات االعمار (      

161.... اجلدول 322. القيام بالتمارين الرياضية ) على حسب و ج ق(       

162.... اجلدول 323. الذهاب الى االماكن مثل مقاهي, حديقة شرب الشاي الخ. ) على حسب اختالف اجلنس (   

162.... اجلدول 324. الذهاب الى االماكن مثل مقاهي, حديقة شرب الشاي الخ. ) على حسب مجموعات االعمار (   

162.... اجلدول 325. الذهاب الى االماكن مثل مقاهي, حديقة شرب الشاي الخ. ) على حسب و ج ق (    

162.... اجلدول 326. الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على حسب اختالف اجلنس (    

162.... اجلدول 327. الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على حسب مجموعات االعمار (    

163.... اجلدول 328. الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على حسب و ج ق (     

163.... اجلدول 329. احلرف اليدوية ) النجارة, التصليح, اخلياطة, النقش الخ ( ) على حسب و ج ق (    

163.... اجلدول 330. احلرف اليدوية ) النجارة, التصليح, اخلياطة, النقش الخ ( ) على مكان االقامة (    

164.... اجلدول 331. وجود او عدم وجود هواية اخرى للمراهق        

164.... اجلدول 332. وجود جهاز كمبيوتر في منزله         

164.... اجلدول 333. وجود جهاز كمبيوتر في منزله         

165.... اجلدول 334. وجود شبكة اتصال انترنت في منزله        

165.... اجلدول 335. وجود شبكة اتصال انترنت في منزله        

165.... اجلدول 336. البروفيل الذي ينشئه الذين لديهم في منازلهم شبكة اتصال انترنت     

166.... اجلدول 337. مجموعة اصدقاء يتحادث معهم بشكل مستمر في وسط الدردشة في االنترنت    

166.... اجلدول 238. صديق يتقابل معه قام بالتعرف عليه من خالل االنترنت      

166.... اجلدول 239. املعدل الوسطي الستخدام االنترنت في اليوم       

167.... اجلدول 340. املعدل الوسطي الستخدام االنترنت في اليوم       

168.... اجلدول 341. اكثر املواقع التي تتم زيارتها ) على حسب اختالف اجلنس ومجموعات االعمار (    

168.... اجلدول 342. اكثر املواقع التي تتم زيارتها ) على حسب و ج ق (       

169.... اجلدول 343. جهاز املوبايل          

169.... اجلدول 344. املراهقني الذين لديهم جهاز موبايل " ذكي "       

عادات متابعة وسائل االعالم  .XII

172.... اجلدول 345. املعدل الوسطي ملشاهدة التلفاز اليومية        

172.... اجلدول 346. املعدل الوسطي ملشاهدة التلفاز اليومية        

173.... اجلدول 347. البرامج التي تتم مشاهدتها في التلفاز ) على حسب اختالف اجلنس (     

173.... اجلدول 348. البرامج التي تتم مشاهدتها في التلفاز ) على حسب و ج ق (      

174.... اجلدول 349. البرامج التي تتم مشاهدتها في التلفاز ) على حسب نوع مكان االقامة (     

174.... اجلدول 350. االقسام التي تتم قرأتها في اجلرائد        

175.... اجلدول 351. االقسام التي تتم قرأتها في اجلرائد ) على حسب اختالف اجلنس (     

175.... اجلدول 352. االقسام التي تتم قرأتها في اجلرائد ) على حسب و ج ق (      

176.... اجلدول 353. انواع املوسيقى التي يتم استماعها        

177.... اجلدول 354. انواع املوسيقى التي يتم استماعها ) على حسب اختالف اجلنس (     
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177.... اجلدول 355. انواع املوسيقى التي يتم استماعها ) على حسب و ج ق (      

اجلنس  .XIII

180.... اجلدول 356. االفكار حول صداقة الفتاة – الفتى ) الغزل – املصاحبة (      

180.... اجلدول 357. صداقة الفتاة الفتى ) الغزل, املصاحبة (        

181.... اجلدول 358. العالقة اجلنسية قبل الزواج         

181.... اجلدول 259. العالقة اجلنسية قبل الزواج         

182.... اجلدول 360. مصدر اول املعلومات املتعلقة باجلنس        

182.... اجلدول 361. مصدر اول املعلومات املتعلقة باجلنس        

183.... اجلدول 362. اول  سن تعلم املعلومات االولى املتعلقة باجلنس       

183.... اجلدول 363. اول  سن تعلم املعلومات االولى املتعلقة باجلنس       

184.... اجلدول 364. امكانية ايجاد االجوبة بشكل كافي على االسئلة املتعلقة باجلنس      

184 اجلدول 365.   امكانية ايجاد االجوبة بشكل كافي على االسئلة املتعلقة باجلنس     

185....  اجلدول366 . الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس      
185.... اجلدول 367. الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس ) على حسب اختالف اجلنس (   

185.... اجلدول 368. الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس ) على حسب و ج ق (    

185.... اجلدول 369. الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس ) على حسب نوع مكان االقامة (   

اجلداول االضافية
244.... اجلدول االضافي1. الوضع االجتماعي واالقتصادي        

244.... اجلدول االضافي 2. احترام الذات عند املراهقني ) على حسب التحصيل العلمي لالباء (     

244.... اجلدول االضافي3. التصور املستقبلي والسعادة ) املعدل الوسطي (      

244.... اجلدول االضافي 4. العنف في املنزل ومفهوم النجاح        

245.... اجلدول االضافي5. تطبيق العنف ومفهوم النجاح        

245.... اجلدول االضافي 6. نوع العوائل ) على حسب املناطق (       

245.... اجلدول االضافي 7. عدد االطفال ) على حسب نوع مكان االقامة (       

246.... اجلدول االضافي 8. عدد االطفال ) على حسب نوع املنطقة (       

246.... اجلدول االضافي9. عدد االطفال ) على حسب التحصيل العلمي لالم (      

247.... اجلدول االضافي 10. عدد االطفال ) على حسب التحصيل العلمي لالب (      

247.... اجلدول االضافي 11. نوع التأمني االجتماعي للمراهق النابع من االم او االب ) على حسب املنطقة (   

248.... اجلدول االضافي 12. اسباب الهجرة ) على حسب نوع العائلة (       

248.... اجلدول االضافي 13. اسباب الهجرة ) على حسب مكان االستقرار (      

248.... اجلدول االضافي 14. غرفة مستقلة للمراهق ) على حسب نوع مكان االقامة (      

249.... اجلدول االضافي 15.  وجود غرفة خاصة باملراهق ) على حسب عدد غرف املنزل املقام به (    

249.... اجلدول االضافي 16. ملكية املنزل املقام به ) على حسب وضعية الهجرة (      

249.... اجلدول االضافي 17. نوع مكان اقامة املراهقني التي مت مقابلتهم وتوزع املناطق ) على حسب اختالف اجلنس (  

250.... اجلدول االضافي 18. التحصيل العلمي للمراهقني التي متت مقابلتهم ) على حسب نوع مكان االقامة (   

250.... اجلدول االضافي 19. املركز التعليمي املنتشر الذي درس فيه املراهق ) على حسب اختالف اجلنس (   

250.... اجلدول االضافي 20. السبب الرئيسي لعدم استمرار الفتيات املراهقات في حياتهم الدراسية ) على حسب و ج ق (  

اجلدول االضافي 21. السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب نوع مكان االقامة (   ...251
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251.... اجلدول االضافي 22. السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب نوع العائلة (   

اجلدول االضافي 23. السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب وضع التحصيل العلمي (  252

252     .... اجلدول االضافي 24. السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب املنطقة (   

253.... اجلدول االضافي 25. مستوى جناح الفتيات في الدروس ) على حسب و ج ق (     

253.... اجلدول االضافي 26. مستوى جناح الفتيان في الدروس ) على حسب و ج ق (     

253.... اجلدول االضافي 27. مستوى جناح املراهق في الدروس ) على حسب املنطقة (     

254.... اجلدول االضافي 28. مستوى جناح املراهق في الدروس ) على حسب احترام الذات (     

254.... اجلدول االضافي 29. مستوى النجاح في املدارس ) على حسب مؤشر كتلة اجلسم (     

اجلدول االضافي 30. نسبة الرضاء عن االمكانيات والظروف التي تقدمها املدرسة ) على حسب املنطقة ( ) املعدل الوسطي (          254

اجلدول االضافي31. املوضوع التي متت مناقشته مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي في املقابلة االخيرة 

)على حسب نوع العائلة(                                                                                                                                                                                                                      255
اجلدول االضافي 32. نسبة الرضاء في املقابلة االخيرة التي متت  مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي 

)على حسب اختالف اجلنس(                      255
 اجلدول االضافي33. نسبة الرضاء في املقابلة االخيرة التي متت  مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي 

)على حسب مجموعة االعمار(                      255 
اجلدول االضافي34. نسبة الرضاء في املقابلة االخيرة التي متت  مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي )على حسب و ج ق(                  256 

اجلدول االضافي35. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب اختالف اجلنس (              256

256.... اجلدول االضافي36. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب مجموعة االعمار (    

257.... اجلدول االضافي37. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب نوع مكان االقامة (    

257.... اجلدول االضافي38. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب و ج ق (     

257.... اجلدول االضافي39. نوع العمل الذي يعمله املراهق ) على حسب نوع مكان االقامة (     

258.... اجلدول االضافي40. نوع العمل الذي يعمله املراهق ) على حسب نوع العائلة (     

258.... اجلدول االضافي41. نوع العمل الذي يعمله املراهق ) على حسب املنطقة (      

258.... اجلدول االضافي42. من متى يعمل املراهق ) على حسب اختالف اجلنس (      

259.... اجلدول االضافي43. من متى يعمل املراهق ) على حسب و ج ق (      

259.... اجلدول االضافي44. من متى يعمل املراهق ) على حسب نوع مكان االقامة (      

259.... اجلدول االضافي45. من متى يعمل املراهق ) على حسب نوع العائلة (      

260.... اجلدول االضافي46. من متى يعمل املراهق ) على حسب املنطقة (      

260.... اجلدول االضافي47. عدد االيام في االسبوع التي يعمل بها املراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة (   

260.... اجلدول االضافي48. عدد الساعات في اليوم التي يعمل بها املراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة (   

261.... اجلدول االضافي49. عدد الساعات في اليوم التي يعمل بها املراهق العامل ) على حسب املنطقة (    

261.... اجلدول االضافي50. وجود التأمني االجتماعي العائلي للمراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة (   

261.... اجلدول االضافي51. الراتب الشهري/االسبوعي للمراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة (    

262.... اجلدول االضافي52. الراتب الشهري/االسبوعي للمراهق العامل ) على حسب املنطقة (     

262.... اجلدول االضافي53. من اجل من يصرف املراهق نقوده التي يكسبها ) على حسب نوع مكان االقامة (   

262.... اجلدول االضافي54. من اجل من يصرف املراهق نقوده التي يكسبها ) على حسب املنطقة (    

263.... اجلدول االضافي55. توفير او عدم توفير املراهق العامل للنقود ) على حسب نوع مكان االقامة (    

263.... اجلدول االضافي56. درجة سعادة املراهق من العمل ) على حسب مجموعة االعمار (     

263.... اجلدول االضافي57. درجة سعادة املراهق من العمل ) على حسب نوع مكان االقامة (     

264.... اجلدول االضافي58. درجة سعادة املراهق من العمل ) على حسب املنطقة (      

264.... اجلدول االضافي59. درجة رضاء املراهق عن العمل الذي يقوم به ) على حسب مجموعة االعمار (   

264.... اجلدول االضافي60.  درجة رضاء املراهق عن العمل الذي يقوم به ) على حسب نوع مكان االقامة (   

265.... اجلدول االضافي61.  درجة رضاء املراهق عن وسط العمل ) على حسب اختالف اجلنس (    

265.... اجلدول االضافي62. درجة رضاء املراهق عن وسط العمل ) على حسب مجموعة االعمار (    

265.... اجلدول االضافي63. درجة رضاء املراهق عن وسط العمل ) على حسب نوع مكان االقامة (    
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266.... اجلدول االضافي64. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب اختالف اجلنس (   

266.... اجلدول االضافي65. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب مجموعة االعمار (  

266.... اجلدول االضافي66. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب نوع مكان االقامة (  

267.... اجلدول االضافي67. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب و ج ق (   

267.... اجلدول االضافي68. درجة رضاء املراهق عن تصرفات رب العمل/املعلم/االداريني ) على حسب اختالف اجلنس (  
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افراد االرسة 
ان األرسة النواة هي من اكرث انواع األرس التي نراها بشكل شائع بني االرس التي تدخل 

يف اطار البحث، بنسبة %87. ويأيت بعد هذا النوع من االرس، االرسة الشاملة والتي 

نسبتها %8. واستعمل يف هذا  وتبلغ  املنزل  نفس  للعائلة يف  السن  كبار  فيها  يعيش 

البحث  مصطلح "العائلة باحد الوالدين" وتبلغ نسبتها %2 واستعمل هذا املصطلح 

لتعريف العائلة التي تويف احد الوالدين فيها االم او االب واستعمل مصطلح "العائلة 

املجزئة" وتبلغ نسبتها %3 واستعمل هذا املصطلح لتعريف العائلة التي يعيش فيها 

احد الوالدين ، ان كان االب او االم، بشكل منفصل. 

ان نسبة االرسة النواة تبلغ %96 يف التصنيف االعىل للحالة االقتصادية واالجتامعية، 

وتبلغ نسبتها %73 يف التصنيف االدىن. ومقابل ذلك، تبلغ نسبة العائلة الشاملة 17% 

بشكل  تنخفض  النسبة  وان هذه  واالجتامعية  االقتصادية  للحالة  االدىن  التصنيف  يف 

تدريجي يف التصنيفات االخرى حيث تصل اىل نسبة %1 يف التصنيف االعىل. وتنخفض 

نسبة العائلة باحد االبوين وتبلغ %6 يف التصنيف االدىن وتنخفض بشكل تدريجي اىل 

نسبة %1 يف التصنيف االعىل.

تتواجد األرس النواة واألرس املفككة يف املدن، وتتواجد األرس الواسعة يف االرياف بنسب 

اعىل نوعا منا.

وان %35 من االرس التي تم اجراء اللقاءات معها، تتألف من اربعة اشخاص و%21 من 

هذه االرس تتالف من خمسة اشخاص و%20 منها تتالف من ثالثة اشخاص. و%23 من 

االرس يعيش فيها ستة اشخاص وما فوق. وحدد العدد املتوسطي لالطفال يف االرس التي 

تم اجراء اللقاءات معها، بعدد 3.02 طفال. اما العدد املتوسطي للمراهقني يف العدد 

االجاميل لالرس فقد بلغ 1.54 مراهقا. 

اآلباء  اما نسبة  يرتاوح عمرهن بني 40-31 عاما، 53%.  الاليت  االمهات  وبلغت نسبة 

الذين ترتاوح اعامرهم بني 50-41 عاما فتبلغ %54. واشري اىل ان نسبة التعليم لدى 

اآلباء اعىل من تلك لدى األمهات. 

وظهر ان قسم كبري من االمهات هن من مربيات املنازل وبلغت نسبتهن )85.5%( 

بلغت  اآلباء  بني  املختصني  العامل  ونسبة   .13% فبلغ  العامالت  األمهات  عدد  اما 

%19 والعامل غري املختصني منهم فبلغت %17.5. وكانت نسبة املزارعني والحرفيني 

واملوظفني، قريبة من بعضها البعض حيث تراوحت بني )11-12%(. 

و %81 من املراهقني يستفيدون من نظام الضامن االجتامعي بشكل يتعلق بوالده 

البطاقات الخاصة مبيسوري الحال فبلغت %11. و%5 منهم ال  اما نسبة  او والدته. 

يستفيد من اية ضامن اجتامعي. 

و%60 من العائالت التي اجري اللقاء معها، يعيشون يف املدينة التي ينتسبون  اليها. 

حايل.  فيها  يسكنون  التي  املدينة  اىل  سنوات   10 قبل  هاجرت  العائالت  من  و14% 

و%36 من هذه العائالت، هاجرت يف العرشين عاما االخرية. 

واكرث من نصف العائالت التي اتت اىل املدينة التي تسكن فيها حاليا من مكان اخر 

نسبة  اما  هجرتها.  يف  الرئييس  السبب  هي  لهم  االقتصادية  الحالة  كانت   ،  )56%(

انتقل بسبب  الثالثة من  %15.5 منهم فقد هاجرت بسبب الزواج. ويايت يف الدرجة 

الذين هاجروا من مدينتهم اىل  الوظيفي وتبلغ نسبتهم )%12(. و%50 من  التعيني 

مكان اخر، هم من التصنيف االعىل للحالة االقتصادية واالجتامعية وتبلغ هذه النسبة 

%26 يف التصنيف االدىن. 

وتبني ان %57 من االرس التي عقدت اللقاءات معها، تسكن يف شقق سكنية يف مباين. 

وبلغت نسبة االرس التي تسكن يف املنازل املستقلة %29. ويسكن %12 من هذه االرس 

يف منازل القرى. وتبلغ نسبة املنازل التي تتالف من ثالثة غرف او اربعة، %88 يف املباين 

يف املدن و%82 يف املباين يف املناطق القروية. وحسب العدد املتوسطي للغرف عىل انه 

3.61. وتبلغ نسبة %54 من االرس التي تم اجراء املقابالت معهم، ممن تخصص لفردها 

منازل  يف  تسكن  معها  املقابالت  اجريت  التي  االرس  وثلث  به.  خاصة  غرفة  املراهق 

تعود ملكيتها اليها. اما نسبة الذي يسكنون يف منازل مستأجرة، فتبلغ ما يقارب 30%. 

املدفأة يف  املقابالت معهم )47%(،  الذين اجريت  يقارب نصف االرس  ما  ويستعمل 

عملية التدفئة. وتبلغ نسبة االرس التي تستعمل نظام التدفئة املركزية 28 % ونسبة 

مستعميل نظام التدفئة املستقل املنزيل، فتبلغ %22 . وتستعمل نسبة %41 من االرس 

الغاز الطبيعي يف وسائل التدفئة. ونسبة الذين يستعملون الخشب/الفحم يف التدفئة 

فتبلغ 46%. 

املراهقون والحياة املدرسية
تبلغ نسبة الفتيات املراهقات الاليت اجريت املقابالت معهن،  %49، ونسبة الفتيان 

الذين  العمر املتوسط لكال الجنسني، هو 14.97 عاما. وتبلغ نسبة  تبلغ %51. وكان 

يدرسون يف املرحلة الثانوية من بني املراهقني الذين شاركوا يف البحث، %49 و34% 

الثانوية 5%  املرحلة  الذين تخرجوا من  االبتدائية. ونسبة  املرحلة  منهم يدرسون يف 

ونسبة الذين انهوا املرحلة االبتدائية فتبلغ %4. وتبلغ نسبة الذين يدرسون يف املرحلة 

الجامعية للمشاركني يف البحث، 3%. 

 .) الطالب )89%  املراهقني، من  البحث من  اطار هذا  الذين شاركوا يف  وكان معظم 

اما  فيها.  درس  او  الرسمية  املدارس  يف  يدرسون   )97.5%( الطالب  من  كبري  وقسم 

نسبة الذين درسوا يف املدارس الخاصة فبلغت %2.5. وان %5 من املشاركني يدرسون 

ويعملون يف نفس الوقت ويشاركون يف سوق اليد العاملة اما بالعمل او عن طريق 

البحث عن العمل.

وافاد %38 من املراهقني الذين ال يدرسون االن، انهم تركوا الدراسة بسبب انهم "ال 

يرغبون يف الدرس". وبعد ذلك تايت نسبة %22 منهم،ممن اظهر سبب لذلك عىل انها 

"املشاكل املادية" و"عدم النجاح يف امتحان الجامعة". 

وراء  السبب  انه  عىل  املادي  الوضع  كفاية  عدم  العاملني،  الشباب  من  واظهر 40% 

اختيارهم للعمل عوضا عن املدرسة. واما نسبة الذين افادوا انهم بدأوا بالعمل بسبب 

عدم رغبتهم بالدراسة، فكانت كبرية حيث بلغت )%34(. ويايت يف املرتبة الثالثة من 

قال "انهم يحبون العمل" بنسبة )10.5%(. 

ووجد )%52( من املشاركني الطالب انفسهم ناجحني يف دروسهم وتبلغ نسبة الذين 

قالوا انهم ناجحني جدا )%11(. وبلغت نسبة الذين وجدوا انفسهم غري ناجحني او 
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غري ناجني ابدا، فبلغت نسبة قليلة وهي %4. وان  قسم كبري من املشاركني )97%( 

يرغبون يف متابعة حياتهم الدراسية. 

كان الطالب بشكل عام ممتنني من موقف وترصفات االداريني واملعلمني يف املدرسة. 

وان اكرث االمور التي اعرب فيها الطالب عن عدم رضاهام عنها، كان النظام التعليمي. 

وان نسبة الذين مل يكونوا راضيني والذين مل يكونوا راضني ابدا يف هذا املوضوع، فبلغت 

ربع النسبة االجاملية للطالب )24%(. 

التي درسوا  انه هناك خدمة ارشاد يف املدرسة  افادوا  وان نسبة %80 من املشاركني 

افاد  اىل ذلك،  القرى. واضافة  املدن و%76.5 يف  النسبة %81 يف  فيها. وبلغت هذه 

%71.5 من املشاركني الذين توجد يف مدرستهم خدمة االرشاد، انهم يستفيدون من 

هذه الخدمة. وتأيت "الدروس" عىل راس املواضيع التي متت مناقشتها اخريا مع املدرس 

املرشد بنسبة %60. وافاد %77 من الطالب الذين استفادوا من خدمة االرشاد انهم 

كانوا راضيني من اللقاء االخري الذين جمعهم مع املدرس املرشد. 

املراهقون والحياة العملية 
يتشكل %5 من املراهقني الذين شاركوا يف البحث، من الذين يعملون او الذين يدرسون 

ويعملون يف نفس الوقت او من الشباب الذين يبحثون عن عمل. وان اكرث املهن التي 

يعمل بها املراهقني الذين انخرطوا يف الحياة العملية )نسبة %34( هي قطاع الخدمات 

كالحالقة والخياطة واملحالت واملطاعم. وتايت بعد ذلك، مهنة الدكان الصناعي )بنسبة 

%21( واملجال الزراعي )بنسبة %18( ومهنة خاصة بالعائلة )بنسبة 16%(. 

الذين يعملون يف  الفتيان  فاننا نرى ان نسبة  التوزيع وفقا للجنس،  النظر اىل  ولدى 

املجال الصناعي او يف مهنة خاصة بالعائلة هي اكرث من الفتيات. مقابل ذلك، فان نسبة 

الفتيات بارزة اكرث يف قطاعات الصناعات النسيجية او االلبسة او الزراعة والحدائق. 

ونصف.  عام  او  عام  قبل  بالعمل  بدأوا  قد  العاملني،  املراهقني  من  نسبة 45%  وان 

وبلغت النسبة املتوسطة للمجموعة االجاملية، 1.83 عاما ومدة العمل امليداين بلغت 

1.10 عاما. 

وان %68 من املراهقني العاملني، يعملون ستة او سبعة ايام يف االسبوع. ويعمل 73% 

اليوم، اما %43 منهم فيعمل اكرث من مثاين ساعات  منهم اكرث من سبعة ساعات يف 

يف اليوم. 

قبل  من  االجتامعي  الضامن  نظام  يف  يدخل  مل   )70%( العاملني  من  كبري  قسم  وان 

الفتيات  بني  مرتفعة  فكانت  باالجتامعي  بالضامن  العمل  نسبة  وان  العمل.  صاحب 

باملقارنة مع الفتيان وتبلغ نسبة مرتفعة جدا لدى الكبار باملقارنة مع الصغار السن 

وبلغت النسبة يف املدن ثالثة اضعاف ما بغلته يف القرى. 

املراهقني  بني  مكثف  بشكل  مصادفته  متت  الذي  الشهري  املعاش  قيمة  وتراوحت 

العاملني )%49(، تراوحت بني قيمة 1000-501 لرية تركية. ويقوم املراهقون بتخصيص 

قسم صغري من ما يكسبونه ألنفسهم، اما القسم االكرب االخر فيخصصونه لعائالتهم. 

وتخصص نسبة %27.5 من املراهقون العاملون معظم ما يكسبونه ألنفسهم فقط. 

وان نسبة %42.2 من املراهقني العاملني سعداء من كونهم يعملون وان %32.4 منهم 

افادوا انهم سعداء جزئيا، وحدد املستوى املتوسطي للسعادة عىل انه 3.36 نقطة من 

اصل 5 نقاط. 

راضيني  انهم  افادوا  وهم  العمل  مكان  يف  االنسانية  العالقات  من  راضيني  والعاملني 

اكرث من افادتهم للشكاوى من وسط العمل. وظهر ان املراهقني هم من اقل الذين 

يشعرون بالرىض من العمل الذي يعملون به. وتبلغ نسبة الذين ال يتعرضون للعنف 

ابدا يف مكان عملهم، تبلغ %75. وفهم ان اعامل العنف االخرى، قد ظهرت بشكل 

ضئيل جدا. 

العالقات مع االرسة – االصدقاء
ان لألكرث من نصف املشاركني، اصدقاء من كال الجنسني. ونسبة قليلة منهم ليس لديهم 

اصدقاء. وبلغت نسبة الذين لديهم اصدقاء من الفتيات فقط، %9 اما نسبة الذين 

لديهم اصدقاء من الفتيان فقط، فبلغت %7. ولدى اكرث من نصف املشاركني صديق 

اىل 3 اصدقاء مقربني منهم. واكرث من الربع لديهم 4 اىل 6 اصدقاء مقربني منهم. 

املدرسة )نسبة  بينهم عن  يتحدثون فيام  الشباب  فاننا نرى  النظر بشكل عام  ولدى 

تتعلق  كامور  ايضا  باملدرسة  يتعلق  ما  وحول   )59% بذلك  افادوا  الذين  كثافة 

افادوا  الذين  كثافة  )نسبة  الثانوية/الجامعية  باملرحلة  املتعلقة  الرسمية  باالمتحانات 

بذلك %17(. وتايت يف املرتبة الثانية بعد ذلك، العالقات بني الفتيات-الفتيان واملالبس 

واملظهر الخارجي. 

وان افضل العالقات التي يتم تأسيسها داخل العائلة فهي مع الوالدة )4,44/5(. وبعد 

ذلك يايت الوالد واالخوة االكرب سنا )االخت الكربى – االخ االكرب(. وظهر ان العالقات 

الداخلية مع العائلة هي افضل بكثري بني الفئة العمرية التي ترتاوح بني 15-12 عاما، 

من تلك التي بني الفئة العمرية 18-16 عاما. 

العائلة.  افراد  اكرث بني  الذي تحصل معه املشادات بشكل  الشخص  الوالدة هي  وان 

حيث افاد %11 من املشاركني، ان اكرث من يدخلون معه يف مشادات يف العائلة هي 

والدتهم. ويأيت بعد ذلك االخ االصغر بنسبة %10. وافاد ما يقارب نصف املشاركني 

)%49( انهم ال يدخلون يف مشادات/مناقشات مع أي احد يف داخل العائلة. 

الوالدة  مع  االشتباك  نسبة  فان  واالجتامعية،  االقتصادية  الحالة  مستوى  ارتفاع  ومع 

والوالد ترتفع ايضا. وبينام تكون نسبة االشتباك مع الوالدة يف التصنيف االدىن، 4.5% 

ان هذه النسبة تكون %16 يف  التصنيف االعىل اما يف التصنيف الوسطي فتبلغ هذه 

النسبة %17.5. واما نسبة االشتباك مع الوالد فتبلغ يف التصنيف االدىن %4 وتبلغ 14% 

اكرب مع  التصنيف االعىل. ويف مقابل ذلك، فان االشتباك/املشادات تحصل بشكل  يف 

االخوة االكرب واالصغر سنا يف مجموعة التصنيف االدىن. 

الوقت عىل  وقضاء  التلفاز  مشاهدة  االشتباكات هام  لهذه  الرئيسني  املوضوعني  وان 

الحاسوب، هذا ما يظهر بشكل متكرر بني االخوة. واما موضوع مراجعة الدروس فهو 

تتعلق  التي  باملواضيع  يتعلق  فيام  اما  والوالد.  الوالدة  لالشتباك مع  الرئييس  السبب 

بخارج املنزل فان الشباب يتواجهون مع والدهم بشكل اكرث. وان األباء هم اكرث افراد 

العائلة الذين يتناقشون مع املراهقني بشكل مكثف حول مواضيع الخروج من املنزل 

واختيار االصدقاء والعودة بوقت متاخر اىل املنزل واملواضيع املالية. 
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تأيت األم بفارق كبري عىل راس االشخاص الذين يحصل عىل الدعم منهم لدى حدوث 

مثل هذه املشاكل. حيث افاد %62 من املشاركني انهم يحصلون عىل الدعم بشكل 

كبري من قبل امهاتهم. ويأيت األب بعد األم بنسبة 15%.

ويقيض املشاركون اوقات فراغهم مع اصدقائهم من املدرسة او من املحلة بشكل كبري. 

ويقضون معظم وقتهم مع والدتهم داخل العائلة. حيث افاد %30 من املشاركني يف 

البحث انهم يقضون اوقات فراغهم مع والدتهم و%28 منهم يقضون اوقات فراغهم 

اصدقائهم  فراغهم مع  اوقات  فيقضون  منهم  اما 17%  املدرسة،  اصدقائهم من  مع 

من املحلة. اما نسبة الذين افادوا انهم يقضون اوقات فراغهم مع والدهم، فكانت 

قليلة جدا )4%(. 

ومراجعة  املدرسة  اىل  الذهاب  هو  اطفالهم  من  للعائالت  الرئيسية  التوقعات  وان 

دروسهم )كثافة تكرار ذلك كانت %83(. وبعد ذلك يايت موضوع الحفاظ عىل نظافة 

وتنظيم غرفهم )بنسبة %17( وتبلغ نسبة طلب املساعدة يف االعامل املنزلية اليومية 

)%14(. و%7 من املشاركني مقتنعني بان عائالتهم ليست لديهم اية توقعات منهم. 

ومن بني الجوانب املختلفة للعالقة مع االهل، فان املراهقني واثقني من حب والدهم 

وامهم لهم. ومن جانب اخر، فان متوسط مشاركة املشاكل مع الوالدة )3,91/5(  ومع 

الوالد )3,44/5( منخفضة. ولدى النظر اىل املوضوع بشكل عام فاننا نرى ان مفهوم 

االطفال حول امهاتهم اكرث ايجابية من ذلك املتعلق بآبائهم. 

املشاعر والترصفات واملميزات الشخصية
الذين  العمل، سعداء. وبلغت نسبة املراهقني  الذي شاركوا يف  ويظهر ان املراهقني 

افادوا انهم "سعداء" و"سعداء جدا"، %80. وافاد %4 فقط من املشاركني انهم "غري 

سعداء" و"غري سعداء أبدا". 

من   %  6.5 ان  القول  املمكن  من  فانه  روزنبريج،  الشخيص  االحرتام  ملقياس  ووفقا 

و81%  الذايت  االحرتام  من  منخفضا  مستوى  ميلكون  البحث  يف  املشاركني  املراهقني 

منهم ميلكون مستوى عاديا ولدى %12 منهم مستوى عاليا من االحرتام الشخيص. 

pولدى سؤال عن موضوع شكل الترصف االسايس للمراهقني لدى تعرضهم للمشاكل، 

فاننا حصلنا عىل اشكال عدة. حيث جاوب %18.5 من املشاركني بانهم ال يقومون 

باي يشء لدى مواجهتهم للمشاكل وانهم ال يكرتثون لذلك. اما نسبة للذين يستاؤون 

فبلغت %13. %10 هي نسبة الذين قالوا انهم يغادرون املكان. وان النسبة االجاملية 

لهؤالء املجموعات الثالث فقط تخطت نسبة %40. ويبلغ املجموع االجاميل ملن قال 

انه يظهر ترصفا عدائيا )الغضب ورفع الصوت والرضب والتكسري( فقد بلغت 23%. 

ومن جانب اخر بلغت نسبة الذين يحاولون حل املشكلة عن طريق التحدث عنها، 

ثلث املشاركني أي بنسبة )35.5%(. 

املراهقة  فرتة  مع  اصبحوا  انهم   )62%( املشاركني  ثلثي  من  قريبة  نسبة  وافادت 

يهتمون جدا باملالبس واملظاهر الخارجية والزينة. اما نسبة الثلث فافادوا انهم بدأوا 

ينزعجوا من املظهر الخارجي. وافاد %43 من املشاركني ان اهتاممهم بالجنس االخر، 

ارتفع مع فرتة املراهقة. 

يف  الكبار  مع  باملشادات  بدأوا  انهم   )30%( املشاركون  ثلث  من  يقارب  ما  وأفاد 

العائلة بشكل اكرب يف فرتة املراهقة  وافاد %20 منهم انهم بدأوا يشهدون مشاكل مع 

مدرسيهم وما يقارب الربع منهم )%24( أفاد انهم اصبحوا اناس صعبي املزاج وميالني 

لالشتباك. وافاد قسم من املشاركني انهم يعيشون باتباع طريقة كبت انزعاجهم  عوضا 

انهم تقربوا  افاد %24 من املشاركني  عن اظهارها للخارج )%19(. ويف هذه االثناء 

من اصدقائهم نتيجة البتعادهم عن عائالتهم. وافاد %25 من املشاركني ان املشاكل 

ظهرت عىل شكل عدم الذهاب اىل املدرسة وافاد %28.5 منهم انهم شهدوا انخفاضا 

يف مستوى النجاح، اضافة اىل املشاكل التي ظهرت مع املدرسني فيام يتعلق بالعالقات 

مع املدرسة.

التوافق مع التغيريات يف فرتة املراهقة
شهدوا  انهم  أفادوا   ،)55%( البحث  يف  شاركوا  الذين  املراهقني  نصف  من  اكرث  ان 

من   39.5% اما  املراهقة.  فرتة  يف  حصلت  التي  التغيريات  مع  التوافق  يف  مشاكل 

املراهقني فقد افادوا انهم نجحوا يف التوافق ولو بشكل جزيئ مع هذه التغيريات. 

وكان الوضع الصحي العام ملعظم املراهقني، جيدا. ووصف %3 من املشاركني فقط، 

الذين شاركوا يف  املراهقني  لدى %96 من  يكن  كان "ضعيفا". ومل  الصحي  وضعهم 

االستطالع، معلومات بانهم ال يعانون من مشاكل صحية تتطلب تناول العالج بشكل 

دائم وان %98.5 منهم ليس لديهم اعاقة خلقية او اعاقة حصلت بعد الوالدة. واضافة 

اىل ذلك افاد %10 من املشاركني انهم يعانون من نقص يف الرتكيز. اما نسبة الذين 

قالوا انهم يعانون من الحركة املفرطة فبلغت %5. و%1 منهم قالوا انهم يعانون من 

صعوبة التعلم الخاص.

بلغ الوزن املتوسط للمشاركني يف االستطالع، 54 كلغ والطول االجامل لهم كان 163 

سنتمرت. وتم حساب قيمة مؤرش كتلة الجسم لكل مراهق من املشاركني عن طريق 

استعامل الطول والوزن لهم. ووفقا لذلك فان %29 من املراهقني املشاركني يف البحث، 

بلغت نسبتهم  "عاديني" فقد  انهم  انهم "ضعفاء". واما من صنف عىل  صنفوا عىل 

%63 من مناذج املراهقني. وبلغت نسبة من صنفوا تحت "الوزن الزائد" %6 ونسبة 

من صنف عىل انه "وزن مفرط" فقد بلغت نسبته 1%. 

العنف يف املنزل
افاد %54 من املراهقني انهم مل يشهدوا ابدا ترصفات تتضمن اعامل عنف يف املنازل. 

ولدى النظر اىل كثافة اعامل العنف فانه يفهم عىل ان هذا النوع من الترصفات ال 

تظهر بشكل مكثف. و%2 ممن قال انهم شهدوا اعامل عنف "بشكل متكرر" او 

"بشكل دائم" يف املنزل. 

وان اكرث من نصف املشاركني )%57( افادوا انهم مل يتعرضوا ابدا لعنف شفهي. وافاد 

%25 منهم انهم تعرضوا للعنف الشفهي يف بعض االحيان او بشكل متقطع. وتايت 

اعىل نسبة من العنف الشفهي تايت من الوالدة بشكل مرتفع )كثافة االفادة بلغت 

%39(. وان العنف الشفهي املطبق من قبل الوالد واالخ فيقرتب من نسبة االم حيث 

بلغت بشكل )متسلسل %37 و 35%(. 

يف  الفيزيايئ  للعنف  يتعرضوا  مل  انهم  افادوا  االستطالع،  يف  املشاركني  من  وان 92% 

املنزل يف العام االخري. وافاد الذين قالوا انهم تعرضوا للعنف الفيزيايئ يف املنزل، ان 
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الوالد هو اكرث من يطبق هذا العنف )كثافة االفادة بلغت %37(. ويايت االخوة بعد 

الوالد بنسبة )%33(. وافاد %99 من املشاركني انهم مل يتعرضوا الستثامرا جنيس يف 

املنزل. 

كاالهانة  لترصفات  يتعرضوا  مل  انهم  البحث  يف  املشاركني  املراهقني  من   93% افاد 

واالستهزاء والتهميش يف املنزل. ووفقا ملا افاد املشاركون الذين يتعرضون لهذا النوع 

املنزل هم  املراهق يف  باهانة  الذين يقومون  اكرث االشخاص  ان  الترصفات )7%(  من 

االخوة )%47(. اما االم واالب فقد اشري اليهام بنسب متقاربة جدا )%22 و21 بشكل 

متسلسل(. 

العنف يف املدرسة
افاد %72 من املشاركني انهم مل يتعرضوا للعنف الشفهي يف املدرسة. وافيد ان العنف 

الشفهي املوجه ضد املراهقني يف املدرسة مصدره االسايس االصدقاء واملدرسني يف املرتبة 

الثانية. )كثافة االفادة كانت بنسبة 53.5 % و%39.5 بشكل متسلسل(. 

افاد %91 من املشاركني يف االستطالع انهم مل يتعرضوا ابدا للعنف الفزيايئ يف املدرسة. 

وبلغت نسبة الذين افادوا انهم تعرضوا للعنف الفيزيايئ يف املدرسة بشكل متكرر، اقل 

من %1 وبلغت نسبة الذين تعرضوا للعنف الفيزيايئ يف املدرسة بشكل من االشكال، 

الفزيايئ يف  للعنف  تعرضوا  انهم  قالوا  الذي  القسم  واشار  تذكر وهي 8%.  ال  نسبة 

املدرسة وبلغت نسبتهم %8، اشاروا بشكل مكرر ان مصدر هذا العنف هو االصدقاء 

)%48(. ويايت املدرسني يف املرتبة الثانية )%32(. وفضل قسم بلغت نسبته %23 عدم 

الرد عىل هذا السؤال. 

وافاد %97.5 من املراهقني الذين شاركوا يف االستطالع انهم مل يتعرضوا الستثامر جنيس 

يف املدرسة. وبلغت نسبة من قال انهم تعرضوا الستثامر جنيس )%2( و اشاروا بشكل 

االفادة كانت  )كثافة  االوقات  االصدقاء يف معظم  الترصف هو  ان مصدر هذا  مكرر 

بنسبة %39(. وكانت نسبة الذين فضلوا عدم االجابة عىل هذا السؤال هو مشابهته 

السؤال املتعلق باالستثامر الجنيس يف املنزل، حيث بلغت نسبة من فضل عدم االجابة 

عن هذا السؤال نسبة عالية وبلغت )56%(. 

وان معظم املشاركون )%88.5( افادوا انهم مل يتعرضوا الوضع االستهزاء او االهانة او 

التهميش يف املدرسة وبلغت نسبة الذين قالوا انهم تعرضوا لذلك بشكل متقطع او 

يف بعض االحيان، بلغت %6. وتشكل النامذج التي افادات انهم تعرضوا لالستهزاء او 

الهانة او التهميش، %11. وان %69 منهم اظهروا ان السبب الرئييس لهذا النوع من 

الترصفات هم االصدقاء. ويايت بعد ذلك املدرسني بنسبة 17%. 

العنف يف الشارع
افاد %81 من املراهقني انهم مل يتعرضوا للعنف الشفهي يف الشارع. وان مصدر العنف 

الشفهي يف الشارع يشبه مصدر العنف يف املدارس، حيث اشار معظم الذين شاركوا 

من املراهقني ان املصدر الرئييس هم االصدقاء )%60(. وان نسبة من قال انهم تعرضوا 

للعنف الشفهي من اشخاص ال يعرفونهم فقد بلغت نسبة عالية جدا )29%(. 

افاد %92 من املشاركني انهم مل يتعرضوا ابدا للعنف الفيزيايئ يف الشارع. واما من قال 

انهم تعرضوا العامل عنف فزيايئ فقد اشاروا اىل ان مصدر هذا العنف هو االصدقاء 

املشاركون فقد  يعرفوهم  الذين ال  االشخاص  للعنف من  التعرض  كثافة  اما   .)49%(

بلغت 34%. 

العام  الشارع خالل  الجنيس يف  انهم مل يتعرضوا لالستثامر  وافاد %96 من املشاركني 

انهم تعرضوا هذا  انهم تعرضوا الستثامر جنيس،  قالوا  الذين  االخري. وافاد %57 من 

الترصف من قبل اشخاص ال يعرفونهم. وامتنع %35 من الذين تعرضوا لهذا النوع من 

الترصف عن االجابة عن هذا السؤال. 

افاد %93 من املراهقني الذين شاركوا يف االستطالع انهم مل يتعرضوا لترصفات كاالهانة 

من  النوع  لهذا  تعرضوا  انهم  افادوا  الذين  واشار  الشارع.  يف  والتهميش  واالستهزاء 

الترصف، اىل ان االصدقاء هم اكرث االشخاص املسؤولني عن هذا النوع من الترصفات 

)%58(. ويايت بعد ذلك االشخاص الذين ال يعرفونهم يف املرتبة الثانية )26%(. 

وسط  عىل  واالستهزاء  كاالهانة  لترصفات  تعرضوا  انهم  املشاركني  من   7.5% وافاد 

االنرتنت. 

تطبيق العنف من قبل املراهق
افاد %63 من املراهقني انهم مل يطبقوا العنف الشفهي ابدا خالل العام االخري. وبلغت 

نسبة الذين مل يطبقوا العنف الشفهي باي شكل من االشكال، %37. وان االخوة هم 

اكرث االشخاص الذي يتعرضون لتطبيق اعامل العنف عليهم من قبل املراهقني بشكل 

 23% و   35% )بنسبة  واملحلة  املدرسة  من  االصدقاء  ذلك  بعد  ويايت  مكرر)42%(. 

بشكل متسلسل(. ويف هذه االثناء افاد %10 من املشاركني انهم يطبقون اعامل العنف 

عىل امهاتهم وافاد %5 منهم انهم يطبقون اعامل العنف عىل والدهم. 

وفهم ان %88 من املشاركني مل يطبقوا اعامل العنف الفزيائية ابدا خالل العام االخري. 

وافاد من قام بهذا النوع من الترصفات انهم طبقوا العنف الفيزيايئ عىل االخوة بنسبة 

املحلة  من  واالصدقاء   )30%( املدرسة  من  االصدقاء  ذلك  بعد  ويايت   .)31%( كبرية 

)%28(. ويف هذه االثناء من املمكن القول ان نسبة كثافة تطبيق العنف الشفهي عىل 

اشخاص ال يعرفونهم كانت عالية حيث بلغت )13%(. 

%99 من املراهقني املشرتكني بالبحث افادوا بأنهم مل مل يقوموا بأي عنف جنيس يف 

السنة االخرية تجاه أي فرد.

املخاطر
ان قسم تبلغ نسبته %5 من املشاركني قد فكروا يف الفرار من املنزل حتى يومنا هذا 

وان %36 منهم قد طبقوا هذا التفكري. وان قسم تبلغ نسبتهم %4 فقط من املراهقني 

، قالوا انهم يفكرون يف االرضار بانفسهم وان نسبة %33 من قسم %4 هذا، قد قاموا 

بتطبيق ترصفات من شانها ان ترض بهم. وان نسبة %96 من املراهقني الذين شاركوا يف 

البحث مل يفكروا يف االنتحار ابدا حتى يومنا هذا. اما السم املتبقي والبالغة نسته 4% 

فان %24 منهم حاولوا االنتحار. 

وافاد %82 من املراهقني انهم مل يدخنوا السجائرابدا حتى اليوم. وبلغت نسبة الذين 

يدخنون  انهم  قالوا  الذين  نسبة  السجائرملرة واحدة %7. وشكلت  انهم جربوا  قالوا 

فيه  تعرف  الذي  العمر  متوسط  وان  املشاركني.  من   5% مستمر،  بشكل  السجائر 

املراهقني عىل تدخني السجائر هو عمر الثالثة عرشة. 

وافاد %91 من املراهقني الذين شاركوا يف البحث، انهم مل يرشبوا املرشوبات الروحية 

ابدا حتى يومنا هذا. وبلغت نسبة الذين قالوا انهم جربوها ملرة واحدة %3. وبلغت 

العمر  وبلغ   )0,1%( يوم  كل  الروحية  املرشوبات  يرشبون  انهم  قالوا  الذين  نسبة 

املتوسط لتناول املرشوبات الروحية للمرة االوىل، 14.2 عاما. 
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املفهوم الديني 
العبادات.  من  يطبقون قسم  وانهم  ما  بدين  يؤمنون  انهم  املشاركني  من  افاد 46% 

وان نسبة الذين يحاولون تطبيق العبادات باكملها ومن يحاول تطبيق معظمها، فقد 

بلغت بشكل اجاميل 26%. 

اختيار املهنة واملستقبل
وكانت مهنة الطبيب واملدرس من اكرث املهن التي ذكرها املشاركني بنسبة %17. ويأيت 

بعد ذلك الهندسة بنسبة )%13( والرشطة بنسبة )%11(. وان %87 من املشاركني يف 

االستطالع يعتقدون انهم سيحققون الوصول اىل املهنة التي يحلمون بها. 

ولدى النظر بشكل جامعي اىل توقعات الشباب اىل املستقبل، فاننا نرى انها تشكلت 

يف اطارين اساسيني؛ وهي املهنة والعائلة. ومع التقييم االويل فان النقطة التي تلفت 

النظر هي ان الشباب يفكرون باملستقبل مع مهنتهم بنسبة كبرية.

)كثافة  محرتمة  مهنة  عىل  الحصول  هي  املستقبل،  من  االساسية  التوقعات  وكانت   

االفادة كانت بنسبة %88(. واضافة اىل ذلك تم تحديد خيار "الحصول عىل مهنة تدر 

امواال كثرية" بنسبة %55. كام ان التوقعات "بالدراسة يف جامعة جيدة" تدخل ايضا 

يف االفكار التحضريية للحصول عىل مهنة جيدة يف املستقبل ايضا )كثافة االفادة كانت 

بنسبة %40(. ويف املجموعة الثانية، كانت التوقعات "بالزواج وتأسيس عائلة" من بني 

الخيارات املستقبلية التي افيد بها بنسبة كبرية )%72.5(. وبشكل مرتبط بذلك، افاد 

%26.5 من املشاركني "انهم يتوقعون ان يكون لديهم اطفاال". وان التوقعات املتعلقة 

"بضامن حياة مريحة لالم واالب عندما يشيخون" هي ايضا توقعات تتعلق "بالعائلة" 

)كثافة االفادة كانت بنسبة 31%(.

وان معظم املراهقني الذين شاركوا يف البحث، يعتقدون ان حياتهم تتجه نحو اتجاه 

 .11.5% فبلغت  املستقبل  حول  سلبية  نظر  وجهات  لديهم  الذين  نسبة  واما  جيد. 

وبلغت نسبة الذين يعتقدون ان مستقبل البلد سيكون جيدا، %39 من بني املشاركني. 

اما نسبة من يعتقد عكس ذلك، فقد بلغت 19.5%. 

العامل سيكون جيدا جدا، %29  وبلغت  ان مستقبل  يعتقدون  الذين  وبلغت نسبة 

نسبة من يعتقد ان مستقبل العامل سيكون سيئا جدا، 26% . 

وكانت اكرث التوقعات من املؤسسات الرسمية التي ذكرت يف البحث، هي "فتح اماكن 

و"زيادة   )43% بنسبة  كانت  االفادة  )كثافة  وااللعاب"  للرياضة  مخصصة  جديدة 

امكانيات العمل" بنسبة )%40(. وتحدث بشكل مكرر عن تقديم املساعدة االجتامعية 

اىل الفقراء، )37%(. 

الفعاليات 
افادوا  الذين  ابدا. وكانت نسبة  انهم مل يقصدوا املرسح  املشاركني  واعرب %58 من 

انهم ال يقرؤا الصحف، قريبة من النصف )%47(. اما نسبة الذين افادوا انهم يقصدون 

مقاهي االنرتنت عىل الدوام او بشكل مكثف، فقد بلغت %12. وافيد  ان ما يقارب 

من  نسبته 11%  تبلغ  قسم  وافاد  ابدا.  يدوي  بعمل  يقوموا  مل  املشاركني  من   90%

املشاركني انهم لديهم مجال اهتامم اخر او لديهم هواية ميارسونها. 

وما يقارب من ثلثي املشاركني، افادوا انهم ميلكون جهاز حاسوب يف املنزل، اما نسبة 

الذين ال ميلكون جهاز الحاسوب يف املنزل فبلغت %35. وافاد %82 من الذين قالوا ان 

لديهم جهاز حاسوب يف املنزل، وانهم يستفادون من خدمة االنرتنت. 

انهم  املنزل،  يف  االنرتنت  خدمة  لديهم  انهم  قالوا  الذين  املراهقني  من   47% وافاد 

خدمة  يستعملون  الذين  نسبة  وتبلغ  قيود.  اية  دون  من  الخدمة  هذه  يستعملون 

االنرتنت بقيود محددة من العائلة، %20 ومن يستعمل هذه الخدمة بقيود مخصصة 

انواع  عن  معلومات  أية  لديها  ليس  املجموعة  هذه  ربع  وان   .8% فتبلغ  لالطفال 

استخدام االنرتنت بالقيود املحددة. 

ولوحظ ان %48 من املراهقني الذين يستفيدون من خدمة االنرتنت يف املنزل، لديهم 

نسبته  تبلغ  قسم  اما  الوسط.  باستمرار عىل هذا  معهم  يتحدثون  اصدقاء  مجموعة 

%23 افادوا انهم ال يستعملون االنرتنت كرد عىل هذا السؤال. 

اىل  ساعة  يقضون  انهم  افادوا  االنرتنت،  يستعملون  الذين  املراهقني  من   67% وان 

ساعتني يف استعامل االنرتنت يف اليوم. وتم تحديد نسبة %20 تستعمل االنرتنت ملدة 

3 اىل 4 ساعات يف اليوم وتم تحديد مدة استخدام االنرتنت بشكل متوسط يف اليوم 

عىل انها 2.2 ساعة. 

ولوحظ ان نسبة مهمة منهم وتبلغ %76.5 تستعمل مواقع التواصل االجتامعي. ويأيت 

تأيت مواقع  بنسبة %51 وبعد ذلك  االلكرتونية  االلعاب  الثانية هنا مواقع  املرتبة  يف 

املوسيقى/االذاعات بنسبة )%29( ومواقع البحث بنسبة )23%(.

وأن نسبة %59 من املشاركني املراهقني ميلكون هاتف جوال. وتبلغ نسبة %51 من 

املراهقني الذين يستعملون هاتف الجوال، لديهم جوال ذيك. 

استعامل وسائل االعالم
وان اكرث من نصف املراهقني الذين شاركوا يف البحث، )%55( افادوا انهم يشاهدون 

التلفاز مبعدل ساعة اىل ساعتني يف اليوم. وهناك نسبة ال يستهان بها )%34( ممن قالوا 

انهم يشاهدون التلفاز مبعدل ثالث اىل اربع ساعات يف اليوم. وان قسم تبلغ نسبته 3% 

افاد انه ال يشاهد التلفاز. اما النسبة االجاملية ملتوسط مدة مشاهدة التلفاز فبلغت 

2.5 ساعة يف اليوم. 

وكانت املسلسالت املحلية هي من اكرث الربامج التلفزيونية التي تشاهد بكرثة )66%(. 

وبعد ذلك تأيت الربامج املوسيقية بنسبة )%36(واالفالم الرتكية بنسبة )%27(. وتشاهد 

نسبتها بشكل متسلسل  )وبلغت  الرياضية بشكل مكثف  والربامج  املسابقات  برامج 

%24 و%18(. اما نسبة مشاهدة االخبار فبلغت 6%. 

افاد %47 من املشاركني انهم ال يقرأون الصحف. اما القسم االكرث قراءة للصحف فهي 

الرياضية واخبار املشاهري )وبلغت نسبتها بشكل متسلسل  االخبار املتعلقة باالخبار 

%25 و%20(. اما نسبة كثافة قراءة عامود الكتاب يف الصحف فبلغت 14%. 

ولوحظ ان املراهقني يستمعون اىل االغاين من نوع "البوب الرتيك" بشكل كبري )44%(. 

االفادة  نسبة  وتبلغ   .21% نسبته  فتبلغ  االجنبي"  "البوب  اىل  االستامع  نسبة  اما 
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باالستامع اىل "موسيقى الراب" %10. اما نسبة الذين قالوا انهم يستمعون اىل جميع 

انواع املوسيقى فكانت عالية جدا حيث بلغت )34%(. 

الحياة الجنسية 
 – )الغزل  املناسب  من  ليس  بانه  نظر  وجهة  لديهم  املشاركني  من   32% نسبة  ان 

املواعيد( مع اصدقائهم الفتيات – الفتيان. واما نسبة %18 منهم افاد انه من املمكن 

ان يكون مثل هذا النوع من الصداقة اال انهم ال يفضلون ذلك من وجهة نظرهم. 

افاد %64,5 من املراهقني انهم ال يرون انه من املناسب الدخول يف عالقة جنسية قبل 

الزواج.  واما نسبة %16.5 منهم افاد انه من املمكن ان يكون مثل هذا النوع من 

العالقة اال انهم ال يفضلون ذلك من وجهة نظرهم.

لوحظ ان ربع املشاركني يف البحث من املراهقني مل يحصلوا عىل معلومات حول الجنس 

من أي جهة. واضافة اىل ذلك لوحظ ايضا ان االم هي مصدر املعلومات الرئييس فيام 

يتعلق بالجنس. حيث افاد %24 من املشاركني انهم حصلوا عىل املعلومات املتعلقة 

بالجنس من والدتهم اوال. ويأيت بعد ذلك االصدقاء يف املرتبة الثانية)%19( اما املرتبة 

الثالثة فتأيت من  املدرسة  بنسبة)%15(. ولدى تقييم موضوع الوالدة واالفراد االخرين 

يف العائلة فانه يفهم بان ثلث املشاركني حصلوا عىل املعلومات االولية حول الجنس 

من داخل االرسة. وان متوسط العمر الذي حصل فيه املراهق عىل معلومات تتعلق 

بالجنس فبلغ 12 عاما. 

حول  كايف  مبستوى  اجوبة  عىل  يحصلون  انهم  البحث  يف  املشاركني  من   41% وافاد 

معلومات  عىل  يحصلوا  ال  انهم  افادوا  الذين  نسبة  اما  بالجنس.  املتعلقة  اسئلتهم 

املشاركني مل يجاوب عىل  ان %15 من  اىل ذلك  مبستوى كايف فبلغت %15. واضافة 

هذا السؤال. 

بالجنس  تتعلق  معلومات  عىل  للحصول  مرجع  افضل  انها  عىل  العائلة  واظهرت 

)مبعدل 3.16/5(. وتأيت يف املرتبة الثانية املدرسة كمرجع فيه فائدة )مبعدل 3.04/5(. 

الفائدة نرش معلومات تتعلق بالجنس  انه من  النسبة االجاملية للذين ال يرون  وان 

عىل التلفاز، بلغت %55. وبلغت هذه النسبة فيام يتعلق باالنرتنت %53 وبالنسبة 

للمدرسة فبلغت %32 وبالنسبة للعائلة فبلغت 30%. 

 

33ملخص النتائج



1. القسم
االطار التعريفي



املوضوع والهدف

تصميم البحث

االداب



أ. املوضوع والهدف
واالقتصادية  واالجتامعية  النفسية  الزوايا  يف  البحث  هو  البحث  هذا  موضوع  ان 

انها "فرتة"  املراهقة عىل  تركيا. وان توصيف  الذين يعيشون يف  للمراهقني  والثقافية 

من ضمن حياة االنسان، تتعلق مبارش بالتحول الصناعي اوالنظام التعليمي او النظام 

رسمية  وغري  رسمية  وترصفات  قواعد  متلك  التي  املجتمعات  ويف  للمجتمع.  القانوين 

لهذه  يكون  منفصل،  بشكل  والرشد  واملراهقة  الطفولة  لفرتات  ومخصصة  متطورة 

البيولوجية  الصفات  اىل  اضافة  ونفسية  واقتصادية  ثقافية   - اجتامعية  ابعاد  املراحل 

لهذه املراحل. وان هذا البحث يسلط الضوء عىل املراهقة وحياة املراهقة التي تعترب 

الوقت  نفس  يف  يقوم  فانه  بذلك  البحث  هذا  يقوم  وينام  متعددة  "انتقالية"  فرتة 

بتوضيح االطر االجتامعية التي يرتىب فيها املراهقني يف املجتمع الرتيك والقيمة والقبول 

بهذه االطر. 

وضامن  املوثوقة  املعطيات  جمع  هو  عليه،  نعمل  الذي  للبحث  النهايئ  الهدف  وان 

التعرف عن كثب وبأبعاد متعددة جدا عن السكان املراهقني،لتشكيل سياسات خاصة 

تحديد  هو  الهدف  وان  تركيا.  يف  املراهقة  مرحلة  يف  بالسكان  املتعلقة  بالتطبيقات 

يواجهها  ان  املمكن  من  التي  واالقتصادية  والنفسية  واالجتامعية  البدنية  املشاكل 

هذا  وان  املتغرية.  واالجتامعية  والبيئية  البنيوية  الرشوط  ضمن  تركيا  يف  املراهقني 

التحديد يقدم ملحة مفصلة عن املراهقني يف تركيا. ويهدف البحث لضامن املساهمة يف 

السياسات االجتامعية واالعامل العلمية لفهم العالقات بني املراهقني والوسط العائيل 

واالوساط االجتامعية االخرى. 

ب. تصميم البحث 
التي نفذت بني عامي  البحث صمم عىل شكل يكون فيه استمرار لالبحاث  ان هذا 

بالتعاون مع مستشاري  االجتامعية  قبل وزارة االرسة والسياسات  1997 و2008 من 

املصادر  من  االستفادة  ومتت  النطاق  واسع  بعمل  بدأت  االطار  هذا  ويف  املرشوع. 

املحلية والدولية. وقد صمم البحث عىل شكل بحث موصوف مؤلف من 7000 منوذج 

وبشكل يشمل البحث املوصف املشكل من 12 مجموعة تركيز. 

1. وسائل تجميع املعطيات
ونفذ القسم الكمي من البحث عن طريق اجراء اللقاءات املبارشة يف املنازل باستعامل 

االرسة  وزارة  من  واملسؤولني  املرشوع  مستشاري  مع  شكلت  التي  االسئلة  ورقة 

املستعملة يف بحث  االسئلة  البحث ورقة  لهذا  اساس  والسياسات االجتامعية. واتخذ 

املتعلق مبعلومات عن املراهقني يف تركيا لهدف مراقبة التغيري الزمني ومقارنته. 

وقدمت مسودة ورقة االسئلة يف ورشة عمل منوذجية انعقدت مبشاركة 100 شخص 

يف مدينة اسطنبول يف الفرتة التاريخ التايل 3 – 6 من شهر اغسطس/اب عام 2013. 

وعقب انتهاء ورشة العمل النموذجية نفذت اختبارات الثقة ومدى التوافق الداخيل،و 

تم اعطاء الشكل االخري لورقة االسئلة. 

ونفذت ثالث تعديالت اساسية عىل ورقة االسئلة الصادرة عام 2008 املتعلقة ببحث 

املتعلق مبعلومات عن  املراهقني يف تركيا، فيام يتعلق ببحث  املتعلق مبعلومات عن 

الوالدين" عىل رأس ورقة االسئلة  املراهقني يف تركيا لعام 2013,اضيف عنوان "قسم 

لتسهيل عملية الوصول اىل املعلومات املتعلقة بالخصائص االساسية لالرسة يف املنزل 

والتي  الوالدين  مع  اللقاءات  تنفيذ  عقب  املراهقني  مع  اللقاءات  وبدأت  والعائلة. 

تألفت ورقة االسئلة الخاصة بهم من 10 اسئلة. واستعمل لعملية قياس مؤرش االحرتام 

الذايت، مؤرش روزنبريج قياس االحرتام النفيس وفيام يتعلق بالحياة الجنسية فان االسئلة 

املعنية قد تجمعت يف مكان واحد وسئلت يف القسم االخري. 

ونظم  الكمي.  للبحث  االسئلة  ورقة  جانب  اىل  الكم  لبحث  املرشد  دليل  اعداد  وتم 

اجتامع للمجموعات يف اسطنبول يف 16 من شهر اغسطس/اب عام 2013 لهدف عرض 

الدليل. وقدعقدت لقاءات يف االجتامعات املعنية االوىل والتي دامت ملدة ما يقارب 

، مع مثانية مشاركني ترتاوح اعامرهم بني 12 اىل 15 عاما ويف االجتامعات  الساعتني 

املعنية الثانية فقد عقدت مع تسعة مشرتكني مختلطني بني الفتيات-الفتيان والذين 

ترتاوح اعامرهم بني 16 اىل 18 عاما. وتم اعطاء الشكل االخري للدليل عن طريق تقييم 

نتائج االجتامعات. 

2. النامذج
وذات  الطبقية  العشوائية  النامذج  اعطاء  بأسلوب  الكمي  للبحث  النامذج  وشكلت 

املراحل املتعددة عىل ان متثل الفئات الذين ترتاوح اعامرهم بني 12 اىل 18 عاما والذي 

يقيمون يف القسم القروي واملدين يف جميع انحاء تركيا. 

ترتاوح  التي  املجموعة  يف  االقل  عىل  واحد  فرد  عىل  العثور  امكانيات  حساب  وتم 

اعامرهم بني 12 اىل 18 عاما يف املنزل يف اطار التقسيم عىل اثني عرش منطقة ضمن 

املستوى االول لتصنيف وحدات املناطق احصائيا من اجل اختيار النامذج )عىل اساس 

مكان السكن واملبنى واملنزل( واضافة اىل ذلك تم تجديد العنوان بشكل يتوافق مع 

امكانية  االعتبار  بعني  االخذ  بواسطة  لقاءا   7000 االجاميل  عددها  البالغ  اللقاءات 

عرشة  الختيار  الرتكية  االحصاءات  مؤسسة  قررت  االطار  هذا  ويف  الرد.  عن  االمتناع 

التسعني عنوانا  وابقاء  مائة عنوان  عناوين اصليني من كل مجمع سكني مؤلف من 

االخرين للمراهقني بشكل احتياطي عىل الئحة العناوين االصلية. 

سكانها  عدد  يتخطى  التي  السكنية  املناطق  النامذج،  اظهار  عملية  خالل  وعرفت 

20.000 نسمة عىل انها مدينة ، اما املناطق التي ينخفض عدد سكانها عن 20.000 

نسمة فعرفت عىل انها قرية. اما املناطق السكنية التي ال يتخطى عدد سكانها 500 

نسبة فانها ابقيت خارج عملية اظهار النامذج بعد االخذ بعني االعتبار امكانية عدم 

الوصول اىل االفراد بعدد كايف فيام يتعلق مبجموعة العمر املستهدفة. 

3. التطبيق
 2013 عام  اغسطس/اب  املختلفة يف  املدن  يف  املقابالت  تدريب  االعامل يف  وانتهت 

وبدأت يف االول من شهر سبتمرب/ايلول عام 2013. وان االعامل امليدانية التي نفذت 

يف مثانني مدينة، نفذ منها يف 12 ديسمرب/كانون االول عام 2013. واتصل بنسبة 50% 

من االشخاص الذين اجريت املقابالت معهم، بواسطة الهاتف ليك يتم التأكد من صحة 

االستطالع. وعقب التأكد من صحة مضمون االستطالع تم ادخال املعطيات اىل وسط  

 .)SPSS( الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية

وعىل مدى فرتة البحث، مل يكن هناك مجال لتنفيذ استطالعات ألسباب مختلفة يف 

يف  واما  الرتكية  االحصاءات  مؤسسة  قبل  من  اختري  مبنى   701 اصل  من  مباين  عرش 

اللقاءات فقط. ونتيجة لذلك تم  الخمس منها فقد متكن من اجراء عدد قليل  من 

تنفيذ 6747 استطالعا بشكل اجاميل يف االعامل امليدانية. 
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ونظم 12 اجتامعا للمجموعات يف سبع مدن يف اطار البحث الكمي. وانتهي من عقد 

التايل 2 اىل 12 من شهر سبتمرب/ايلول عام 2913.  التاريخ  االجتامعات يف الفرتة بني 

املشاركني  االقل وبلغ عدد  مثانية مشاركني عىل  االجتامعات  وشارك يف كل من هذه 

االجاملني 107 شخصا. 

4. الرتجيحات
من  للتمثيل  الرتكية  االحصاءات  مؤسسة  قبل  من  عشوايئ  بشكل  مبنى   700 اختري 

ناحية الجنس والقرى واملدن للمراهقني الذين يعيشون يف املنازل يف املستوى االول 

ووحدات املنطقة االحصائية يف اطار بحث املتعلق مبعلومات عن املراهقني يف تركيا 

وتم  هذه.  املنازل  يف  املوجودة  املدارس  عناوين  جميع  وهي   60.789 ادراج  وتم 

من  مبنى  كل  يشمل  بشكل  عشوائية  عناوين  اختيار  طريق  عن  التطبيقات  تنفيذ 

هذه العناوين. وتم تطبيق مبدأ اعطاء النموذج لالقامة يف املنازل التي ال يوجد فيها 

الفئة العمرية 12 اىل 18 عاما او عن طريق متثيل  الذين يدخلون ضمن  املراهقني 

اليهم  التوصل  يتم  مل  التي  املنازل  فيه عوضا عن  يوجدون  الذين  للمبنى  املراهقني 

مختلفة.  ألسباب 

ونتيجة للتطبيقات امليدانية للبحث، فقد تم تنفيذ لقاءات مع احد املراهقني واحد 

سكان  عىل  تحتوي  منزال   6747 فيها  املنازل  عدد  يبلغ  والتي  مبنى   690 يف  االباء 

مراهقني. وان 6747 منزال هذه، قد تم اعادة حسابتها بشكل ميثل املبنى يف النامذج 

لالقامة مبعامل أف 2. وبداعي انه مل يتمكن من الوصول اىل عرشة مباين خالل االعامل 

املتعلقة بالبحث، فقد اجريت التعديالت ملعامل أف 1 عىل اساس االفرتاض بان هذه 

املباين متجانسة يف املستوى االول لوحدات املنطقة االحصائية. وعن طريق االستفادة 

من معامل أف 2 وفقا العطاء النامذج عىل اساس االقامة ومعامل أف 1 املعدلة، فقد 

تم حساب قيمة أف 0 وتم التوصل اىل اعداد املنازل التي يوجد فيها املراهقني يف تركيا. 

وبهذا الشكل تم االنتهاء من عملية حساب ترجيحات املنزل. 

يف  املدينة/القرى  لسكان  وفقا  الفردية  الرتجيحات  عىل  الدقيق  التعديل  اجراء  تم 

هذه  بني  الجنس  ولتوزيع  االحصائية  املنطقة  لوحدات  االول  املستوى  من  املناطق 

الفئة العمرية، عىل اساس السكان الذين ترتاوح اعامرهم بني 12 اىل 18 عاما لنظام 

قبل مؤسسة  من  عنه  االعالن  تم  والذي  لعام 2012  العنوان  املعتمد عىل  التسجيل 

االحصاءات الرتكية عن طريق اخذ ترجيحات للمنزل املنتج كمرجع العطاء النامذج. 

وبداعي انه تعذر يف البحث اجراء اللقاءات يف املنازل التي يوجد فيها فتيات بعمر 

12 و13 و14 و18 عاما وفتيان بعمر 16 و17 و18 عاما، يف املناطق السكانية القروية 

ملدينة اسطنبول، فانه تم اختيار اسلوب الحساب بالتعديل الدقيق عىل شكل يشمل 

للرتجيحات  ونتيجة  الفردي.  الرتجيح  اجراء  تم  عندما  السكان  من  العدد  هذا  فيه 

البحث، تشمل %99.9 من  التي شملها  الرتجيحات  فان  الدقيق،  التعديل  وحسابات 

السكان املراهقني يف تركيا. 

5. املتغريات املنتجة يف مجموعة البيانات
الوضع االجتامعي واالقتصادي )و ج ق(: تم استخدام الوضع التعليمي لألبوين, وضع 

العمل, مستوى وارد االرسة, امتالك املنزل والعربات املمتلكة التي تم بحثها يف مضمون 

البحث ومن خالل استخدامها عىل شكل متغريات تم اجراء تصنيف الوضع االجتامعي 

واالقتصادي )و ج ق(.

وبهدف تكوين مؤرش مركب يعكس املستوى االجتامعي واالقتصادي تم تطبيق تحليل 

العوامل للمتغريات ) املركبات االساسية( املخترب درجة تحديدها ونتيجة لهذه التحاليل 

)و ج  اجل كل مشرتك يف تصنيف  املحصول عليه من  االول  العامل  اتخاذ درجة  تم 

القيمة  الفرق.  العامل املحصول عليه, يوضح %65,9 من مجموع  ق(بشكل اسايس. 

الصغرى لحموالت العوامل للمتغريات هي 0,76 والقيمة العظمى هي 0,83.

تقم  مل  ارسة   412 اجل  من  واالقتصادي  االجتامعي  املستوى  عالمة  حساب  يتم  مل 

باإلجابة عىل اي من املتغريات املعنية, تم عزل هذه االرس يف خارج نطاق الدراسة يف 

التحاليل التي تجرى من خالل استخدام متغري)و ج ق(. تم تحويل العالمة املحصول 

عليها اىل عالمات ت ذات املعدل الوسطي 50, وذات االنحراف املعياري 10. يف تحديد 

بالبعد عن املعدل  الفصل من خالل االهتامم  مجموعات)و ج ق( تم تشكيل نقاط 

الوسطي. ونسبة لهذا فإن الفواصل املحددة موجودة يف الجدول االضايف 1.

االحرتام الذايت: تم استخدام او 10 اقرتاحات من مقياس روسنبريج يف االحرتام الذايت 

وتم اعطاء العالمات للمراهقني املشرتكني يف استطالع الرأي وفقا لهذا املقياس. ونتيجة 

لهذا تم فصل املراهقني اصحاب االحرتام الذايت املرتفع, الطبيعي واملنخفض.

مؤرش كتلة الجسم: مؤرش كتلة الجسم هو مقياس بسيط يستخدم من اجل معرفة ما 

اذا كانت بنية جسم الشخص العامة صحية ام ال. يتم حسابه من خالل تقسيم وزن 

الجسم )كلغ( عىل مربع طول الجسم )سم( والقيمة املحصول عليها, يتم تقييمها عىل 

حسب وقوعها بني الفواصل املختلفة. وحتى ولو انه يوجد اختالفات يف العامل حول 

القيم الذي يجب ان تبدء منه هذه الفواصل, فقد تم يف هذا البحث استخدام الفواصل 

التي حددتها جمعية الصحة العاملية.

متغري املنطقة: عىل حسب التصنيف االحصايئ للوحدات االقليمية )ت ح و ق( 1, تم 

تكوين متغري املنطقة التي تظهر انفصال 12 منطقة.

متغريات الفرد االكرث واالرس االكرث: كيفية تكوين هذه املتغريات تم رشحها يف االعىل 

يف قسم الرتجيح.

6. التعاريف واملصطلحات
مناطق مدنية: تم تعريف مناطق االقامة املدنية بأنها مناطق االقامة التي يكون فيها 

عدد السكان 20.001 وما فوق.

مناطق االرياف: تم تعريف مناطق االقامة الريفية بأنها مناطق االقامة التي يكون فيها 

عدد السكان 20.000 وما دون.

العائلة املركزية: هو نوع العائلة الذي يتألف من زوج – زوجة او ام – اب ومن اوالد 

غري متزوجني.

 – الزوج  اىل  باإلضافة  االقارب,  فيها  يعيش  الذي  العائلة  نوع  هو  الواسعة:  العائلة 

العائلة  اىل  االقارب  اضافة  ان  الغري متزوجني. ومثلام  االم – االب واالوالد  او  الزوجة 

املركزية يكفي من اجل تعريفها عىل انها عائلة واسعة فاألرس التي يعيش فيها العديد 

من عوائل االقارب سوية تدخل ضمن هذه املجموعة.
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العائلة وحيدة االبوين: العوائل التي تتألف من ابوين وحيد ام او اب ومن اوالد غري 

متزوجني تتمثل يف هذه املجموعة. هي االرس التي تتكون نتيجة لوفاة احد الوالدين.

العائلة املفككة: العوائل التي تتألف من ابوين وحيد ام او اب ومن اوالد غري متزوجني 

تتمثل يف هذه املجموعة. هي االرس التي تتألف نتيجة لعيش االبوين بشكل منفصل.

رابط  بينهم  يوجد  اذا  فيام  واحد,  منزل  يعيشون يف  الذين  االفراد  االرسة: هم  افراد 

قرابة او ال.

التصنيف االحصايئ للوحدات االقليمية)ت ح و ق(: بهدف اجراء التحاليل االجتامعية 

تم  االورويب  االتحاد  مع  للمقارنة  قابلة  بيانات  والحصول عىل  للمناطق  واالقتصادية 

تم  البحث  يف  االورويب.  لالتحاد  االقليمي  للتصنيف   NUTS لقواعد  وفقا  تعريفها 

استخدام مستوى ت ح و ف 1.

ت. األدبيات
حتى ولو ان عمر املراهقة يظهر اختالفا بالنسبة للمجتمعات والبنية التاريخية, ولكنه 

عىل االغلب يتم اعتباره عىل انه فرتة بينية. هذه الفرتة التي من املمكن ان نعتربها 

انها هي فرتة العبور من الطفولة اىل الرشد, تحتوي عىل تغيريات هامة مرتبطة ببعضها 

البعض من الناحية الجسدية, النفسية واالجتامعية. فرتة املراهقة تجلب معها اكتشاف 

املتعلقة  للتعاريف  وتطويره  والجنس,  جسده  يف  تحدث  التي  للتغريات  االنسان 

بشخصيته وذاته وفقا لهذا, وبالتايل تجلب ايضا االسئلة املتعلقة مبوقعه يف املجتمع. 

وهذه الفرتة ايضا يشهد عىل منو االنسان عىل شكل فرد اجتامعي يف البيئة يف العائلة, 

املدرسة او العمل. هذه الفرتة من اجل املراهق الذي يحاول ايجاد مكان لنفسه العديد 

من املجاالت املختلفة, وعىل حسب ما أفاد كلوتري )1994( ايضا, من املمكن اعتبارها 

عىل انها فرتة اضطراب.

رجل العلم طبيب علم النفس ستانيل هول )1904( هو اول شخص يقوم بدراسة فرتة 

املراهقة عىل شكل موضوع بحث. هول املتأثر كثريا مبفهوم الكون لدى دروين, فهو 

يعرف فرتة املراهقة عىل انها جزء من تطور الكون البيولوجي وبالتايل فإنه ال يسلط 

الضوء عىل االختالفات االجتامعية يف تجربة فرتة املراهقة. املراهقة بالنسبة اىل هول 

فهي الفرتة ما بني االعامر 13 – 24 سنة حيث انها تشبه بالفرتة املؤملة التي تعرب منها 

 " تأثريات  من  تعرب  التي  الفرتة  هذه  الحضارة.  اىل  البدائية  املرحلة  من  املجتمعات 

Sturm und drang " او العاصفة والقلق " وبسبب انها مل يتم دراستها عىل حسب 

نظرية هول.  نقضها يف  يتم  التي  الجوانب  اكرث  البيئية واالجتامعية فهي  االختالفات 

ومقابال لهذا, فإن زيادة عدد ابحاث موضوع سن املراهقة من بعد هول اخذت وقتا 

طويال )انظر. بلوس.] 1962 [, اننا فرود ] 1973 [ و جيسيل ات ال. ] 1956 [(. 

هذا  يومنا  حد  اىل  القادم  العلم  رجل  ألسلوب  النواحي  بعض  يف  تشبه  اعامله  اثار 

جيينبياجيت )1966(. فإن بياجيت ايضا قام بتطوير تعريف كوين عىل منو االنسان, 

انه  والتطور عىل  النمو  مثل هول. ولكن وبشكل مختلف عن هول فقد عرف هذا 

انه يحدث من خالل  بل  االنسان,  تاريخ  التطور والتغري يف وراثة  بواسطة  ال يحدث 

الخواص البنيوية, املشرتكة لذكاء االنسان. وعىل حسب كلويرت, وحنى لو ان بياجيت 

متت نقضه كثريا من الناحية املنهجية, فإن تصنيفه للنمو يف مرحلة الطفولة واملراهقة 

مازال يلقى القبول اىل غاية يومنا هذا ومازال يستخدم ايضا.

ورجل العلم االخر التي كانت ابحاثه ومفاهيمه املتعلقة بفرتة املراهقة لها تأثريها ايضا 

فهو ايريك اريكسون )1959(. اريكسون, يعرف النمو النفيس لإلنسان يف مثانية مراحل 

فرتة  الفرتات  لهؤالء  الخامسة  الفرتة  تصادف  التي  الفرتة  انها  املراهقة  فرتة  ويعرف 

البحث عن الشخصية. االسئلة التي تراود املراهق كثريا مثل " من ان, من اين اتيت, 

اىل اين انا ذاهب؟" تصعب االجابة عليها مع عدم وجود العائلة او مع وجود الفوىض 

التي  املعيشية  التأثريات  مجموعة  اىل  االنظار  يلفت  اريكسون  للمراهق.  االجتامعية 

تحدث يف مرحلة البحث عن الشخصية وإيجاد الشخصية واىل " حاالت الحب والعشق 

االوىل ". ووفقا لهذا, فهذا النوع من عالقات املراهقني, هامة من ناحية تجربة االدوار 

االجتامعية او من اجل اختبار االنسان لنفسه. والنقطة التي ركز عليها اريكسون عىل 

غري هول, هي ان مرحلة املراهقة ال يتم خوضها بنفس الشكل من قبل جميع االفراد. 

اريكسون الذي نوه عىل ان فرتات البحث عن الشخصية وايجادها عن املراهقني الذين 

لديهم ادوار عائلية واجتامعية مختلفة فهذه النتيجة تعترب هامة من اجل بحث طبيعة 

سن املراهقة املوجود بني ايديكم.

وباإلضافة اىل اسس علم النفس واملجتمع فأسس األنرثوبولوجيا ايضا تضيف مفاهيم 

عىل موضوع بحث سن املراهقة. اهم فوائد هذين املفهومني االساسيني هي جذب 

مرحلة  فإن  الشكل,  وبهذا  االجتامعية.  النواحي  اىل  االنتباه  املراهقة  مرحلة  تجربة 

املراهقة التي تخرج من نطاق التعاريف البيولوجية فقط فقد اصبح باإلمكان البحث 

فيها وتعريفها عىل حسب االختالفات االجتامعية والثقافية. يف االسلوب االجتامعي, 

ويتم  االجتامعية  االدوار  تغري  فرتة  انها  عىل  املراهقة  فرتة  حياة  تعريف  يتم  فإنه 

العوامل  مقدمة هذه  الفرتة. ويف  تحدد هذه  التي  العوامل  من  الكثري  الحديث عن 

تأيت القيم الثقافية واملعايري, الوضع االجتامعي واالقتصادي, الفئة االجتامعية ومعيشة 

العائلة. مثال, بالنسبة لدافيس )1994(, الرغبة يف النجاح او الحاجة اىل النجاح يف فرتة 

املراهقة متداخل مع توقعات الفئة االجتامعية. باومريند )1975( يلفت االنتباه اىل 

دعم العائلة, تفهمها او عدم تفهمها يف القلق املتعلق بتحديد وتبني االدوار املختلفة 

يف فرتة املراهقة. اما الدر )1980( فهو يقوم بالرتكيز عىل الفرتات التاريخية والسياسية 

التي تتواجد فيها مراحل منو وتطور املراهق. ويقف ايضا عىل نسبة تأثري الحروب او 

ما شابهها من املصائب عىل مراحل وفرتات منو املراهق.

األنرثوبولوجيا الثقافية ايضا وبشكل مشابه لعلم املجتمع فهي تعرتض عىل تعريف 

من خالل  املراهقة  فرتة  بتعريف  وتقوم  فقط  البيولوجية   باملفاهيم  املراهقة  فرتة 

يف  االختالفات  تحدث  االشياء  من  أي  وبسبب  االختالفات  حدوث  لكيفية  رشحها 

تجربة مرحلة املراهقة يف املجتمعات خارج املجتمعات الغربية. مثال مارجاريتمييد 

)1928(, وعند رشحه لألطفال واملراهقني يف سوما, قال بأنهم ال يرحبون باختالفات 

سوما  سكان  اجل  من  املراهقة  واثبت  واملسؤوليات.  اللحظية  الشخصية  اكتساب 

يف  تبدء  التي  املسؤوليات  او  والعائلية  االدارية  املسؤولية  بتحمل  يبدؤون  الذين 

سن الطفولة انها ال تجري عىل شكل اضطرابات يف االدوار االجتامعية او عىل شكل 

مفيد جدا  االبحاث,  من  النوع  ايضا, هذا  كلوتري  قال  ومثلام  الشخصية.  اكتئاب يف 

بعد  ومن  املراهقة.  بفرتة  املتعلقة  عام  بشكل  الصالحة  املقاييس  معرفة  اجل  من 

اثبات ما مدى تأثري املفاهيم مثل املسؤولية, الحموالت او االدارة عىل تجربة فرتة 

املراهقة يصبح باإلمكان رؤية ماهي التأثريات التي تخلقها هذه النتائج االجتامعية 

يف املجتمعات املختلفة, املناطق املدنية, الريفية او يف العوائل املوجودة يف الفئات 

املختلفة. االجتامعية 
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بفرتة  املتعلقة  لألساليب  االساسية  البنية  تشكل  التي  العلمية  االبحاث  دراسة  عند 

املراهقة, وخاصة يف املجتمعات الصناعية التي تختلف فيها مرحلة الطفولة ومرحلة 

لها صفاتها  تعاش عىل شكل فرتة عبور  الفرتة  بأن هذه  فيتضح  بنسبة كبرية  الرشد 

الجسدية, النفسية واالجتامعية. وبقول اخر, فإن تفهم و تجربة حدود عرص مرحلة 

من  االنسان  حياة  لتقسم  نتيجة  باألساس  فهو  محددة,  فرتة  شكل  عىل  املراهقة 

الناحية االجتامعية وهذا التقسيم يعترب ساري املفعول من اجل تركيا. واالعامل يف 

تركيا التي تتحصل عىل نتائج متعلقة مبرحلة املراهقة تعد اثبات لهذا ايضا. واضافة 

عدم  ايجاد  يتم  والتاريخية  السابقة  املراهقة  سن  ابحاث  اىل  النظر  وعند  لذلك, 

االجتامعية  التعاريف  وبني  البيولوجيا  عىل  املركزة  او  الكونية  التعاريف  بني  توافق 

والثقافية. وهذا البحث الذي يف متناول ايديكم, يهدف اىل تحقيق التوازن بني كال 

والبيئة  الطبيعة  بني  التضارب  يعكس  للقراءة  قابل  شكل  عىل  التضارب  هذا  طريف 

املمتد عىل مر السنني )nature versus nurture(. تثبيت نقاط االختالف والتطابق 

املراهقة  فرتة  لظروف  عامليا  عليها  املعرتف  املراهقة  مبرحلة  العبور  كيفيات  مع 

املراهقني  اجل  من  بنيوية  سياسات  انتاج  يحقق  تركيا, سوف  يف  والتجارب  والبنية 

أداب  الشاملة ملركز  الجوانب  ايضا, وسوف يحقق فهم  االتراك ومن اجل عائالتهم 

سن املراهقة عىل النطاق الدويل.

عند البحث يف االعامل التي تشكل االساس ألبحاث فرتة املراهقة سوية مع ابحاث فرتة 

التي اجريت يف تركيا يف السنوات االخرية, يالحظ وجود وسطني اجتامعيني  املراهقة 

العائلة واملدرسة. متت دراسة املواضيع االساسية  هامني يحددوا تجربة املراهق هام 

مثل معايري املراهق االجتامعية, عالقته باملجتمع, قلقه حول الشخصية, صحته النفسية 

او اكتئابه, خوض االخطار و/او ميوله للعنف, تناوله للكحول او املخدرات واكتشافه 

للجنس حيث متت دراستها يف داخل االرسة والجو العائيل, ويف وسط املدرسة التي تكرث 

فيها وبشكل كبري عالقات املراهقني وتطبيقات الضغط/االستبداد, ويف الحاالت الالزمة 

افضلية  فيوجد  ذلك,  وفضال عىل  البحث.  هذا  اىل  البحث  وظروف  مكان  ارشاك  تم 

للعوامل الثالثة التي تحدد كيفية تجربة املراهقة اختالف الجنس, الوضع االجتامعي 

واالقتصادي و الحياة يف املدينة – االرياف.

1. املراهقة والعائلة
البحث الذي اجراه باهجيوان–سايدام و جنجوز )2005( مع الطالب الذي يدرسون 

املراهقة  مرحلة  يف  النفسية  الفرتات  حول  هامة  نتائج  اعطى  االناضول,  ثانويات  يف 

والغري  الوظيفية  العوائل  بني  بالتمييز  اوال  يقومون  الباحثون  العائلة.  مع  وعالقتها 

بتجارب  متعلقة  فوائد  بتقديم  ويقومون  اآلداب  مركز  عىل  اعتامدا  وذلك  وظيفية 

او  الطفل  فإن  لهم,  فبالنسبة  العوائل.  هذه  يف  يعيشون  الذين  النفسية  املراهقني 

التوجيه  خالل  من  وينمو  قيام,  بنفسه  يشعر  وظيفية  عائلة  يف  ينمو  الذي  املراهق 

والدعم, ويتم حاميته: حيث يتم مراقبته وجعله حرا يف نفس الوقت. العالقات بني 

االفراد يف العوائل الوظيفية تكون قوية ويتم تخطي أي حادثة او مشكلة من خالل 

مناقشتها بشكل متناسق. واالبوين جاهزين من اجل تحقيق الدعم الجسدي واملعنوي 

ولديهم الكفاءة يف اظهار التأقلم مع حرص االفراد. التفاهم بني االمهات واالباء, يرفع 

من مفهوم الطفل يف الفردية واالستقاللية: وخاصة فإن دعم االم ينمي القيمة الذاتية 

عند الطفل. ومقابال لهذا, فإن االفراد يف العوائل غري الوظيفية ال يستطيعون التعبري 

تجاوز  اجل  من  متناسق  بشكل  يتحركون  ال  مريح:  بشكل  ومشاكلهم  افكارهم  عن 

مشاكلهم. فاملشاكل تتسبب يف شجارات وارضار اكرب. ادوار االفراد وحدودهم يف داخل 

العائلة غري محددة. ويلحظ ميول املراهق للعنف وخاصة يف هذه العائالت التي يتم 

فيها تطبيق العنف الجسدي والعقوبات )ابستينإت. ال. 1983(. وبشكل مشابه, ويف 

البحث الذي اجراه ايان )2007( يف سيواس تبني وبشكل خاص ان شكل ترصف االم, 

تطبيق العنف داخل العائلة يؤثر عىل اقبال املراهق عىل الرشاسة.

جنجوز  و  باهجيوان  قام  واملراهق,  العائلة  عالقة  يبحث  الذي  اآلداب  ملركز  وفقا 

العلمي  التحصيل  مستوى  الجنس,  وفقا الختالف  والسلوك  الترصف  مشاكل  بدراسة 

لالم, عالقات العائلة, اسلوب تربية االطفال ومستوى احرتام الذات. ووفقا لهذا, ففي 

العاطفية  الفعل  ردة  وظيفة  يف  الخلل  حاالت  يف  وخاصة  للعائلة  العامة  الوظائف 

تحدث عند املراهقني مشاكل االنطواء عىل النفس: 

وتتسبب يف القلق / االكتئاب, االنطواء عىل النفس اجتامعيا وتتسبب ايضا يف حدوث 

مشاكله  مشاركة  عىل  املراهق  يساعد  وسط  يوجد  ال  انه  وبسبب  جسدية.  مشاكل 

والتغلب عليها, يجعل نفسه مسؤوال عن حل كل مشكلة له: وهذا بدوره يؤدي اىل 

القلق, الغضب ويجعله يشعر بالذنب. وفضال عىل ذلك, فإن ضعف امكانية العائلة 

انسانا محطم وضار:  الخارج وجعله  نحو  املراهق  اىل رشاسة  تؤدي  املشاكل  يف حل 

وبالتايل يؤثر عليه وعىل املجتمع والبيئة بشكل سلبي. والنتيجة الغريب للبحث, هو 

انه يف العوائل التي تكون فيها االمهات ذات تحصيل علمي مرتفع تكرث فيها املشاكل 

الخارج.  نحو  املوجهة   ) الذنوب  امليول الرتكاب  العنف,  الرشاسة,   ( للفرد  السلوكية 

الكتاب ربطوا هذا اليشء بأن االمهات التحصيل العلمي العايل والذين يعملون يهتمون 

الناحية الكمية والنوعية بشكل اقل. وعىل حسب نتائج البحث الذي  بأطفالهم من 

قام به بيكيل–اولوداغيل و سايل )2009( الذي بحثوا فيه عن صلة الربط بني عالقات 

املراهقني مع االباء واملقرنني وبني السلوك الرشس والقيام باألخطار, تبني ان الترصفات 

الخطرة عند املراهقني الجامعيني مرتبطة بعالقة ايجابية مع مستوى تعليم االم وبعالقة 

سلبية مع مراقبة االبوين للمراهقني وتتبعهم. منع االمهات – االباء لعالقات االصدقاء, 

مرتبطة بعالقة ايجابية مع الترصفات الخطرة من اجل كال من املراهقني طالب الثانوية 

وطالب الجامعة, اما توجيه االبوين لعالقة االصدقاء فهي مرتبطة مع هذه الترصفات 

بجهة سلبية. واضافة اىل ذلك, تبني ان املراهقني الفتيان يقومون بالترصفات الخطرة 

بنسبة اعىل من املراهقات الفتيات. وعند قراءة بحث اوداغ و سايل سوية مع بحث 

باهجيوان–سايدام و جنجوز, فتبني انه باإلضافة اىل وظيفة العائلة, ودور االبوين يف 

ادارة عالقات املقرنني مهمة يف حياة املراهقني وخاصة من ناحية الترصفات املتعلقة 

بامليول اىل الخارج.

االجتامعية  للحاالت  العائلة  ما مدى تحديد وظائف  بالرشح  لقد قمنا  واىل حد هنا 

والنفسية املختلفة للمراهقني. اما يف ابحاث كاليانجياوغلو و كوتلو )2010( فقد قاموا 

بالرتكيز عىل مفاهيم املراهقني لوظائف العائلة وما مدى تأثري هذه املفاهيم عىل تأقلم 

املراهق مع املحيط الذي يحيط به. ومن دون شك فإن املواضيع التي قمنا برشحها 

يف االعىل هامة جدا, يف فهم كيفية فهم وظيفة العائلة من قبل املراهق. وعىل حسب 

البحث الذي اقاموه مع طالب الثانوية يف اسطنبول, فتبني انه كلام انخفضت عالمات 

املخزون الشخيص هاجي تبى للطالب ) يعني كلام انخفضت مستويات تأقلمهم مع 

الوسط املحيط ( تزداد نسبة فهم وظائف العائلة بشكل سلبي. وعىل حسب الكتاب 

يجب اتجاه اعامل التأقلم االجتامعي و اعامل الصحة النفسية للمراهق باتجاه عالقات 

ودقة  هنا,  املوجودة  العالقات  صحة  عىل  الحظر  اخذ  ويجب  العائلة,  مع  املراهق 

املفاهيم.
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وعىل حسب باهجيوان–سايدام و جنجوز, وعند التحدث عن اسلوب االبوين يف تربية 

االطفال, فتظهر اهمية القيم مثل مستوى االنضباط, الضغط او االساليب الدميوقراطية. 

متزنة  وكونها  لالنضباط,  مشاركة  كونها  يف  االبوين  يبديها  التي  املراقبة  اهمية  فتربز 

توازن هذه  الخلل   ان  وتبني  والدميوقراطية  الصديق  بروح  يتميز  اسلوب  من خالل 

املعادلة يؤدي اىل حدوث مشاكل يف الترصفات يف مرحلة املراهقة. مثال وعىل حسب 

الفتيان  املراهقني  لدى  الترصف  يف  االستقالل   ,)  2005  ( اوغلووجورى  موىس  بحث 

والفتيات يف فرتة الدراسة الثانوية والجامعة وعند املراهقني الفتيان يف مرحلة التعليم 

املتوسطة متناسب طردا من رضاء االم الذي يفهمه املراهق واهتامم االم. وفضال عىل 

ذلك فتبني وجود االستقالل يف الترصف عند املراهقني الذي يفهمون بشكل دميوقراطي 

بنسبة اعىل من املراهقني الذي يفهمون ان امهاتهم وابائهم هم الذين يبدون باملوافقة 

فقط – وهاملني او عىل شكل اصحاب السلطة. وعىل حسب بحث الشباب لـ مركز 

الشباب  نسبة  ترى  فإنها   ,)  1998 ( االبحاث  االجتامعية م ب ج الستشارة  االبحاث 

الذين يعيشون يف تركيا والذين يحمون, ويحتضنون عوائلهم فقط عىل شكل 82%. 

امرا  عوائلهم  مع  الشباب ملشاكلهم  فإن عدم مشاركة نصف  ذلك,  من  الرغم  وعىل 

هاما. اما النسبة املئوية للذين يرونهم عىل شكل محددين وعىل الرغم من انخفاضها 

كثريا, فتبني انها مرتفعة نوعا ما عند املراهقني العاملني والشباب الذين يتحرضون من 

اجل الجامعة ) %31 (. وعىل حسب النتائج التابعة اىل قبل خمسة عرش عام, فقد 

كانت مفيدة يف تحديد ترصفات املراهقني يف يومنا هذا حول تأسيسهم للعائلة ويف 

دراسة عالقات املراهقني داخل العائلة ويف نفس الوقت كانت مفيدة ايضا من ناحية 

مراقبة التغري املتعلق بالعوائل يف املجتمع الرتيك واملراهقني. ويف النهاية, وعىل حسب 

بعضها  داخل  يف  ووظائفها  العائلية  العالقة  تقييم  فإن  باهجيوان–سايداموجنجوز, 

املتجهة  الترصف  مشاكل  عن  الناتج  للشخص  الذايت  االحرتام  وتكون  منو  مع  البعض 

للخارج والداخل مرتبطة مع بعضها بشكل مبارش. فاالحرتام الذايت املنخفض يؤثر عىل 

املراهق نتيجة لهذه املشاكل, ويؤدي ايضا ويف نفس الوقت اىل ازدياد هذه املشاكل.

االنتباه  يلفت  الذي  املهم  فاملوضوع  عائلته  مع  املراهق  عالقة  حول  البحث  عند 

ايضا, هو تأثري ارتباط الفرد وشكل االرتباط املوجود يف العائلة عىل العالقات االخرى 

 ,)  1999 ( مثاال عىل بحث سومر وجونجور  اظهر  الذي    )  2006 ( دنيز  للمراهق. 

كتب بأن عالقات االرتباط االمنة والسليمة يف مرحلة املراهقة, تحقق عالقات اصدقاء 

ناجحة, ومهارات اجتامعية كبرية واحرتام ذايت مبستوى عايل. وتبني ان الشباب املرتبطني 

بعوائلهم بشكل سليم يتميزوا ببنية جسدية سليمة وصحية ايضا. اما االرتباط االمن 

اطفالهم بشكل دقيق وكامل,  العوائل الحتياجات  تلبية  ترتبط عىل حسب  والسليم 

وعىل عدم التقصري عليهم بالقرب والحب وعىل كونهم داعمني. وعىل حسب كوبر, 

شايف و كولينز ) 1999 ( االشخاص الذين يعانون من االرتباط الغري سليم يعيشون 

مشاكل يف عالقاتهم مع االخرين يف مرحلة املراهقة, ويكون احرتامهم الذايت منخفض, 

ويتعرضون للمشاعر مثل الوحدة والخجل بشكل مكثف ويكرث ميول هؤالء االشخاص 

اىل ارتكاب الذنوب ) انظر بشكل منفصل من اجل موضوع االرتباط مورسومبول و 

تومن 2008(.

مع  املراهق  ارتباط  تأثري يف شكل  يوجد  انه   )2010( اكتان  و  اوزن  وجد شريفانيل– 

السياق,  هذا  ويف  املراهقني.  بني  االستبداد  نظام  يف  تلعبه  التي  الدور  عىل  االبوين 

فعملهم وحياة املراهق داخل العائلة والعالقات التي ينشئها املراهق يف وسط املدرسة 

واالوساط االخرى تساعدنا عىل فهم صلة الربط بينهام. اولويوس )1994( الذي عرف 

طالب  قبل  من  متكرر  بشكل  السلبية  الترصفات  اىل  التعرض   " انه  عىل  االستبداد 

واحد او من قبل العديد من الطالب ", حيث قال ان االستبداد ومع عملية البحث 

عن الشخصية يف فرتة املراهقة هو مشكلة تؤثر بشكل سلبي وكبري عىل حياة الفرد 

تحديد  يف  مستقبلية  اثار  وترتك  الحبيب,  ومع  االصدقاء  مع  املقرنني,  مع  املدرسية, 

مستوى االحرتام الذايت. الفرد من املمكن ان يكون يف نظام االستبداد عىل شكل ضحية 

او مستبد ويف حاالت كونها ضحية يطور اسرتاتيجيات الخالص يف هذا النظام. ونتيجة 

للبحث الذي ارساه شريفانيل– اوزن و اكتان, يف اسطنبول, تم ايجاد  عالقة سلبية هامة 

بني التعرض لالستبداد/القيام باالستبداد عن املراهقني الفتيان الذين يعيشون يف حياة 

ارتباطية امنة يف العائلة ) انظر اىل موضوع تربية االطفال واالستبداد. شريفانيل– اوزن 

.)2006

2. املراهقة، واملدرسة واالصدقاء
كام هو موضح اعاله فان عالقة الصداقة، والحب عند املراهق لها عالقة وثيقة بحياته 

بحياة  مبارشا  تاثريا  تاثر  واملدرسة  الصداقات  ان  اثبتت  الدراسة  فان  وعليه  العائلية. 

ان   2009 عام  اجراها  التي  دراسته  يف  اثبت  بلبل  فان  املثال  سبيل  وعىل  املراهق. 

طلبة الثانوية والتعليم االبتدايئ الذين كانوا يشكون من عدم وجود اوقات فراغ، ان 

انشغال املراهق املستمر بالنشاطات والفعاليات ذات العالقة باملدرسة والدراسة فانها 

اىل جانب انه ياخذ الكثري من وقته فانه يؤدي اىل الضيق واالنزعاج. ويف الدراسة ذاتها 

الجامعة،  الوزارية لدخول  الرضا والقلق من نظام االمتحانات  الشعور بعدم  تبني ان 

ان  الدراسة  اثبتت  كام  البالد".  يف  التعليمي  بالنظام  االميان  "عدم  شكل  عىل  يظهر 

البالد وعدم فهم املجتمع والعائلة له، تزداد  التعليمي يف  بالنظام  الشكاوى املتعلقة 

لدى املراهقني الذين يرتبون داخل عائلة منخفضة املستوى االجتامعي واالقتصادي. 

 " ان  بلبل  اثبت  فقد  جاء  ملا  ونتيجة  عامة.  حالة  انها  ترشح  ذاته  الوقت  يف  ولكن 

االمتحانات – النظام التعليمي املركزي"، تعترب مشكلة مهمة يف حياة املراهق. ويدافع 

بلبل عن فكرة تطبيق " مفهوم التعليم الذي يعتمد عىل االداء". اضافة اىل ذلك اثبتت 

الدراسة املتعلقة بالشباب التي قامت بها رشكة سام للدراسات والخدمات االستشارية 

عام 1998، انه كلام زاد املستوى التعليمي، كلام زادت الشكوى من " النظام التعليمي 

الذي يعتمد عىل الحفظ". وعليه فانه يجب تحديد " النظام التعليمي الذي يعتمد 

عىل الحفظ" و" االمتحانات – النظام التعليمي املركزي" عىل انها من مشاكل الشباب 

يف تركيا واملستمرة منذ سنيني طويلة، وبالتايل فانه يجب دراسة هذه املشكلة بصورة 

تفصيلية وتحديد طرق حلها. 

ويف الدراسة التي اجراها جابولجواوغلو وجوندوز خالل عام 2003 يف هذا املوضوع، 

بحث موقف الوالدين، والكفاية االكادميية، والقلق من االمتحانات، وطرق القضاء عىل 

االرهاق  استخدم مفهوم  ثانوية مرسني.   لالرهاق" يف  ماسالج  اطار "منط  االجهاد يف 

الول مرة عام 1970 لتوضيح حالة االحباط، والفشل، وتدهور الحالة، وفقدان الطاقة 

الدراسية  بالحياة  الطلبة  عالقة  لتلخيص  املفهوم  هذا  استخدام  ولكن، ميكن  والقوة. 

تم  التي  البيانات  وحسب  وجوندوز.  جابولجواوغلو  رشح  طريقة  عىل  والدروس 

الحصول عليها من الدراسة التي شارك فيها 1385 طالب، فان هناك عالقة كبرية بني 

جميع املتغريات التي تم الحديث عنها سابقا واالرهاق. وعليه، فان الدراسة اثبتت ان 

بالكفاية االكادميية واالرهاق عالقة سلبية، وباالجهاد سلبي، وبني  العالقة بني االميان 

االرهاق واملواجهة عالقة ايجابية، كام ان العالقة بني االرهاق والقلق من االمتحانات 

اضافة  ايجابية.  عالقة  االختبارات،  عىل  يعتمد  الذي  التعليمي  النظام  من  املنصحبة 

عالقة  االرهاق  وبني  والراغب  الحامي  الوالدين  موقف  بني  العالقة  فان  هذا  كل  اىل 

ايجابية، ويف املقابل موقف الوالدين الدميقراطي واالرهاق، عالقة سلبية. كام ان هناك 
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دراسات اخرى جرت يف مجال عالقة املراهق باملدرسة والنظام التعليمي يف تركيا. وعىل 

سبيل املثال باهايل واصدقائه اجروا دراسة عام 2009 حول االطفال الرافضني للمدرسة. 

وحسب هذه الدراسة فان املشاكل املتعلقة باملدرسة والنظام التعليمي تبدا يف سن 

مبكرة وتستمر معه حتى سن متاخر من املراهقة. وبينت الدراسة ان اغلبية االطفال 

الذين تقدموا الينا بشكوى رفض املدرسة، من الذكور وعىل العموم من الذين ينتمون 

اىل عائلة تتكون من طفل او طفلني. وبينت الدراسات ان اغلبية هؤالء االطفال يعانون 

عىل االغلب من مشاكل نفسية تتمثل بالقلق من االنفصال. وحسب الباحثني ان رفض 

املدرسة قد تؤدي اىل مشاكل عاطفية واجتامعية مزمنة لدى االفراد، وان التشخيص 

املبكر قد يؤدي اىل الحد من تطور هذه املشاكل. وان تحديد مسببات رفض االطفال 

واملراهقني للمدرسة، علم االويئة، والتصنيف الفرعي، ومعايري التشخيص تلقي الضوء 

عىل الدراسات املتعلقة بالحالة الرسيرية والعالج. )310(.

3. الحياة املدرسية، املخاطرة، واضطراب السلوك )السلوك الجانح(
يف القم الذي يتم فيه دراسة حياة املراهق والعائلة، فانه تم التطرق اىل السلوكيات 

التي اجراها  الدراسة  بالعائلة. وحسب  التي متيل اىل العنف عند املراهقني وعالقتها 

الظاهر عىل طالب  الجانح  السلوك  فان   ،2007 عام  ازمري  مدينة  واصدقائه يف  اراس 

الثانوية بشكل كثيف، لها عالقة باملدرسة. كام ان الذكور الراسبني يف الصف والذين 

الثانوية املهنية، والطلبة االناث والذكور الحاصلني عىل  مازالوا يواصلون دراستهم يف 

درجات منخفضة، فانهم اكرث املجموعات التي متيل اىل السلوك الجانح. وان التحصيل 

ارتفع  فانه كلام  لالناث  بالنسبة  للوالدة وخصوصا  العلمي  للوالد والتحصيل  العلمي 

املراهقني.  عند  الجانح  السلوك  ظهور  مستوى  قل  كلام  للوالدين  الدرايس  املستوى 

التي يعيشونها مع اصدقائهم.  باملشاكل  الجانح عالقة  للسلوك  ذاته فان  الوقت  ويف 

وخصوصا فان الدراسة اثبتت ان هناك عالقة ايجابية نسبية بني السلوك الجانح للذكور 

ومدى ميوله لتحمل املخاطر. ومن جهة اخرى فقد بينت الدراسة التي اجراها كران 

اسان عام 2012 مع طلبة ثاين ثانوي يف اسطنبول، ان هناك عالقة ايجابية بني تحمل 

املخاطر وضغط االنداد، وبينام العالقة بني ضغط االنداد ودرجة نجاحه يف املدرسة، 

عالقة سلبية. واثبتت الدراسة من جديد انه اضافة اىل تحمل املخاطر وضغوط االنداد 

فان للجنس ايضا عالقة باملوضوع. كام ان نسبة ضغوط االنداد عند االناث اعىل منها 

عند الذكور بينام ان تحمل املخاطر نسبتها اعىل عند الذكور منها عند االناث. 

تناولها  تم  التي  املواضيع  من  الشباب  عند  واالكتئاب  النفسية  الحالة  موضوع  ان 

تركيا.  واملدرسة يف  الصداقة  التي خاضوها عىل مستوى  بالتجارب  لعالقتها  باستمرار 

ايدن،  يف   2008 عام  واصدقائه  اسكني  اجراها  التي  الدراسة  فان  املثال  سبيل  وعىل 

اثبتت ان حالة االكتئاب تالزم االناث اكرث منها الذكور. وان تدين احرتام الذات، ومعدل 

الدرجات وقلة دعم الصديقات لها عالقة مبارشة بحالة االكتئاب. وعند وضع موضوع 

لها  فان  الذكور،  الطلبة  عند  الظاهرة  االكتئاب  حالة  فان  جانبا،  الذات  احرتام  تغري 

عالقة ايضا مبعدل الدرجات وقلة دعم االصدقاء والعائلة لهم. وعند اخذ عدم الرضا 

والقلق املتعلق بالنظام االختباري الذي تم التطرق اليه اعاله، بنظر االعتبار فان هذه 

الدراسة التي اثبتت ان للفشل عىل املستوى االكادميي له عالقة مبارشة بحالة االكتئاب، 

والنظام  معيشته  بطريقة  مبارشة  عالقة  لها  تركيا  يف  للمراهقني  النفسية  الحالة  فان 

التعليمي. 

تاثري عالقة  انقرة حول  العاصمة  عام 2005 يف  دراسة  اجروا  فقد  اما دمري واصحابه 

الشباب يف تركيا مع اندادهم واصدقائهم، باالكتئاب والسلوك الذي مييل اىل االنتحار. 

وبينت الدراسة ان العالقة بني الثقة باالصدقاء، وتقاسم االرسار، وقضاء اوقات الفراغ 

فان  املقابل  االكتئاب عالقة عكسية. ويف  واعراض  االنتحار  اىل  وامليول  االصدقاء،  مع 

العنف داخل االرسة او فكرة عدم تعاطف الوالدين لها عالقة صحيحة مع مثل تلك 

السلوكيات. اضافة اىل ان الوسط املشحون يف العائلة، فانها تاثر سلبا عىل عالقة املراهق 

بانداده، واصدقائه. وبالتايل فانها تزيد من تفكريه باالنتحار واالكتئاب. )وللحصول عىل 

باالنتحار  والتفكري  القاء نظرة عىل محاوالت  اجل  ادخل اسكني 2000 من  التفاصيل 

عند املراهقني االتراك(. 

واملوضوع االخر عالقة املراهق بحالة الغضب اذ انه من خالل هذا املوضوع سيمكن 

الدراة  فان  اخرى  جهة  ومن  النفسية.  بحالة  العالقة  ذات  املعلومات  عىل  الحصول 

التي اجراها جيفيتجي عام 2011 يف دنيزيل مع طلبة الثانوية، فانه تم دراسة " ابعاد 

الغضب من املدرسة". ويف هذا االطار فان تم تناول الخواص امثال الغضب، واالعامل 

العدائية، والتعبري املدمر، واملواجهة االيجابية، عىل مستوى الجنس والصف. وحسب 

هذه الدراسة فان الطلبة الذين ترتفع لديهم االحساس بالوحدة، فان تعبريهم للغضب 

قدرة  فان  ذاته  الوقت  ويف  بالوحدة.  االحساس  درجة  لديهم  تقل  الذين  من  اقوى 

التعامل مع الغضب اقل. ويف هذه الحالة فانها نسبتها اعىل لدى الطلبة االناث منها 

الذكور. اضافة اىل ماجاء فان تعبري طلبة الصف الحادي عرش املرتفعة عندهم  عند 

االحساس بالوحدة، للغضب اقوى من طلبة الصف التاسع والعارش واكرث مدمرا. وتعترب 

تفصل  النها  مهمة  املدمر،  والتعبري  والغضب،  الوحدة،  تناولت  التي  الدراسة  هذه 

اختالف العمر والجنس لدى املراهقني من ناحية الحالة النفسية والحياة املدرسية. 

ان طريقة اظهار السلوك او التعابري التي تحتوي عىل املخاطر والبارزة لدى املراهقني، 

الحديث عن  املمكن  االنتحار. ومن  اىل  امليول  او  االكتئاب  او  الغضب  التقترص عىل 

السلوك الخطر املتعلق بالصحة الجسدية وبالتايل الذي  يعكس او يؤثر عىل الحالة 

النفسية. فعىل سبيل املثال ان استهالك الكحول من قبل املراهقني، يعترب املوضوع الذي 

اوزكور- بها  قام  التي  الدراسة  السابقة. وحسب  والبحوث  للدراسات  معلومات  وفر 

العاملني واستهالكها  الشباب  الكحول بني  استهالك  فان  ايلهان واصدقائه عام 2005، 

بشكل جاد عىل املستوى الرسيري، من الترصفات املنترشة ويف الوقت ذاته من املشاكل 

املهمة. كام انه من املعروف ان بعض املراهقني يف تركيا يخوضون الحياة العملية بدال 

من الدراسة او مع الدراسة. ومبا انه تم تثبيت العالقة بني الحمل الذي يايت مع الحياة 

العملية والدور الذي فصلته عىل املراهق، وبني السلوك الخطر، فان احدى مهام هذه 

املبنية  االجتامعية  وعالقات  املخاطر  اىل  التوجه  بني  الراهن  التاثري  تحديد  الدراسات 

ومكانته يف حياة العمل او / و املدرسة للمراهق. 

وعند الحديث عن سلوكيات تحمل املخاطر فان هذا اسباب هذا النوع من امليول، فانه 

يجب الحديث عن كيفية بلورتها. وحسب العالج النفيس والنظرية الشخصية املطورة 

من قبل الربت اليس عام 1979، فان االضطرابات النفسية والعاطقية للشخص، تاوي 

يف داخلها معتقدات غري عقالنية. ان الفرد عندما يكتئب ويترصف امام االحداث التي 

تواجهه بغضب، وقلق، وميوله اىل طرق مثل التاجيل او االنكار واالنحاب فانه سيكون 

مرض بالفرد. ومام يدفعه اىل الترصف بترصفات غري مرغوبة من قبل املجتمع. وحسب 

عقالنية  غري  ملعتقدات  ايؤاها  الفعل،  وردود  الترصفات  تلك  مثل  مصدر  فان  اليس 

تتعلق باالوضاع او االحداث. وان من اهم مراحل املعتقدات غري العقالنية التي تنتج 

مثل  احداث  ان  املثال،  سبيل  املراهقة. وعىل  مرحلة  النفسية هي  االضطرابات  فيها 

املستوى  والفشل عىل  االجتامعي،  والرفض  الصف،  داخل  التحدث  القدرة عىل  عدم 
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االكادميي، وعدم اعجاب الجنس االخر له او ليس له شعبية بني اصدقائه، فانها تتبلور 

بتغذية  يبدا  الكارثة ومعها  لوقوع  انها مؤرش  املراهق ومن ثم تعرف عىل عىل  عند 

سليمة  قرارات  اتخاذ  من  الفرد  مينع  وف  القلق  هذا  وان  الشديد.  بالقلق  الشعور 

ويدفعه نحو الترصف بغري عقالنية وبخطر. )جيفيتجي 2005(. 

وحسب جيفيتجي )2005(، ان اتخاذ القرارات السليمة بني املراهقني تعترب بحد ذاتها 

من املسائل الصعب تطبيقها. وان جواب السؤال القايض " من انا ؟" لها عالقة مع تعزيز 

الشعور بالهوية. واستخدم جيفيتجي طريقة اليس يف " العالج العقالين االنفعايل السلويك" 

الليس من اجل ايجاد الحلول ومتابعة املشاكل النفسية التي مصدرها املعتقدات غري 

العقالنية للمراهقني وللعمل يف تركيا. ويف اطار هذا املوضوع فانه تم جمع بيانات تتعلق 

بـ 255 طالب مراهق من مالطيا. وحسب ماتوصل اليه جيفيتجي، فان استخدام برنامج 

" العالج العقالين االنفعايل السلويك" ادى اىل تقليل تاثري املعتقدات غري العقالنية لدى 

طلبة الصف السابع ابتدايئ. ويف املقابل فانه غري مؤثر يف حاالت القلق املستمر او قدرته 

عىل اتخاذ القرار السليم. ويف هذا السياق فان الباحث لفت االنتباه اىل ان العوامل التي 

تزيد من مستوى القلق لدى املراهقني يف تركيا، التغري بسبب املعتقدات غري العقالنية. 

وان الدراسات التي جرت يف هذا املضامر توضح النقص. فعىل سبيل املثال ان الحالة 

االجتامعية واالقتصادية، والعالقة مع الوالدين، وعالقة الفرد بجسده ايجابيا كان ام سلبيا، 

والعمر، ومستوى الكابة، وتسلسله يف العائلة، والتحصيل العلمي للوالدين، ومهنته كلها 

عوامل تؤثر يف مستوى القلق. ويف سياق ذلك، فان برنامج " العالج العقالين االنفعايل 

من  املزيد  اىل  حاجة  هناك  ان  كام  العمرية.  الفئات  كافة  يف  تطبيقه  ميكن  السلويك" 

االبحاث والدراسات االضافية فيام يتعلق مبوضوع اتخاد القرارات والقلق. 

ان الوسط يف املدرسة تعترب من العوامل املهمة من ناحية الحالة النفسية للمراهق. 

وعليه فان تطوير الدعم النفيس االستشاري يف املدارس مهمة. ويناقش ميدان يف وقت 

قريب )2013( تقنية " االستشارة النفسية القصرية االمد والتي تعتمد عىل الحلول".، 

منها عىل  اكرث  الحلول  تعتمد عىل  التقنية  املدارس. وان هذه  استخدامها يف  ويقرتح 

الشاكل دون الدخول يف عمق املشكلة وياخذ التغريات الرسيعة ملشاكل املراهق اساسا 

لها. وحسب ميدان فان هذه التقنية تعطي نتائج ملموسة لدى االطفال واملراهقني. 

وبالرغم من وجود بعض النواقص )مشكلة كونها غري دامئة، وغض النظر عن املشاكل 

النفسية، ويعتمد عىل التحدث وغريها( ، اال ان تقييم الخدمات االستشارية واالرشادية 

يف املدارس تعترب مهمة. ) وللحصول عىل معلومات حول االبحاث والدراسات املتعلقة 

بالخدمة االرشادية واالستشارة النفسية يف املدارس والتي جرت بني طلبة املتوسطة يف 

مدينة اسطنبول. راجع يوكسال – شاهني 2008(.  

4. املراهقة والذات
وكام هو مبني اعاله فانه لفهم حياة املراهق وتفسريه فان املفهوم الذي يعترب املفتاح 

هو " الذات". كام ان استخدام مصطلحات مثل " االحرتام الشخيص"، و"احرتام الذات"، 

و "االستقاللية"، و"تقدير الذات" ، و" الفردية" ماهي اال بعضا منها استخدمت حتى 

هذه املرحلة لتفسري وتقييم احرتام الذات. وللقيام بقياس علمي يف هذا املوضوع فانه 

يستخدم مقياس يعرف باسم " مقياس روسانبريغ الحرتام الذات" ),روسنبريج سيلف – 

استيم سكايل، RSE( املنرش بني الاطباء النفسانيني. وان ابحث الذي يوجد بني يديكم 

استخدم هذا املقياس لقياس احرتام الذات وتدريج قيم الذاتية. وان ظهور كلامت مثل 

احرتام الذات او الذات باستمرار يف حياتنا اليومية، تايت مبعنى ان االيضاحات املتعلقة 

بهذه املفاهيم تزداد يوما بعد يوم. ولهذا فانه عند اجراء قياس علمي فانه من االنسب 

استخدام املفاهيم واملقاييس املعيارية املعروفة.   

احرتام  اما  االنسان.  ومشاعر  افكار  كافة  عن  عبارة  الذات  فان  روسانبريغ  وحسب 

ان  سواء  لنفسه  االنسان  بنظرة  مبارشة  عالقة  لها  الذات(،  )احرتام  لنفسه  الشخص 

كانت ايجابية ام سلبية. وان ارتفاع مستوى احرتام الشخص لنفسه هي من الخواص 

املحبوبة واملرغوبة يف االنسان. وان احرتام الشخص لنفسه اليعني انه مغرور او اناين. 

ولقد تناول روسانبريغ احرتام الذات يف االساس يف اطار العديد من الهياكل وعليه تناول 

عىل سبيل املثال تاثري خواص مثل العرق والطائفة عىل احرتام الذات يف وسط عائيل 

او املدرسة. وميكن تناول طريقة تاثري احرتام الذات عىل الحياة االجتامعية للفرد. ومن 

جهة اخرى فان احرتام الذات لدى البالغني بصورة عامة ثابتة اال انها عند املراهقني 

متغرية النها بحسب الباحثني يف طور التكوين. اذ ان املراهق ويف اطار تجربته يف الحياة 

تاثريه مع الرشوط االجتامعية للفرد مهمة  يقوم بتكوين احرتامه لذاته. ويعترب فهم 

بالنسبة للبحث. حيث انه عندما تتم دراسة املعطيات فانه سيعطى االهمية ملجال 

تاثري احرتام الذات وتاثره. 

وتم تطوير مقياس روسانبريغ الحرتام الذات، من قبل الدكتور موريس روسانبريغ عام 

1965 يف نيويورك لقياس احرتام ذات النامذج املتكونة من 5024 طالب. ومع مرور 

الوقت تم استخدامه من قبل الكثري من الباحثني. ان املقياس يتكون من 12 اقسام 

فرعية ومجموع 63 سؤاال. وعند استخدام املقياس من قبل الباحثني فانه بصورة عامة 

يتم استخدام اول او االثنني االوىل من االقسام اي عىل االكرث 15 مقرتحا. وان الدراسة 

االمنة والصالحة لروسانبريغ والتي جرت يف تركيا متت من قبل جوهادر اوغلو )1986(. 

وحسب هذه الدراسة فانه تم تثبني ان مدى الصالحية ر=71، ومدى سالمتها ر=75. 

ويف التحديد الدويل فقجد تبني انه ميتلك للقيم العالية من ناحية الصالحية، والسالمة، 

واالتساق الداخيل. ) انظر اىل. بالسكوفيتش و توماكا 1993: روسنبريج 1986 ( 

 

تقييمه  اطار  يف  متت  قد  كان  وان  حتى  فانه  مرة  الول  املقياس  تصميم  تم  عندما 

ملقياس كومتان، اال انه يف الوقت الحايل يستخدم مع مقياس ليكارت.  وان القسم االول 

للمقياس يتكون من 10 مقرتحات ويعطي االمكانية لتقييم احرتام الذات يف مقياس من 

نوع ليكارت الرباعي. وينتظر من املشاركني الرد عىل املقرتحات العرشة بـ " اشارككم 

الراي متاما" ، "اشارككم" ، "ال اشارككم" ، "ال اشارككم ابدا". ان املقياس يتكون من 

6-0 درجات. وتتم املوافقة عىل احتساب احرتام الذات للحاصلني عىل الدرجات من 

1-0 من املقياس املتدين بانها عالية، و4-2 درجات متوسط، و6-5 درجات منخفضة. 

اما املقاييس املتدنية االخرى فان توفر قياس واجراء تقييم يف املواضيع العزلة النفسية 

واالحساس  النقاشات،  يف  املساهمة  ودرجة  االب،   – االم  اهتامم  االب،  مع  والعالقة 

بالخطر يف العالقات مابني االشخاص، واالعراض النفسية، والخيالية، ومشاعر االكتئاب، 

ومدى حساسيته لالنتقاد، والثقة بالناس، واستمرارية مفهوم الذات. 

للعديد  ترجمته  تم  انه  اال  االنجليزية  باللغة  روسانبريغ  تصميم  تم  انه  من  بالرغم 

التي جرت عىل  الدراسات  السابق كان قد استخدم يف  الرتكية. ويف  اللغات منها  من 

املراهقني يف تركيا. ومن امثلتها، تم القيام يف عام 2003 صندوق السكان التابع لالمم 

املتحدة - اكادميية العلوم الرتكية )توبا( يف اطار الربنامج الفرعي لالسرتاتيجيات التنمية 

والسكان ومن قبل لجنة املراهقني وجمعية الصحة النفسية لالطفال والشباب. )جتني 

واصحابه، 2004(. ان االبحاث التي تم فيها استخدام طريقة نيتال ونيكال، تم تطبيق 

استامرات االستمرارية ملفهوم الذات ومقياس روسانبريغ الحرتام الذات، واعراض الجرد 

من خالل اجراء استبيان عىل 536 مراهق اعامرهم ترتاوح بني 21-12 تم اختيارهم 

من  االكرب  الجزء  فان  الدراسة  هذه  واضنة.وحسب  انقرة  يف  املراهقني  ميثلوا  بحيث 

املراهقني فانهم اكتسبوا مشاعر االستمرارية والحفاظ عىل تطوير الهوية. وان مرحلة 
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االنفصال عن العائلة والتحول اىل فرد مستقل تقع يف مستوى تطوري جيد. وان ازمة 

الهوية تربز عىل االكرث يف املرحلة الوسطى من املراهقة. ويف الوقت ذاته فان املراهقني 

عندما يبحثون عن حلول ملشاكلهم فانه عىل  االغلب يختارون طرق سليمة للخروج 

منها. وان العائلة، والحب، واالمانة من اهم قيمهم، بينام العادات فانها اقل اهمية. 

استخدم اويانك باالت واكامن )2004( مقياس روسانبريغ الحرتام الذات لبحث مستوى 

احرتام الذات يف طلبة الثانوية عىل مستوى االجتامعي – االقتصادي املختلف. وقبل 

الرشوع يف اجراء الدراسة بداوا بدراسة كيفية فصل االفراد الذين ميلكون الحرتام ذات 

الدراسة، ان االشخاص  الذين ميلكون الحرتام ذات منخفضة. وحسب هذه  عايل عن 

النشاطات االصعب. ويكونون واثقون من  الذين ميلكون الحرتام ذات عايل يفضلون 

حصولهم عىل النجاح. كام انهم اقل تاثرا من تغري املشاعر، واقل تاثرا من الكابة، واكرث 

)يلسام  نجاحا.  منهم  اكرث  هم  من  يقابلون  عندما  سلبا  اليتاثرون  انهم  كام  انفتاحا، 

اىل  ينتمون  الذين  املراهقني  فان   ،)1990( توروجو  دراسة  وحسب   .)1998 ويلسام 

مجموعات متدنية من الناحية االجتامعية واالقتصادية، واملراهقني الذين ينتمون اىل 

عوائل تحصيلهم العلمي عايل، فان احرتام الذات تكون لديهم اعىل. وعىل ضوء هذه 

انقرة.  يف  ثانوية  طالب   482 دراسة عىل  يجرون  واكامن  بالتا  اويانك  فان  املعطيات 

ويناقشان تاثري خواص مثل الحالة االقتصادية واالجتامعية والفئة العمرية عىل احرتام 

الذات. واثبتت الدراسة ان معدل احرتام الذات يف الجنسني اكرث من املتوسط وان ليس 

هناك فرق بني الجنسني. 

احرتام  تقييم  فان  اعاله،  الرشحه  ماتم  وحسب  تركيا  يف  جرت  التي  الدراسات  ان 

الذات تعترب مهمة من ناحية فهم الخواص النفسية واالجتامعية االخرى التي تاثرت 

منها. وعىل سبيل املثال فان اونال )2004( بحث عالقة احرتام الذات والخجل، وبني 

املشاعر  عىل  والتعرف  البدنية،  الحالة  و  النفس،  عىل  االنطواء  )هيكلية  الكسثيميا 

تم  التي  النتائج  وحسب  الخيال(.  عامل  وتحديد  الفصل،  يف  وصعوبة  واالحاسيس، 

التوصل اليها من خالل دراسته التي اجراها مع الجامعيني الذين يدرسون يف الصف 

االول يف جامعة ايجه، فان الكسثيميا يف عالقة ايجابية مع الكابة، والتدين يف احرتام 

الجامعة، يف  الخجل لدى طلبة  الدراسة فان  الذات. ونتيجة لذلك فانه حسب هذه 

عالقة نسبية مع الكسثيميا والتدين يف احرتام الذات. وكان جوهادراوغلو )2012( كان 

قد توصل اىل نتائج مامثلة فيام بعد. فان الدراسة التي قسمت املراهقني الذين ترتاوح 

اعامرهم بني 18-15 سنا اىل ثالث مجموعات، بحث احرتام هذه املجموعات لذاتها من 

خالل استخدام مقياس روسانبريغ الحرتام الذات. وتبينت الدراسة ان مجموعتني من 

املجموعات الثالثة اقل مستوى يف احرتام الذات منها يف املجموعة املسيطرة وان هذا 

االنخفاض بارز بشكل جيل لدى االناث اكرث. )واللقاء نظرة عىل بعض من املصادر التي 

استخدمت مقياس روسانبريغ الحرتام الذات يف تركيا انظر اىل دوغرو و بكار 2004، 

كاجار ويانليج 2012 كيمتار 2011(.      

5. التطبيقات امليدانية
يف هذا القسم سوف يتم مناقشة سن املراهقة و التطبيقات امليدانية املتعلقة مبشاكل 

التطبيقات  مصاعب  مناقشة  يتم  وسوف  املعلومات  تجميع  مناهج  املراهقة,  سن 

امليدانية بشكل خاص.

تم  املراهقة  بسن  املتعلقة  الكمية  امليدانية  للتطبيقات  املصاعب  من  سلسلة  وجود 

اثباته مسبقا من تقارير بحث طبيعة سن املراهقة يف  تركيا)ط س م ت( الذي حرض 

قبل هذا العمل 1997و 2008. يف عمل ط س م ت 1997 تم االلتزام بنسبة كبرية بعينة 

التطبيقات امليدانية املخطط لها. و باإلضافة اىل ذلك فبعض الصعوبات, اجربت عىل 

الذهاب اىل اجراء بعض التغيريات يف العينة يف مرحلة التطبيق. او لهذه الصعوبات 

هي مشكلة االمن. حيث مل يكن باإلمكان الذهاب اىل بعض املدن والقرى يف مناطق 

الرشق والرشقي الجنويب وذلك بسبب االمن. وباإلضافة اىل هذه املشكلة املتعلقة يف 

موازين السياسة االجتامعية يف تركيا يتم مواجهة ايضا مشاكل هامة لها عالقة مبضمون 

البحث. عينة بحث سن املراهقة تتضمن فئة عمرية محددة. ويف هذا السياق فانه 

مل يكن باإلمكان ايجاد اشخاص إلجراء البحث عليهم بعدد كايف ومناسب للمواصفات 

املطلوبة يف بعض القرى يف التطبيق امليداين ل ط س م ت 1997. ومن خالل هذه 

املشاكل تم الذهاب اىل اجراء بعض التعديالت يف العينة للتغلب عىل هذه املشاكل, 

ويف التقرير االخري تم االفصاح عىل جميع التغيريات, حيث ان من املمكن فعم عمليات 

اعادة التنقيح املشابهة هامة يف عمل ط س م ت 2008 يف التقرير املقدم. مثال, حيث 

انه تم لفت النظر يف هذا التقرير ايضا عن صعوبة ايجاد عنارص البحث يف فئة االعامر 

املحددة وتم القاء النظر عن صعوبة تثبيت عناوين اقامتهم.

ايضا  واجهت  املحددة  العمرية  الفئات  ذات  للعينة  امليدانية  التطبيقات  صعوبات 

التي اجرته مسبقا بحث  مركز االبحاث االجتامعية و البحوث االستشارية يف البحث 

التوقعات املتعلقة بفرتة الشيخوخة يف بلدنا)2011(.  عدم توافق مجموعات العينات 

من  العديد  تخلق  العمر,  اساس  يف  بلدنا  يف  الرتكية  االحصاء  مؤسسة  من  املأخوذة 

البحث. ومثلام هو مفهوم من  البحث يف ساحة  ايجاد عنارص  املصاعب يف موضوع 

اعامل املعاهد السابقة, فان اكرث االعامل او االبحاث التي اجريت حول سن املراهقة 

يف تركيا اجريت يف املجاالت النفسية واالمراض النفسية. ازدياد عدد االعامل يف هذا 

املفهوم, كانت مؤثرة جدا يف تحديد القوانني املنهجية والنظرية املنترشة. وبقول اخر, 

فبسبب ان عدد االبحاث االجتامعية املتعلقة بسن املراهقة اقل من االبحاث النفسية, 

وتطبيقاتها.  االجتامعية  االبحاث  مبنهاج  املتعلقة  املعلومات  قلة  اىل  بدوره  ادى هذا 

التأقلم  مثل  تبحث يف مواضيع  تحتوي عىل مواضيع مختلفة  التي  النفسية  االبحاث 

االجتامعي, االحرتام الذايت, وظيفة العائلة, االستبداد يف املدرسة وتبحث ايضا مواضع 

املخدرات.  او  الكحول  االدمان عىل  الخطرية,  الترصفات  االنتحار,  العنف,  اخرى مثل 

تركيا. وهذا  االسايس يف  القلق  اىل  تنظر  االبحاث ال  فغالبية هذه  منهجها  اىل  ونسبة 

التطبيق الذي يحدث بشكل كثيف ال يشمل يف ابحاثه طالب املرحلة االبتدائية ملدينة 

معينة, طالب الجامعة او الثانوية وانه ال يأخذ اىل عيناته جميع طالب مدرسة معينة. 

شخص,  احيانا50  تشمل  العينات  من  النوع  هذا  ان  اىل  املدروسة  االبحاث  وتظهر 

واحيانا تستطيع التوصل اىل الف شخص.

االكتئاب  انتشار  موضوع  ورفقاه)2008( حول  ايسكني  اجراه  الذي  البحث  يف  مثال, 

لثالث  ثانوية  طالب   850 باشرتاك  تحقيقه  تم  الثانوية  املراهقني طالب  عند  النفيس 

مواقعها  وبسبب  املدارس  ان  يعتربون  الذين  الباحثون  ايدن.  مدينة  مبركز  مدارس 

رجحوا  للمدينة,  واالجتامعي  االقتصادي  التنوع  متثل  طالبها  عدد  وارتفاع  املركزية 

تم  العلمي.  التمثيل  من  بدال  املجموعة  هذه  طريق  عن  املعلومات  عىل  للحصول 

من  صحتها  مثبت  مقاييس  عىل  تحتوي  الطالب  مع  الرأي  استطالع  مقابالت  اجراء 

ناحية علم النفس. وبشكل مشابه فقد قام العديد من علامء النفس واطباء االمراض 

طالب  االبتدائية,  املرحلة  طالب  بني  الرأي  واستطالعات  اختبارات  بإجراء  النفسية 

واسطنبول  قونيا  دينيزيل,  سيواس,  انقرة,  بورصة,  مثل  املدن  يف  والجامعة  الثانوية 

وتم الحصول عىل املعلومات املتعلقة باملراهقني يف تركيا ) ايان 2007, بهجي وان و 

جينج اوز 2005, جييفشجي 2001, دينيز 2006, مورسونبول و تومني 2008, موىس 

اغا اوغلو وجوريه 2005, غوزان واقطان 2010(. اما املنهج االخر املوجود يف مفهوم 

علم النفس يستخدم بيانات اليد الثانية. الباحثون الذين ال يرجحون التقيد مبدرسة 
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محددة, استخدموا قواعد البيانات التي يتمكن الوصول اليها من دون اجراء تطبيقات 

ميدانية, وبفضل هذا قاموا بإجراء التحاليل يف موضوع سن املراهقة ) مثال بريقتار 

2006(. وبشكل مشابه فان بولتري )2008( الذي اجرى بحث بعنوان من نحن؟ من 

اجل جريدة ميلييت يف 2006 ملركز االبحاث واالستشارة قونضا قام بعزل فئة الشباب 

من عينة واسعة جدا ومجموعة معلومات كبرية حيث قام بإجراء التحاليل املتعلقة 

بالشباب. املناهج املذكورة يف االعىل تستخدم ايضا يف االبحاث العاملية واضافة اىل ذلك 

فان االبحاث االجتامعية الطولية التي ال تحدث يف بلدنا بشكل مكثف فهي منترشة يف 

البالد االخرى بشكل اكرب. االبحاث الطولية تختلف عن االبحاث املقطعية بانها تقوم 

البحث مسبقا وتراقبها عىل  مدى فرتة معينة )حيث ميكن  بتعيني مجموعة عنارص 

لهذه الفرتة ان متتد اىل بضع سنوات (, وتقوم بجمع املعلومات املتعلقة بنفس عنارص 

البحث يف العديد مناملراحل وتتعمق يف ابحاثها وتحاليلها عىل هذا الشكل. مثال, ماك 

كوبني واصدقائه 1985 الذين اجروا بحثا حول قلق العائلة من ميول املراهقني للقيام 

العينة  باختيار  قاموا  االخطار,  للتغلب عىل هذه  املراهق  الخطرة وطرق  بالترصفات 

عىل  اجروه  الذي  البحث  يف  الكبرية  الصحية  املراكز  يف  املسجلة  العوائل  جميع  من 

املراقبة عىل  لوحة  اجراء عمل  تم  الشكل  االمريكية. وبهذا  املتحدة  الواليات  مستوى 

مدى ثالث سنوات للعوائل التي لديها اوالد مراهقني مبجموع 1200 مراهق. ويف بحث 

طويل اخر مشابه, وهذه املرة تم اجرائه مع املراهقني الذين يعيشون يف منطقة غرب 

مدينة نيويورك من دون اخذ عينة متثل الدولة بأكملها. وبفضل بحث لستة مراحل 

عن املراهقني متت دراسة عادات املراهقني يف رشب الكحول واملشاكل املتعلقة بذلك 

) بارنس واصدقائه 2006(. امتداد هذا املرشوع عىل مدى ست سنوات اعطى الفرصة 

مبراقبة املراهقني من اعامر 13 – 16 سنة واعامر 18 – 22 سنة.

هذه  سياق  يف  املراهقة  سن  مواضيع  حول  امليدانية  التطبيقات  جريان  املمكن  من 

املناهج. ولكن ومثلام هو مذكور يف االعىل, فان موضوع البحث, الرشيحة املستهدفة 

والوسط االجتامعي السيايس/ الثقايف ملكان اجراء البحث سوف يؤثر عىل التطبيقات 

امليدانية بحد معني. و بقية هذه املقالة سوف تهتمبهذين املوضوعني. 

التي يجب  العنارص  وعىل حسب توضيح وبر ورفقاه عام )1994( فانه يوجد بعض 

االنتباه اليها ومراعاتها اثناء مقابلة املراهقني. الكتاب يصفون مرحلة العمر 10 – 14 

يبدأ  املرحلة  امور غري طبيعية. يف هذه  عبور وعىل  تحتوي عىل  فرتة  انها  سنة عىل 

والترصفات.  املشاعر  االفكار,  موضوع  يف  املؤثرة  التواصل  مناهج  باكتشاف  الشخص 

يف فرتة املراهقة املبكرة يوجد بعض الحريات التي يتم الحصول عليها ولكن الشخص 

يبقى تحت امرة ابويه. هذه الحرية, توازن التحكم من املمكن ان يتسبب يف ان يضع 

بعض املراهقني انفسهم يف مكان ابويهم. 

فهذه الحالة املنترشة جدا يف مرحلة املراهقة هي حقيقة بعدم املقدرة والشعور بهذا 

اليشء. ويف الحقيقة ان هذه الحالة تؤثر وبشكل سلبي يف املقابلة. عدم تساوي الطاقة 

مواضيع  ان  ومثلم  وصحتها.  املقابلة  توازن  عىل  يؤثر  واملشرتك  الرأي  مستطلع  بني 

التحرش بالحياة الخاصة او املرافقة املبينة مهمة يف كافة االبحاث فهي مهمة ايضا يف 

ابحاث سن املراهقة. عدم تناسب الطاقة بني مستطلع الرأي واملراهق تجعل املراهق 

ضعيف ومن دون حامية يف هذه املواضيع. وبناء عىل ذلك فان مستطلع الراي ايضا 

املقابلة.  اخالقية  عىل  والحفاظ  حقوقه  حامية  عن  املراهق  مسؤولية  بقدر  مسؤول 

اضافة اىل ذلك, ففي تركيا والعديد من الدول يستوجب ان يكون احد ابوين او ويل 

املراهق موجودا يف مسافة يستطيع مراقبة املقابلة منها عند اجراء املقابلة مع االفراد 

املراقبة هذا من املمكن ان يؤثر عىل اجابات عنارص  تحت عمر ال18 سنة.  عامل 

البحث يف حاالت ورقات االسئلة التي تحتوي عىل مواضيع الجنس, العراك, التحرش 

وبالتايل لرمبا تؤثر عىل صحة استطالع الرأي. يف مثل هذه االبحاث التي تحتوي عىل 

املواضيع الشخصية واجتامعية حساسة, وخاصة عندما تكون مجموعة العمل مل تبلغ 

سن الرشد فال يجب اهامل التأثري الضغطي الذي يحدث يف هذه الحاالت.

بسن  املتعلق  البحث  اجراء  صعوبات  عن  بالبحث  قاموا   2012 وخالد  حقاين  اما 

للباحثني,  ووفقا  باألبحاث.  املجتمع  عالقة  عىل  بالرتكيز  وقاموا  باكستان  يف  املراهقة 

يكون  ان  يجب  وسليمة  بطريقة صحية  ميداين  بحث  اجراء  امكانية  اجل  فمن  اوال 

لألبحاث.  بالنسبة  ايجابية  ثقافة  تطوير  ويجب  لألبحاث,  قيمة  يعطي  املجتمع  هذا 

املتعلقة  االبحاث  مواضيع  اجتامعية يف  ثقافية  بإيضاح حساسية  يقومون  والباحثون 

بخصوص سن املراهقة وخاصة يف مواضيع الترصفات الخطرة او املواضيع الجنسية ) 

استخدام املخدرات, التحرش الجنيس او االنتحار( ويقولون ايضا انه يجب مراقبة هذه 

الحساسية عىل مدى التطبيق امليداين. الن هذه املواضيع, تقوم بالتأثري عىل صعوبة 

ضم عنارص البحث اىل استطالع الرأي وامكانية تطبيق جميع استطالعات الراي ايضا. 

تجربة االبحاث يف تركيا يف موضوع سن املراهقة اظهرت لنا ايضا وجود  حساسيات 

متشابهة. ويف هذا السياق فان نتائج بحث باكستان كان مفيدا.

6. مقارنة النتائج االساسية 
يف هذا القسم لبحث املخترب سوف يتم مقارنة النتائج االساسية ملرشوع ط س م ت 

2013 مع نتائج االبحاث االخرى التي اجريت يف موضوع سن املراهقة.

اوال تم الحصول عىل املعلومات حول ابوين املراهق الذي سوف يتم مقابلته يف هذا 

البحث وعىل حسب نتائج بحث ط س م ت 2008, فان نسبة االمهات الذين ال يعرفون 

القراءة والكتابة هي %15, اما نسبة االمهات املتخرجني من املدرسة االبتدائية56%. 

الذين  نسبة  ان  فتبني  لإلباء,  العلمي  التحصيل  وضع  عىل  النظر  وعند  لهذا  ومقابال 

االبتدائية  املدرسة  من  املتخرجون  االباء  نسبة  والكتابة هي 4%.  القراءة  يعرفون  ال 

قريبة من النصف )%49( ام انسبة االباء الحاصلني عىل التعليم الجامعي تفوق نسبة 

االمهات بثالثة اضعاف. الفرق بني التحصيل العلمي لإلباء واالمهات مبني يف ط س م 

ت 2013. االباء بالنسبة لألمهات فهم اكرث علام. نسبة االمهات الذين ال يعرفون القراءة 

والكتابة %13, نسبة االباء هي %3. وبينام ان نسبة االمهات املتخرجني من الثانوية 

يف 2008 هي %11, ففي 2013 هي %19. نسبة االباء املتخرجني من الجامعة ضعفي 

نسبة االمهات.

التحصيل العلمي لإلباء واالمهات, وباإلضافة اىل املواضيع االخرى فانه هام من ناحية 

تحديد كيفية تفهمهم او تعاملهم مع تعليم االوالد وخاصة االطفال الفتيات. ويف هذه 

املرحلة فان مقارنة االسباب املتسببة يف عدم استمرار املراهقني يف التعليم مع النتائج 

السابقة يف هذا املوضوع سوف يكون امرا هاما. نسبة املراهقني يف مجموعة )و ج ق( 

السفىل يف 2008, و 2013 ايضا الذين قالوا بان سبب عدم استمرارهم يف الحياة التعليمية 

متعلقة بأسباب مثل العادات والتقاليد وبسبب ان عائلتي مل ترسلني اىل املدرسة مازالت 

مستمرة يف االزدياد. مجموع هذه النسبة يف بحث 2008 يف مجموعة )و ج ق( تحت 

الوسط واملجموعة السفىل هو %19.5. ونفس النسبة يف 2013 هي %10. االسباب مثل 

العادات والتقاليد التي تتسبب يف عدم ارسال العائالت اطفالهم اىل املدرسة تتناسب 

بشكل طردي مع مستوى )و ج ق( وعىل حسب نتائج ط س م ت 2008 فان نسبة 

الفتيات اللوايت يرتكون التعليم يف منتصفه نتيجة لهذه االسباب هي %18: هذه النسبة يف 

2013 هي %8. وعىل حسب بحث ادي جوزال )2013(, فمن اجل تحقيق العدالة بني 
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الشعب يجب اوال يجب معرفة الحقوق املستحقة. ويف هذه النقطة ومن اجل معرفة 

الفرد بحقوقه وامكانية استخدامه لهذه الحقوق يجب عليه االستفادة من االمكانيات 

التعليمية. ويف هذا البحث ايضا, فان نسبة الفتيات اللوايت مل يستمروا يف الحياة التعليمية 

الفتيات  ايضا )ادي جوزال 2013(. ذهاب االطفال  العادات والتقاليد مرتفعة  ألسباب 

والشباب اىل املدارس وتحقيق العدالة االجتامعية وتكوين اجيال ناضجة اكرث سوف يشارك 

بنسبة هامة يف تنمية الدولة. ولكن ومثلام هو مبني يف هذا البحث فان نسبة الفتيات 

اللوايت ال يرسلن اىل املدرسة مرتفعة وخاصة يف مجموعات ) و ج ق(  السفىل ونسبة االباء 

واالمهات اصحاب التعليم العلمي املنخفض مرتفعة ايضا يف هذه املجموعات.

الفتيات يف  االطفال  تعليم  التي تقف  يف وجه  العوائق  اليونيسيف )2010(  تصنف 

تركيا عىل الشكل التايل:

· انخفاض عدد املدارس والصفوف التعليمية:

· ابتعاد املدارس بشكل عام عن مكان االقامة وعدم رغبة الكثري من االهايل يف ارسال 

اطفالهم وخاصة اطفالهم الفتيات اىل هذا البعد:

· عدم رغبة االهايل بإرسال اطفالهم بسبب عدم توفر الخدمات املناسبة للمدارس مثال 

املدارس التي ليس لديها دورات مياه او شبكة مياه:

 · االحوال املادية الصعبة للعديد من العوائل: 

 · تفضيل العوائل الفتيان الراشدين واطفالهم الفتيان عىل النساء والفتيات:

 · ميول العائلة بتشغيل االطفال للمساعدة يف مرصوف املنزل:

 · اعتبار العديد من العوائل ان زواج الفتيات املبكر اهم من التعليم:

 · قلة دور النساء العامل او عدم وجوده نهائيا يف املناطق الريفية:

 · قلة امكانيات التعليم املتوسط و بالتايل انخفاض االهمية ملرحلة التعليم االبتدايئ.

ومثلام هو مالحظ يف اغلب املواد يف االعىل, فان اهم االسباب التي تقف امام ذهاب 

اسباب  الذي يشمل موضوع  البحث  العائلية. ويف  االسباب  املدرسة هي  اىل  االطفال 

عدم ذهاب االطفال الفتيات اىل املدرسة اللوايت يف سن التعليم االجباري تم تحديد 

اسباب عد ذهاب االطفال الفتيات اىل املدرسة عىل الشكل التايل عدم ارسال ابائهم اىل 

املدرسة, ضعف الظروف املادية, املسؤوليات التي تتحملها االطفال الفتيات يف املنزل, 

عدم تلقي الدعم من اجل ذهاب االطفال الفتيات اىل املدرسة, التفكري بان االطفال 

الفيات قد كربوا واقرتوا من سن الزواج ) جورول و دييل 2007(.

وتبني ان االسباب عدم حب املدرسة, املعلمني والدروس تأيت يف مقدمة االسباب يف ترك 

التعليم و الغياب عن املدرسة. وعىل حسب نتائج ط س م ت 2008 ونتائج ط س 

م ت 2013, فان عدم رغبة الشباب يف الدراسة تعد من اهم االسباب يف ترك الحياة 

التعليمية. اما السبب االخر فهو ان رؤية العائلة للطفل الذي يكرب يف السن عىل انه 

وسية لكسب املال, وعدم االستمرار يف الحياة التعليمية من اجل كسب الطفل للامل.

فقط  املدرسة  اىل  الفتيات  االطفال  ذهاب  عدم  اسباب  باسم   2009 تونج  بحث   يف 

من  الفتيات  دراسة  يف  عائقا  تشكل  املجتمع  وبنية  التقليدية  العوائل  ان  عىل  حدد 

املتعلق  اولياء االمور للوعي والفهم )االجتامعي والثقايف(  افتقار  خالل تحديده عىل 

وعدم  الشخصية  التعليم  بفوائد  معرفتهم  من  الرغم  عىل  التعليم  اتجاهات  بجميع 

االطفال  ذهاب  امكانية  عدم  يف  يتسبب  الذي  العوائل  عند  التعليمي  الوعي  وجود 

الفتيات اىل املدرسة, عدم وجود االمكانيات التعليمية املناسبة عىل حسب اعتقادات 

العوائل, ضعف االمكانيات املادية يف موضوع تدريس االطفال.

الدول االعضاء باالتحاد  الدول االسيوية وبعض  يف بحث مارتر )2007( باسم مقارنة 

النمو  ازداد مستوى  ان قلام  اثبت  املدرسة, حيث  اىل  الفتيات  االورويب حول ذهاب 

ذهاب  نسب  معه  ازدادت  االسيوية  والدول  االورويب  االتحاد  اعضاء  للدول  والتطور 

التي  الفرتات  كميات  معه  وازدادت  العايل  والتعليم  املتوسط  التعليم  اىل  الفتيات 

تقضيها الفتيات يف التعليم.

بقاء الشباب يف نظام التعليم و / او انضاممهم اىل الحياة العملية هو توقع عام. ويف هذه 

النقطة, يتم تأسيس عالقة بني منو االقتصاد من خالل انضامم الشباب اىل الحياة العملية 

اصحاب الطاقة العملية, وتحول الشباب اىل اشخاص مستقلني من الناحية االقتصادية 

وانخفاض الفقر )جيليك وبيش بنار, 2011(. وتبني ايضا ان الذين ليس لديهم التحصيل 

العلمي الكايف و/ او الذين غري قادرين عىل العمل يرفعون من البطالة, الفقر, وعدم 

التامني االجتامعي وبالتايل يرفعون من االستبعاد االجتامعي. وعىل حسب بيانات جمعية 

العمل الدولية ) ج ع د , 2010(, فان الشباب العاملني يعملون برواتب منخفضة يف سوق 

العمل وبهذا الشكل فانهم يتمركزون يف فئة العاملني الفقراء. هذه االبحاث, اظهرت بان 

استخدام الشباب بدأ بامليول اىل االعامل مثل االعامل الغري مستمرة, والغري منتظمة, ومن 

دون تسجيل ونصف وقتية )جيليك وبيش بينا, 2011(.

ويف بحث ط س م ت 2008 تم تحديد ان %19من املراهقني العاملني يعملون سبعة 

ايام يف االسبوع, و%58 منهم يعملون ستة ايام. وتم االشارة بشكل منعزل عىل ان 39% 

من هؤالء الشباب يعملون 11 ساعة او اكرث يف اليوم الواحد. واضافة اىل ذلك فان 73% 

من الشباب العاملني ليس لديهم اي تامني اجتامعي. وعىل حسب بيانات ط س م ت 

2013 فان نسبة الذين يعملون 7 ايام باألسبوع هي %24.5. وحددت ان قسم منهم يبلغ 

%44 يعمل ستة ايام باألسبوع. %73 من املراهقني العاملني يعملوا اكرث من 7 ساعات 

باليوم, اما %43 منهم يعملوا اكرث من 8 ساعات باليوم. نسبة الذين يعملون 11 ساعة او 

اكرث باليوم هي %20. ونسبة الذين يعملون من دون تأمني مرتفعة بحوايل %70. يوجد 

العديد من االسباب النضامم الشباب اىل الحياة العملية ولكن عىل حسب  جيليك وبيش 

بينا )2011(, فان عامل االنجبار عىل العمل يتمركز يف القامئة االساسية وهذا بدوره يؤدي 

اىل نتائج سلبية. وبشكل مشابه ويف البحث الكمي لجيتني واصدقائه )2004( تم تحديد 

عوامل ضعف االمكانيات املادية للعائلة والحاجة اىل عمل الطفل يف املقدمة االساسية.

يف قسم البحث التحديدي يف تقرير املراهق واملشاكل الروحية لجيتني ورفاقه )2004( , 

تم اعطاء معلومات بخصوص النمو الروحي واالجتامعي للمراهقني العاملني يف تركيا. 

غري  العاملني  للمراهقني  االجتامعية  الحياة  فان  العمل,  كثافة  وبسبب  لهذا  نسبة  و 

صعوبة  فان  التقرير  وعىل حسب  جدا.  محدودة  العائلة  داخل  وعالقاتهم  متطورة, 

الروحي والجسدي )41( واضافة لذلك  النمو  العمل, تؤثر بشكل سلبي عىل  ظروف 

تم اثبات ان املراهقني العاملني يترصفون مع اهامل االطفال بشكل كأنه امر طبيعي 

يف داخل الحياة العملية ويف داخل العائلة ايضا ووفقا لهذا البحث, فان عمل املراهق 

تغيري  وبالتأكيد يجب  العائلة. ولكن  بنفسه ويزيد من حريته داخل  ثقته  يزيد من 

ظروف العمل الغري مساعدة.

ووفقا  بحث.  موضوع  ايضا  اصبحت  الطالب  املراهقني  عند  املدريس  النجاح 

لدورسون )2004(, الراحة العائلية يف املوضوع االقتصادي, يؤثر عىل ثقة الطالب 

النجاح  عىل  ينعكس  بدوره  وهذا  ايجايب.  بشكل  االصلية  وثقتهم  بأنفسهم 

مستوى  ذات  العوائل  يف  يعيشون  الذين  للطالب  الذايت  واالحرتام  االكادميي 

العديد  يف  املراهقني  حياة  عىل  يؤثر  فهو  االكادميي  النجاح  اما  العايل.  الرفاهية 
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من الجهات. وعىل حسب بعض الباحثني فان املراهقني اصحاب النجاح االكادميي 

املنخفض يظهرون ترصفات غري اجتامعية بنسبة اعىل )دونالد, 1986: ارضغوضو, 

2006 ما, واالخرين., 2000(. 

يف بحث كيسكني وسيزجني )2009(, تبني ان املستوى االقتصادي للعوائل لس له تأثري 

يف النجاح املدريس للمراهقني. وملا ال, فان نتائج اعامل ط س م ت 2008 و ط س م 

ت 2013 هي بشكل تدعم املخترب يف هذا املوضوع. وعىل حسب نتائج ط س م ت 

2008 وبينام ان نسبة الذين ينجحون يف دروسهم او الذين يعتقدون بانهم ينجحون 

بشكل جيد جدا يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %73, تنخفض هذه النسبة اىل 

فان   2013 ت  م  س  ط  بحث  حسب  وعىل  السفىل.  ق(  ج  )و  مجموعة  يف   58%

نسبة الذين يعتقدون انفسهم ناجحني تتناسب طرديا مع )و ج ق(. فبينام ان نسبة 

الذين يعتقدون انفسهم ناجحني او جدا ناجحني يف مجموعات )و ج ق( العليا وفوق 

الوسطى هي مع الرتتيب %82و %76, هذه النسب يف مجموعات )و ج ق( تحت 

الوسطى والسفىل هي مع الرتتيب %59و 57%.

 ومثلام هو مذكور يف االعىل, فان مرحلة املراهقة تعرف عىل انها مرحلة العاصفة 

والقلق. ومن املمكن القول اثباتا لهذا بان شجار املراهق مع عائلته بشكل طبيعي 

يف هذه املرحلة يعد جزءا من هذا التعريف. يعني حيث ميكن القول ان الشجارات 

ومقابال  وطبيعي.  منترش  بشكل  تحدث  املراهقة  فرتة  يف  العائلة  مع  تحدث  التي 

لهذا, وعىل حسب ط س م ت 2008 فان %90 من املراهقني عالقاتهم مع امهاتهم 

وعىل   .2013 يف  ايضا  تتغري  مل  النسبة  هذه  جدا.  جيدة  او  جيدة  انها  عىل  تعرف 

حسب كولج ) 1994 ( ففي حاالت كون العائلة متقاربة وداعمة اكرث يصبح الشاب 

اكرث تفاهام وتأقلام وهذه الشجارات املذكورة ال تحدث بشكل كثيف. وبقول اخر 

حدوث  اىل  طبيعتها  بحكم  املراهقة  مرحلة  تتسبب  ان  الرضوري  من  ليس  فانه 

خواص  هو  الشجارات  هذه  يحدد  والذي   .)1991 واالخرين,  )اوزباي,  الشجارات 

وجونيش  جول  قام  مشابه,  وبشكل  وترصفاتهم.  واالمهات  االباء  وطبيعة  العائلة 

)2009( بدعم ان مرحلة املراهقة التي ال غنى عنها لست مبرحلة العاصفة والقلق. 

الشجار معها يف عام  يتم  التي  اكرث االشخاص  االم هي  ان  اثبات  واضافة لذلك, تم 

التي تحدث بني  2008, ويف 2013 ايضا. وعىل الرغم من وجود الشجارات االخرى 

املراهق وافراد العائلة فقط عرف املراهقني عىل ان عالقاتهم مع عوائلهم جيدة او 

جيدة جدا. وبقول اخر, ففي الحقيقة فان الشجارات اليومية داخل العائلة ليست 

مرضية وال تسبب يف سوء فهم عالقة املراهق مع العائلة.

يتشاركون مشاكلهم  املراهقني  ان %44 من  تحديد  تم  يف بحث ط س م ت 2008 

االباء  اجل  من  النسبة  هذه  منها.  الدعم  يأخذون  وانهم  حدوثها,  عند  امهاتهم  مع 

الرتتيب هي %62 و %15. هذه  النسب مع  هي %9. يف ط س م ت 2013 هذه 

اوساط  عن  ورفاقه)1994(  كولج  فيها  بحث  التي  االعامل  يف  تدعيمها  تم  البيانات, 

الدعم االجتامعية يف سن املراهقة. ووفقا لهذا البحث, تبني ان دعم االم اعىل من دعم 

الجنسني.  والعاملني وذلك من دون وجود فرق بني كال  الطالب  املراهقني  االب عند 

اطفالهم  مع  بعيدة وخاصة  مبتعدين مبسافة  االباء  بان  تحديد  تم  ذلك  اىل  واضافة 

الفتاة هي اكرث العالقات  الفتيات. وعىل حسب ستينبريج فان عالقة االب – الطفلة 

اصطحابا للمشاكل واكرثهم بعدا بني عالقات االبوين – االطفال هذا البعد, من املمكن 

 ( املراهقة  مرحلة  يف  مجددا  تظهر  التي  االوديبية  الحواس  خالل  من  عليه  التغلب 

يونيس و قرتلينوس, 1987(.

ومثلام هو مرشوح مسبقا, ومن اجل قياس االحرتام الذايت للمراهقني يف هذا البحث تم 

استخدام مقياس االحرتام الذايت روسنبريج. وعىل حسب اوسكان )1994(, فان االحرتام 

ونجاحه  فعاليته  بنشاطه,  و  بقيمته,  و  بنفسه,  بالفخر  الشخص  شعور  هو  الذايت, 

)4(. فمن بني العوامل الهامة التي تساعد عىل منو االحرتام الذايت هي امكانية اظهار 

الشخص ملواهبه و مهاراته, وان يصبح متناسب داخل املجتمع, ومقبول به ومحبوب 

الذايت  بها االحرتام  التي يؤثر  املواضيع االجتامعية  اما  الجسدية.  و اهتاممه بخواصه 

العالقات مع  اىل  القلق والخوف  التغلب عىل  املدرسة والعمل و  النجاح يف  اىل  متتد 

االصدقاء والحيوية ودرجة قابلية الشخص عىل االستمتاع. وفضال عىل ذلك تم اثبات 

ان الخواص الدميوغرافية مثل العمر, اختالف الجنس و مجموعات )و ج ق( املرتبطة 

ايضا باالحرتام الذايت.

للمراهقني  بالنسبة  الشباب  املراهقني  بان  بالتوضيح  اوسكان  قام  مفهومي  وبشكل 

بالرمز  ايضا ان هذه مرتبطة  اكرث. واوضح  الكبار لديهم احرتام ذايت بشكل منخفض 

الذايت االكرث ضعفا. ولكن, ونتيجة لبحثه الشخيص فلم يتمكن من ايجاد عالقة هامة 

بني فئات االعامر يف االحرتام الذايت. وعىل حسب نتائج بحث ط س م ت 2013 فال 

يوجد فرق يف االحرتام الذايت من اجل مجموعات االعامر 12 – 15 و -16 18.

وقد ربط اوسكان االحرتام الذايت مبستوى التحصيل العلمي لإلباء. وعىل حسب نتائج 

املئوية ألصحاب  النسبة  ترتفع معه  لإلباء  التعليمي  املستوى  ارتفع  كلام  فانه  بحثه, 

)1990( عىل  تورنجو  اثبت  فقد  االعىل  املرتفع. ومثلام هو محدد يف  الذايت  االحرتام 

وجود تناسب طردي بني مستوى التحصيل العلمي لألمهات واالباء وبني االحرتام الذايت. 

ويف بحث ط س م ت 2013 تم الحصول عىل نتائج مامثلة ايضا. ووفقا لهذا, وبينام 

ان نسبة الذين لديهم االحرتام الذايت املرتفع الذين ابائهم اليعرفون القراءة والكتابة 

هي %4, فهذه النسبة من اجل املراهقني الذين ابائهم متخرجني من مرحلة التعليم 

من  متخرجون  ابائهم  الذين  اجل  من  اىل 14.5%  وترتفع  اىل 13%,  ترتفع  املتوسط 

الجامعات )الجدول االضايف 2(.

التوقع املستقبيل اصبح ايضا عنوان هام لبحث يتعلق مبرحلة املراهقة. قام اريلامز, 

البنية الجيدة للمراهقني وبني توقعهم املستقبيل.  2011 يف انقرة ببحث العالقة بني 

وعىل حسب اريلامز فان اكرب االهداف التي يهدف الناس اىل الوصول اليها يف الحياة 

هي السعادة. و يتم دراسة السعادة يف علم النفس مبفهوم البنية الجيدة. مفهوم البنية 

يقوم  الشخص  كان  فاذا  لنفسه.  االنسان  تقييم  يتطور من خالل  الجيدة هو مفهوم 

بتجريب مشاعره االيجابية بشكل مكثف ومشاعره السلبية بشكل ضئيل واذا كان راض 

بشكل مرتفع عن حياته فهذا يدل عىل انه ذو بنية جيدة مبستوى مرتفع.

ايضا  متعلقة  السعادة  مفاهيم  او  الحياة  عن  الرضاء  فان  الجيدة  بالبنية  وارتباطا 

يستخدمها  وسيلة  هو  الوقت  فان  اريلامز  حسب  وعىل  الوقت  مع  االنسان  بعالقة 

االعامل  بحياتهم )2009(.  التحكم  اجل  لحياتهم ومن  املعنى  اعطاء  اجل  الناس من 

املتعلقة بالوقت تجرى وبشكل مكثف حول زمن املستقبل و افكار الشخص االيجابية 

او السلبية املتعلقة باملستقبل مرتبطة بالحالة البنيوية املوجود فيها الشخص يف ذاك 

اليوم. وقام اريلامز بالبحث عن هذه العالقة عند الراشدين. اما اريلامز فقد هدف 

املستقبيل.  التوقع  وبني  املراهقني  عند  الجيدة  البنية  بني  عالقة  ربط  عىل  بحثه  يف 

التوقع االيجايب للمستقبل عند املراهقني  ونتيجة لبحثه وجد وجود عالقة هامة بني 

وبني البينية الجيدة للمراهقني: وانه كلام ازدادت نسبة البينية الجيدة كلام ازداد نسبة 
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التوقع االيجايب للمستقبل عند املراهقني. هذا االثبات يتطابق مع نتائج بحث ط س م 

ت 2013. وعىل حسب البحث, فقد كانت عالمات توقعات املراهقني الذين يعرفون 

عىل شكل انهم يشعرون بأنفسهم تعساء جدا او تعساء عىل ان حياتهم سوف تتجه 

نحو االفضل يف املستقبل حيث ان هذه التوقعات اخذت 3 عالمات من 5. يعني ان 

املراهقني يف هذه املجموعة اجابوا عىل اقرتاحات عند التفكري حول مستقبيل, اشعر ان 

كل يشء يف حيايت سوف يتجه اىل االفضل بخيار, ال اوافق, ال اعارض. ومقابل لهذا, فان 

عالمة توقع املراهقني املستقبلية الذين يعرفون بانهم سعيدين او سعيدين جدا قريبة 

اىل 4 عالمات من 5 عالمات. وهذا يعني ان هذه املجموعات اختارت جواب اوافق 

عىل هذا االقرتاح بشكل مكثف )الجدول االضاف3(.

ومثلام هو مذكور يف االعىل, فانه يوجد تناسب طردي بني النجاح املدريس وبني القيام 

بترصفات مخالفة للقانون, نتائج اراس ورفاقه )2007( تدعم هذا. اما الترصفات الغري 

قانونية, املخاطرة والعنف تسري بشكل موازي. واضافة اىل ذلك, ومثلام هو مرشوح 

مع  للمشاكل  املصطحبة  بالعالقة  مرتبطة  قانونية  الغري  الترصفات  فان  ايضا,  باالعىل 

االصدقاء. ويف هذا السياق ويف بحث ط س م ت 2013, تم دراسة الرابط بني النجاح 

املراهقني. ونسبة لهذا, فان %3 من  به  يتواجد  الذي  العنفي  الوسط  املدريس و بني 

املراهقني الذين قالوا بانهم ال يتعرضون الي مشكلة عنف يف منازلهم يجدون انفسهم 

يتعرضون  بانهم  قالوا  الذين  عند  النسبة  فهذه  دروسهم.  يف  جدا  فاشلني  او  فاشلني 

ملشاكل العنف بشكل دائم يف منازلهم هي %29 )الجدول االضايف 4(. وبشكل مشابه, 

االوقات عىل  اي وقت من  العنف يف  الذين اليطبقون  املراهقني  ان %3 من  وبينام 

الذين  عند  النسبة  فهذه  دروسهم,  يف  فاشلني  جدا  او  فاشلني  بانهم  قالوا  محيطهم 

يقومون بتطبيق العنف عىل االخرين بشكل مكثف هي %13 ) الجدول االضايف 5 (.

ومثلم اهو مرشوح باألعىل فان دعم االصدقاء الغري كايف بتسبب يف حدوث مشاكل 

الخطرة مرتبطة بعدم امتالك االصدقاء. وفضال  الترصفات  املراهقة  روحية يف مرحلة 

عىل ذلك, وعىل حسب نتائج البحث الذي اجراه جيويديش )2011( يف دينيزيل فقط 

ألصحاب  بالنسبة  غضبا  اكرث  املرتفعة  الوحدة  مستويات  اصحاب  الطالب  ان  قال 

املستويات املنخفضة ويف نفس الوقت فان امكانياتهم بالتغلب عىل غضبهم ضعيفة. 

فان  االرقام جدا,   اىل ضآلة  النتائج. وباإلضافة  يتم دعم هذه  يف بحث ط س م ت 

حيث  معينة  ملشكلة  تعرضهم  عند  ترصفهم  كيفية  عن  سؤالهم  تم  الذين  املراهقني 

كانت اجابة اكرس واحطم كل يشء يف اعىل النسب من قبل الذين قالو انني ال املك 

اي صديق وهذا بدوره يعطي اشارة حول هذا املوضوع.

ايجاد بحث متعلق بسن املراهقة ومبني عىل اساس اجتامعي يستخدم العينة املمثلة 

كان صعبا جدا. ومثلام هو محدد يف السابق, ان هذه االبحاث يف هذا املوضوع تم 

اجراء معظمها من خالل عينات غري مرتبطة مبفاهيم علم النفس وال متثل هذه الفئة. 

متت  القسم,  هذا  يف  ايضا.  قليلة  كانت  للمقارنة  القابلة  فالنتائج  السياق  هذا  ويف 

االبحاث  اساساتها  والتي شكلت  املخترب  يف  املوجودة  واملعايري  النتائج  بعض  مناقشة 

النفسية مع تناسبها يف بحث ط س م ت 2013. 
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2.  القسم
معلومات العائلة واملنازل



نوع العائلة

خواص افراد االسرة

معلومة املنزل



اجلدول 1.منمن تتألف العائلة التي تقيمون معها في نفس املنزل ) % (

87,1 االب والصغار ) عائلة مركزية ( االم, 

7,6 االم, االب, الصغار العائلة الكبيرة/ االقرباء) عائلة تقليدية واسعة(

2,4 االم او االب احدهما متوفي) عائلة احادية االبوين(

2,8 االم واالب مطلقني) عائلة مفككة(

0,1 غير ذلك

100,0 اجملموع

اجلدول 2. نوع العائلة ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموع سفلى حتت الوسط وسط فوق العليا عليا

87,4 73,3 87,0 91,5 93,1 95,9 عائلةمركزية

7,5 17,2 8,3 4,0 3,4 0,9 عائلةتقليدية واسعة

2,4 6,2 2,6 1,2 0,7 0,6 عائلة وحيدة االبوين

2,7 3,1 2,1 3,4 2,8 2,7 عائلة مفككة

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

اجلدول 3. نوع العائلة ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموع ريفية مدنية

87,4 84,6 88,2 عائلةمركزية

7,5 11,7 5,9 عائلةتقليدية واسعة

2,4 2,6 2,3 عائلة وحيدة االبوين

2,7 1,1 3,5 عائلة مفككة

100,0 100,0 100,0 اجملموع

ب4= 0.000 درجة احلرية:  س2 :100,412 

اجلدول 4. عدد االفراد الذين يعيشون في املنزل الواحد ) % (

0,7 2 شخص

19,7 3 شخص

35,4 4 شخص

21,0 5 شخص

10,5 6 شخص

4,9 7 شخص

2,7 8 شخص

2,2 9 شخص

2,9 10 شخص واكثر

100,0 اجملموع

4,81 متوسط حجم االسرة

أ. نوع العائلة
هذا هي  البحث  مقابلتها ضمن  التي متت  العائالت  بني  من  املنترشة  العائالت  اكرث 

العائلة املركزية بنسبة %87. وييل هذا بنسبة %8 نوع العائلة الواسعة التي يعيش 

فيها كبار العائلة واالقرباء نفسهم الذين يعيشون يف العائلة املركزية. ويف هذا البحث 

تم استخدام مصطلح العائلة وحيدة االبوين ) %2 ( من اجل العوائل التي يكون االب 

او االم فيها ليسوا عىل قيد الحياة, واما مصطلح العائلة املفككة تم استخدامه من اجل 

التي يكون فيها االب واالم منفصلني او مطلقني.

وعند النظر عىل حسب ) و ج ق(, نجد ان نوع العائلة املركزية موجودة يف مجموعة )و 

ج ق( العليا بأعىل نسبة, ويالحظ ان هذه النسبة تنخفض سوية مع مستوى )و ج ق(. 

نسبة العوائل املركزية يف مجموعة  )و ج ق ( العليا هي %96 ويف املجموعة السفىل 

%73. ومقابال لهذا فأنه يوجد ميول معاكس متاما يف العوائل التقليدية الواسعة. فبينام ان 

نسبة هذا النوع من العائالت يف مجموعة )و ج ق ( السفىل هو %17, فإن هذه النسبة 

تنخفض تدريجيا يف املجموعات االخرى, لتصبح يف املجموعة العليا %1. ويوجد وضع 

مشابه يف العوائل وحيدة االبوين ايضا. نسبة العوائل وحيدة االبوين يف املجموعة السفىل 

%6, وتنخفض تدريجيا لتنخفض يف املجموعة السفىل اىل 1%.

عند النظر اىل انواع العائالت عىل حسب نوع مكان االقامة, يرى بأن العوائل املركزية 

والعوائل املفككة مقيمة يف املدن, والعوائل الواسعة مقيمة يف املناطق الريفية بنسبة 

اعىل نوعا ما. اما عند النظر عىل حسب املناطق, فإن العوائل املركزية تقيم بشكل 

اكرب يف الغرب, والعوائل الواسعة تقيم بنسبة اعىل يف املناطق الرشقية. ويرى ايضا ان 

العوائل وحيدة االبوين ترى بنسب عالية نوعا ما وخاصة يف اناضول الرشق االوسط 

واناضول الرشق الجنويب ) %4: الكتلة العامة %2 ( ) الجدول االضايف 6 (.

2. خواص افراد االرسة يف املنزل الواحد
%35 من االرس التي متت مقابلتهم مؤلفة من اربعة اشخاص. وييل ذلك العوائل ذات 

خمسة اشخاص بنسبة %21 ومن ثم العوائل ذات ثالث اشخاص بنسبة 20%. 23% 

تم حساب  فوق.  وما  اشخاص  ستة  فيها  يعيش  مراهقني  فيها  يوجد  التي  االرس  من 

املعدل الوسطي لحجم االرس ضمن البحث عىل شكل 4,81 شخص يف االرسة الواحدة. 

فكون ان هذه القيمة اعىل من املعدل الوسطي لحجم االرسة ملؤسسة االحصاء الرتكية 

) م ح ت 2012: 3,7 اشخاص ( فهو اذا مرتبط بتعريف الرشيحة املستهدفة. املعدل 

الوسطي لعدد املراهقني يف االرسة الواحدة املوجود يف العينة التي اخذت عىل اساس 

وجود مراهق واحد عىل االقل يف كل ارسة من االرس التي متت مقابلتهم هو ) 1,54 ( 

فهو بدوره يؤثر عىل حجم االرسة لكونه اعىل بثالثة اضعاف واكرث عن املعدل الوسطي 

يف تركيا ) 0,46 (.

1. االطفال
%16,5 من االرس الداخلة ضمن البحث لديها طفل واحد. %34 من املراهقني التي متت 

مقابلتهم لديهم اخ واحد, و%23 منهم لديهم اخني اثنني. اثبت ان املعدل الوسطي 

لعدد االطفال يف االرس التي متت مقابلتهم هو 3,02. %60 من هذه االرس لديها طفل 

يف  املراهقني  لعدد  الوسطي  املعدل  اما  سنة.   18  –  12 االعامر  مجموعة  يف  وحيد 

مجموع االرس هو 1,54.
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مستوى) و ج ق ( وعدد االطفال يتناسب عكسيا. فبينام ان العوائل يف مجموعة و ج 

ق العليا لديها طفل واحد او طفلني, فهذه النسبة يف مجموعة )و ج ق ( تحت الوسط 

نسبة  ان  فبينام  لهذا,  ومقابال  السفىل هي 12%.  و ج ق  هي %44, ويف مجموعة 

العوائل ذات خمس اطفال او اكرث يف مجموعة  ) و ج ق( السفىل هي %56, فهذه 

النسبة من اجل مجموعات ) و ج ق(  العليا وفوق الوسط هي تحت 1%.

عند النظر اىل عدد االطفال يف االرسة عىل حسب نوع مكان االقامة, فريى ان نسبة 

او الطفلني موجودة يف املدن بشكل اعىل. االرس ذات  الوحيد  العوائل ذات الطفل 

ذات  االرس  اما   .)  23%  ( النسبة  بنفس  املنطقتني  كال  ارس  موجودة  اطفال  الثالثة 

املدن.  من  اعىل  بنسب  الريفية  املناطق  يف  موجودة  فهي  اكرث  او  اطفال  االربعة 

املعدل الوسطي لعدد االطفال يف املدن هو 2,71, ويف االرياف هو 3,76 ) الجدول 

االضايف 7 (. االرس ذات الطفل الواحد منترشة خاصة يف اسطنبول ويف منطقة مرمرة 

ذات  االرس  نسبة   .)  16,5% العامة  الكتلة   :39% و   35% الرتتيب  مع   ( الغربية 

اما  الرشقية.  للمناطق  بالنسبة  اعىل  االبيض  البحر  ويف  الغربية  املناطق  يف  الطفلني 

االرس التي لديها اربعة اطفال او اكرث فهي موجودة يف املناطق الرشقية بنسب اعىل 

) الجدول االضايف 8 (.

اما عند النظر اىل عدد االطفال يف االرس عىل حسب التحصيل العلمي لألمهات واالباء 

االطفال  لعدد  الوسطي  املعدل  االبوين.  كال  اجل  من  مشابهة  نسب  مواجهة  يتم 

ينخفض بشكل مبارش وواضح من االمهات اللوايت ال يعرفن القراءة والكتابة اىل االمهات 

ايضا موجودة عند  الحالة  (. ونفس  الجامعات ) من 5,63 اىل 1,52  املتخرجات من 

القراءة  يعرفون  ال  الذين  االباء  عند  االطفال  لعدد  الوسطي  املعدل  ان  فبينام  االباء. 

الجدول   (  2,1 الجامعات هي  من  املتخرجني  عند  القيمة  فهذه   ,6,13 هو  والكتابة 

االضايف 9 – 10 (.

اجلدول 5. مجموع عدد االوالد ) % (

16,5 طفل وحيد

34,2 2 طفل

23,4 3طفل

10,7 4 طفل

5,0 5 طفل

3,3 6 طفل

2,5 7 طفل

1,6 8 طفل

1,2 9 طفل

1,6 10 طفل واكثر

100,0 اجملموع

3,02 متوسط عدد االطفال

اجلدول 6. عدد االطفال في مجموعة االعمار 12 – 18 في املنزل الواحد 
) % (

60,4طفل واحد

228,7 طفل

38,1طفل

42,1 طفل

50,7+ طفل

100,0اجملموع

1,54متوسط عدد املراهقني

اجلدول 7. مجموع عدد االوالد ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق العلياعليا

54,138,719,69,84,016,7طفل وحيد

236,342,545,334,18,034,6 طفل

36,614,923,429,416,623,5طفل

42,63,08,213,315,510,7 طفل

50,30,82,15,413,04,8 طفل

60,00,00,93,210,63,1 طفل

70,00,00,41,312,92,4 طفل

80,00,00,11,17,41,5 طفل

90,00,00,01,53,91,2 طفل

100,00,00,00,87,81,4+طفل

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,591,852,333,055,342,97وسطيا

ب36= 0.000 درجة احلرية:  س2 :2520,69 
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اجلدول 8. مجموع وعدد االطفال الذين يعيشون في منزل واحد 
) باإلضافة الى املراهقني الذي مت مقابلتهم ( ) % (

املقيمني في املنزل مجموع االطفال
الواحد

16,520,6طفل وحيد

234,236,8 طفل

323,422,5طفل

410,79,5 طفل

55,04,1 طفل

63,32,6 طفل

72,52,0 طفل

81,61,0 طفل

91,20,6 طفل

101,60,4 طفل واكثر

100,0100,0اجملموع

3,022,67وسطيا

اجلدول 9. عمر االبوين الذين مازالوا على قيد احلياة ) % (

االباالم

2,60,3اصغر من 30 سنة

40 – 3153,228,8

50 – 4138,154,1

+515,515,4

0,51,4ال يوجد جواب

100,0100,0اجملموع

اجلدول 10. التحصيل العلمي لألبوين الذين مازالوا على قيد احلياة ) % (

االباالم

12,82,9ال يعرف القراءة والكتابة

3,22,0يعرف القراءة والكتابة, ال يذهب للمدرسة

48,841,1متخرج من املدرسة االبتدائية

9,513,5متخرج من املدرسة االعدادية

18,725,7متخرج من الثانوية

1,02,4متخرج من املعهد

5,510,6متخرج من اجلامعة

0,10,7ماجستير/ حائز على دكتوراه

0,31,1ال يوجد جواب

100,0100,0اجملموع

وعىل الرغم من ان %16,5 من املشرتكني لديهم طفل واحد فإن نسبة الذين يعيش يف 

ارسهم طفل واحد فقط يف تاريخ البحث هو %21. وهذه الحالة تعني اىل ان بعض 

االخوة افرتقوا من منزل االرس املذكورة  وان املراهق التي متت مقابلته هو االبن الوحيد 

الباقي يف العائلة.

2. االبوين
فتبلغ  االباء  اما  سنة,   40  –  31 بني  ما  اعامرهم  تبلغ  هم  املشرتكني  امهات  اغلب 

اعامرهم  ما بني 41 – 50 سنة. اغلب اعامر االمهات من بني االمهات هي ما بني 31 

– 40 سنة ) %53 (. اما من بني االباء فنسبة اصحاب االعامر ما بني 41 – 50 سنة هي 

%54. نسبة االباء الذين تجاوزوا عمر اربعني عام هي %29, اما نسبة االمهات اللوايت 

تجاوزن عمر 50 سنة هي 5,5%.

االباء اصحاب تحصيل علمي اكرب من االمهات. الفرق االكرب يرى بني الذين ال يعرفون 

القراءة والكتابة. فبينام ان %3 من االباء ال يعرف القراءة والكتابة فإن هذه النسبة 

عند االمهات هي %13. قرابة نصف عدد االمهات ) %49 (, و%41 من االباء متخرج 

من مرحلة التعليم االبتدايئ. ربع االباء, وقرابة %20 من االمهات متخرجني من الثانوية. 

االباء املتخرجني من الجامعات هم ضعفي عدد االمهات ) مع الرتتيب %11 و 5,5% (.

 

قسم كبري من االمهات هم ربات منزل )%85,5(. نسبة االمهات العامالت هي 13%. 

اما نسبة االباء الذين ال يعملوا هي %12. ثلثي االباء الذين ال يعملوا هم متقاعدين, 

عاملني  و17,5%  معينة,  بصفة  عاملني  االباء  من  العمل. 19%  عن  عاطلني  وربعهم 

بصفة غري معينة. نسبة املزارعني, اصحاب املتاجر الصغرية واملوظفني قريبة من بعضها 

البعض )بحوايل 11% - 12 (.

املعدل الوسطي لوارد االرس الشهري التي متت مقابلتهم يف ضمن البحث هو 1651 لرية 

تركية. ويالحظ ان %81 من املراهقني يف هذه االرس مشمولني يف مؤسسة التأمينات 

الكرت االخرض هي %11. و 5%  ابيهم. نسبة اصحاب  او  امهم  االجتامعية بواسطة 

اجلدول 11. العمل الذين يعمل به االبوين الذين مازالوا على قيد احلياة ) % (

االباالم

85,50,0ربة منزل

0,310,6مزارع/مربي حيوانات

0,01,5متقاعد ولكنه يعمل

1,18,1متقاعد اليعمل

1,011,7تاجر/صاحب متجر

4,211,8موظف 

0,11,8مصنع مبستوى متوسط/كبير/صاحب عمل

1,02,0خبير مهنة حرة

0,29,0يعمل بشكل حر اجرة القطعة

2,617,5عامل بصفة معينة

2,919,1عامل بصفة غير معينة

0,21,0مدير

0,10,6عامل موسمي

0,10,9صاحب ارباح

0,12,7عاطل عن العمل

0,30,5مدرس

0,00,1ناطور قرية

0,31,2ال يوجد جواب

100,0100,0اجملموع
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اجلدول 12. نوع التأمني االجتماعي للمراهق الصادر عن االم او االب ) % (

5,0ليس لدي تأمني اجتماعي

م ت ج ( 51,6مؤسسة التأمينات االجتماعية ) 

11,9صندوق املتقاعد

مؤسسة التأمينات االجتماعية للتجار و الفنانني واصحاب 
االعمال احلرة )م ت ج ت ف (

17,3

0,6تامني خاص

10,9كرت اخضر

2,5ال اعرف

0,0تامني خارجي

0,2ال يوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 13. مدة اقامة العائلة في املدينة املوجودة بها  ) % (

02,2 1- سنة

25,3 – 5 سنة

66,8 – 10 سنة

118,7 – 15 سنة

1612,7 – 20 سنة

212,9 – 25 سنة

261,5 – 30 سنة

300,3+ سنة

59,6عائلتنا اقامت في هذه املدينة بشكل دائم

0,1ال يوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 14. مدة اقامة العائلة املهاجرة في هذه املدينة ) % (

05,5 1- سنة

213,2 – 5 سنة

616,7 – 10 سنة

1121,6 – 15 سنة

1631,3 – 20 سنة

217,1 – 25 سنة

263,7 – 30 سنة

300,7+ سنة

0,2ال يوجد جواب

100,0اجملموع

التأمينات االجتامعية  اىل  النظر  تأمني اجتامعي. وعند  لديهم أي  من املشرتكني ليس 

للمراهقني الصادرة من امهاتهم او ابائهم عىل حسب املناطق فإن النتيجة التي تلفت 

االنتباه هو ان اصحاب م ت ج منترشين بنسبة اعىل يف املناطق الغربية. اما اصحاب 

املناطق  باقي  من   اعىل  بنسب  الرشقية  املناطق  يف  يتواجدون  فهم  االخرض  الكرت 

االخرى )الجدول االضايف 11(.

3. وضعية العائلة فيام اذا كانت من سكان املدينة االصلية املوجودة فيها 

او ما اذا كانت مهاجرة اليها
املوجودون  للمدنية  االصليني  السكان  مقابلتها هم من  التي متت  العوائل  %60 من 

السنوات  التي مازالوا يقيمون بها يف  املدينة  اتوا اىل  العوائل  بها. %14 من مجموع 

العرش االخرية. اما نسبة الذين قدموا يف العرشين سنة االخرية هي %36. وعند النظر 

اىل قسم املهاجرين بشكل منفرد التي تبلغ نسبتهم %40, فيالحظ ان قرابة %90 من 

هذه العوائل اتوا اىل االماكن املتواجدين بها يف العرشين سنة االخرية. اما نسبة الذين 

جاءوا يف العرش سنوات االخرية هي 35%.

من  حاليا  بها  املتواجدة  االماكن  اىل  جاءت   )  49% ( املهاجرة  العوائل  نصف  قرابة 

مراكز املدن. نسبة الذين جاءوا من مراكز النواحي هي %27, اما نسبة الذين جاءوا 

من القرى والريف هي %24. اكرث من نصف العوائل ) %56 ( الذين جاءوا اىل املدن 

املتواجدين بها حاليا هاجروا ألسباب مادية واقتصادية. نسبة الذين جاءوا اىل املدينة 

الذين جاءوا  الثالثة يوجد  املرتبة  الزواج هي %15,5. ويف  بها حاليا بسبب  املقيمني 

بسبب التعيني الوظيفي ) 12% (.

عند النظر اىل اسباب الهجرة عىل حسب انواع العوائل, فيوجد نقطتني تجذب النظر. 

نسبة الذين يغريوا مواقعهم بسبب التعيني الوظيفي يف العوائل املركزية اعىل بكثري 

فإن نسبة  املقياس  بنفس  ليس  انه  (. وحتى ولو   13,5% ( االخرى  للعوائل  بالنسبة 

الذين جربوا عىل الهجرة يف العوائل املفككة اعىل بالنسبة للعوائل االخرى ) 11% ( ) 

الجدول االضايف 12 (.

املهاجرين الذين جاءوا اىل املدن املتواجدون بها حاليا بسبب التعيني الوظيفي جاءوا 

ألسباب  قدموا  للذين  الخروج  نقاط  اعىل.  بنسب  املدن  ومراكز  النواحي  مراكز  من 

اجلدول 15. املكان التي اتت منه العائلة املهاجرة الى هذه املدينة ) % (

48,6مركز املدينة

27,0مركز الناحية

23,9منطقة/ قرية

0,6ال يوجد جواب

100,0اجملموع

ن: 2667

اجلدول 16.اسباب مجيئ العائلة املهاجرة الى هذه املدينة ) % (

56,3اسباب اقتصادية

15,5الزواج

12,4التعيني الوظيفي

6,2التعليم

6,2الهجرة القسرية

2,8غير ذلك

0,5ال يوجد جواب

100,0اجملموع

ن: 2667
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اجلدول 17. وضعية الهجرة ) على حسب و ج ق ونوع العائلة ( ) % (

هل العائلة التي تقيم في املدينة قدمت 
من مكان اخر؟

اجملموعال نعم 

مجموعة ) و ج ق(

51,548,5100,0عليا

49,650,4100,0فوق الوسط

44,355,7100,0وسط

40,359,7100,0حتت الوسط

26,273,8100,0سفلى

ب4= 0.000 درجة احلرية:  س2 :104,029 

نوع العائلة

40,859,2100,0عائلةمركزية

35,864,2100,0عائلةتقليدية واسعة

38,861,2100,0عائلة وحيدة االبوين

41,258,8100,0عائلة مفككة

ب4= 0.000 درجة احلرية:  س2 :11,263 

40,459,6100,0اجملموع

اجلدول 18. نوع املبنى للمنزل املقام به ) % (

56,9شقة مبنى

29,3بيت مستقل

1,3احياء شعبية فقيرة

12,3بيت ريفي

0,3غير ذلك

100,0اجملموع

اجلدول 19. نوع املنزل املقام به ) على حسب انواع العائالت ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينتقليدية واسعةمركزية

58,734,547,670,456,9شقة مبنى

27,945,736,221,529,3بيتمستقل

1,22,20,91,71,3احياء شعبية فقيرة

11,917,615,36,012,3بيت ريفي

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب12= 0.000 درجة احلرية:  س2 :140,54 

اجلدول 20. عدد الغرف في املنزل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعريفيةمدنية

10,20,50,3 غرفة

24,56,45,1 غرفة

337,239,137,8 غرفة

450,742,948,4 غرفة

55,67,86,2 غرفة

61,33,01,8 غرفة واكثر

0,50,30,4ال يوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,623,613,61وسطيا

ب7= 0.000 درجة احلرية:  س2 :46,026 

اجلدول 21. غرفة خاصة باملراهق ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

54,354,654,4نعم, يوجد

45,645,045,3ال, ال يوجد

0,00,40,2ال يوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

س2 :0,917درجة احلرية: 1ب= 0.000

الزواج او الذين اجربوا عىل الهجرة هي القرى واالرياف بنسبة اعىل )الجدول االضايف 

13(. عند النظر اىل حادثة الحجرة عىل حسب الوضع االجتامعي واالقتصادي ) و ج ق 

( فريى وجود اختالفات هامة. حيث يرى ان مجموعات و ج ق العليا اكرث نشاط يف 

هذا املوضوع, ويرى ايضا وخاصة يف مجموعات)و ج ق(السفىل بأنها اكرث حمال لسمة 

املكان  اىل  مختلفة  اماكن  من  جاءوا  الذين  نسبة  ان  فبينام  التنقل.  وعدم  االستقرار 

املقيمني به حاليا يف مجموعة )و ج ق( العليا تفوق %50, فهذه النسبة يف املجموعة 

الحلية  تواجدهم  اماكن  اىل  اماكن اخرى  الذين جاءوا من  السفىل هي %26. نسبة 

 ( العوائل االخرى  انواع  الواسعة منخفضة نوعا ما من  التقليدية  العوائل  وخاصة يف 

%36: الكتلة العامة 40% (.

3. معلومات املنزل
التقليدية  العوائل  وماعدا  ابنية.  شقق  يف  تقيم  مقابلتها  متت  التي  االرس  من   57%

الواسعة التي تقيم بنسبة اعىل يف منازل مستقلة, فإن اكرث نوع منزل منترش من بني 

جميع انواع العوائل هو شقق االبنية. ارتفاع نسبة اقامة العوائل املفككة يف االبنية اىل 

حد %70 فرس عىل ان هذا النوع من العائالت منترش بشكل اكرب يف املدن.

I. عدد الغرف يف املنزل ووجود غرفة خاصة باملراهق
بشكل عام فإن املنازل املقام بها تكون ذات ثالثة او اربع غرف. %88 من املنازل يف 

املدن, و%82 من املنازل يف املناطق الريفية ذات ثالثة او اربعة غرف. ومتت تثبيت ان 

اقل عدد لغرف املنازل التي تم مقابلتها هو غرفة واحدة واكرث عدد للغرف هو مثانية 

غرف, وتم حساب املعدل الوسطي لعدد الغرف عىل شكل 3,61 غرفة لكل منزل.

%54 من االرس التي متت مقابلتها يوجد فيها غرفة خاصة للمراهق. هذه النسبة قريبة 

جدا من بعضها عن الفتيات والفتيان. اما عند النظر عىل حسب نوع مكان االقامة, 

 )43% ( االرياف  ملناطق  بالنسبة  اعىل  املدن )59%(  املستقلة يف  الغرفة  نسبة  فإن 

)الجدول االضايف 14(.
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ترتفع نسبة املراهقني الذين لديهم غرفة خاصة بهم كلام ارتفع مستوى )و ج ق (. 

%90 من املراهقني يف مجموعة ) و ج ق ( العليا لديهم غرفة خاصة بهم. تنخفض هذه 

النسبة يف مجموعة )و ج ق ( السفىل اىل 13,5%.

نسبة وجود غرفة مستقلة يف االرسة التي يقيم فيها املراهق ترتفع يف حاالت ما اذا كان 

املنزل ذو ثالثة غرف او اكرث. فبينام ان %18 فقط من املراهقني لديهم غرفة خاصة 

بهم يف املنازل ذات الغرفتني, فهذه النسبة ترتفع يف املنازل ذات الثالثة غرف اىل 46%, 

ويف املنازل ذات االربع غرف اىل %62 ) الجدول االضايف 15 (.

النجاح لدى ملراهقني مرتبط بوجود غرفة  وبشكل عام فال يوجد اختالف يف مفهوم 

الوسطي  املعدل  ان  فبينام  ولكن   .)  III القسم  انظر.   ( املنزل  يف  للمراهق  مستقلة 

ملفهوم النجاح لدى املراهقني اصحاب الغرف املستقلة يف مجموعة) و ج ق (العليا 

هو 4,02/5, فهذه القيمة عند االخرين الذين ليس لديهم غرفة خاصة هي 3,87/5.

II. ملكية املنزل
ثلثي العوائل التي متت مقابلتهم هم اصحاب املنزل. اما نسبة املستأجرين فهي حوايل 

%30. نسبة اصحاب املنازل يف العوائل التقليدية الواسعة مرتفعة نوعا ما ) %73: قيمة 

الكتلة العامة %28 (. وفضال عىل ذلك, ومثلام هو متوقع, نسبة امتالك املنازل للسكان 

االصليني يف املناطق املتواجدين بها اعىل بشكل كبري من القادمني بالهجرة اليها ) مع 

الرتتيب %72,5 و %59 (. ونسبة لهذا فإن نسبة الذين يقيمون يف األجرة بني املهاجرين 

اعىل من السكان االصليني ) مع الرتتيب %36 و %23 ( )الجدول االضايف 16(.

III. نظام تدفئة املنزل
الوسيلة االساسية للتدفئة يف االماكن املقام بها هي املدفئة. قرابة نصف االرس ) 47% 

( التي متت مقابلتها تستخدم املدفئة من اجل التدفئة. تستخدم التدفئة املركزية يف 

%28 من املنازل, ويستخدم الشوفاج الطابقي يف %22 منها. %41 من االرس تستخدم 

الغاز الطبيعي يف وسائل التدفئة املختلفة. اما نسبة الذين يستخدمون الحطب/الفحم 

هي 46%.

اجلدول 22. غرفة خاصة باملراهق ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعال يوجد جوابال, ال يوجدنعم, يوجد

89,810,20,0100,0عليا

82,617,20,2100,0فوق الوسط

69,230,60,2100,0وسط

49,650,20,3100,0حتت الوسط

13,586,40,1100,0سفلى

55,344,50,2100,0اجملموع

ب4= 0.000 درجة احلرية:  س2 :1158,06 

اجلدول 23. حالة ملكية املنزل املقام به ) % (

66,9تابعة لنا

28,1اجار

3,8تابعة الى احد اقاربنا

0,9مجمعمساكن

0,1غير ذلك

0,1ال يوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 24. حالة ملكية املنزل املقام به ) على حسب انواع العائالت ( ) % (

مركزية
تقليدية 
واسعة

وحيدة 
االبوين

اجملموعمفككة

67,072,966,449,466,9تابعة لنا

28,816,323,644,128,1اجار

تابعة الى احد 
اقاربنا

3,010,18,86,03,8

1,00,71,10,50,9مجمعمساكن

0,10,00,00,00,1غير ذلك

0,20,00,00,00,1ال يوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 16ب= 0.000 س2 :118,70 

اجلدول 25. نظام التدفئة في املنزل املقام به ) % (

تدفئةمركزية

17,9غاز طبيعي

0,6زيت الوقود/ كاز

9,3احلطب/ الفحم

0,4غير ذلك

تدفئة شوفاج طابقي

19,5محرقة / غاز طبيعي

0,6زيت الوقود/ كاز

1,8غير ذلك

املدفئةصوبا

3,2غاز طبيعي

36,8احلطب/ الفحم

4,8غائط احليوانات

2,1الكهرباء

0,3تفاعلي

2,4مكيف الهواء

0,03حرارة جوفية

0,2ال يوجد جواب

100,0اجملموع
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3. القسم
اخلصائص الدميوغرافية



العمر واجلنس

التعليم

احلالة الطالبية للمراهق و/او حالة العمل



1. الجنس والعمر 
نسبة  بينام   ،49% تبلغ  معهم  مقابالت  اجراء  تم  الاليت  املراهقات  نسبة  ان 

14.97. وتم  بـ  الجنسني  العمر كال  تم تحديد معدل  لقد   .51% الذكور  املراهقني 

توزيع املشاركني االناث والذكور حسب الفئات العمر وكام هو مبني الجدول رقم 

26 و 27. 

قريبة  الريفية  واملناطق  الحرضية  املناطق  العمرية حسب  الفئات  توزيع  معدل  ان 

الواحدة من االخرى. وان مناذج املراهقني من الفئات العمرية 15-12 التي تم لقائها 

يف املناطق الحرضية والريفية تتكون بالتسلسل %58 و %59، اما املراهقني من الفئات 

التوزيع  ناحية  من  النظر  وعند   .41% و   42% بالتسلسل  فتتكون   16-18 العمرية 

حسب املناطق فان نسبتها تصل %60-%57 بالنسبة للفئات العمرية 15-12، و-40%

%43 بالنسبة للفئات العمرية  18-16. اضافة اىل ان توزيع االناث والذكور حسب نوع 

التنسيب واملنطقة يف الجدول االضايف رقم 17.      

اجلدول رقم 26 توزيع املراهقني املشاركني حسب الفئات العمرية واجلنس )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

14,514,414,5عمر 12

14,714,714,7عمر13

14,614,514,6عمر14

14,414,414,4عمر15

13,913,813,9عمر16

13,813,813,8عمر17

14,214,314,2عمر18

100,0100,0100,0اجملموع 

x²:13,888 6: درجة احلرية p=0,031

اجلدول رقم 27 توزيع املراهقني املشاركني حسب الفئات العمرية واجلنس )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

14,558,258,1الفئة العمرية 12-15

14,741,841,9الفئة العمرية 16-18

14,6100,0100,0اجملموع 

x²:0,619 1 : درجة احلرية p=0,431

اجلدول رقم 28 توزيع املراهقني املشاركني حسب نوع التنسيب واملنطقة. )حسب الفئات العمرية( )%(. 

اجملموعالفئة العمرية 18-16الفئة العمرية 12-15 

58,042,0100,0املنطقة احلضرية 

58,641,4100,0املنطقة الريفية 

x²:10,019: درجة احلرية p=0,002 1

57,942,1100,0اسطنبول 

56,643,4100,0غرب منطقة مرمرة 

57,442,6100,0منطقة ايجة

57,342,7100,0شرق منطقة مرمرة

58,741,3100,0غرب منطقة االناضول 

57,842,2100,0منطقة البحر االبيض املتوسط

58,042,0100,0وسط منطقة االناضول 

56,943,1100,0غرب منطقة البحر االسود 

56,743,3100,0شرق منطقة البحر االسود

58,841,2100,0شمال شرق منطقة االناضول 

59,041,0100,0الشرق االوسط ملنطقة االناضول 

59,840,2100,0جنوب شرق منطقة االناضول 

x²:154,698: درجة احلرية p=0,000 11

58,141,9100,0اجملموع 
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2. التحصيل العلمي 
ان نسبة طلبة الثانوية من املراهقني املشاركني يف الدراسات، تبلغ %49، ونسبة طلبة 

الدراسة االبتدائية %34. وان نسبة املتخرجني من الثانوية تبلغ %5، ونسبة املتخرجني 

من االبتدائية فتبلغ %4. كام ان نسبة %3 من املشاركني يف الدراسات مازالوا يواصلون 

تعليمهم يف الجامعات. وان نسبة االميني ممن الذين اليجيدون القراءة والكتابة فتبلغ 

القراءة والكتابة فتبلغ  انهم يجدون  الذين مل يتوجهوا اىل املدارس اال  %0.2، ونسبة 

%0.1، وان املجموعتني تتكون من االناث فقط. كام ان عدد االناث التاركات لتعليمهن 

وان  اكرث.  الثانوية،  مرحلة  يف  لتعليمهم  التاركني  الذكور  وعدد  االبتدائية،  املرحلة  يف 

عدد الذكور واالناث الذين يتلقون تعليمهم يف يف املرحلة االبتدائية يف املناطق الريفية 

واالناث  الذكور  لعدد  بالنسبة  اما  الحرضية.  املناطق  يف  الدارسني  عدد  من  قريبة 

الريفية.  الثانوية فانه اكرث يف املناطق الحرضية منها يف املناطق  الدارسني يف املرحلة 

)بالتسلسل %51 و %43( )الجدول االضايف رقم 18(. 

وحول السؤال املتعلق بهل ان املراهقني الذي تم اجراء مقابلة معهم يتلقون تعليمهم 

املقابلة  املشاركني يف  من  الطلب  تم  انه  الخاصة،  املدار  ام يف  الحكومية  املدارس  يف 

والذين حينها مل يكونوا طلبة، الرد حسب اخر مرحلة تلقوا تعليمهم فيها. وكان قد 

تم استبعاد الذين مل يتوجهوا اىل املدارس بتاتا والتي تبلغ نسبتهم %0.3، سواء كان يف 

خالل توجيه هذا السؤال او االسئلة االخرى التي تلتها واملتعلقة بنوع املدرسة.     

ان اغلبية الطلبة )%97.5( ممن يتلقون او تلقوا تعليمهم يف املدارس الحكومية. اما 

نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليمهم يف املدارس الخاصة فتبلغ نسبتهم %2.5. كام ان 

قرابة %4 ممن يتلقون تعليمهم يف املدارس الحكومية، و %5 ممن يتلقون تعليمهم 

يف املدارس الخاصة ممن يقيمون يف املدارس الداخلية. اما نسبة الطلبة الذين يتلقون 

تعليمهم يف املؤسسة التعليمية غري النظامية فتبلغ حوايل 2%. 

االبتدائية،  ومدارس  العامنة  الثانويات  يف  تعليمهم  يتلقون  الذين  نسبة  مجموع  ان 

ومدارس  املهنية  املدارس  يف  تعليمهم  يتلقون  الذين  الطلبة  نسبة  اما   .63% فتبلغ 

االناضول، فان نسبتها قريبة بعضها من بعض )نسبتها حوايل %13(. اما يف حال تقييمها 

من ناحية الجنس فان نسبة الذكور تفوق عىل نسبة االناث الذين يتلقون تعليمهم 

يف املدارس املهنية واالناضول. كام ان نسبة االناث اللوايت يتلقني تعليمهن يف مدارس 

االمام خطيب تعترب اعىل. 

اجلدول رقم 29 التحصيل العلمي للمراهقني املشاركني. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث 

0,30,00,2االميني )اليجيدون القراءة والكتابة( 

0,10,00,1اليجيدون القراءة والكتابة

2,21,01,6الذين لم يكملوا دراستهم في االبتدائية

الذين يواصلون تعليمهم في مرحلة 
االبتدائية

33,534,734,1

4,72,83,7املتخرجني من االبتدائية 

1,53,12,4الذين لم يكملوا دراستهم في الثانوية

الذين يواصلون تعليمهم في مرحلة 
الثانوية

48,848,448,6

4,54,94,7املتخرجني من الثانوية

الذين لم يكملوا دراستهم في اجلامعة 
املفتوحة

0,00,050,02

الذين يواصلون تعليمهم في اجلامعة 
املفتوحة

1,21,91,5

3,23,03,1الذين يواصلون تعليمهم في اجلامعة

0,010,030,02مركز التعليم املهني

100,0100,0100,0اجملموع

x²:58,750 : درجة احلريةp=0,000 11

اجلدول رقم 30 حالة التحصيل العلمي للمراهقني املشاركني في املدارس 
احلكومية/ املدارس اخلاصة. )%(. 

97,5املدارس احلكومية

2,5املدارس اخلاصة

100,0اجملموع

اجلدول رقم 31 حالة التحصيل العلمي النهاري / املدارس الداخلية. )%(. 

املدارس 
احلكومية 

املدارس 
اخلاصة

اجملموع

3,65,23,6املقيمون في املدارس الداخلية

96,494,896,4املدارس النهارية 

100,0100,0100,0اجملموع

اجلدول رقم 32 صفة املؤسسة التعليمية الرسمية / غير النظامية. )%(. 

98,3املؤسسة التعليمية الرسمية 

1,7املؤسسة التعليمية غير النظامية

100,0اجملموع
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ان الحالة االجتامعية واالقتصادية للذين يتلقون تعليمهم يف مدارس االناضول، تنخفض 

بشكل منحدر من الطبقة العليا وحتى الطبقة الفقرية. وان نسبة الطبقة العليا الذين 

 ،20% فتبلغ  املتوسط  فوق  ونسبة   ،23% تبلغ  املدارس  تلك  يف  تعليمهم  يواصلون 

االجتامعية  الحالة  اما   .7% الفقرية  الطبقة  نسبة  وتصل  باالنخفاض  يبدأ  وبعدها 

واالقتصادية للذين يتلقون تعليمهم يف املدارس املهنية والتقنية، فان الفئة املتوسطة 

ودون املتوسط تعترب عالية )بالتسلسل %17 و %15(.  والطبقة الفقرية يف ثانوية االمام 

خطيب، مقارنة بالطبقات االخرى تعترب عالية. اما الحالة االقتصادية واالجتامعية يف 

الجامعات واملدارس العلمية فان نسبة الطبقة العليا اكرث من الطبقات االخرى.

ان نسبة الذكور اىل االناث يف ثانوية التعليم املفتوح تكون متقاربة يف حال املؤسسات 

العام  التعليم  الذكور يف مراكز  النظامية )حوايل %78-77(. وان نسبة  التعليمية غري 

مراكز  يف  بينام  االناث  نسبة  من  اعىل  واملهنية  املفتوحة  التقنية  التعليم  ومؤسسات 

التعليم املهنية الوضع بالعك. )الجدول االضايف رقم 19(. 

3. الحالة التعليمية للمراهق و/او حالة العمل          
يف اطار الدراسات الجارية فان اغلبية املراهقني الذين تم لقائهم من الطلبة )89%(. 

وان نسبة الذكور واالناث يف تلك الدراسات، متقاربة بعضها من بعض. اما نسبة الذين 

يواصلون تعليمهم ويعملون يف الوقت ذاته او ياخذ مكانه يف سوق العمل من خالل 

البحث عن عمل، فتبلغ %5. اما نسبة الذكور بني الذين يواصلون تعليمهم ويعملون 

يف الوقت ذاته فتبلغ 7.5 %، بينام هذه النسبة بني االناث اقل حيث تبلغ %2. ويف 

مقابلها فان نسبة االناث اللوايت ال يتلقني تعليمهن وال يعملن فتبلغ %8، وان هذه 

النسبة بني الذكور اقل حيث تبلغ4%. 

كام ان نسبة الطلبة بني املراهقني االقل عمرا، اكرث عن مقارنتها بنبتها بني الكبار يف العمر. 

وان نسبة الطلبة الذين ترتاوح اعامرهم بني 15-12 سنا واملشاركني يف هذه الدراسة، فتبلغ 

%96. بينام نسبتها بني الطلبة الذين ترتاوح اعامرهم بني 18-16 سنا، حوايل %10. اما 

نسبة املشاركني الذين اليتلقون تعليمهم وال يبحثون عن عمل، فتبلغ 12%.  

اجلدول رقم 35 احلالة التعليمية للمراهق و/او حالة العمل. )%(. 

88,9الطالب 

1,2طالب ويعمل في الوقت ذاته

2,3اليعمل 

1,4اليعمل ولكن يبحث عن عمل 

6,2اليعمل وال يبحث عن عمل

100,0اجملموع

اجلدول رقم 34 املؤسسة التعليمية الرسمية التي يتلقى فيها املراهق حتصيله العلمي. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

الطبقة العليا
الطبقة فوق 

املتوسطة
الطبقة املتوسطة

الطبقة دون 
املتوسطة

اجملموعالطبقة الفقيرة

42,435,033,938,358,839,7املدرسة االبتدائية 

16,222,725,223,417,322,7الثانوية العامة

22,720,214,911,87,413,4ثانوية االناضول

3,17,713,615,98,212,8املدارس الثانوية املهنية 

0,21,32,95,16,24,0ثانوية االمام خطيب 

5,26,94,62,11,23,3اجلامعة 

2,52,51,21,50,11,4مدرسة االناضول للمعلمات 

0,71,01,71,30,91,3الثانوية املهنية

5,11,61,00,40,00,9املدارس العلمية 

1,30,80,40,10,00,3ثانوية العلوم االجتماعية 

0,70,40,50,10,00,2ثانوية االناضول للفنون اجلميلة

0,00,00,20,10,00,1الثانوية الرياضية 

0,00,00,00,00,00,0املدارس العسكرية

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:484,886 : درجة احلريةp=0,000 48
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اجلدول رقم 33 املؤسسة التعليمية الرسمية التي يتلقى فيها املراهق 
حتصيله العلمي. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث 

40,739,240,0املدرسة االبتدائية 

23,621,722,6الثانوية العامة

13,912,813,3ثانوية االناضول

10,214,912,6املدارس الثانوية املهنية 

4,43,54,0ثانوية االمام خطيب 

3,33,23,2اجلامعة 

1,51,21,3مدرسة االناضول للمعلمات 

0,81,71,3الثانوية املهنية

1,11,01,0املدارس العلمية 

0,30,40,4ثانوية العلوم االجتماعية 

0,30,10,2الثانوية الرياضية 

0,00,20,1املدارس العسكرية

100,0100,0100,0اجملموع

x²:61,093 : درجة احلرية p=0,000 12

ت ب م م 2013



اجلدول رقم 37 احلالة التعليمية للمراهق و/او حالة العمل. )حسب الفئة 
العمرية( )%(. 

اجملموع12-1516-18

96,278,788,9الطالب 

0,52,21,2طالب ويعمل في الوقت ذاته

0,64,72,3اليعمل 

0,52,71,4اليعمل ولكن يبحث عن عمل 

2,211,76,2اليعمل وال يبحث عن عمل

100,0100,0100,0اجملموع

x²:473,9694:درجة احلرية p=0,000

اجلدول رقم 38 احلالة التعليمية للمراهق و/او حالة العمل. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

98,396,095,187,874,789,4الطالب 

0,61,11,01,51,61,3طالب ويعمل في الوقت ذاته

0,00,91,52,83,72,3اليعمل 

0,00,20,51,83,71,4اليعمل ولكن يبحث عن عمل 

1,21,81,96,116,25,7اليعمل وال يبحث عن عمل

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:304,71 : درجة احلريةp=0,000 16

اجلدول رقم 36 احلالة التعليمية للمراهق و/او حالة العمل. )حسب 
اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكور االناث 

89,588,388,9الطالب 

0,51,91,2طالب ويعمل في الوقت ذاته

1,13,52,3اليعمل 

0,72,11,4اليعمل ولكن يبحث عن عمل 

8,24,26,2اليعمل وال يبحث عن عمل

100,0100,0100,0اجملموع

x²:142,01 4:درجة احلرية p=0,000

ان عالقة املشاركني يف الدراسة، باملدرسة لها عالقة مبارشة بالحالة االقتصادية واالجتامعية 

لهم. ان نسبة الطلبة من مراهقي الطبقات العليا وفوق املتوسط فتبلغ بالتسلسل 98% 

و %96. بينام هذه النسبة بني الطبقات دون املتوسط فتبلغ %88. ونسبتها بني الطبقة 

الفقرية فتبلغ %75. ومن جهة اخرى، ان نسبة املراهقني املشاركني يف سوق العمل اقل 

من %1 يف الطبقة العليا، وتزداد هذه النسبة بني صفوف الطبقة الفقرية حيث تصل اىل 

%9. كام ان نسبة املراهقني غري العاملني والذين ال يبحثون عن عمل من الطبقات الفقرية، 

فانها تعترب نسبة عالية عند مقارنتها بالطبقات االخرى. وان املراهقني يف هذه البيانات 

تتكون من %6 من مراهقي الطبقة دون املتوسطة، و%16 مراهقي الطبقة الفقرية. 

1. اسباب الغياب عن املدرسة 
ميكن تجميع اسباب غياب املراهقني ممن ال يذهبون اىل املدرسة )%11(، عن املدرسة 

تحت ثالث عناوين رئيسية. حيث ان نسبة املراهقني " غري الراغبني يف تلقي التعليم " 

الحالة املادية املرتدية لعائلة املراهق. و%22 لعدم  تبلغ %38. ومن ثم %22 بسبب 

نجاه يف االمنتحاتات الوزارية. وان نسبة الذكور واالناث من املراهقني " غري الراغبني يف 

تلقي التعليم " تعترب متقاربة بعضها من بعض. وان هذه النسبة متساوية مع قيم الفئة 

العامة. اما نسبة الذكور واالناث من الذين حالتهم املادية املرتدية فان نسبة االناث تفوق 

نسبة الذكور )االناث %24، والذكور %21(. ويف اطار تلك النتائج فاننا ميكننا القول ان 

املوضوع عندما يتعلق بالذكور فان العوائل تقوم بتضحيات اكرث. يف االصل ميكننا العثور 

عىل اختالفات مهمة من ناحية الجنس، بسبب " عدم النجاح يف االختبارات الوزارية" و 

"العادات والتقاليد". كام ان نسبة االناث ممن يذكرون انهم تركوا الدراسة لعدم نجاحهم 

يف االختبارات الوزارية، تبلغ %14. اما هذه النسبة عند الذكور فهي ترتفع حتى 30%. 

العادات والتقاليد مثال تبلغ %8. وهذه  وبالنسبة لالناث الذين تركوا الدراسة بسبب 

النسبة لدى الطبقات الفقرية فرتتفع حتى %11. )الجدول االضايف رقم 19(. 

اجلدول رقم 39 االسباب الرئيسية وراء غياب املراهق عن املدرسة. )%(. 

37,8الطالب ال يرغب بالدراسة

22,4لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

22,3احلالة املادية متردية 

4,5رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد 

3,7االسباب الصحية

1,7الفشل في الدراسة 

1,4مرض االم/االب

1,0عدم وجود مدرسة في محل االقامة

1,7اسباب اخرى

3,6ال يوجد رد

100,0اجملموع

ن : 547
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اجلدول رقم 41 االسباب الرئيسية وراء غياب املراهق عن املدرسة. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

الطبقة العليا
الطبقة فوق 

املتوسطة
الطبقة 
املتوسطة

الطبقة دون 
املتوسطة

اجملموعالطبقة الفقيرة

21,79,146,543,529,337,9الطالب ال يرغب بالدراسة

55,764,833,129,910,624,9لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

0,06,11,613,642,521,7احلالة املادية متردية 

0,00,01,23,37,04,2رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد 

0,00,04,02,83,02,9االسباب الصحية

0,00,04,40,23,11,7الفشل في الدراسة 

0,00,02,00,31,71,0مرض االم/االب

0,00,00,00,02,10,7عدم وجود مدرسة في محل االقامة

0,08,61,02,20,31,6اسباب اخرى

22,511,56,24,10,63,5ال يوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:164,2448:درجة احلرية p=0,000

ن: 490

اضافة اىل ان نسبة االناث اللوايت تركن الدراسة بسبب مشاكل صحية او بسبب مرض 

احد الوالدين، فانها تعترب اعىل عند مقارنتها بالذكور. وان تاثر االناث يف الحالة السابقة 

تكون بشكل سلبي. واخريا، مل يبدي اي من الذكور ان غيابه عن الدراسة تايت بسبب 

عدم وجود مدرسة يف محل اقامته. ولكن، عند االناث نسبتها تبلغ %2. وهذه النتيجة 

تبني ان الذكور بامكانهم قطع مسافات طويلة للوصول اىل املدرسة. ولكن عند االناث 

ان هذا املفهوم يختلف اي املكان محدد مبحل اقامتهم. 

عند النظر اىل اسباب غياب املراهقني ممن ال يذهبون اىل املدرسة من ناحية الحالة 

االقتصادية واالجتامعية للطالب، سنجد ان السبب الرئييس لغياب الطالب عن الدراسة 

دخول  يف  وفشلهم  الوزارية  االمتحانات  يف  النجاح  عدم   " هي  العليا  الطبقات  بني 

الجامعة"، اما السبب الرئييس عند الطبقات الفقرية فتتمثل يف الفقر وعدم الرغبة يف 

اكامل الدراسة. وميكن العثور عىل حالة عدم الرغبة يف اكامل الدراسة بصورة جلية بني 

الطبقات املتوسطة ودون املتوسط. اضافة اىل ان تلك االسباب تكون واضحة اكرث يف 

املناطق الحرضية اكرث منها يف املناطق الريفية )بالتسلسل %41.5 و %34( )الجدول 

عليها  العثور  فيمكن  املرتدية  املادية  بالحالة  املتعلقة  االسباب  اما   .)21 رقم  االضايف 

بصورة جلية يف الطبقة الفقرية حيث تبلغ %42.5. ولهذا السبب فان هذه النسبة تكون 

مرتفعة يف املناطق الريفية اكرث منها يف املناطق الحرضية )بالتسلسل %24 و 21%(. 

بالعادات  تتعلق  السباب  اوالدهم  ارسال  العوائل  برفض  واملتعلق  االخر  السبب  اما 

والتقاليد، فهي ايضا منترشة اكرث بني الطبقات الفقرية. ولهذا السبب فان نسبة االناث 

لدى تلك الطبقات اكرث تاثرا من هذه االسباب. ومن جهة اخرى، فان نسبة املراهقني 

العليا، قليل جدا )مجموعها يف الطبقة  التاركني لدراستهم دون اكاملها بني الطبقات 

العليا وفوق املتوسط، 17 شخصا(. والسبب الرئييس يف تركهم لدراستهم دون اكاملها 

تعود اىل انهم " مل ينجحوا يف االمتحانات الوزارية ومل يتمكنوا من الدخول اىل الجامعة". 
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اجلدول رقم 40 االسباب الرئيسية وراء غياب املراهق عن املدرسة. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

38,137,537,8الطالب ال يرغب بالدراسة

14,330,322,4لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

24,020,722,3احلالة املادية متردية 

8,30,84,5رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد 

6,31,23,7االسباب الصحية

0,62,81,7الفشل في الدراسة 

2,50,41,4مرض االم/االب

2,10,01,0عدم وجود مدرسة في محل االقامة

0,72,61,7اسباب اخرى

3,23,93,6ال يوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:52,90 13:درجة احلرية p=0,000

ت ب م م 2013



اجلدول رقم 42 االسباب الرئيسية وراء غياب املراهق عن املدرسة. )حسب حالة عمل املراهق( )%(. 

اجملموع اليعمل واليبحث عن عمل اليعمل ولكن يبحث عن عمل اليعمل 

37,8 31,7 48,7 47,4 الطالب ال يرغب بالدراسة

22,4 29,6 11,0 10,1 لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

22,3 17,0 28,8 32,5 احلالة املادية متردية 

4,5 6,5 2,7 0,3 رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد 

3,7 5,6 1,1 0,2 االسباب الصحية

1,7 1,7 3,0 0,9 الفشل في الدراسة 

1,4 2,0 0,0 0,7 مرض االم/االب

1,0 1,6 0,0 0,0 عدم وجود مدرسة في محل االقامة

1,7 1,9 1,7 1,1 اسباب اخرى

3,6 2,5 3,1 6,8 ال يوجد رد

100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:64,749 26:درجة احلرية p=0,000

ن: 547.

وانه من امللفت لالنظار ان نسبة الطلبة الذين تركوا دراستهم بسبب عدم رغبتهم 

يف اكامل الدراسة بني املنتمني اىل العوائل املشتتة، والتاركني لدراستهم بسبب الحالة 

االضايف  )الجدول  كبرية.  تعترب  والديه،  احد  الغائب  العوائل  بني  الكافية  غري  املادية 

رقم 22(. 

وعند النظر اىل التحصيل العلمي للطلبة املشاركني يف الدراسة املتعلقة باسباب تركهم 

لدراستهم  التاركني  نسبة  ان  وهي  اال  لالنتباه  امللفتة  االوىل  النقطة  فان  لدراستهم، 

السباب تتعلق بالحالة املادية املرتدية، عالية وخصوصا بني التاركني لدراستهم االبتدائية 

او املتخرجني من املرحلة االبتدائية. كام ان ثالثة ارباع الذين يجيدون الكتابة والقراءة 

ولكن دون التوجه اىل املدرسة، ممن مل يتوجهوا اىل املدارس بسبب العادات والتقاليد. 

)الجدول االضايف رقم 23(. 

وعند النظر اىل املوضوع من ناحية املناطق فانه من امللفت لالنتباه ان نسبة عالية 

االناضول  منطقة شامل رشق  يف  املرتدية  املادية  الحالة  بسبب  للدراسة  التاركني  من 

من االناث. كام ان املوضوع االخر الذي يجب الوقوف عنده وهو ان املراهقني الذين 

اليذهبون اىل املدارس بسبب عدم وجود مدرسة يف منطقتهم هم من هذه املنطقة. 

اللتني  املنطقتني  ان مدينة اسطنبول احدى  اال وهو  امللفت لالنظار  االخر  واملوضوع 

توجد فيها اعىل نسبة من املشاركني يف الدراسة والذين مل يتمكنوا من مواصلة دراستهم 

بسبب العادات التقاليد )ونسبتها %11(. اما بالنسبة لللذين مل يتمكنوا من مواصلة 

دراستهم بسبب املشاكل الصحية فان اعىل نسبة يف منطقة رشق البحر االسود )18%، 

الفئة العامة %4(.)الجدول االضايف رقم 24(.

وعند النظر اىل موضوع اسباب الغياب عن الدراسة من منظور حالة عمل املراهقني، 

فان عدم الرغبة بالدراسة تايت عىل راس قامئة ردود املشاركني والعاملني حاليا حيث ان 

نسبته تصل اىل %47. اما الحالة املادية املرتدية فتايت يف املرتبة الثانية حيث نسبتها 

%32.5. اما فيام يتعلق بالغري عاملني والذين اليبحثون عن عمل فان نسبتهم تصل اىل 

%30 منهم ممن مل ينجحوا يف االمتحانات الوزارية وفشلوا يف دخول الجامعة. 

2. االسباب الكامنة وراء اختيار العمل 
الحالة  هي  للعمل،  والتوجه  للدراسة  الشباب  ترك  وراء  الكامن  الرئييس  السبب  ان 

املادية املرتدية. ان %40 من الشباب اختاروا العمل عىل الدراسة تعود لالسباب تلك. 

اما بالنسبة للشباب الذين فضلوا العمل عىل الدراسة بسبب عدم رغبتهم يف مواصلة 

الدراسة"  يف  الراغبني   " اما   .34% اىل  تصل  حيث  عالية  تعترب  نسبتهم  فان  التعليم، 

بني  اخرى وعند مقارنة  الثالثة حيث نسبتهم %10.5.  ومن جهة  املرتبة  فياتون يف 

اسباب اختيار العمل بدل الدراسة وبني اسباب غياب الشباب عن املدرسة، فاننا سرنى 

املرتبة االوىل والثانية. وبصورة عامة،  اماكن االسباب املذكورة يف  بانه جرى تغيري يف 

يف  رغبتهم  عدم  املدرسة  عن  الشباب  غياب  وراء  الرئييس  السبب  ان  ذكر  فان حني 

الدراسة، فان السبب الرئييس وراء غياب الشباب العامل عن املدرسة، الحالة املادية 

املرتدية. وبصورة عامة، فانه بالرغم من ان نسبة الشباب الغائب عن الدراسة بسبب 

عدم نجاحهم يف االمتحانات الوزارية وعدم دخولهم الجامعة، عالية )%22(، اال انه 

يف املقابل ان نسبة الشباب الذين توجهوا اىل العمل منخفضة حيث تصل نسبتهم اىل 

%5. وان السبب الرئييس بانهم من الطبقة العليا, وبالتايل فانهم اليعانون من الناحية 

املادية, واغلبية هؤالء الشباب يفضولون االستعداد والدخول اىل االمتحانات الوزارية 

من جديد بدال من العمل.
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 وان السببني "عدم الرغبة بالدراسة" و"الحالة املادية املرتدية" اللتان تاتيان عىل راس 

عنها  االناث  عند  تختلف  الدراسة،  عىل  العمل  تفضيل  وراء  الكامنة  االسباب  قامئة 

عند الذكور. ان نسبة االناث الذاكرات بان الحالة املادية املرتدية وراء تفضيل العمل 

تبلغ %45. وتعترب تلك النسبة عالية سواء كانت عند مقارنتها بنسبتها يف الذكور او 

بالنسبة لالناث اللوايت تركن دراستهن لالسباب االخرى املذكورة انفا. ويف غضون ذلك، 

الذاكرات  فان مل يتم ذكر سبب " تجميع االموال " بني االناث. كام ان نسبة االناث 

لسبب " عدم رغبتهم بالدراسة" تعترب منخفضة جدا عند مقارنتها بنسبتها يف الذكور 

)بالتسلسل %20.5 و %38.5(. وان نسبة االناث بالنسبة للذكور فيام يتعلق بتوجههن 

اعىل. واخريا فان نسبة  تعترب  الوزاري،  االمتحان  النجاح يف  للعمل بسبب فشلهن يف 

االناث املتوجهات اىل العمل لرفض عوائلهن مواصلة الدراسة السباب تتعلق بالعادات 

والتقاليد، %11، بينام هذه النسبة عند الذكور ال تتجاوز 2%.  

هو  كام  الفقرية  الطبقات  بني  الدراسة  عىل  العمل  فضلوا  الذين  املراهقني  نسبة  ان 

فان  بالدراسة  الراغبني  عدم  نسبة  اما  العامة 40%(.  الفئة   ،70%( جدا  عايل  متوقع 

اعىل نسبة لها بني الطبقة فوق املتوسط ودون املتوسط )%42، الفئة العامة 34%(. 

اما نسبة املفضلني للعمل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد فان الطبقة الفقرية تحتل 

السباب  العمل  بتفضيل  يتعلق  وفيام  االخرى.  بالطبقات  مقارنتها  عند   5.5% نسبة 

تتعلق بتجميع االموال فان نسبتها تصل اىل %9 لدى الطبقة املتوسطة وهذه النسبة 

تعترب ملفتة لالنتباه. 

ان اكرث املراحل املتاثرة من الحالة املادية املرتدية هي مرحلة االبتدائية. ولهذا السبب 

فان نسبة املفضلني للعمل بدل الدراسة يف مرحلة االبتدائية حوايل %70. بينام نسبة 

التاركني للدراسة يف مرحلة الثانوية فتبلغ %28. وان السبب الرئييس وراء ترك الشباب 

للدراسة وهم يف املرحلة الثانوية تعود لعدم رغبتهم يف الدراسة. )%52، الفئة العامة 

الثانوية السباب تعود لرفض  للدراسة  التاركني  ان نسبة  امللفت لالنتباه  %34(. ومن 

العوائل ارسالهم بسبب العادات والتقاليد، عالية حيث تصل اىل 7%. 
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اجلدول رقم 43 االسباب الرئيسية وراء تفضيل الشباب للعمل. )%(. 

39,9 احلالة املادية متردية

34,4 الطالب ال يرغب بالدراسة

10,5 لرغبته في العمل

4,6 لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

4,0 رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد

3,1 لتجميع االموال 

1,0 الفشل في الدراسة وترقني قيده

0,5 طالق الوالدين

2,0 ال يوجد رد

100,0 اجملموع

ن : 217

اجلدول رقم 44 االسباب الرئيسية وراء تفضيل الشباب للعمل. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموع الذكور االناث

39,9 38,2 45,3 احلالة املادية متردية

34,4 38,5 20,5 الطالب ال يرغب بالدراسة

10,5 10,5 10,5 لرغبته في العمل

4,6 3,9 7,0 لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

4,0 2,0 10,7 رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد

3,1 4,0 0,0 لتجميع االموال 

1,0 0,7 1,9 الفشل في الدراسة وترقني قيده

0,5 0,7 0,0 طالق الوالدين

2,0 1,4 4,0 ال يوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:13,57 7:درجة احلرية p=0,059

ن : 217

ت ب م م 2013



اجلدول رقم 46 االسباب الرئيسية وراء تفضيل الشباب للعمل. )حسب التحصيل العلمي( )%(. 

اجملموع
خريج الثانوية

 التاركني للدراسة في
مرحلة الثانوية

خريج االبتدائية
 التاركني للدراسة في

مرحلة االبتدائية

39,9 50,1 27,5 37,5 68,7 احلالة املادية متردية

34,4 7,2 51,7 32,2 26,1 الطالب ال يرغب بالدراسة

10,5 15,2 7,0 15,4 3,8 لرغبته في العمل

4,6 22,9  0,0  0,0  0,0 لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

4,0 0,0 6,8 4,1 1,4 رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد

3,1 3,2 4,5 2,4  0,0  لتجميع االموال

1,0 0,0 2,5 0,0  0,0 الفشل في الدراسة وترقني قيده

0,5 0,0  0,0 2,0  0,0 طالق الوالدين

2,0 1,4  0,0 6,4  0,0 ال يوجد رد

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:73,342 28:درجة احلرية p=0,000

ن : 217

اجلدول رقم 45 االسباب الرئيسية وراء تفضيل الشباب للعمل. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموع الطبقة الفقيرة الطبقة دون 
املتوسطة

الطبقة 
املتوسطة

الطبقة فوق 
املتوسطة

الطبقة العليا

39,9 70,1 32,7 17,5 23,7 0,0 احلالة املادية متردية

34,4 21,8 41,9 33,2 41,7 0,0 الطالب ال يرغب بالدراسة

10,5 5,7 8,0 31,4 0,0 0,0 لرغبته في العمل

4,6 0,0 7,9 0,0 18,1 0,0 لعدم جناحه في االمتحانات الوزارية

4,0 0,7 5,5 0,0 0,0 0,0 رفض العوائل السباب تتعلق بالعادات والتقاليد

3,1 0,0 1,9 9,3 0,0 0,0 لتجميع االموال 

1,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 الفشل في الدراسة وترقني قيده

0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 طالق الوالدين

2,0 1,8 0,9 4,8 16,5 0,0 ال يوجد رد

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:56,518 21:درجة احلرية p=0,000

ن : 217
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4. القسم
دور املراهقني في املدرسة   

والتعليم



تقييمات النجاح

الرغبة في االستمرار في التعليم

نسبة الرضاء حول التعليم

خدمة التوجيه في املدرسة

العقوبة في املدرسة

مصروف املراهقني الطالب



1. تقييامت النجاح
يف  جدا  الناجحني  من  او   )52%( ناجحني  اما  الدراسة  يف  املشاركني  الطلبة  اغلبية  ان 

دورسهم )%11(. ان %4 فقط ممن يقيمون انفسهم عىل انهم غري ناجحني او فاشل جدا 

، ناهيك عن الذين يقيمون انفسهم عىل انهم ناجحني جزئيا. ان تقييامت النجاح عند 

االناث اكرث شيوعا منه عند الذكور. اما الذكور فانهم يقيمون انفسهم بحذر اكرث، اضافة 

اىل ان نسبة الذكور الذين يقيمون انفسهم عىل انهم ناجحني جزئيا اكرث منه عند االناث.

وتم تثبيت ان تقييم الشخص لنفسه فيام يتعلق مبدى نجاحه يف دروسه لها عالقة 

انفسهم عىل  يقيمون  الذين  نسبة  وان  واالجتامعية.  االقتصادية  الحالة  مع  متناسقة 

انهم ناجحني او ناجحني جدا بني الطبقة العليا و الطبقة فوق املتوسط هي %82 و 

%76. اما نسبتها عند الطبقة دون املتوسط فهي %59، و نسبتها عند الطبقة الفقرية 

الذين  نسبة  فان  الجنس،  التوزيع حسب  عند  الحال  هو  وكام  فترتاجع حتى 57%. 

يقيمون انفسهم عىل انهم ناجحني جزئيا فانها متباينة بصورة ملحوظة. وان نسبتهم 

تزداد مع تدين  الحالة االجتامعية واالقتصادية لهم، عكس ماهو عند الذين يقيمون 

انفسهم عىل انهم ناجحني. ان نسبة الذين يقيمون انفسهم عىل انهم ناجحني جزئيا 

بني الطبقات العليا، %15.5، بينام نسبتها عند الطبقة الفقرية ترتفع حتى 37%. 

االقتصادية  الحالة  مستوى  مع  والذكور  االناث  عند  النجاح  تقييامت  اىل  النظر  عند 

ان  اكرث.  الفقرية  الطبقة  الذكور واالناث يف  التباين بني  ان  للفرد، سنجد  واالجتامعية 

تقييم النجاح عند اناث الطبقة الفقرية 3,75 من مجموع 5، بينام عند الذكور ترتاجع 

حتى 3.45. )الجدول االضايف رقم 25 - 26(.

عند النظر اىل املوضوع من ناحية املناطق فان اوىل النقاط امللفتة لالنتباه، ان نسبة 

عند  اعىل  هي  االناضول  رشق  شامل  منطقة  يف  بالناجحني  انفسهم  يقيمون  الذين 

الفئة العامة %11(. ان  مقارنتها باملناطق االخرى بصورة ملحوظة. )%39، قيمها يف 

ثالث ارباع املشاركني من هذه املنطقة يقيمون انفسهم عىل انهم ناجحني او ناجحني 

بالنسبة للمشاركني من منطقتي غرب مرمرة وغرب االناضول فان يقيمون  اما  جدا. 

للمشاركني  بالنسبة  اما  االخرى.  باملناطق  مقارنتهم  عند  ناجحني  انهم  عىل  انفسهم 

الذين يقيمون انفسهم بانهم فاشلون فانهن من منطقتي رشق البحر االسود وجنوب 

رشق االناضول. )الجدول االضايف رقم 27(. 

الفرد  واحرتام  النجاح  تقييم  بني  مبارشة  عالقة  هناك  ان  تبني  فان  اخرى  جهة  ومن 

املراهقني  بني  جدا  ناجحني  او  ناجحني  انهم  عىل  انفسهم  يقيمون  نسبة  ان  لنفسه. 

الذين يحرتمون انفسهم %77. ان هذه النسبة يف عند الحاالت الطبيعية %62. بينام 

وعند   .)28 رقم  االضايف  )الجدول  النفسهم، 45%  احرتامهم  يقل  الذين  عند  نسبتها 

النظر اىل تقديرات النجاح للمشاركني من ناحية مؤرش كتلة الجسم، فانه هناك اختالف 

لدى الشباب الذين نصنفهم ضمن الذين يعانون من البدانة املفرطة. حتى وان كانت 

من  اكرث  تبلغ  الفئة،  هذه  جدا، يف  ناجحني  انهم  عىل  انفسهم  يقيمون  الذين  نسبة 

املعدل اال ان الذين يقيمون انفسهم عىل انهم فاشلون اكرث بكثري من قيم الرشيحة 

العامة، اما الذين يقيمون انفسهم عىل انهم ناجحني، فانه دون املستويات. )الجدول 

االضايف رقم 29(.       

اجلدول رقم 47 مستوى جناح املراهقني في دروسهم. )%(. 

0,8 غير ناجح بتاتا

3,3 غير ناجح

31,6 ناجح جزئيا

51,8 ناجح

11,2 ناجح جدا

1,3 ال يوجد رد

100,0 اجملموع

3,70 معدل النجاح

ن : 6200

اجلدول رقم 48 مستوى جناح املراهقني في دروسهم. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموع الذكور االناث

0,8 0,9 0,7 غير ناجح بتاتا

3,3 3,9 2,7 غير ناجح

31,6 36,4 26,6 ناجح جزئيا

51,8 48,3 55,4 ناجح

11,2 9,1 13,3 ناجح جدا

1,3 1,3 1,3 ال يوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

3,70 3,61 3,79 معدل النجاح

x²:98,66 4:درجة احلرية p=0,000

ن : 6200

اجلدول رقم 49 مستوى جناح املراهقني في دروسهم.  )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموع الطبقة الفقيرة الطبقة دون املتوسطة الطبقة املتوسطة الطبقة فوق املتوسطة الطبقة العليا

0,8 2,1 0,7 0,7 0,2 0,7 غير ناجح بتاتا

3,4 3,8 4,0 3,0 2,5 1,5 غير ناجح

31,5 36,7 35,6 29,9 20,6 15,5 ناجح جزئيا

51,8 45,9 49,4 52,8 61,0 60,6 ناجح

11,4 10,8 9,2 11,9 14,7 21,1 ناجح جدا

1,2 0,7 1,1 1,6 1,0 0,6 ال يوجد رد

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

3,70 3,60 3,63 3,73 3,88 4,01 معدل النجاح

x²:174,1516:درجة احلرية p=0,000

ن : 5845
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2. الرغبة مبواصلة الدراسة 
ان اغلبية املشاركني يف الدراسة ممن يرغبون مبواصلة دراستهم )نسبتها %97(. وان 

الطبقات االدىن. كام  العليا اكرث بقليل عند  الدراسة عند الطبقات  الرغبة يف مواصلة 

ان نسبة عدم الراغبني يف مواصلة الدراسة بني الطبقات العليا، %1، بينام نسبتها عند 

الطبقات الفقرية، 4%. 

البحث،  " من   III.C " القسم  الذين يدخلون ضمن  املراهقني  االعالن عن نسبة  تم 

يف   98%( واالقتصادية،  االجتامعية  الحالة  حسب  تعليمهم  يواصلون  مازالوا  والذين 

الطبقات العليا، و%75 يف الطبقات الفقرية(. وعند مقارنتها بنسب الراغبني يف مواصلة 

الدراسة سنجد ان ترك الشباب للدراسة عند الطبقة الفقرية تعود السباب موضوعية 

الحالة االجتامعية  النظر اىل املوضوع من ناحية  اكرث منها شخصية. وعليه فانه عند 

واالقتصادية سرنى ان نسبة الراغبني مبواصلة الدراسة بني الطبقات العليا تبلغ 98% ، 

بينام نسبتها بني الطبقة الفقرية اقل بنسبة %2 مام هي عليه عند الطبقة العليا. كام 

انه تبني ان السبب الرئييس وراء عدم مواصلة شباب الطبقات الفقرية للدراستهم تعود 

اىل الحالة املادية السيئة، وهذا يدعم نتائج بحثنا. 

لقد تم التوصل اىل ان منطقتي ايجة وشامل رشق االناضول تعتربان من اكرث املناطق 

التي تاوي اكرب نسبة للراغبني يف مواصلة دراستهم. وذكر %99 من املشاركون من تلك 

املنطقتني برغبتهم يف امتام دراستهم. 

3. مدى رضا الشباب للتعليم
لقد تم بحث موضوع مدى رضا املشاركني فيام يتعلق بالتعليم، وجمعها تحت عدة 

الدروس، وادارة  البالد، ومحتويات  التعليمي يف  النظام  العناوين هي  عناوين. وهذه 

اكرث  ان  للدروس.  االساتذة  تقديم  وطريقة  وترصفاتهم،  االساتذة  وموقف  املدرسة، 

الخيارات التي تم اختيارها يف كل قسم هي " رايض" ومن ثم يايت باملرتبة الثانية " رايض 

جزئيا". والدراسة تبني ان املشاركني راضني عن اساتذتهم. وعند تناول خياري " رايض " 

و "رايض جدا" مع بعض، فانها تبني ان املشاركني راضني بنسبة %68 من طريقة تقديم 

االساتذة للدروس، وموقف وترصفات االساتذة. اما النسبة االكرب من خيار " عدم الرضا 

" فهي كانت من نصيب النظام التعليمي يف البالد. اما نسبة اختيار خيار " غري رايض " 

و "غري رايض بتاتا" يف املوضوع املذكور انفا فهي تقريبا الربع )24%(. 

كام شملت الدراسة مدى رضا املشاركني من االمكانات املقدمة من قبل املدرسة. وكان 

اغلبية خيارات املشاركني بالنسبة المكانيات املدرسة من نصيب " رايض" و"رايض جزئيا". 

وبينت الدراسة ان املشاركني راضني عىل االكرث عن الجبهة الخارجية للمدرسة والحديقة. 

وكان ثلثي الطلبة املشاركني قد افادوا برضاهم عام جاء سابقا. ومن جهة اخرى ان نسبة 

الطلبة غري الراضني عن املغاسل واملراحض تبلغ اكرث من 30 % )%31(. اما نسبة عدم 

الرضا عن النشاطات االجتامعية، ومستلزمات التعليم، واملختربات فتبلغ حوايل 20%. 

وانه من امللفت لالنتباه ان اقل نسبة ابدت رضاها من االمكانات املقدمة من قبل 

املدرسة هي من اسطنبول، وغرب مرمرة. كام ان املوضوع عندما يكون عن املغاسل 

واملراحض فان عدم الرضا يف منطقة البحر االبيض املتوسط، وجنوب رشق االناضول 

اكرث. )الجدول االضايف رقم 30(. 

اجلدول رقم 50 الرغبة مبواصلة الدراسة. )%(. 

96,6 نعم 

2,2 كال

1,3 ال يوجد رد

100,0 اجملموع

ن : 6200

اجلدول رقم 51 الرغبة مبواصلة الدراسة. )حسب اجلنس، احلالة 
االجتماعية واالقتصادية، نوعية محل االقامة، واملنطقة( )%(. 

اجملموع ال يوجد رد كال نعم

اجلنس

100,0 1,9 1,2 96,9 االناث

100,0 2,4 1,3 96,3 الذكور

p=0,158 2:3,690 درجة احلرية

احلالة االجتماعية واالقتصادية

100,0 0,7 1,4 97,9 الطبقة العليا

100,0 1,4 1,4 97,1
الطبقة فوق 

املتوسط

100,0 1,4 2,8 95,9 الطبقة املتوسطة

100,0 1,4 1,7 96,9
الطبقة دون 

املتوسط

100,0 0,5 3,6 95,8 الطبقة الفقيرة

x²:16,829 8:درجة احلرية p=0,032

نوعية محل االقامة

100,0 1,0 2,1 97,0 املنطقة احلضرية 

100,0 2,1 2,3 95,5 املنطقة الريفية 

x²:0,983 2:درجة احلرية p=0,612

املنطقة

100,0 1,4 3,1 95,5 اسطنبول

100,0 2,0 1,8 96,2 غرب مرمرة

100,0 0,0 1,3 98,7 ايجة 

100,0 2,0 0,3 97,7 شرق مرمرة

100,0 1,0 3,4 95,7 غرب االناضول

100,0 0,5 1,9 97,7
البحر االبيض 

املتوسط

100,0 1,0 5,0 94,0 وسط االناضول

100,0 2,4 2,4 95,2 غرب البحر االسود

100,0 5,3 0,9 93,8 شرق البحر االسود

100,0 0,5 0,3 99,2
شمال شرق 

االناضول 

100,0 1,3 1,8 96,8
الشرق االوسط 

لالناضول

100,0 0,8 1,6 97,6
جنوب شرق 

االناضول 

x²=31,506 11:درجة احلرية p=0,001

100,0 1,3 2,2 96,6 اجملموع
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اجلدول رقم 52 مدى رضا الشباب للتعليم. )%(. 

معدل الدرجات راضي جدا راضي جزئيا راضي غير راضي غير راضي بتاتا

3,25 6,9 44,6 24,7 14,1 النظام التعليمي في البالد 9,6

3,49 10,2 47,2 28,5 9,6 4,5 محتويات الدروس

3,56 12,4 49,8 24,4 8,9 4,6 الكادر االداري للمدرسة 

3,71 15,7 51,9 22,9 6,5 3,0 موقف وتصرفات املدرسني حيال الطلبة

3,68 13,7 54,0 21,9 7,0 3,3 طريقة تقدمي املدرسني للدروس

لم يتم اضافة الذين لم يجيبوا على السؤال والذين يواصلون تعليمهم في مؤسسات التعليم املفتوحة. 

ن : 6200

اجلدول رقم 53 مدى رضا الشباب من الشروط واالمكانات املقدمة من قبل املدرسة. )%(. 

معدل الدرجات راضي جدا راضي جزئيا راضي غير راضي غير راضي بتاتا

3,63 14,4 52,2 19,5 9,4 4,5 اجلبهة اخلارجية ومبنى املدرسة.

3,61 14,6 49,8 22,0 9,3 4,4 حديقة املدرسة

3,40 12,5 41,9 25,4 12,8 7,3 مختبرات املدرسة 

3,38 10,1 43,6 27,6 12,1 6,7
مدى كفاية املواد واملستلزمات التعليمية 

املتعلقة بالدروس

3,49 11,7 48,1 24,0 10,4 5,8 عدد طلبة الصف الواحد

3,40 11,2 44,0 24,9 13,2 6,7
االمكانات الرياضية واالجتماعية املقدمة من 

قبل املدرسة 

3,07 8,1 38,2 22,3 15,3 16,1 مغاسل ومراحض املدرسة

لم يتم اضافة الذين لم يجيبوا على السؤال والذين يواصلون تعليمهم في مؤسسات التعليم املفتوحة. 

ن : 6200

1. مدى رضا الشباب من النظام التعليمي يف البالد
ان مدى رضا الشباب من النظام التعليمي يف البالد يسري بشكل عكيس مع العمر. اذ 

ان الطلبة االصغر عمرا اكرث رضا عن النظام التعليمي منه عند الكبار. ومن جهة اخرى 

زاد  للفرد كلام  االجتامعي واالقتصادي  املستوى  ارتفع  ان كلام  الدراسات  بينت  فقد 

عدم الرضا عن النظام التعليمي من البالد. وان نسبة الراضني عن النظام التعليمي يف 

البالد عند الطبقة الفقرية تبلغ %64، بينام عند الطبقة العليا فانها ترتاجع حتى 36%. 

والوضع هو ذاته بالنسبة لعدم الرضا عن النظام التعليمي يف البالد حيث نسبتها عند 

الطبقة الفقرية %17، بينام نسبتها عند الطبقة العليا 32%. 

كام ان مدى رضا الشباب عن النظام التعليمي يف البالد يختلف ايضا باختالف املناطق 

السكنية. ففي املقيمني يف املناطق الريفية اكرث رضا عن النظام التعليمي يف البالد منها 

عند املقيمني يف املناطق الحرضية )بالتسلسل %62 و %48(. والوضع هو ذاته بالنسبة 

لعدم الرضا عن النظام التعليمي يف البالد حيث ان نسبة عدم الراضني عن النظام يف 

املناطق الريفية فتبلغ %17، بينام نسبتها يف املناطق الحرضية 26%. 

وعند النظر اىل املوضوع من ناحية املناطق، سنجد ان اكرث املناطق الراضية عن النظام 

التعليمي يف البالد هي شامل رشق االناضول ورشق البحر االبيض املتوسط حيث نسبتها 

)بالتسلسل %72 و %67(. اما اقل املناطق الراضية عن النظام التعليمي يف البالد هي 

اسطنبول وغرب مرمرة حيث نسبتها )بالتسلسل %41.5 و 40%(.   

2. مدى رضا الشباب من موقف وترصفات االساتذة
واالقتصادية،  االجتامعية  الحالة  العمرية،  الفئات  ناحية  من  املوضوع  اىل  النظر  عند 

نوعية محل االقامة، فان مدى رضا الشباب من موقف وترصفات االساتذة هي ذاتها اىل 

حد ما يف مدى رضا الشباب من النظام التعليمي يف البالد. اذ ان املشاركني من الفئات 

العمرية 15-12، فان نسبة رضاهم عن االساتذة اعىل منها عند الكبار. اضافة اىل ان 

نسبة الراضني عن موقف وترصفات االساتذة يف الطبقات الفقرية واملناطق الريفية اكرث 

منها عند الطبقات العليا واملناطق الحرضية. 

املدارس  اىل  للذهاب  االمكانية  لديهم  العليا  الطبقات  من  املشاركني  ان  فرضنا  واذا 

املجهزة فان الجدول املذكور يف االعىل سيعكس عكس املتوقع. اضافة اىل انه يف حال 

االخذ بنظر االعتبار املعايري واملتطلبات مع املستوى االجتامعي واالقتصادي، فانه ميكننا 

ان نفهم سبب عدم رضا تلك الطبقات. اضافة اىل ان مراهقي الطبقة العليا يقارنون 

بني االمكانات والوضع يف املدرسة بالرفاهية املوجودة داخل املنزل وعليه ميكنهم ان 

يروا ان الحياة يف املنزل ال تتناسق مع الحياة يف املدرسة. وبالتايل فانه يزيد من مستوى 

عدم رضا الطالب من املدرسة. 

عن  الراضية  املناطق  اكرث  ان  سنجد  املناطق،  ناحية  من  املوضوع  اىل  النظر  وعند 

موقف وترصفات االساتذة هي يف شامل رشق االناضول ورشق البحر االبيض املتوسط 

حيث نسبتها )%89(. اما اقل املناطق رضا هي اسطنبول وغرب مرمرة حيث نسبتها 

)بالتسلسل %55 و 46%(.   
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اجلدول رقم 54 مدى رضا الشباب من النظام التعليمي في البالد. )الفئات 
العمرية، احلالة االجتماعية واالقتصادية، نوعية محل االقامة، واملنطقة( 

 .)%(
اجملموع راض راضي 

جزئيا
غير راضي

الفئات العمرية

100,0 58,7 23,2 18,1 15-12 سنا

100,0 39,5 27,2 33,2 18-16 سنا

x²:285,73 2:درجة احلرية p=0,000

احلالة االجتماعية واالقتصادية

100,0 36,0 31,9 32,1 الطبقة العليا

100,0 46,8 22,8 30,4 الطبقة فوق املتوسط

100,0 46,3 26,9 26,7 الطبقة املتوسطة

100,0 55,0 23,9 21,1 الطبقة دون املتوسط

100,0 64,4 18,6 17,0 الطبقة الفقيرة

x²:124,92 8:درجة احلرية p=0,000

نوعية محل االقامة

100,0 47,7 25,8 26,4 املنطقة احلضرية 

100,0 61,6 21,6 16,8 املنطقة الريفية 

x²:73,827 2:درجة احلرية p=0,000

املنطقة

100,0 41,5 25,8 32,7 اسطنبول

100,0 39,8 29,1 31,1 غرب مرمرة

100,0 59,9 15,0 25,2 ايجة 

100,0 56,8 30,2 13,0 شرق مرمرة

100,0 53,4 24,6 22,0 غرب االناضول

100,0 43,6 29,0 27,4 البحر االبيض املتوسط

100,0 43,1 29,8 27,1 وسط االناضول

100,0 52,9 19,8 27,3 غرب البحر االسود

100,0 67,0 18,0 15,0 شرق البحر االسود

100,0 72,2 15,3 12,5 شمال شرق االناضول 

100,0 53,0 27,7 19,3 الشرق االوسط لالناضول

100,0 55,1 23,2 21,7 جنوب شرق االناضول 

x²:254,117 22:درجة احلرية p=0,000

100,0 51,5 24,7 23,8 اجملموع

4. الخدمات التوجيهية واالرشادية يف املدرسة
االرشاديةيف  التوجيهية  الخدمات  بوجود  ذكروا  الدراسة  يف  املشاركني  من   80% ان 

املدرسة. وان هذه النسبة اعىل يف املناطق الحرضية )%81( بينام نسبتها يف املناطق 

الريفية ال تفرق كثريا عن نسبتها يف املناطق الحرضية حيث نسبتها يف الريف )76.5%(. 

واىل جانب ذلك، فان %71.5 من املشاركني اللذين توجد يف مدارسهم خدمات توجيهية 

فيها  يتم  التي  املواقف  من   59% وان  الخدمات.  تلك  من  يستفادون  ال  وارشادية، 

استشارة املدرس املوجه، يكون الطالب هو الذي يطلب مقابلة املدرس املوجه. بينام 

%35 من املواقف تتم معالجتها بناءا عىل طلب املدرس املوجه. 

عدد  ان  اال  املدارس،  اغلبية  يف  وارشادية  توجيهية  خدمات  وجود  من  بالرغم  وانه 

ان عدم كفايتها. وعند  اىل  قليلة مام تشري  املوجه  املدرس  التي تجرى من  املقابالت 

النظر اىل املواضيع التي بحثها مع املدرس املوجه قد ميكن ان نفهم السبب وراء عدم 

االكتفاء. ويايت موضوع " الدروس" عىل راس اخر املواضيع التي تم بحثها مع املدرس 

فيام  للطالب  الدعم  تقدم  التي  الهيكلية  ولغياب  نسبته 60%.  كانت  حيث  املوجه 

يتعلق مبوضوع الدروس فان املدرس املوجه يقوم بهذه املهمة بدال من تقديم النصائح 

واالستشارات النفسية التي تعترب من مهامه الرئيسية.   

 اجلدول رقم 55 مدى رضا الشباب من موقف وتصرفات االساتذة. )الفئات 
العمرية، احلالة االجتماعية واالقتصادية، نوعية محل االقامة، واملنطقة( 

 .)%(
اجملموع راض راضي 

جزئيا
غير راضي

الفئات العمرية

100,0 71,2 21,8 7,1 15-12 سنا

100,0 61,4 24,9 13,7 18-16 سنا

x²:128,84 2:درجة احلرية p=0,000

احلالة االجتماعية واالقتصادية

100,0 62,4 24,6 13,0 الطبقة العليا

100,0 64,1 25,9 10,0 الطبقة فوق املتوسط

100,0 64,1 25,0 10,9 الطبقة املتوسطة

100,0 70,6 22,0 7,4 الطبقة دون املتوسط

100,0 71,7 17,6 10,6 الطبقة الفقيرة

x²:56,57 8:درجة احلرية p=0,000

نوعية محل االقامة

100,0 65,9 23,7 10,4 املنطقة احلضرية 

100,0 72,2 20,8 7,0 املنطقة الريفية 

x²:32,79 2:درجة احلرية p=0,000

املنطقة

100,0 55,1 29,6 15,3 اسطنبول

100,0 45,7 36,1 18,2 غرب مرمرة

100,0 72,9 15,6 11,5 ايجة 

100,0 68,9 28,0 3,1 شرق مرمرة

100,0 65,1 25,9 9,0 غرب االناضول

100,0 74,9 18,4 6,7 البحر االبيض املتوسط

100,0 63,0 29,3 7,7 وسط االناضول

100,0 73,7 17,5 8,9 غرب البحر االسود

100,0 88,9 7,1 4,0 شرق البحر االسود

100,0 89,4 7,8 2,8 شمال شرق االناضول 

100,0 75,8 17,7 6,5
الشرق االوسط 

لالناضول

100,0 68,4 20,4 11,2 جنوب شرق االناضول 

x²:371,81 22:درجة احلرية p=0,000

100,0 67,6 22,9 9,5 اجملموع
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اجلدول رقم 56 وجود اخلدمات التوجيهية واالرشادية في املدرسة. )%(. 

80,0 نعم موجود 

19,8 كال اليوجد

0,2 اليوجد رد

100,0 اجملموع

ن : 6200

اجلدول رقم 57 وجود اخلدمات التوجيهية واالرشادية في املدرسة. )حسب محل االقامة( )%(. 

اجملموع املناطق الريفية املناطق احلضرية

80,0 76,5 81,4 نعم موجود 

19,8 23,4 18,4 كال اليوجد

0,2 0,1 0,2 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:14,809 1:درجة احلرية p=0,000

ن : 6200

اجلدول رقم 58 مقابلة املدرس املوجه لبحث املشاكل اخلاصة للطالب. 
 .)%(

71,5 كال

28,4 نعم

0,2 اليوجد رد

100,0 اجملموع

ن : 4967

اجلدول رقم 59 اجلهة التي طلبت اجراء املقابلة. )%(. 

58,4 من الطالب

6,1 من العائلة

35,0 من املدرس

0,6 اليوجد رد

100,0 اجملموع

ن : 1530

اجلدول رقم 60 وجود اخلدمات التوجيهية واالرشادية في املدرسة . )حسب املناطق( )%(. 

جملموع
ا

ضول
شرق االنا

ب 
جنو

ضول
ط لالنا

س
شرق االو

ال

ضول
شرق االنا

شمال 

سود
حر اال

شرق الب

سود
حر اال

ب الب
غر

ضول
ط االنا

س
و

ط
س

ض املتو
حر االبي

الب

ضول
ب االنا

غر

شرق مرمرة

جة
اي

ب مرمرة
غر

طنبول
س

ا

جد
كال اليو

19,8 12,8 15,5 13,3 15,1 26,8 22,8 10,6 21,5 17,8 11,4 28,0 32,5 نعم موجود

80,0 86,6 84,5 86,7 84,9 73,2 77,2 88,9 78,3 82,1 88,6 72,0 67,4 اليوجد رد

0,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 اجملموع

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

x²=250,309 11:درجة احلرية p=0,000

ن : 6200

عند النظر اليها من ناحية املنطقة فانه من امللفت لالنتباه اىل انه وعىل وجه الخصوص 

يف اسطنبول و منطقة غرب مرمرة هي من اكرث املناطق التي تفتقر للخدمات االرشادية 

يف املدارس بحسب املشاركني.  

وكام تم ذكره اعاله، يايت موضوع " الدروس" عىل راس اخر املواضيع التي تم بحثها مع 

املدرس املوجه حيث كانت نسبته %60. وعند اضافة امتحانات مرحلة الثانوية والجامعة، 

مع  الدروس  موضوع  يبحثون  الذي  الذكور  نسبة  وان  ترتفع حتى 68%.  النسبة  فان 

املدرس املوجه اكرث منه عند االناث )بالتسلسل %62 و %58(.  اما موضوع االمتحانات 

فهي اكرث املواضيع التي يتم بحثها من قبل االناث مقارنة بالذكور. وحتى وان كان موضوع 

االمتحانات بني الفئة العمرية 18-16 عاما اكرث تداوال اال ان موضوع الدروس اكرث املواضيع 

التي يتم بحثها مع املدرس املوجه سواء كانت بني الفئة العمرية 15-12 عاما او 16-18 

عاما. ومن ثم يايت موضوع االصدقاء )%13، مع االصدقا االناث والذكور %17(. ومن ثم 

املاكل العائلية )%7.5(. وعكس موضوع االمتحان فان اكرث الخدمات االستشارية املقدمة 

للفئة العمرية 15-12 عاما تتعلق بالصداقة. اما النقطة االخرى امللفتة لالنتباه قلة عدد 

الذين اخذوا خدمات استشارية فيام يتعلق مبواضيع مهمة مثل " السجائر والكحول".

ت ب م م 722013



وعند النظر اىل املواضيع التي تم بحثها مع املدرس املوجه حسب الحاالت االقتصادية 

واالجتامعية، فاننا نجد فروقات ذات دالالت احصائية. ان نسبة بحث موضوع الدروس 

مع املدرس املوجه تعترب عالية بني الطبقة الفقرية )%65.5 : الرشيحة العامة 60%(. 

اما عند الطبقات العليا فان موضوع الصداقة واالمتحانات من اكرث املواضيع التي تم 

بحثها مع املدرس املوجه عند مقارنتها بالطبقات االخرى. وحتى وان كان العدد ضئيل 

اال ان موضوع العقوبات التاديبية هي من اكرث املواضيع التي تم بحثها مع املدرس 

املوجه عند الطبقات العليا. ولكن امللفت لالنتباه ان الطبقة الفقرية مل تبحث بتاتا مع 

املدرس املوجه موضوع العقوبات التاديبية. وحتى وان كانت خالل فرتات متباينة اال 

ان من املواضيع التي تم بحثها ايضا من قبل الطبقة العليا هي املشاكل العائلية. )1% 

: الرشيحة العامة 8%(.   

اجلدول رقم 61 اخر املواضيع التي مت بحثها مع املدرس املوجه. )%(. 

60,2 الدروس 

13,0 االصدقاء

7,5 املشاكل العائلية

7,4 االمتحانات الثانوية واجلامعة

3,6 الصداقة بني الذكور واالناث

1,8 املدرسني / املسؤولني

1,4 والصحة، واحلالة النفسية الثقة بالنفس، 

0,7 العقوبات التاديبية

0,7 السجائر والكحول

0,6 عدم املواظبة على الدوام 

1,7 االخرى 

1,3 اليوجد رد

100,0 اجملموع

ن : 1530

اجلدول رقم 62 اخر املواضيع التي مت بحثها مع املدرس املوجه. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموع الذكور االناث

60,2 62,4 58,0 الدروس 

13,0 11,5 14,5 االصدقاء

7,5 6,1 8,8 املشاكل العائلية

7,4 6,1 8,7 االمتحانات الثانوية واجلامعة

3,6 3,2 4,0 الصداقة بني الذكور واالناث

1,8 2,5 1,2 املدرسني / املسؤولني

1,4 1,4 1,5 والصحة، واحلالة النفسية الثقة بالنفس، 

0,7 1,1 0,3 العقوبات التاديبية

0,7 1,1 0,3 السجائر والكحول

0,6 0,9 0,3 عدم املواظبة على الدوام 

1,7 2,7 0,7 االخرى 

1,3 1,0 1,7 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:39,188 23:درجة احلرية p=0,019

ن : 1530
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اجلدول رقم 64 اخر املواضيع التي مت بحثها مع املدرس املوجه. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموع
الطبقة الفقيرة

الطبقة دون 
املتوسطة

الطبقة املتوسطة
الطبقة فوق 

املتوسطة
الطبقة العليا

59,7 65,5 59,9 60,9 48,0 56,7 الدروس 

13,2 10,5 12,9 11,6 21,6 17,0 االصدقاء

7,6 6,8 8,7 7,3 7,9 1,4 املشاكل العائلية

7,7 6,9 6,8 7,5 11,2 14,1 االمتحانات الثانوية واجلامعة

3,4 4,8 2,5 3,2 5,1 6,6 الصداقة بني الذكور واالناث

1,8 0,7 1,2 3,0 3,0 1,1 املدرسني / املسؤولني

1,5 1,2 2,3 1,1 0,0 0,0 والصحة، واحلالة النفسية الثقة بالنفس، 

0,7 0,0 0,7 0,6 1,8 1,1 العقوبات التاديبية

0,6 0,4 0,7 0,8 0,6 0,0 السجائر والكحول

0,6 0,0 1,0 0,4 0,7 0,0 عدم املواظبة على الدوام 

1,6 1,7 2,0 1,3 0,0 2,1 االخرى 

1,4 1,4 1,3 2,3 0,0 0,0 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:87,708 88:درجة احلرية p=0,489

ن : 1538

وعند النظر اىل املواضيع التي تم بثها مع املدرس املوجه من ناحية اشكال العوائل، 

ان نسبة تناول الطالب الذي يعيشون مع عائلة مشتتة او احد غياب احد الوالدين، 

العامة  الرشيحة   :  22%( االخرين.  عند  منه  ارتفاعا  اكرث  العائلية  املشاكل  ملوضوع 

%7.5( )الجدول االضايف رقم 31(.   

لقد تم توجيه سؤال اىل الطالب املستفيدين من الخدمات التوجيهية واالرشادية، حول 

مدى رضاهم من املقابلة التي اجروها مع املدرس املوجه. وعليه فان نسبة الطالب 

الذين ابدوا رضاهم او اعربوا بانهم راضون جدا، هي %77. كام ان االناث راضن عن 

وعند   .)32 رقم  االضايف  )الجدول  الذكور   من  اكرث  واالرشادية،  التوجيهية  الخدمات 

النظر اىل املوضوع من ناحية الفئة العمرية سنجد ان الطالب من الفئة العمرية -12

15 عاما اعربو عن رضاهم او راضون جدا وكانت نسبتهم %81.5. اال ان هذه النسبة 

اقل عند الفئة العمرية 18-16 عاما حيث كانت %71.  )الجدول االضايف رقم 33(. 

)الجدول  الطبقات االخرى.  اكرث رضا من  الفقرية  الطبقة  ومن جهة اخرى فان طلبة 

االضايف رقم 34(.          

اجلدول رقم 63 اخر املواضيع التي مت بحثها مع املدرس املوجه. )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع 18-16 عاما 15-12 عاما 

60,2 59,3 60,8 الدروس 

13,0 9,1 15,5 االصدقاء

7,5 7,2 7,7 املشاكل العائلية

7,4 11,2 5,0 االمتحانات الثانوية واجلامعة

3,6 3,9 3,4 الصداقة بني الذكور واالناث

1,8 2,3 1,5 املدرسني / املسؤولني

1,4 1,3 1,5 والصحة، واحلالة النفسية الثقة بالنفس، 

0,7 1,0 0,5 العقوبات التاديبية

0,7 1,5 0,2 السجائر والكحول

0,6 0,6 0,6 عدم املواظبة على الدوام 

1,7 1,4 1,9 االخرى 

1,3 1,2 1,4 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:74,08823:درجة احلرية p=0,000

ن : 1530
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5. العقوبات التاديبية املطبقة من قبل املدرسة 
ان اغلبية الطلبة مل يحصلوا عىل اية عقوبات تاديبية من قبل املدرسة )%96(. ان نسبة 

الذكور الذين ذكروا بانهم حصلوا عىل عقوبات تاديبية يف الفئة العمرية 18-16 عاما 

ويف املناطق الحرضية اكرث. وعند النظر اىل العقوبات التاديبية مع الرغبة يف مواصلة 

الدراسة، فاننا نجد اختالف ملحوظ. كام ان نسبة الحاصلني عىل العقوبات التاديبية 

بني غري الراغبني يف مواصلة الدراسة، %15. بينام تلك النسبة عند الراغبني يف مواصلة 

الدراسة %4 فقط. 

)بالتسلسل %55 و 46%(.   

اجلدول رقم 65 اخر املواضيع التي مت بحثها مع املدرس املوجه. )حسب نوع العائلة( )%(. 

اجملموع
العائلة املتشتتة

عائلة بغياب احد 
الوالدين

العائلة التقليدية 
الواسعة

االسرة النواة 

60,2 49,7 43,5 55,3 61,8 الدروس 

13,0 5,7 16,1 12,4 13,3 االصدقاء

7,5 21,9 21,8 8,8 6,1 املشاكل العائلية

7,4 7,7 10,4 4,5 7,6 االمتحانات الثانوية واجلامعة

3,6 4,1 0,0 6,7 3,4 الصداقة بني الذكور واالناث

1,8 3,1 0,0 2,2 1,8 املدرسني / املسؤولني

1,4 0,0 2,1 3,1 1,3 والصحة، واحلالة النفسية الثقة بالنفس، 

0,7 0,0 0,0 0,0 0,8 العقوبات التاديبية

0,7 1,9 0,0 0,9 0,6 السجائر والكحول

0,6 0,0 0,0 0,2 0,7 عدم املواظبة على الدوام 

1,7 2,6 3,8 1,9 1,6 االخرى 

1,3 3,2 2,3 4,0 1,0 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:106,023 69:درجة احلرية p=0,003

ن : 1530

اجلدول رقم 66 مدى رضا الطالب من اخر املواضيع التي مت بحثها مع 
املدرس املوجه. )%(. 

2,3 غير راض بتاتا

6,5 غير راضي

12,7 راضي جزئيا

57,6 راضي 

19,7 راضي جدا 

1,2 اليوجد رد 

100,0 اجملموع

3,87 املعدل 

ن : 1530

 اجلدول رقم 67 حالة العقوبات التاديبية، وعقوبة االنذار، وعقوبة االقصاء 
)حسب اجلنس، الفئات العمرية، نوعية محل االقامة، ومدى الرغبة في 

مواصلة الدراسة( )%(. 

اجملموع اليوجد رد نعم  كال

اجلنس

100,0 0,3 2,4 97,3 االناث

100,0 0,1 5,9 94,0 الذكور

x²:44,896 1:درجة احلرية p=0,000

الفئات العمرية

100,0 0,1 3,4 96,5 15-12 سنا

100,0 0,3 5,6 94,1 18-16 سنا

x²:24,5081:درجة احلرية p=0,000

نوعية محل االقامة

100.0 0.3 4.8 95.0 املنطقة احلضرية 

100.0 0.0 2.8 97.2 املنطقة الريفية 

x²:4,820 1:درجة احلرية p=0,028

الرغبة في مواصلة الدراسة

100,0 0,1 4,0 95,9 نعم 

100,0 0,0 15,3 84,7 كال 

100,0 3,6 2,5 93,9 اليوجد رد

x²:39,530 1:درجة احلرية p=0,000

100,0 0,2 4,2 95,6 اجملموع
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اجلدول رقم 68 العقوبات التي حصل عليها الطالب طوال مدة دراسته. 
)حسب اجلنس( )%(. 

اجملموع الذكور االناث

84,3 84,2 84,5 عقوبة االنذار 

11,5 12,5 8,9 عقوبة االقصاء

1,6 1,7 1,4 االخرى

2,6 1,6 5,2 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:0,8272:درجة احلرية p=0,661

ن : 260

اجلدول رقم 69 العقوبات التي حصل عليها الطالب طوال مدة دراسته. 
)حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع 18-16 عاما 15-12 عاما 

84,3 82,4 86,2 عقوبة االنذار 

11,5 16,2 6,8 عقوبة االقصاء

1,6 0,8 2,4 االخرى

2,6 0,6 4,7 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:6,5972:درجة احلرية p=0,037

ن : 260

ان اغلبية العقوبات الواردة من قبل الطلبة هي " عقوبة االنذار " حيث وصلت نسبتها 

)%84(. واثبتت الدراسة ان نسبة الذين حصولوا لعقوبة االنذار عند الذكور مقاربة 

منها عند االناث. ومن ثم تليها عقوبة " االقصاء من املدرسة" ونسبتها %11.5. ومن 

امللفت لالنتباه ان الذكور حصلوا عىل عقوبة " االقصاء من املدرسة"  اكرث من االناث. 

)وبالتسلسل %12.5 و %9(. وعند النظر اىل املوضوع من ناحية الفئة العمرية فان 

عقوبة االنذار عند االقل عمرا، اكرث، بينام عقوبة االقصاء عند الطلية االكرب سنا، اكرث. 

وعند النظر اىل العقوبات من ناحية الحالة االقتصادية واالجتامعية فان الطبقة الفقرية 

اقل الطبقات التي حصلت عىل عقوبة االنذار حيث نسبتها )%59، الرشيحة العامة 

%84.5(. ويف املقابل فان نسبة الطبقة الفقرية بني الحاصلني عىل عقوبة االقصاء اكرث 

منها يف الطبقات االخرى حيث نسبتها )%41، الرشيحة العامة 12%(.       

6. مرصوفات الطالب املراهق
ذكر %8 من املشاركني ان الياخذون مرصوفات. اما نسبة املشاركني الذين يستلمون 

مرصوفات اقل من 30 لرية تركية تبلغ %67.5. وان معدل املرصوفات االسبوعية تبلغ 

26.5 لرية تركية. وبينت الدراسات ان الفرق بني االناث والذكور ضئيل للغاية حيث ان 

مرصوفات الذكور اعىل بقليل منه عند االناث. كام ان الدراساست تبني انه كلام زاد 

عمر املشارك يزداد مرصوفه. اما نسبة املشاركني من املانطق الحرضية الذين الياخذون 

الريفية.  املناطق  ترتفع اىل %13 يف  النسبة  ان هذه  اال  فتبلغ 6%،  بتاتا،  مرصوفات 

اضافة اىل ان نسبة املرصوفات لدى املناطق الحرضية اعىل منه عند املناطق الريفية. 

وعىل سبيل املثال، فان نسبة املشاركني الذين ياخذون مرصوفات اسبوعية تتجاوز الـ 

30 لرية تركية يف املناطق الحرضية تبلغ %28، بينام نسبتها يف املناطق الريفية 14%. 

بالحالة  مبارشة  عالقة  لها  املرصوفات  مقدار  فان  متوقع  هو  وكام  اخرى  جهة  ومن 

االجتامعية واالقتصادية للمشارك. )الجدول االضايف رقم 35-38(. 

ذكر %77 من املشاركني ان ياخذون مرصوفات بصورة منتظمة. وحتى وان كان الفرق 

ضئيل بني الفئات العمرية فيام يتعلق مبوضوع املرصوفات، اال انه كلام زاد عمر املشارك 

كلام كان يستلمها بصورة منتظمة اكرث. وان نسبة انتظام استالم املرصوف يف املناطق 

بشكل  متناسبة  انها  كام   .)66%( الريفية  املناطق  يف  بينام   ،)80%( تبلغ  الحرضية 

مبارش مع الحالةاالجتامعية واالقتصادية ايضا. اضافة اىل انتظام استالم املرصوفات يف 

الطبقات العليا اكرث منها يف الطبقات االخرى. وعىل سبيل املثال ان ان نسبة املستلمني 

للمرصوفات بصورة منتظمة يف الطبقات العليا تبلغ %92.5، بينام يف الطبقات الفقرية 

فان اكرث من نصف املشاركني )%51( يستلمون مرصوفات بني الحني واالخر. 

اجلدول رقم 70 العقوبات التي حصل عليها الطالب طوال مدة دراسته. 
)حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموع الطبقة 
الفقيرة

الطبقة 
دون 

املتوسطة

الطبقة 
املتوسطة

الطبقة 
فوق 

املتوسطة

الطبقة 
العليا

84,5 59,2 81,6 90,8 85,4 84,9
عقوبة 
االنذار 

11,8 40,8 12,3 8,4 3,6 15,1
عقوبة 

االقصاء

1,4 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 االخرى

2,4 0,0 2,9 0,9 11,0 0,0
اليوجد 

رد

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²=10,154 serbestlik derecesi:8 p=0,254

ن : 241

اجلدول رقم 71 املعدل االسبوعي ملصروفات الطالب املراهق. )%(. 

7,9 الياخذ مصروف

16,1 اقل من 5 ليرات تركية

17,2 10-6 ليرة تركية

19,6 20-11 ليرة تركية

14,6 30-21 ليرة تركية

6,4 40-31 ليرة تركية

9,2 50-41 ليرة تركية

8,2 اكثر من 51 ليرة تركية

0,4 اجملموع

0,4 املعدل 

ن : 6200

ت ب م م 762013



اجلدول رقم 72 اخذ الطالب للمصروف بشكل منتظم من عدمه. 
)حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع 18-16 عاما 15-12 عاما 

76,7 78,4 75,6 ياخذ مصروفا بشكل منتظم 

22,6 20,7 23,7 ياخذ مصروفا بني احلني واالخر

0,8 0,9 0,7 اليوجد رد

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:7,479 1:درجة احلرية p=0,006

ن : 5686

اجلدول رقم 73 نفقات املراهقني الذين ياخذون مصروفات.  )%(. 

87,6 املاكل والشرب

46,9 املستلزمات املدرسية 

24,3 املواصالت

11,5 الهوايات

10,4 االماكن الترفيهية )السينما ..الخ(

6,5 لشراء الكتب واجملالت

3,8 االنترنت كافي 

1,9 لشراء لعب سي دي 

0,8 لشراء سي دي اغاني

0,1 شراء السجائر

0,1 لشراء املالبس 

0,0 لشراء سي دي افالم

0,0 شراء لعب 

0,0 اليوجد رد 

0,2 اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد واحد.

ن : 5686

اجلدول رقم 74 نفقات املراهقني الذين ياخذون مصروفات. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموع الطبقة الفقيرة الطبقة دون 
املتوسطة

الطبقة املتوسطة الطبقة فوق 
املتوسطة

الطبقة العليا

87,9 85,5 89,5 87,7 87,3 82,4 املاكل والشرب

46,4 39,1 43,5 48,3 55,6 53,7 املستلزمات املدرسية 

24,3 14,4 21,0 29,3 30,4 29,1 املواصالت

11,7 2,2 8,9 12,7 21,7 25,6 الهوايات

10,6 2,3 5,6 13,2 21,3 28,4 االماكن الترفيهية )السينما ..الخ(

6,4 7,1 4,6 6,7 8,6 13,5 لشراء الكتب واجملالت

3,8 2,0 3,0 5,4 3,2 6,1 االنترنت كافي 

1,9 0,5 1,2 2,7 2,8 3,2 لشراء لعب سي دي 

0,8 0,5 0,4 0,6 1,9 4,2 لشراء سي دي اغاني

0,2 0,0 0,3 0,1 0,5 0,0 شراء السجائر

0,2 0,0 0,2 0,3 0,2 0,0 لشراء املالبس 

194,4 153,7 178,2 207,1 233,5 246,1 لشراء سي دي افالم

87,9 85,5 89,5 87,7 87,3 82,4 شراء لعب 

46,4 39,1 43,5 48,3 55,6 53,7 اليوجد رد 

24,3 14,4 21,0 29,3 30,4 29,1 اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد واحد. 

ن : 5377

ان نسبة الشباب الذين ينفقون مرصوفات للامكل واملرشب تبلغ )%88(. ومن ثم تليها 

يتم  التي  بالنسبة للمرصوفات  املدرسية )%47(، واملواصالت )%24(.اما  االحتياجات 

انفاقها ضمن هدفها الرئييس مثل رشاء املجالت، والكتب، مامرسة الهوايات ...وغريها  

فانها تعترب ضئيلة جدا. وان النظر اىل املوضوع من ناحية الطبقات مبا فيها املراهقني، 

سيوضح الصورة اكرث. ان نسبة الشباب الذين ينفقون اموالهم من اجل املاكل تبلغ اكرث 

من %85 يف كافة الطبقات. اما نسبة املرصوفات املنفقة من اجل االحتياجات املدرسية 

العليا منها عند الطبقات االخرى. ولكن الفرق  واملواصالت فانها اعىل عند الطبقات 

االسايس يف املرصوفات املنفقة من اجل ما ذكراعاله مثل مامرسة الهوايات واملشاركة يف 

النشاطات الرتفيهية ...وغريها. وعليه فان املرصوفات التي تم انفاقها من اجل مامرسة 

الهوايات لدى الطبقات العليا تبلغ %26، بينام عند الطبقات الفقرية فتبلغ %2 فقط. 

وفيام   ،2% و   28% فتبلغ  الرتفيهية  النشاطات  يف  للمشاركة  بالنسبة  النسبة  وهذه 

يتعلق برشاء الكتب واملجالت فتبلغ %13.5 و 7%.

77 دور املراهقني في املدرسة والتعليم



5. القسم 
املراهق واحلياة العملية



نوع العمل الذي يعمل به املراهق

شروط عمل املراهق

الرضاء من احلياة العملية

العنف في مكان العمل



ان نسبة ضئيلة من املراهقني املشاركني يف الدراسة )%5(، تتكون من العاملني، والذين 

يدرسون ويعملون يف الوقت ذاته، والباحثني عن العمل. ان نسبة املراهق الذي يدرس 

ويعمل يف الوقت ذاته، والباحث عن العمل يف العائلة الغائب احد والديه تبلغ )11%( 

اما نسبته يف الرشيحة العامة فانها تتجاوز الضعفني، اما يف العوائل املشتتة فتبلغ 10%. 

والدراسة تبني انه هناك عالقة بني نوع العائلة والحياة العملية للمراهق وانه موضوع 

يستحق تناوله بصورة تفصيلية اكرث. 

1. نوع العمل الذي يعمل فيه املراهق
التجارية،  واملحالت  والخياطة،  الحالقة،  يف  يعملون  العاملني  املراهقني  اغلبية  ان 

واملطاعم )%34(. اما نسبتهم يف املصانع والورش فتبلغ )%21(، ويف الزراعة )18%(، 

واالعامل التابعة للعائلة )الرشكات الخاصة مثال( )16%(. 

عمل  فان   ،39-40 رقم   االضايف  الجدول  و   76-78 رقم  الجدول  يف  مبني  هو  وكام 

واالجتامعية،  االقتصادية  والحالة  العمرية،  والفئة  الجنس،  باختالف  تختلف  املراهق 

ومحل االقامة، ونوع العائلة. 

اجلدول رقم 75 عمل املراهق.  )%(. 

15,6 العمل التابع للعائلة

20,8 محل عمل يقوم باالنتاج )عامل في القطاع الصناعي(

34,0 حالق، خياط، بائع ...الخ )قطاع اخدمات(

17,7 املزرعة، احلديقة )عامل في القطاع الزراعي(

5,8 الغزل والنسيج

2,7 عامل انشاءات 

1,1 تدريب 

1,9 االخرى

0,4 اليوجد رد 

100,0 اجملموع

اجلدول رقم 76 عمل املراهق. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموع الذكور االناث

15,6 17,9 7,1 العمل التابع للعائلة

20,8 25,1 5,3
محل عمل يقوم باالنتاج )عامل في القطاع 

الصناعي(

34 34,4 32,6 حالق، خياط، بائع ...الخ )قطاع اخدمات(

17,7 15,2 26,9 املزرعة، احلديقة )عامل في القطاع الزراعي(

5,8 2,6 17,5 الغزل والنسيج

2,7 3,5 0,0 عامل انشاءات 

1,1 0,8 2,2 تدريب 

1,9 0,6 6,7 االخرى

0,4 1,7 اليوجد رد 

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:36,265 7:درجة احلرية p=0,000

اجلدول رقم 77 عمل املراهق. )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع  16-18
عاما

 12-15
عاما 

15,6 14,5 20,3 العمل التابع للعائلة

20,8 19,1 28,8
محل عمل يقوم باالنتاج )عامل في القطاع 

الصناعي(

34,0 32,7 40,1 حالق، خياط، بائع ...الخ )قطاع اخدمات(

17,7 20,0 6,8 املزرعة، احلديقة )عامل في القطاع الزراعي(

5,8 6,2 4,0 الغزل والنسيج

2,7 3,3 0,0 عامل انشاءات 

1,1 1,3 0,0 تدريب 

1,9 2,3 0,0 االخرى

0,4 0,4 0,0 اليوجد رد 

100,0 100,0 100,0 اجملموع

x²:3,638 7:درجة احلرية p=0,725

اجلدول رقم 78 عمل املراهق. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

الطبقة فوق الطبقة العليا
املتوسطة

الطبقة 
املتوسطة

الطبقة دون 
املتوسطة

اجملموعالطبقة الفقيرة

100,036,415,214,66,014,8العمل التابع للعائلة

محل عمل يقوم باالنتاج )عامل في القطاع 
الصناعي(

0,00,025,020,925,421,4

0,046,438,839,715,134,6حالق، خياط، بائع ...الخ )قطاع اخدمات(

0,00,02,117,140,217,9املزرعة، احلديقة )عامل في القطاع الزراعي(

0,09,65,15,06,45,5الغزل والنسيج

0,00,02,51,54,92,3عامل انشاءات 

0,00,03,40,90,01,2تدريب 

0,07,66,00,12,12االخرى

0,00,02,00,00,00,4اليوجد رد 

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:56,370 28:درجة احلرية p=0,000

ت ب م م 802013



نسبة  فان  الجنس  ناحية  من  توزيعها  حسب  املوضوع  االعتبار  بنظر  االخذ  وعند 

الذكور العاملني يف املجال الصناعي واالعامل التابعة للعائلة )الرشكات الخاصة مثال(، 

واملزارع،  والنسيج  الغزل  مجال  يف  العاملني  فان  املقابل  ويف  االناث.  عند  منها  اكرث 

والحدائق فان نسبة االناث اكرث. وعند النظر اىل املوضوع من ناحية الفئة العمرية، 

فان االختالف امللفت لالنتباه انتشار عمل املراهقني الكبار يف مجال الزراعة كعامل. 

وعند بحث املوضوع من ناحية الحالة االجتامعية واالقتصادية فان العمل مع العوائل 

العاملني كعامل يف  بينام نسبة  الحالة االجتامعية واالقتصادية.  لها عالقة مبارشة مع 

نسبة  فان  متوقع،  هو  وكام  وايضا  املستوى.  بانخفاض  تزداد  فانها  الزراعي  املجال 

العاملني يف مجال القطاع الصناعي والخدمات يف املناطق الحرضية اكرث وباملقابل فان 

 .)39 رقم  االضايف  )الجدول  اكرث.  الريفية  املناطق  الزراعي يف  باملجال  العاملني  نسبة 

وميكن ربط عالقة بني انتشار العمل كعامل يف الزراعة نوع العائلة يف املناطق الريفية. 

)الجدول االضايف رقم 40(.

التقليدية  العوائل  اىل  ينتمون  الذين  من  هم  عوائلهم  مع  العاملني  املراهقني  ان 

ان  كام  االناضول.  اسطنبول ووسط  مدينة  واغلبيتهم يف  النواة  العوائل  او  الواسعة 

نسبتها عالية ايضا يف املناطق رشق البحر االسود، والرشق االوسط لالناضول اال انه 

من ناحية العدد تبقى منخفضة. اما العاملني يف مجال الخدمات فان نسبتها عالية 

واسطنبول   ،)45%( وايجة   ،)77%( مرمرة  غرب  بالتسلسل،  وهي  مناطق  ثالث  يف 

يف  عالية  نسيتها  فان  الزراعي  املجال  يف  كعامل  العاملني  فان  املقابل  ويف   .)45%(

رشق مرمرة )%42(، والبحر االسود )الغرب %43، الرشق %41( ويف التوضيح العام 

تجاوز الضعف )18%(. 

2. رشوط عمل املراهق
لقد تم توجيه سؤال اىل املراهقني حول عدد ايام العمل خالل االسبوع، وعدد ساعات 

العمل، ومدة العمل.

1. تاريخ عمل املراهق
ان الجزء املهم واملتمثل بـ %45 من املراهقني العاملني، يعملون منذ 1.5-1 عام. يف 

هذا التوزيع الذي تم فيها حساب معدل اجاميل املجموعات بانها " 1.83" عام، فان 

العمل امليداين يعترب املؤرش االفضل وتتمثل بـ 1.10 عام.  

انه  اال   ،)42 رقم  االضايف  )الجدول  الجنس  ناحية  من  يختلف  ال  املراهق  عمل  ان 

املراهقني  عمل  مدة  معدل  وان  العمرية.  الفئات  بني  فروق  هناك  الطبيعي  من 

)صغري السن( املشاركني، منذ 1.3 عاما، اما املراهقني االكرب فان معدل ملدة عملهم 

منذ 1.94 عاما. كام ان اكرب معدل لتاريخ عمل املراهقني بهم من املراهقني الذين 

ينتمون اىل العوائل من الطبقات فوق املتوسط او تحت املتوسط. )الجدول االضايف 

رقم 43(.

املناطق  منها يف  اعىل  الريفية  املناطق  املراهق يف  ان مدة عمل  لالنتباه  امللفت  من 

الحرضية بصورة ملحوظة. وان نسبة املراهقني العاملني لفرتة تتجاوز الثالث اعوام يف 

املناطق الحرضية %18، بينام نسبتها يف املناطق الريفية تصل حتى %30. )الجدول 

االضايف رقم 44(.     

اضافة اىل ان مدة عمل املراهق ايضا تختلف حسب نوع العائلة التي ينتمي اليها. ففي 

العوائل التقليدية الواسعة والعوائل الغائب فيها احد الوالدين فان مدة عمل املراهقني 

تكون اكرث. ولكن يف النوعني من العوائل تلك التتعدى النسبة %10. ويف املعدل العام 

فان الثقل املحدد للعائلة النواة )%87(. )الجدول االضايف رقم 45(.  

وعند النظر اىل املوضوع من ناحية التوزيع حسب املناطق فان معدل عمل املراهق 

يف رشق مرمرة تصل حتى ثالث اعوام. ويف جنوب رشق االناضول تصل حتى سنتني 

ومن خالل هذه النامذج نرى انها تجاوزت املعدالت العامة. ويف املقابل فان مدة عمل 

املراهق يف منطقة غرب البحر االسود، والرشق االوسط لالناضول، وغرب االناضول، اكرث 

من سنة واحدة. )الجدول االضايف رقم 46(.

2. فرتة العمل اليومي واالسبوعي للمراهق
ايام  خمسة  و  يوميا  ساعات   8 من  اكرث  يعمل  املراهق  ان  الدراسية  معطيات  تبني 

القوانيني  بينام  اسبوعيا.  ايام  سبع  او  ستة  يعملون  املراهقني  من  ان 68%  اسبوعيا. 

تذكر بان اجازة العامل االطفال والشباب وعطالت نهاية االسبوع يجب ان التقل عن 

40 ساعة متواصلة. 

اجلدول رقم 79 مدة عمل املراهق.  )%(. 

6,7 اقل من شهر

21,9 6-1 اشهر

2,8 12-7 شهر 

23,5 24-13 شهر

21,9 36-25 شهر 

22,3 اكثر من 3 سنوات 

0,8 اليوجد رد 

100,0 اجملموع

1,83 معدل السنة 

اجلدول رقم 80 مدة عمل املراهق. )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

0,08,26,7اقل من شهر

630,220,121,9-1 اشهر

125,82,22,8-7 شهر 

2428,722,423,5-13 شهر

3625,721,121,9-25 شهر 

9,625,022,3اكثر من 3 سنوات 

0,01,00,8اليوجد رد 

100,0100,0100,0اجملموع

1,311,941,83املعدل 

x²:6,155 6:درجة احلرية p=0,406
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وحسب القوانيني النافذة فانه اليحق تشغيل االطفال دون سن 15 عاما، اكرث من 7 

8 ساعات  اكرث من  عاما   15 اعامرهم عن  تزيد  الذين  تشغيل  بينام اليحق  ساعات، 

يوميا. اضافة اىل انه يجب ان تتوفر لديهم رشوط اخرى مثل امتام الدراسة االساسية وال 

يذهب اىل املدرسة. ويف املقابل فان الدراسة تشري اىل ان %73 من املراهقني يعملون 

الكرث من سبع ساعات يوميا، و %43 الكرث من مثاين ساعات. 

ان الفرق بني عدد ساعات العمل ومعدل ايام العمل حسب الجنس تعترب ضئيلة. اال 

انه يف بعض االقسام هناك فروق ملحوظة. وعىل سبيل املثال ان نسبة االناث اللوايت 

يعملن ملدة خمس ايام اسبوعيا و مثاين ساعات يوميا يعترب كبرية. اذ ان نسبة العامالت 

ملدة خمس ايام اسبوعيا تبلغ %19، بينام العمالت ملدة مثاين ساعات يوميا %40. اما 

هذه النسب لدى الذكور فهي بالتسلسل %11 و 26%. 

اما يف التوزيع حسب الفئات العمرية فان معدل عمل املراهقني الذين ترتاوح اعامرهم 

بني 15-12 اقل من معدل اسبوع العمل. اال انه اكرث من معدل ايام العمل. كام ان 

ساعات عمل ثلثي الفئة العمرية التي ترتاوح بني 15-12 والذين يوصفون بانهم عامل 

الفئة  من  عمل 41%  ساعات  بينام  ساعات(.   7( القانونية  الساعات  تتجاوز  اطفال، 

العمرية التي ترتاوح بني 18-16 ، تتجاوز الساعات القانونية )8 ساعات(. 

اجلدول رقم 84 ساعات عمل املراهق خالل يوم واحد.  )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

47,44,45,1-1 ساعات

710,820,418,3-5 ساعات

840,026,529,4 ساعات

1015,224,922,8-9 ساعات

1422,120,020,4-11 ساعة

4,63,84,0اليوجد رد 

100,0100,0100,0اجملموع

8,598,578,57املعدل 

x²:2,028 4 :درجة احلرية p=0,731

اجلدول رقم 85 عدد االيام التي عمل فيها املراهق خالل اسبوع واحد.  
)حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

10,01,20,9

212,96,77,8

36,05,15,3

42,44,34,0

511,713,313,0

646,943,143,8

716,026,424,5

4,00,00,7اليوجد رد 

100,0100,0100,0اجملموع

5,275,575,52املعدل 

x²:3,209 18:درجة احلرية p=0,782

اجلدول رقم 86 ساعات عمل املراهق خالل يوم واحد.  )حسب الفئة 
العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

44,95,15,1-1 ساعات

719,718,018,3-5 ساعات

814,332,629,4 ساعات

1025,122,322,8-9 ساعات

1427,119,020,4-11 ساعة

9,02,94,0اليوجد رد 

100,0100,0100,0اجملموع

9,108,478,57املعدل 

x²:3,575 4 :درجة احلرية p=0,467

اجلدول رقم 82 ساعات عمل املراهق خالل يوم واحد.  )%(. 

5,1 4-1 ساعات

18,3 7-5 ساعات

29,4 8 ساعات

22,8 10-9 ساعات

20,4 14-11 ساعة

4,0 اليوجد رد 

100,0 اجملموع

8,57 املعدل 

اجلدول رقم 83 عدد االيام التي عمل فيها املراهق خالل اسبوع واحد.  
)حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

10,01,20,9

28,77,57,8

34,65,45,3

40,05,14,0

518,911,413,0

643,943,843,8

723,824,724,5

0,00,90,7اليوجد رد 

100,0100,0100,0اجملموع

5,565,505,52املعدل 

x²:5,355 18:درجة احلرية p=0,499
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اجلدول رقم 81 عدد االيام التي عمل فيها املراهق خالل اسبوع واحد.  )%(. 

0,9 1

7,8 2

5,3 3

4,0 4

13,0 5

43,8 6

24,5 7

0,7 اليوجد رد 

100,0 اجملموع

5,52 املعدل 
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وان  متشابهة.  بصور  مختلف  االقامة  محل  التوزيع حسب  ان  لالنتباه  امللفت  ومن 

اليوم  معدل عمل املراهقني يف املناطق الحرضية اسبوعيا 5.38 يوم ومعدل ساعات 

8.72، بينام يف املناطق الريفية فان معدل العمل خالل االسبوع يرتفع اىل 5.76، و8.33 

ساعة يوميا. وان نسبة العمل لسبعة ايام اسبوعيا تبلغ %47، اما يف املناطق الحرضية 

فان نسبتها %12. اما نسبة العمل لساعات طويلة يوميا تصل اىل 10 ساعات فانها 

منخفضة نسبيا. )الجدول االضايف رقم 47-48(.

ان معدل العمل االسبوعي يزداد مع انخفاض مستوى الحالة االقتصادية واالجتامعية 

الفقرية  الطبقة  بينام معدلها يف  يوما  العليا 2.38  الطبقة  فنسبتها يف  منتظم.  بشكل 

5.79 يوما. والوضع هو ذاته بالنسبة لطول مدة العمل اليومي. وهنا الوضع االستثنايئ 

هو ان اطول معدل العمل اليومي ملراهقي الطبقة دون املتوسط .

ان معدل ايام العمل يف التوزيع حسب املناطق يف اسطنبول، ومنطقة مرمرة وغرب 

االناضول اقل بشكل ملحوظ من معدل الرشيحة العامة. ويف املقابل ان معدلها طويل 

يف البحر االبيض املتوسط، والرشق، والبحر االسود بشكل ملحوظ. ) الجدول االضايف 

رقم 49(. 

3. الضامن االجتامعي 
ان اغلبية العاملني من املراهقني )%70( تم ضامنهم من قبل اماكن العمل. وان نسبة 

االناث املؤمنات اجتامعيا اعىل نسبة منه عند الذكور. كام ان نسبة املؤمنني اجتامعيا 

املناطق  يف  نسبة  اعىل  انها  اىل  اضافة  السن،  يف  الصغار  عند  منه  اعىل  الكبار  عند 

باملناطق  مقارنة  الحرضية  املناطق  الريفية حيث تصل يف  املناطق  منها يف  الحرضية 

الريفية ثالثة اضعافها. ) الجدول االضايف رقم 50(.

اجلدول رقم 87 عدد االيام التي عمل فيها املراهق خالل اسبوع واحد.  )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

10,00,00,00,30,00,1

262,33,711,06,96,98,0

337,719,34,95,10,05,0

40,04,80,04,08,94,2

50,020,920,58,315,112,6

60,037,058,646,729,444,6

70,00,05,128,839,824,7

0,014,30,00,00,00,7اليوجد رد 

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

2,384,795,265,695,795,56املعدل 

x²:47,335 18:درجة احلرية p=0,003

اجلدول رقم 88 ساعات عمل املراهق خالل يوم واحد.  )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

437,713,57,22,75,95,1-1 ساعات

70,019,117,118,623,319,1-5 ساعات

80,029,939,632,818,030,7 ساعات

1062,312,419,017,836,822,0-9 ساعات

140,025,11,51,62,42,9-11 ساعة

0,025,11,51,62,42,9اليوجد رد 

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

6,996,798,228,858,368,53املعدل 

x²: 25,969 16:درجة احلرية p=0,054

اجلدول رقم 89 الضمان االجتماعي للمراهقني العاملني. )%(. 

29,6نعم موجود 

70,4كال اليوجد

100,0اجملموع

اجلدول رقم 90 الضمان االجتماعي للمراهقني العاملني. )حسب اجلنس( 
 .)%(

اجملموعالذكوراالناث

34,428,329,6نعم موجود 

65,671,770,4كال اليوجد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:0,369 18:درجة احلرية p=0,544
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الطبقات  العاملني من  املراهقني  نسبة  فان  االجتامعية  الطبقات  التوزيع حسب  ويف 

هذا  وان  الفقرية  الطبقة  عند  منها  اعىل  اجتامعي  تامني  عىل  والحاصلني  املتوسطة 

االنخفاض يكون منتظام.  

الطبقات  العاملني من  املراهقني  نسبة  فان  االجتامعية  الطبقات  التوزيع حسب  ويف 

هذا  وان  الفقرية  الطبقة  عند  منها  اعىل  اجتامعي  تامني  عىل  والحاصلني  املتوسطة 

االنخفاض يكون منتظام.  

قطاع  هي  املراهقة  اللعاملة  لليد  االوسع  االستخدام  فان  الدراسات  هذه  وحسب 

الخدمات حيث نسبتها %34، ومن ثم تليها القطاع الصناعي واالنتاج حيث نسبتها 

تبلغ  اجتامعي  تامني  عىل  الحاصلني  املراهقني  نسبة  فان  القطاعني  كلتا  ويف   .21%

%33 و %45. اما اعىل نسبة للحاصلني عىل تامني اجتامعي هو قطاع الغزل والنسيج 

 .)48%(

4. املكسب، االنفاق، التوفري 
ان جزء قليل من املراهقات العامالت ال ياخذن اجر عىل عملهن، وجزء قليل منهن 

الاليت  العامالت  الفتيات  ان  تركية.  لرية   50-200 بني  يرتاواح  اجر  عىل  يحصلن  ايضا 

اليحصلن عىل اجر هن من الفئة العمرية 18-16 وهن من الطبقات مادون املتوسط. 

وان اغلبية املراهقني العاملني )%49( يحصلون عىل اجر يرتاوح بني 1000-501 لرية 

ويف   ،)55%(  16-18 العمرية  الفئة  ويف  االناث 58%،  لدى  النسبة  هذه  وان  تركية. 

املناطق الحرضية والطبقات الوسطى فان نسبتها ترتفع حتى 54%.  

ان  اىل  الدراسات تشري  فان  واالناث  الذكور  بني  الشهري  الراتب  مقارنة معدل  وعند 

اجور الفئة العمرية التي ترتاوح بني 18-16 اعىل منها عند الفئة العمرية التي ترتاوح 

املناطق  مبراهقي  مقارنة  الريفية  املناطق  مراهقي  مكسب  ان  واملثري   ،12-15 بني 

الحرضية فانها اعىل. ) الجدول االضايف رقم 51(. وعند النظر اىل املوضوع من ناحية 

الحالة االجتامعية واالقتصادية فانه تم التوصل اىل وجود عالقة بني االجور الشهرية 

والحالة االجتامعية واالقتصادية للمراهق عدا يف الطبقات العليا. 

اجلدول رقم 91 الضمان االجتماعي للمراهقني العاملني. )حسب الفئة 
العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

10,733,729,6نعم موجود 

89,366,370,4كال اليوجد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:9,100 18:درجة احلرية p=0,003

اجلدول رقم 92 الضمان االجتماعي للمراهقني العاملني. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

0,066,656,123,514,729,6نعم موجود 

100,033,443,976,585,370,4كال اليوجد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:21,532 18:درجة احلرية p=0,000

اجلدول رقم 93 الضمان االجتماعي للمراهقني العاملني. )حسب القطاع()%(. 

اجملموعالغزل والنسيجمع العائلة الزراعةالصناعة اخلدمات

33,144,90,819,148,029,6نعم موجود 

66,955,199,280,952,070,4كال اليوجد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:16,690 18:درجة احلرية p=0,01

اجلدول رقم 94 االجر الشهري للمراهق العامل. )%(. 

0,8الياخذ راتب

2006,7-50 ليرة تركية.

2018,3 – 300 ليرة تركية

3016,6 – 400 ليرة تركية

50013,8-401 ليرة تركية

100049,2-501 ليرة تركية

20005,7-1000 ليرة تركية

8,9اليوجد رد

100,0اجملموع

649,4املعدل 

اجلدول رقم 95 االجر الشهري للمراهق العامل.. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

3,50,00,8الياخذ راتب

2003,77,56,7-50 ليرة تركية.

2014,29,58,3 – 300 ليرة تركية

3018,46,16,6 – 400 ليرة تركية

50012,314,313,8-401 ليرة تركية

100058,046,849,2-501 ليرة تركية

20001,76,85,7-1000 ليرة تركية

8,39,08,9اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

634,0653,7649,4املعدل 

x²:11,838 18:درجة احلرية p=0,066
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وعند دراسة التوزيع حسب املناطق فان معدل اجور املراهق يف غرب البحر االسود، 

وغرب االناضول، والبحر االبيض املتوسط، وجنوب رشق االناضول وايجة فانها اقل من 

متوسط االجور العامة بشكل ملحوظ. اما اعىل معدل فانه يف منطقة رشق مرمرة. ) 

الجدول االضايف رقم 52(.

وان الجزء الصغري من مكاسب املراهقني تبقى النفسهم بينام القسم االكرب تاخذ من 

قبل عوائلهم. وان %27.5 من املراهقني العاملني فقط من الذين يستفادوا من الجزء 

االكرب من مكاسبهم.   

ان انفاق االجور التي يحصل عليها املراهق من قبله عند الذكور اكرث شيوعا منه عند 

االناث، ويف املناطق الحرضية منها يف املناطق الريفية. ) الجدول االضايف رقم 53(.

اجلدول رقم 96 االجر الشهري للمراهق العامل. )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

0,00,90,8الياخذ راتب

20021,53,56,7-50 ليرة تركية.

20114,27,18,3 – 300 ليرة تركية

30113,95,06,6 – 400 ليرة تركية

5008,315,013,8-401 ليرة تركية

100022,155,049,2-501 ليرة تركية

200015,83,55,7-1000 ليرة تركية

4,19,98,9اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

557,4670,3649,4املعدل 

x²:26,325 18:درجة احلرية p=0,000

اجلدول رقم 97 االجر الشهري للمراهق العامل. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

الطبقة فوق الطبقة العليا
املتوسطة

الطبقة دون الطبقة املتوسطة
املتوسطة

اجملموعالطبقة الفقيرة

0,00,00,01,50,00,8الياخذ راتب

20062,314,30,06,18,16,2-50 ليرة تركية.

2010,00,010,97,612,88,8 – 300 ليرة تركية

3010,03,55,99,42,67,0 – 400 ليرة تركية

5000,012,814,310,817,912,9-401 ليرة تركية

10000,049,053,650,949,050,5-501 ليرة تركية

200037,716,56,34,41,05,0-1000 ليرة تركية

0,03,78,99,38,78,7اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

املعدل 

x²:27,158 18:درجة احلرية p=0,297

اجلدول رقم 98 اجلهة املستفادة من اجر املراهق العامل. )%(. 

27,5اغلبية االوقات ينفقها على نفسه

38,5ينفقها على نفسه وعائلته بصورة متساوية

32,0اغلبية االوقات انفقها من اجل العائلة

1,9اليوجد رد

100,0اجملموع

اجلدول رقم 99 اجلهة املستفادة من اجر املراهق العامل. )حسب اجلنس( 
 .)%(

اجملموعالذكوراالناث

23,528,627,5اغلبية االوقات ينفقها على نفسه

49,335,638,5ينفقها على نفسه وعائلته بصورة متساوية

20,635,232,0اغلبية االوقات انفقها من اجل العائلة

6,70,61,9اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:2,778 18:درجة احلرية p=0,249
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واالقتصادية  االجتامعية  الحالة  انخفاض  مع  تزداد  املراهقني  من  العاملني  نسبة  ان 

بصورة منتظمة. وبناءا عليه فان مراهقي الطبقة املتوسطة ودون املتوسط العاملني 

فانهم ينفقون مكاسبهم عىل عوائلهم وان هذا الترصف من الترصفات املتوقعة لدى 

تلك الطبقات. اما عوائل الطبقات الفقرية فانها بحاجة ماسة ملكسب املراهق العامل.    

هناك اختالف ملحوظ يف طريقة انفاق املكسب املادي حسب املنطقة. فان مراهقي 

انفاق  اىل  مييلون  وايجة،  مرمرة،  وغرب  االناضول،  غرب  ومنطقة  اسطنبول،  مدينة 

مكاسبهم النفسهم، بينام مراهقي منطقة الرشق والبحر االسود فانها مييلون النفاق 

املكاسب عىل عوائلهم وتعترب هذه النسبة عالية.  ) الجدول االضايف رقم 54(.

للتوفري  امليول  وان  رواتبهم.  من  يوفرون  انهم  يقولون  العاملني  املراهقني  ثلث  ان 

واضح لدى املراهقني االناث منها لدى الذكور ، ولدى الصغار منها لدى الكبار، و لدى 

املناطق الحرضية منها لدى املناطق الريفية. ) الجدول االضايف رقم 55(. وعند دراسة 

املوضوع من ناحية الحالة االجتامعية واالقتصادية فاننا سنجد ان مراهقي الطبقات 

دون املتوسط وعىل وجه الخصوص الطبقات الفقرية فان املراهقني العاملني، مل يتمكنوا 

او مل يوفروا من رواتبهم.  

ج-مدى الرضا من الحياة العملية 
يواصلون  ال  الذي  املراهقني  فان   ،)39 رقم  الجدول   ،  III الجزء  )يف  اعاله  ذكر  وكام 

دراستهم وتوجهوا اىل العمل السباب وهي عدم رغبتهم يف مواصلة الدراسة )%38(، او 

لعدم نجاحهم يف االمتحانات الوزارية والدخول اىل الجامعة )%22(، او بسبب الحالة 

العمل عىل  تفضيل  وراء  الكامنة  االسباب  البحث عن  وعند   .)22%( املرتدية  املادية 

اجلدول رقم 100 اجلهة املستفادة من اجر املراهق العامل. )حسب الفئة 
العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

29,727,027,5اغلبية االوقات ينفقها على نفسه

ينفقها على نفسه وعائلته بصورة 
متساوية

20,642,438,5

اغلبية االوقات انفقها من اجل 
العائلة

49,728,332,0

2,31,9 0,0اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:4,377 18:درجة احلرية p=0,112

اجلدول رقم101 اجلهة املستفادة من اجر املراهق العامل. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

الطبقة العليا
الطبقة فوق 

املتوسطة
الطبقة 
املتوسطة

الطبقة دون 
املتوسطة

اجملموعالطبقة الفقيرة

37,790,734,722,218,727,6اغلبية االوقات ينفقها على نفسه

62,39,336,846,930,739,8ينفقها على نفسه وعائلته بصورة متساوية

0,00,024,828,450,630,5اغلبية االوقات انفقها من اجل العائلة

0,00,03,72,50,02,0اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:22,633 18:درجة احلرية p=0,004

اجلدول رقم 102 مدى توفير املراهق العامل.  )%(. 

33,3نعم 

64,5كال 

2,2اليوجد رد

100,0اجملموع

اجلدول رقم 103 مدى توفير املراهق العامل.  )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

37,632,133,3نعم 

55,766,964,5كال 

6,70,92,2اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:1,297 18:درجة احلرية p=0,255

اجلدول رقم 104 مدى توفير املراهق العامل. )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

48,030,233,3نعم 

52,067,264,5كال 

0,02,62,2اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:1,209 18:درجة احلرية p=0,0272

اجلدول رقم 105 مدى توفير املراهق العامل. )حسب احلالة االجتماعية 
واالقتصادية( )%(. 

الطبقة 
العليا

الطبقة 
فوق 

املتوسطة

الطبقة 
املتوسطة

الطبقة 
دون 

املتوسطة

الطبقة 
الفقيرة

اجملموع

62,350,055,132,115,134,3نعم 

37,750,041,265,084,963,4كال 

اليوجد 
رد

0,00,03,72,90,02,3

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:12,253 18:درجة احلرية p=0,016
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الدراسة، فان الحالة املادية املرتدية تايت املرتبة االوىل )%40(، والثانية عدم الرغبة يف 

مواصلة الدراسة )%34(، اما حب العمل فان نبتها %10.5 فقط. )الجزء III ، الجدول 

رقم 43( . 

يف هذا الجزء تم بحث مدى رضا املراهق العامل من العديد من املواضيع منها العمل، 

البيانات  اطار  يف  انه  املثري  من  ليس  وانه  العملية.  والحياة  عامة،  بصورة  والسعادة 

املذكورة اعاله، عدم انخفاض معدالت ماتم دراسته دون الثالثة )سعيد نوعا ما(. ومن 

جهة اخرى فانه عند االخذ بنظر االعتبار عدم تجاوز اي من تلك املعدالت االربعة، 

تبني ان املراهقني العاملني "غري راضني جدا " )الرايض جدا 5 درجات(عن العمل. 

ان %42.2 من املراهقني العاملني، راضني من العمل. وان %32.4 منهم رايض جزئيا. 

وتم تقييم درجة الرضا من العمل بـ 3.36 من 5 درجات. وعند االخذ بنظر االعتبار 

طول ايام العمل، واالسبوع، وكذلك انتشار غياب الضامن االجتامعي، فانه من امللفت 

لالنتباه ان املراهقني اعربوا عن امتنانهم من العمل. 

فانه  العمرية  الفئة  التوزيع حسب  عند  اما  االناث.  من  سعادة  اكرث  الذكور  ان  كام 

التوجد فروقات كبرية. ) الجدول االضايف رقم 56(.    

ان مدى رضا املراهقني من العمل فانها تقل مع تردي الحالة االجتامعية واالقتصادية 

لعائلة املراهق بصورة متناسقة. ويف الريحة العامة فان نسبة العاملني بسبب الحالة 

املادية املرتدية لعوائلهم تبلغ %22، بينام هذه النسبة لدى العوائل الفقرية 42.5%. 

وعليه فانه يف هذه الحالتني فان املراهقني مجربين عىل العمل وبالتايل فان املراهق 

يكون قد انحرص بني املجربية والسعادة. 

وعند اخذ املوضوع من ناحية محل االقامة فان الشباب املقيمني يف املناطق الحرضية 

الشباب يف  النسبية. واذا اخذنا بنظر االعتبار ان جزء كبري من  السعادة  يشريون اىل 

ومع  الوضع  هذا  فان  الزراعي،  القطاع  يف  كعامل  يعملون   ،41% الريفية  املنطقة 

غياب الضامن االجتامعي وطول فرتة العمل، فانه من الطبيعي ان ينعك عىل مستوى 

السعادة والرضا. ) الجدول االضايف رقم 57(.

وبالرغم من ان البيانات املتعلقة باسباب اجراء هذه الدراسة غري متوفرة اال ان توزيع 

مستوى الرضا من العمل حسب املناطق مثري للغاية. ان رضا مراهقي منطقة غرب 

رضا  مستوى  ان  كام  مستوياتها.  ادىن  يف  فانها  العاملني،  مرمرة  االسود، ورشق  البحر 

مراهقي اسطنبول مرتفع نسبيا. ويف املقابل فان املراهقني يف رشق االناضول، ورشق 

البحر االسود، فانهم راضني عن العمل. ) الجدول االضايف رقم 58(.   

اىل  بطلب  التقدم  تم  فانه  العم،  من  املراهقني  رضا  مبدى  املتعلقة  املشاكل  وعقب 

العمل.  بوسط  ومتعلقة  مختلفة  مواضيع  اربع  يف  رضاهم  درجات  البداء  املراهقني 

وهذه املواضيع االربعة عمل املراهق، والوسط الذي يعمل فيه، وترصفات اصدقائه، 

وترصفات املسؤولني او اصحاب العمل او االداريني االعىل منهم. وتم تقييم املوضوع 

ثم  ومن  القادم.  الجدول  يف  النتائج  تلخيص  وتم  ايضا.  درجات  مجموع خمس  من 

االقل راضني  املراهقني عىل  فان  املوضوع  تفصيلها تحت عناوين فرعية. واذا لخصنا 

عن عملهم. اما بالنسبة للعالقات االنسانية يف محل العمل فانهم راضني نسبيا. وفيام 

يتعلق بوسط العمل فان الرضا اكرث من الشكوى منها. 

اجلدول رقم 106 مدى الرضا من احلياة العملية.  )%(. 

7,0غير راضي بتاتا

9,4غير راضي 

32,4راضي جزئيا

42,2راضي

8,8راضي جدا

0,2اليوجد رد

100,0اجملموع

3,36املعدل

اجلدول رقم 107 مدى الرضا من احلياة العملية.  )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

17,84,17,0غير راضي بتاتا

3,011,29,4غير راضي 

27,033,832,4راضي جزئيا

38,643,142,2راضي

13,67,58,8راضي جدا

0,00,30,2اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

3,273,393,36املعدل

x²:7,237 18:درجة احلرية p=0,124

اجلدول رقم 108 مدى الرضا من احلياة العملية.  )حسب احلالة 
االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

الطبقة 
العليا

الطبقة 
فوق 

املتوسطة

الطبقة 
املتوسطة

الطبقة 
دون 

املتوسطة

الطبقة 
الفقيرة

اجملموع

غير 
راضي 

بتاتا
0,07,03,98,09,77,4

غير 
راضي 

0,00,07,59,210,48,6

راضي 
جزئيا

0,030,334.030,337,832,3

100,035,744,544,834,542,6راضي

راضي 
جدا

0,026,910,17,37,58,8

0,00,00,00,50,00,3اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

4,003,763,493,343,203,37املعدل

x²:9,647 18:درجة احلرية p=0,884
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1. مدى رضا املراهق من العمل الذي يقوم به
الرضا عن عملهم. وان  ان %45 من املراهقني راضني عن عملهم. و%13 راضني كل 

االقامة.  االقتصادية واالجتامعية، ومحل  والحالة  الجنس،  تختلف حسب  الرضا  مدى 

اما يف التوزيع حسب الفئات العمرية فانه مل يتم الحصول عىل فرق كبري. )الجدول 

االضايف رقم 59(.  

العمل فان مدى رضا املراهق من عمله تزداد  بالرضا من  الحال يف الشعور  كام هو 

بشكل منتظم ومتوازي مع الحالة االقتصادية واالجتامعية. واذا اخذنا بنظر االعتبار ان 

%40 من العاملني من الطبقات الفقرية يعملون كعامل يف القطاع الزراعي، فان نوع 

العمل لها عالقة تناسبية مع عدم الرضا من العمل. 

بقدر  بالرضا  فانه اليشعر  الريفية،  املناطق  املامرس يف  للعمل  بالنسبة  ذاته  والوضع 

الرضا الذي يشعر به املراهق يف املناطق الحرضية. )الجدول االضايف رقم 60(.  

2. مدى رضا املراهق من وسط العمل 
االقتصادية  والحالة  الجنس،  تختلف حسب  العمل  من وسط  املراهق  رضا  مدى  ان 

حسب  التوزيع  يف  اما   .)61-63 رقم  االضايف  )الجدول  االقامة.  ومحل  واالجتامعية، 

املراهقني  الحالة االقتصادية واالجتامعية فان هناك فرق ذات دالالت احصائية. وان 

اجلدول رقم 109 مدى الرضا من املواضيع املتعلقة احلياة العملية.  )%(. 

تصرفات املسؤولنيتصرفات اصدقائهالوسط الذي يعمل فيهالشغل الذي ميارسه

8,17,03,44,7غير راضي بتاتا

5,54,63,06,8غير راضي 

27,422,616,421,2راضي جزئيا

45,745,657,541,6راضي

13,019,117,124,1راضي جدا

0,21,22,51,6اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,503,663,843,75املعدل

اجلدول رقم 110 مدى رضا املراهق من العمل الذي يقوم به.  )%(. 

8,1غير راضي بتاتا

5,5غير راضي 

27,4راضي جزئيا

45,7راضي

13,0راضي جدا

0,2اليوجد رد

100,0اجملموع

3,50املعدل

اجلدول رقم 111 مدى رضا املراهق من العمل الذي يقوم به.  )حسب 
اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

18,55,38,1غير راضي بتاتا

1,66,55,5غير راضي 

20,329,427,4راضي جزئيا

47,445,245,7راضي

12,113,313,0راضي جدا

0,00,30,2اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

3,333,553,50املعدل

x²:3,751 18:درجة احلرية p=0,441

اجلدول رقم 112 مدى رضا املراهق من العمل الذي يقوم به.  )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

0,00,00,09,713,88,1غير راضي بتاتا

0,07,05,74,88,45,8غير راضي 

0,020,931,726,729,827,8راضي جزئيا

100,059,552,141,438,844,4راضي

0,012,610,417,09,213,8راضي جدا

0,00,00,00,50,00,3اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

4,003,783,673,513,213,50املعدل

x²:21,136 18:درجة احلرية p=0,173
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الذي ينتمون اىل الطبقات الفقرية هم االقل رضا من وسط العمل. وان النبة االجاملية 

يف  نسبتها  من ضعف  اكرث  الطبقة،  هذه  الراضني يف  وغري  بتاتا  راضني  للغري   )25%(

الرشيحة العامة )12%(. 

3. مدى رضا املراهق من ترصفات اصدقائه
فان  هذا  ومع  العمل.  يف  اصدقائهم  ترصفات  عن  راضني  املراهقني  ان  عامة  بصورة 

نسبة الراضني بني االناث اكرث منها بني الذكور، وبني الكبار اكرث منها بني االطفال. اما 

من ناحية الفروقات حسب محل االقامة فانها قليلة. )الجدول االضايف رقم 64-66(.    

العثور عىل ميول  يتم  فانه مل  االجتامعية واالقتصادية،  الحالة  التوزيع حسب  اما يف 

منتظم. اذ ان اصحاب اعىل نسبة ملعدل الرضا )4.3 درجة( هم من شباب الطبقات 

)الجدول االضايف  الوسطى.  الطبقة  ادناها )3.58 درجة( فهم من  اما  املتوسط.  فوق 

رقم 67(.

او  مستوى  منه  االعىل  االداريني  ترصفات  من  املراهق  رضا  مدى   .4

املسؤولني او اصحاب العمل 
حتى وان كان رضا املراهقني من ترصفات االداريني االعىل منه مستوى او املسؤولني او 

اصحاب العمل، بقدر رضاهم من اصدقائهم اال انهم راضني عنهم. وكام هو الحال لدى 

االصدقاء فان معدل رضا االناث اكرث منه عند الذكور واملراهقني االكرب سنا اكرث منه 

عند املراهقني االقل سنا. )الجدول االضايف رقم 69-68(. كام ان نسبة الرضا يف هذه 

املادة تختلف حسب محل االقامة. فان شباب املناطق الحرضية اقل رضا من شباب 

املناطق الريفية. )الجدول االضايف رقم 70(. اما يف التوزيع حسب الحالة االقتصادية 

املتوسطة هي  الطبقة  بينام  رضا،  االكرث  الطيقة  هي  العليا  الطبقة  فان  واالجتامعية 

االقل. )الجدول االضايف رقم 71( .  

د-مامرسة العنف يف مكان العمل
بالتطاول  يتعلق  ام ال فيام  العاملني حول تعرضهم  املراهقني  اىل  لقد تم توجيه ؤال 

عليهم بالكالم مثل التوبيخ واالهانة، والعنف الجسدي مثل الرضب او استخدام القوة، 

والعنف الجنيس مثل االعتداء الجسدي او التحرش اللفظي، والعنف االقتصادي مثل 

عدم اعطائه ملستحقاته كاملة او عدم اعطائه حقه بتاتا. وتم تقييم االجابات من اربع 

درجات. كام كان قد طلب من املشاركني تحديد الجسهة التي مارست العنف. 

اجلدول رقم 113 مدى رضا املراهق من وسط العمل. )%(. 

7,0غير راضي بتاتا

4,6غير راضي 

22,6راضي جزئيا

45,6راضي

19,1راضي جدا

1,2اليوجد رد

100,0اجملموع

3,66املعدل

اجلدول رقم 114 مدى رضا املراهق من وسط العمل. )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

0,07,65,76,012,97,4غير راضي بتاتا

0,00,03,73,212,04,9غير راضي 

0,07,028,319,029,522,2راضي جزئيا

100,068,038,045,841,945,1راضي

0,017,424,325,53,720,2راضي جدا

0,00,00,00,50,00,3اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

4,003,873,713,823,113,66املعدل

x²:26,678 18:درجة احلرية p=0,063

اجلدول رقم 115 م مدى رضا املراهق من تصرفات اصدقائه. )%(. 

3,4غير راضي بتاتا

3,0غير راضي 

16,4راضي جزئيا

57,5راضي

17,1راضي جدا

2,5اليوجد رد

100,0اجملموع

3,84املعدل

اجلدول رقم 116 مدى رضا املراهق من تصرفات االداريني االعلى منه 
مستوى او املسؤولني او اصحاب العمل. )%(. 

4,7غير راضي بتاتا

6,8غير راضي 

21,2راضي جزئيا

41,6راضي

24,1راضي جدا

1,6اليوجد رد

100,0اجملموع

3,75املعدل
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وتم تلخيص مدى تعرضهم لالنواع االربعة للعنف يف الجدول رقم 117. وتبني الدراسة 

اقل  سيئة،  بكلامت  والتلفظ  توبيخ  مثل  اللفظية  لالهانة  املشاركني  تعرض  نسبة  ان 

العنف،  ان مدى تطبيق  الباقية. ومن جهة اخرى  الثالثة  لالنواع  بالنسبة  بكثري منها 

اليغري من حقيقة وجوده.  

1. العنف اللفظي
التوبيخ  مثل  اللفظي  العنف  اىل  االحيان  لبعض  بتعرضهم  العاملني  من   6% ابدى 

كان  وان  منهم حتى  فان 16%  كل هذا  اىل  اضافة  مستمرة.  بصورة  واالهانة، و1% 

الدراسة ان االناث اكرث عرضة ملثل  العنف. واشارت  انهم تعرضوا ملثل هذا  نادرا اال 

تلك الترصفات منها عند الرجال، ويف املناطق الريفية منها يف املناطق الحرضية، وان 

العاملني يف مجال االنشاءات، والتصنيع، ومع العائلة اكرث عرضة من غريهم. )الجدول 

االضايف رقم 72-73( .  

ويف التوزيع حسب الفئة العمرية فان الفرق ضئيل للغاية. كام ان هناك اشارات حول 

ان املراهقني االضغر عمرا معرضني لالهانات اكرث من غريهم.  

كاالهانة  العمل  اماكن  يف  املامرس  اللفظي  العنف  معدل  ان  لالنتباه  امللفت  من 

واالذالل، اعىل يف اسطنبول ومنطقة ايجة. )الجدول االضايف رقم 74(.  

ان الفروق يل كبرية يف الطبقات االجتامعية عندما نستثني عن ذلك الطبقات العليا 

قليل  فيه عدد  يعمل  الذي  العمل  واماكن  ذاته  الوقت  يواصلون دراستهم يف  الذين 

جدا من العامل. ويف املقابل فان هناك عالقة بني نوع العمل الذي يعمل فيه املراهق 

وفرتات التعرض للعنف اللفظي. ويف حال تم استثناء عمل عدد قليل من املراهقني 

يف االعامل االنشائية فانه من امللفت لالنتباه ان العاملني مع عوائلة عرضة ملثلك تلك 

الترصفات. وهناك نقطة مهمة اخرى اال وهي انه كلام زادت ثقة الشاب بنفسه فانه 

تعرضه لالهانات والتوبيخ وغريها تقل بصورة منتظمة. )الجدول االضايف رقم 75(.   

اجلدول رقم 117 فترات ممارسة العنف في مكان العمل. )%(. 

العنف 
اللفظي

العنف 
اجلسدي

العنف 
اجلنسي 

العنف 
االقتصادي 

75,095,496,891,2كال، ابدا

16,21,60,93,2نادرا

6,01,31,43,1في بعض االحيان

1,30,80,01,1باستمرار

1,50,91,01,4اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,321,071,041,13املعدل

اجلدول رقم 118 فترات ممارسة العنف في مكان العمل. )%(. 

75,0كال، ابدا

16,2نادرا

6,0في بعض االحيان

1,3باستمرار

1,5اليوجد رد

100,0اجملموع

1,32املعدل

اجلدول رقم 119 فترات ممارسة العنف في مكان العمل.  )حسب اجلنس( 
 .)%(

اجملموعالذكوراالناث

85,772,175,0كال، ابدا

4,519,416,2نادرا

0,06,66,0في بعض االحيان

3,81,61,3باستمرار

6,10,31,5اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

1,131,381,32املعدل

x²:6,911 18:درجة احلرية p=0,075

اجلدول رقم 120 فترات ممارسة العنف في مكان العمل.  )حسب الفئة 
العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

72,875,575,0كال، ابدا

17,915,916,2نادرا

5,46,16,0في بعض االحيان

3,90,71,3باستمرار

0,01,91,5اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

1,401,311,32املعدل

x²:0,272 18:درجة احلرية p=0,965

اجلدول رقم 121 فترات ممارسة العنف في مكان العمل.  )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

62,372,474,273,876,174,2كال، ابدا

0,027,618,517,014,517,2نادرا

37,70,04,97,25,86,3في بعض االحيان

0,00,02,40,33,61,3باستمرار

0,00,00,01,70,00,9اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,751,281,351,331,371,34املعدل

x²:8,655 18:درجة احلرية p=0,732
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العاملني.  اللفظي بحق  بالعنف  قامت  التي  الجهة  تفصيلية عن  البحث بصورة  وتم 

ويايت صاحب العمل )%42( او االسطة )%34( عىل راس القامئة. 

هناك اختالف يف الجهة التي متارس العنف اللفظي عىل املراهق العامل تعتمد عىل 

القطاع الذي يعمل فيه املراهق، ونوعية محل االقامة، والجنس. وان نسبة املراهقني 

الذين تعرضوا لالهانة من االطة يف املناطق الحرضية تبلغ %45، والعاملني يف مجال 

الريفية )وبالتايل يف القطاع الزراعي(  الصناعة واالنتاج %52. ويف املقابل يف املناطق 

فان العاملني معرضني بصورة مبارشة الهانة رب العمل. )الجدول االضايف رقم 76(.      

2.العنف الجسدي
وكام هو موضح يف الجدول امللخص اعاله )الجدول رقم 117( فان نسبة الذي يذكرون 

القوة، %4. وان توزيع  العنف الجسدي مثل الرضب، واستخدام  مدى تردد مامرسة 

هذه النسبة التي تعترب ضئيلة حسب الطبقات الفقرية، قد تكون مضللة وعليه فانه 

قد اليجدي تفسري الجدول اي نفع. ومع هذا فانه تم تقديم التوزيع الجداول االضافية 

اىل  تعرضوا  بانهم  ذكروا  الذين  االشخاص  ثلثي  وان   .)77-81 رقم  االضايف  )الجدول 

العنف الجسدي يف اماكن العمل مل يذكروا من الذي مار هذا العنف. ومع هذا فانه 

عالقة  الجسدي  العنف  ومامرسة  الذات  احرتام  بني  العالقة  ان  لالنتباه  امللفت  من 

عكسية.   

اجلدول رقم 122 االشخاص الذين ميارسون العنف اللفظي في مكان العمل. )%(. 

42,1صاحب العمل

10,2املدير/الرئيس

34,2االسطة

3,2اصدقاء العمل 

25,7اليوجد رد

115,3اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد. 

اجلدول رقم 123 االشخاص الذين ميارسون العنف اللفظي في مكان العمل. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

43,941,942,1صاحب العمل

0,011,310,2املدير/الرئيس

43,633,134,2االسطة

0,03,53,2اصدقاء العمل 

12,527,225,7اليوجد رد

100,0117,0115,3اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

اجلدول رقم 124 االشخاص الذين ميارسون العنف اللفظي في مكان العمل.  )حسب املناطق( )%(. 

اجملموعاملناطق الريفية املناطق احلضرية 

34,163,442,1صاحب العمل

12,73,210,2املدير/الرئيس

44,66,034,2االسطة

4,01,03,2اصدقاء العمل 

25,127,325,7اليوجد رد

120,6101,0115,3اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

اجلدول رقم 125 فترات ممارسة العنف اجلسدي. )%(. 

95,4كال، ابدا

1,6نادرا

1,3في بعض االحيان

0,8باستمرار

0,9اليوجد رد

100,0اجملموع

1,07املعدل

91 املراهق واحلياة العملية



اجلدول رقم 130 فترات ممارسة العنف االقتصادي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( )%(. 

91,2كال، ابدا

3,2نادرا

3,1بعض االحيان

1,1باستمرار

1,4اليوجد رد

100,0اجملموع

1,13املعدل

5. العنف الجنيس
ان نسبة الذين ذكروا بانهم تعرضوا اىل االعتداء الجنيس او التحرش يف بعض االحيان 

او حتى نادرا يف اماكن العمل، %2. وان %89 من هؤالء رفضوا االجابة عىل السؤال 

املتعلق من هم الذين مارسوا العنف الجنيس.  

6. العنف االقتصادي 
الناحية  من  الستغالل  تعرضوا  ما  نادرا  بانهم  ذكروا  العاملني  املراهقني  من   6% ان 

االقتصادية، بينام %1 ذكروا بانهم معرضني الستغالل بصورة مستمرة. ولكن اكرث من 

نصف هذه النسبة رفضوا ذكر املسؤولني عن هذا الترصف.

اجلدول رقم 126 فترات ممارسة العنف اجلسدي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( )%(. 

العامةالعاليةاالعتياديةاخملفضة 

82,897,399,196,1ا كال، ابدا

29,80,90,01,7 نادرا

37,40,70,91,4 في بعض االحيان

40,01,00,00,8 باستمرار

100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²: 15,697 6 :درجة احلرية p=0,015

اجلدول رقم 127 االشخاص الذين ميارسون العنف اجلسدي في مكان العمل. )%(. 

16,8االسطة

18,5اصدقاء العمل 

66,5اليوجد رد

101,8اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

اجلدول رقم 128 فترات ممارسة العنف اجلنسي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( )%(. 

96,8كال، ابدا

0,9نادرا

1,4بعض االحيان

1,0باستمرار

100,0اجملموع

1,04املعدل

اجلدول رقم 129 فترات ممارسة العنف اجلنسي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( )%(. 

2,9صاحب العمل

7,8االسطة

89,3اليوجد رد

100,0اجملموع
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اجلدول رقم 131 فترات ممارسة العنف االقتصادي في مكان العمل.  )حسب احترام الذات( )%(. 

العامةالعاليةاالعتياديةاخملفضة 

67,295,699,193,1ا كال، ابدا

212,31,80,02,7 نادرا

320,51,10,93,0 في بعض االحيان

40,01,50,01,2 باستمرار

100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²: 30,037  6 :درجة احلرية   p=0,000

اجلدول رقم 132 فترات ممارسة العنف االقتصادي في مكان العمل.  )%(. 

13,4صاحب العمل

3,9املدير/الرئيس

29,4االسطة

3,9اصدقاء العمل 

53,3اليوجد رد

103,9اجملموع

االستغالل  فان  واللفظي  الجسدي  بالعنف  املتعلقة  النامذج  يف  الحال  هو  وكام 

االقتصادي العايل يف توافق مع احرتام الذات. قد تم الحصول عىل اكرث من رد.

ومثلام هو حاصل يف عينات االستهداف يف العنف الشفوي والجسدي، فينطبق ايضا يف 

العنف االقتصادي املرتفع بالنسبة اىل االحرتام الذايت املنخفض.

افادوا  العمل،  مكان  يف  االقتصادي  للعنف  يتعرضون  بأنهم  حددوا  الذين  املراهقني 

بأن اكرث االشخاص مصدرا لهذه الشدة هم املعلمني/املسؤولني ) %29(. نسبة تحديد 

اصدقاء العمل هي %4. نسبة الذين مل يعطوا اجابة عىل هذا السؤال مرتفعة جدا 

) 53% (
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6. القسم 
 عالقة الصداقة – العائلة 

عند املراهقني



تقييمات النجاح

العالقات مع افراد العائلة



1. عالقات الصداقة 
ان اكرث من نصف املشاركني لهم عالقات صداقة مع كال الجنسني. وان عدد املشاركني 

الذين ليس لهم عالقات صداقة قليل جدا. وان نسبة الذين لهم اصدقاء اناث 9%. 

عالقات  لهم  االناث،  نصف  وان   .7% ذكور  جميعهم  اصدقاء  لهم  الذين  نسبة  وان 

صداقة من كال الجنسني، وان هذه النسبة عند الذكور %61. وان نسبة الذكور الذين 

لهم عالقات صداقة مع االناث فقط، واالناث اللوايت لهن عالقات صداقة مع الذكور 

فقط، 1%.     

بشكل ملحوظ حسب  تختلف  الجنسني  كال  يقيمون عالقات صداقة مع  الذين  وان 

مع  صداقة  عالقات  يقيمون  الذين  نسبة  فان  واالقتصادية.  االجتامعية  الحالة 

االجتامعية  الحالة  انخفضت  كلام  تقل  النسبة  هذه  بينام   .70% تبلغ  الجنسني  كال 

واالقتصادية. حتى انها تصل اىل نسبة %29 لدى الطبقات الفقرية. اما بالنسبة للذين 

لهم اصدقاء ذكور فقط او اناث فقط، فاننا سرنى انحناء معكوس. اذ ان نسبة الذين 

لهم اصدقاء اناث فقط يف الطبقة الفقرية فتبلغ %20. اال ان هذه النسبة تنخفض كلام 

ارتفعت الطبقة. حتى ان نسبتها يف الطبقة العليا %5. اما نسبة الذين لهم اصدقاء 

ذكور فقط يف الطبقة الفقرية فتبلغ %15، و%2 يف الطبقة العليا. 

واالقتصادية  االجتامعية  الحالة  حسب  للوزيع  مامثلة  نتائج  عىل  الحصول  تم  لقد 

واالقتصادية  االجتامعية  الحالة  انخفاض مستوى  بسبب  الريف   – املدينة  تقسيم  يف 

للمقيمني يف املناطق الريفية. وان نسبة الذين يقيمون عالقات صداقة مع كال الجنسني 

يف املناطق الحرضية فتبلغ %60.5، بينام نسبتها يف املناطق الريفية تبلغ %44. كام ان 

نسبة الذين لهم اصدقاء ذكور فقط او اناث فقط يف املناطق الريفية فانها اعىل منها 

يف املناطق الحرضية. )الجدول االضايف رقم 82(.  

وعند النظر اىل املوضوع من ناحية نوع العائلة، فان النقطة امللفتة لالنتباه ان نسبة 

املشاركني املنتمني اىل العوائل التقليدية الواسعة والذين لهم عالقات صداقة مع كال 

الذين  اما اعىل نسبة للمشاركني  العامة 56%(.  الجنسني )%44، قيمتها يف الرشيحة 

ليس لهم اصدقاء او لهم عالقات صداقة مع كال الجنسني، فهي لدى املشاركني الذي 

ينتمون اىل العوائل املشتتة. )الجدول االضايف رقم 83(.     

اسطنبول وشامل رشق  فهي يف  اصدقاء  لهم  ليس  الذين  للمشاركني  نسبة  اعىل  وان 

اناث فهم من  اما اعىل نسبة للمراهقني الذين اغلبية اصدقائهم ذكور او  االناضول. 

املقيمني يف شامل رشق االناضول. وفيام يتعلق باملراهقني الذين لهم اصدقاء اناث فقط 

فان اعىل نسبة يف جنوب رشق االناضول )%19، والرشيحة العامة %9(. اما بالنسبة 

للمراهقني الذين لهم اصدقاء ذكور فقط فان اعىل نسبة يف غرب االناضول )17%(. 

وان نسبة باملراهقني الذين لهم اصدقاء اناث فقط يف هذه املنطقة فتبلغ )%17(. اما 

بالنسبة الذين يقيمون عالقات صداقة مع كال الجنسني فان اعىل نسبة لها يف غرب 

نسبتها  االناضول حيث  لها يف شامل رشق  نسبة  وادىن  نسبتها )81%(.  مرمرة حيث 

)%22(. )الجدول االضايف رقم 84(.  

اجلدول رقم 133 توزيع الصداقات لدى املراهق.  )%(. 

1,5ليس لدي اصدقاء

14,6اغلبية اصدقائي من االناث

11,8اغلبية اصدقائي من الذكور

9,2جميع اصدقائي من االناث 

7,3جميع اصدقائي من الذكور 

55,6لدي اصدقاء من كال اجلنسني

0,1اليوجد رد

100,0اجملموع

اجلدول رقم 134 توزيع الصداقات لدى املراهق.  )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

2,01,01,5ليس لدي اصدقاء

27,72,114,6اغلبية اصدقائي من االناث

1,821,311,8اغلبية اصدقائي من الذكور

18,30,59,2جميع اصدقائي من االناث 

0,613,77,3جميع اصدقائي من الذكور 

49,561,355,6لدي اصدقاء من كال اجلنسني

0,10,10,1اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:2227,0424:درجة احلرية p=0,000

اجلدول رقم 135 توزيع الصداقات لدى املراهق.   )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

1,10,61,11,23,31,4ليس لدي اصدقاء

9,914,316,613,517,214,7اغلبية اصدقائي من االناث

10,110,910,811,815,511,8اغلبية اصدقائي من الذكور

5,11,83,711,419,69,2جميع اصدقائي من االناث 

1,63,94,28,215,07,3جميع اصدقائي من الذكور 

72,268,363,453,829,155,4لدي اصدقاء من كال اجلنسني

0,00,20,20,10,20,1اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:381,292 16:درجة احلرية p=0,000
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1. االصدقاء املقربني
كام هو مبني اعاله فان املشاركني اليعانون من اية مشاكل يف عالقات الصداقة. وان 

عالقات الصداقة منترشة فيام بينهم. وان اكرث من نصف املشاركني لهم 3-1 اصدقاء 

مقربني. وان ثلثهم مقربني وان عددهم يرتاوح بني 6-4 اصدقاء.

وان الدراسة تبني ان االناث حذرين اكرث يف اختيار الصديقة املقربة. وان نسبة االناث 

اللوايت لديهن اكرث من 3 عالقات صداقة مقربة، تبلغ %60، بينام هذه النسبة لدى 

من  اكرث  لديهم  بان  افادوا  الذين  الذكور  نسبة  فان  اخرى  جهة  ومن   .45% الذكور 

عدد  زيادة  وان  فتبلغ 6%.  املشاركات  االناث  نسبة  بينام  مقربني، 14%.  اصدقاء   7

االصدقاء املقربني عند الذكور تعود اىل ان االناث الميلكون الحرية الكافية عند اقامة 

عالقات اجتامعية. وبالتايل فان زيادة عدد الصدقات املقربة عند الذكور تعود اىل سعة 

الوسط االجتامعي الذي يتواجدون فيه.

وان عالقات الصداقة املقربة لدى الطبقات الفقرية اكرث منها لدى الطبقات الاخرى. 

وان %60 من مراهقني الطبقات العليا ميلكون 3-1 اصدقاء مقربني. بينام هذه النسبة 

لدى الطبقات الفقرية فتنخفض حتى %47.5. ومن جهة اخرى فان نسبة الذين ميلكون 

لـ 6-4 اصدقاء مقربني يف الطبقة العليا فتبلغ %27.5، بينام نسبتها لدى املجموعات 

الفقرية 40%. 

2. املواضيع التي يتم التحدث عنها بني االصدقاء
ان املواضيع الرئيسية الدائرة بني املشاركني هي املدرسة واالختبارات، عالقة الصداقة 

بني االناث والذكور، واملالبس، والرياضة، وعىل وجه الخصوص كرة القدم. ومن جهة 

فانه ليست هناك معلومات عن مضمون " املواضيع الراهنة" املذكورة بصورة كثرية. 

وعند النظر اىل املوضوع من املنظور العام فان املوضوع الرئييس للشباب هي املدرسة 

والجامعة  االمتحانات  مثل  باملدرسة  العالقة  ذات  املواضيع  تليها  ثم  ومن   )59%(

)%17(. ومن ثم املواضيع املتعلقة بعالقات الصداقة بني االناث والذكور و املالبس.  

اجلدول رقم 136 عدد االصدقاء املقربني.  )%(. 

352,2-1 اصدقاء مقربون

633,7-4 اصدقاء مقربون

710,1+ اصدقاء مقربون

1,7ليس لدي اصدقاء مقربون 

2,3اليوجد رد

100,0اجملموع

4,01املعدل

ن : 6642

اجلدول رقم 137 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

360,044,752,2-1 اصدقاء مقربون

629,637,733,7-4 اصدقاء مقربون

76,213,910,1+ اصدقاء مقربون

2,11,21,7ليس لدي اصدقاء مقربون 

2,12,52,3اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

60,044,752,2املعدل

x²:188,533 2:درجة احلرية p=0,000

ن : 6642

اجلدول رقم 138 توزيع الصداقات لدى املراهق.   )حسب احلالة االجتماعية واالقتصادية( )%(. 

الطبقة العليا
الطبقة فوق 

املتوسطة
الطبقة املتوسطة

الطبقة دون 
املتوسطة

اجملموعالطبقة الفقيرة

360,460,153,949,447,552,0-1 اصدقاء مقربون

627,529,032,035,739,834,2-4 اصدقاء مقربون

75,07,410,111,87,410,0+ اصدقاء مقربون

1,10,61,21,53,41,6ليس لدي اصدقاء مقربون 

6,02,82,71,51,92,2اليوجد رد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:54,397 8:درجة احلرية p=0,000

ن : 6241
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الفئة  املدرسة يف  العمرية، فان حديث عن  الفئات  املوضوع حسب  اىل  النظر  وعند 

العمرية 15-12 اكرث منه عند الفئات العمرية االخرى. ) وبالتسلسل %65 و 50%، 

والرشيحة العامة %59(. كام ان الصغار بالسن مهتمني اكرث بالتافاز منه عند الكبار 

بقليل. ومن جهة اخرى فانه من الطبيعي ان الفئة العمرية 18-16 تتحدث بصورة 

االخرى.  العمرية  الفئات  عند  منه  اكرث  والجامعة  الوزارية  االمتحانات  عن  متواصلة 

الذكور  بني  الصداقة  عالقات  عن  ايضا  تتحدث  العمرية  الفئة  هذه  ان  اىل  اضافة 

واالناث، واملستقبل، والحياة العملية وغريها اكرث من االصغر سنا.

املواضيع  من  الكثري  تردد  مبارشة مبدى  لها عالقة  واالقتصادية  االجتامعية  الحالة  ان 

بني االصدقاء. اذ انه كلام ارتفعت الحالة االقتصادية واالجتامعية كلام زاد تردد الكثري 

من املواضيع. ومن جهة اخرى فان هناك فروق كبرية بني الطبقات الفقرية والطبقات 

العليا فيام يتعلق ببعض املواضيع التي يتم التحدث عنها. وعىل سبيل املثال ان نسبة 

تردد الحديث فيام يتعلق باالصدقاء الذكور واالناث يف الطبقة العليا فتبلغ %43، بينام 

الصلة  ذات  باملواضيع  يتعلق  فيام  اما  تبلغ 12%.  الفقرية  الطبقة  عند  النسبة  هذه 

باالختبارات الوزارية والجامعية فان النسبة لدى الطبقة العليا تبلغ %27. بينام نسبتها 

لدى الطبقة الفقرية فتبلغ %7.5. ولقد اصبح الحديث عن املواضيع املادية والعائلية 

ليس من املسائل التي يتجنب الحديث عنها مثل السابق فان املسائل املادية والعائلية 

من املواضيع التي يتم التحدث عنها بصورة مستمرة بني الطبقة الفقرية اكرث منها عند 

الطبقات االخرى. كام ان تردد الحديث عن املدرسة لدى الطبقتني االخريتني اكرث. وعند 

اجلدول رقم 141 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

65,449,858,9املدرسة

27,536,231,1املواضيع الراهنة

23,936,129,0االصدقاء الذكور/االناث

24,327,925,8املالبس

24,323,824,1كرة القدم 

20,619,920,3الرياضة 

17,918,718,2املوسيقى 

16,021,218,1املستقبل

16,219,717,6مسائل عائلية

13,222,917,3االمتحانات الوزارية /اجلامعة

16,213,615,1املسلسالت التلفزيونية

6,111,58,3احلياة العملية

6,18,17,0املواضيع املادية 

7,36,36,9املشاهير

عالم التكنلوجيا )احلاسوب 
االلكتروني واالنترنت وغيرها(

6,36,66,4

3,67,45,2املواضيع اجلنسية

0,60,90,7االخرى 

0,50,60,5ال يوجد رد

296,0331,2310,6اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 6642

اجلدول رقم 139 املواضيع التي يتم التحدث عنها بني االصدقاء.  )%(. 

58,9املدرسة

31,1املواضيع الراهنة

29,0االصدقاء الذكور/االناث

25,8املالبس

24,1كرة القدم 

20,3الرياضة 

18,2املوسيقى 

18,1املستقبل

17,6مسائل عائلية

17,3االمتحانات الوزارية /اجلامعة

15,1املسلسالت التلفزيونية

8,3احلياة العملية

7,0املواضيع املادية 

6,9املشاهير

6,4عالم التكنلوجيا )احلاسوب االلكتروني واالنترنت وغيرها(

5,2املواضيع اجلنسية

0,7االخرى 

0,5ال يوجد رد

310,6اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 6642

اجلدول رقم 140 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

64,753,458,9املدرسة

31,231,031,1املواضيع الراهنة

29,628,429,0االصدقاء الذكور/االناث

36,615,625,8املالبس

3,743,324,1كرة القدم 

5,933,920,3الرياضة 

22,214,418,2املوسيقى 

20,016,318,1املستقبل

21,514,017,6مسائل عائلية

20,114,617,3االمتحانات الوزارية /اجلامعة

19,810,815,1املسلسالت التلفزيونية

7,39,38,3احلياة العملية

6,27,67,0املواضيع املادية 

9,74,26,9املشاهير

عالم التكنلوجيا )احلاسوب 
االلكتروني واالنترنت وغيرها(

3,98,86,4

3,17,15,2املواضيع اجلنسية

0,41,00,7االخرى 

0,60,50,5ال يوجد رد

306,4314,5310,6اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 6642
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النظر اىل املوضوع حسب نوع العائلة فانه من امللفت لالنتباه ان نسبة الشباب الذين 

والرشيحة   ،25%( عالية.  تعترب  املستقبل  عن  يتحدثون  املشتتة  العوائل  اىل  ينتمون 

العامة %18() الجدول االضايف رقم 85(.

وعند النظر اىل املوضوع من ناحية محل االقامة فان العديد من املواضيع التي يتم 

مناقشتها من قبل املشاركني من املناطق الحرضية منها من املناطق الريفية. وان من 

اكرب الفروقات تلك التي يتم مناقشتها بني الشباب هي عالقات الصداقة بني االناث 

االضايف  )الجدول  الجنسية.  واملواضيع  التكنلوجيا،  وعامل  الراهنة،  واملواضيع  والذكور، 

رقم 86(.

2. العالقة بني افراد العائلة الواحدة
طلب من املشاركني تقييم عالقتهم بافراد العائلة واعطاء درجات تبدأ من " 1: سيئة 

باربع  العائلة  افراد  بجميع  عالقتهم  املشاركون  وقيم  جدا".  جيد   :5 ......وحتى  جدا 

درجات )جبد(. وان افضل عالقة قامئة بني افراد العائلة هي التي مقامة مع االم )4.44 

من 5(. ومن ثم تليها عالقتهم مع االب واالخوة االكرب سنا. ومن امللفت لالنتباه ان 

عالقة الذكور باخوتهم االصغر واالكرب منهم سنا افضل بقليل ممام هي عند االناث. 

وتبني الدراسة ان العالقات القامئة يف العائلة للفئة العمرية 15-12، فانها افضل نسبيا 

منها عند الفئة العمرية 18-16. وعند النظر اىل املوضوع من ناحية الحالة االجتامعية 

الفئة  قلت  كلام  تحسن  يف  عامة  بصورة  الكبار  االخوة  مع  العالقة  فان  واالقتصادية 

العمرية. والوضع هو ذاته بالنسبة للمناطق الريفية فان عالقة افراد العائلة بعضها 

ببعض افضل منها عند املناطق الحرضية. )الجدول االضايف رقم 87(.  

اجلدول رقم 142 عدد االصدقاء املقربني.  )حسب الفئة العمرية( )%(. 

الطبقة العليا
الطبقة فوق 

املتوسطة
الطبقة 
املتوسطة

الطبقة دون 
املتوسطة

الطبقة 
الفقيرة

اجملموع

54,355,457,361,959,658,9املدرسة

40,335,133,329,624,931,1املواضيع الراهنة

42,944,435,625,611,729,0االصدقاء الذكور/االناث

33,129,226,226,120,725,8املالبس

21,824,726,024,819,724,1كرة القدم 

21,123,821,220,516,420,3الرياضة 

28,024,719,216,813,318,2املوسيقى 

23,321,318,618,415,118,1املستقبل

18,818,318,415,820,917,6مسائل عائلية

27,222,720,716,17,517,3االمتحانات الوزارية /اجلامعة

21,015,814,716,011,315,1املسلسالت التلفزيونية

9,58,89,08,26,18,3احلياة العملية

7,67,17,46,19,57,0املواضيع املادية 

11,911,67,16,04,16,9املشاهير

11,812,97,75,40,86,4عالم التكنلوجيا )احلاسوب االلكتروني واالنترنت وغيرها(

10,67,37,33,91,95,2املواضيع اجلنسية

0,50,80,70,80,30,7االخرى 

0,30,30,50,50,40,5ال يوجد رد

383,9364,1331,2302,5244,4310,6اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 6241

اجلدول رقم 143 العالقة بني افراد العائلة الواحدة.   )%(. 

املعدلاجملموعاليوجد ردجيدة جداجيدةطبيعيةسيئة سيئة جدا

0,30,98,435,454,90,1100,04,44االم

0,71,911,937,447,90,1100,04,30االب

0,82,013,339,443,51,2100,04,24االخت الكبرى

0,93,215,538,440,02,1100,04,16االخ االكبر

1,02,814,645,034,62,0100,04,12االخت الصغرى

1,13,315,643,034,52,6100,04,09االخ االصغر

لقد مت احلصول على اكثر من رد.
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اجلدول رقم 144 العالقة بني افراد العائلة الواحدة.   )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

معدلمعدلمعدل

4,444,444,44االم

4,294,314,30االب

4,294,204,24االخت الكبرى

4,054,274,16االخ االكبر

4,134,104,12االخت الصغرى

4,034,174,09االخ االصغر

اجلدول رقم 145. العالقة بني افراد العائلة الواحدة.   )حسب الفئة 
العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

معدلمعدلمعدل

4,504,354,44االم

4,404,174,30االب

4,264,224,24االخت الكبرى

4,224,074,16االخ االكبر

4,174,044,12االخت الصغرى

4,134,044,09االخ االصغر

اجلدول رقم 146 العالقة بني افراد العائلة الواحدة.  )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

معدلمعدلمعدلمعدلمعدلمعدل

4,404,424,344,474,504,43االم

4,334,334,204,324,354,29االب

4,254,164,134,224,354,23االخت الكبرى

3,973,894,104,084,334,14االخ االكبر

4,044,163,994,124,154,10االخت الصغرى

4,033,914,024,074,164,07االخ االصغر

اجلدول رقم 147 العالقة بني افراد العائلة الواحدة.  )حسب احترام الذات( 
 .)%(

االباالم
االخت 
الكبرى

االخ 
االكبر

االخت 
الصغرى

االخ 
االصغر

4,033,833,923,773,803,91قليل

4,434,304,244,174,124,08طبيعي

4,694,554,404,384,334,30كثير

4,444,304,244,164,124,09عام 

اجلدول رقم 148 العالقة مع االم. )التحصيل العلمي لالم( )معدل(.  )%(. 

4,43امية

4,32تقرا وتكتب اال انها لم تذهب الى املدرسة

4,48خريجة ابتدائية

4,38خريجة اعدادية

4,40خريجة ثانوية 

4,48خريجة معهد

4,39خريجة جامعة

4,67خريجة دراسات عليا

4,44عام

وعند النظر اىل املوضوع من ناحية املنطقة، فانه من امللفت لالنتباه ان العالقة بني 

املناطق.  بباقي  مقارنتها  عند  االسوء  هي  وعوائلهم  اسطنبول  يف  املقيمني  املراهقني 

بانها  بعائلتهم  عالقتهم  يوصفون  اسطنبول  يف  املقيمني  الشباب  فان  عامة  وبصورة 

افراد  بجميع  االبناء  هؤالء  عالقة  فان  االخرى  باملناطق  مقارنتها  عند  انها  اال  جيدة. 

العائلة تعترب سيئة. اما بالنسبة للعالقة االفضل القامئة بني الشباب وافراد العائلة هي 

يف منطقة رشق البحر االسود. )الجدول االضايف رقم 88(. 

تناول  سيتم  روسنربغ.  مقياس  حسب  للمراهق   " الذات  احرتام   " تقييم  تم  ولقد 

املوضوع يف الجزء الخامس. ونتيجة للبيانات التي تم جمعها فانه ميكن تقسيم الشباب 

اىل ثالث مجموعات حسب احرتامهم لذاتهم. وعند النظر اىل عالقتهم بعوائلهم من 

هذه الناحية فاننا حصلنا عىل قيم ملفتة لالنتباه. وتبني ان هناك تساوي تام بني احرتام 

الذات وعالقتهم بعائلتهم. وان اسوء عالقة قامئة مع العوائل هي تلك التي يكون فيه 

مستوى احرتام الذات لدى املراهق منخفضة. اما العالقة عندما يكون مستوى احرتام 

الذات لدى املراهق طبيعية فهي جيدة جدا. بينام عندما يكون مستوى احرتام الذات 

لدى املراهق مرتفعة فان العالقة تكون يف مستوى جيد جدا.

وبينت  لالم.  التعليمي  واملستوى  بامه  املراهق  عالقة  بني  واضح  ارتباط  هناك  ليس 

شهادة  عىل  الحاصلني  اللوايت  تلك  االمهات  مع  القامئة  العالقات  افضل  ان  الدراسة 

القامئة  تلك  من  افضل  االمية  االم  من  القامئة  العالقة  ان  اال  الدكتوراه،  او  املاجستري 

مع االم خريجة الجامعة. وعند النظر اىل العالقة القامئة مع االب من ناحية التحصيل 

العلمي لالب، فانه تظهر صورة مثرية للغاية. ان افضل العالقات القامئة مع االب هي 

تلك القامئة مع االب االمي. اما اسوء عالقة بني االب واالبناء هي تلك القامئة مع االباء 

الحاصلني عىل شهادة املاجستري او الدكتوراه.    

ت ب م م 1002013



اجلدول رقم 149 العالقة مع االب. )التحصيل العلمي لالب( )معدل(.  
 .)%(

4,44امي

4,37يقرا وتكتب اال انها لم تذهب الى املدرسة

4,33خريج ابتدائية

4,30خريج اعدادية

4,21خريج ثانوية 

4,31خريج معهد

4,38خريج جامعة

4,14خريج دراسات عليا

4,30عام

اجلدول رقم 150 اكثر فرد يختلف معها في العائلة .  )%(. 

10,6االم 

6,7االب

7,7االخ االكبر 

6,8االخت الكبرى

8,2االخت الصغرى

10,3االخ االصغر

0,6االخرى

49,2ال اناقش او اختلف باي منهم

100,0اجملموع

1. اكرث فرد يختلف معها يف العائلة 
ولكن يف  واالبناء،  االم  بني  التي  تلك  الواحدة هي  العائلة  افراد  بني  افضل عالقة  ان 

من   11% واعرب  خالف.  يف  االبناء  معها  يدخل  فرد  اكرث  هي  االم  ان  ذاته  الوقت 

املشاركني ان االم هي اكرث فرد يناقشونه يف العائلة. ومن ثم تليها الخالف القائم مع 

االخوة الصغار ونسبتها %10. ويف ضوء ماجاء اعاله فانه عند االخذ بنظر االعتبار ان 

اسوء عالقة قامئة داخل العائلة هي تلك القامئة مع االخ االصغر سنا، فان النتائج التي 

حصلنا عليها تعترب طبيعية. وان نسبة %49 من املشاركني ذكروا بانهم مل يدخلوا يف 

نقاش مع اي فرد من افراد العائلة. وعند النظر اىل املوضوع من ناحية الجنس فاننا 

سنجد ان االناث يف خالف مستمر مع االم، والذكور يف خالف مستمر مع االباء. ومن 

جهة اخرى فانه مع تقدم العمر فان الخالف بني االبناء والوالدين يزداد حدة. )الجدول 

االضايف رقم 89(. 

كام انه كلام ارتفعت الحالة االجتامعية واالقتصادية للعائلة كلام ازداد نسبة الخالف 

مع الوالدين. ان نسبة الخالف القائم مع االم يف الطبقات الفقرية %4.5، بينام نسبتها 

يف الطبقات العليا %16، و%17.5 يف الطبقة فوق املتوسط. اما نسبة الخالف القائم 

مع االب يف الطبقات الفقرية %4، بينام نسبتها يف الطبقات العليا %14. ويف املقابل فان 

الخالف القائم بني االخوة الكبار والصغار يف الطبقة الفقرية، اكرث. وان السبب الرئييس 

الذين  املشاركني  عدد  فان  واالقتصادية،  االجتامعية  الحالة  انخفضت  كلام  انه  هو 

يتحملون مسؤولية اخوانهم )مساعدتهم يف حل الواجبات اليومية وغريها( تزداد.  

اما عند النظر اىل املوضوع من ناحية نوعية االقامة فان الخالفات القامئة بني االبناء 

نسبة  ان  اىل  اضافة  الريفية.  املناطق  يف  منها  اكرث  الحرضية  املناطق  يف  والوالدين 

املشاركني الذين ذكروا بانهم مل يدخلوا يف نقاش مع اي فرد من افراد العائلة يف املناطق 

الريفية فانها مرتفعة بصورة ملحوظة عام هي يف املناطق الحرضية )بالتسلسل %58 و 

%45(. )الجدول االضايف رقم 90(. ومن جهة اخرى فان الخالفات القامئة مع الوالدين 

بالدرجة االوىل ومع االخوة بالدرجة الثانية هي من اكرث الخالفات املذكورة واملوجودة 

يف العائلة النواة منها يف العائلة التقليدية الواسعة. )الجدول االضايف رقم 91(.

اجلدول رقم 151 اكثر فرد يختلف معها في العائلة .    )حسب اجلنس( 
 .)%(

اجملموعالذكوراالناث

12,48,810,6االم 

4,48,86,7االب

7,57,97,7االخ االكبر 

6,96,66,8االخت الكبرى

9,37,18,2االخت الصغرى

10,610,110,3االخ االصغر

0,70,50,6االخرى

48,250,149,2ال اناقش او اختلف باي منهم

100,0100,0100,0اجملموع

x²:65,403 5:درجة احلرية p=0,000

اجلدول رقم 152 اكثر فرد يختلف معها في العائلة .  )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

15,617,513,28,94,510,7االم 

13,78,38,05,64,26,7االب

1,73,47,69,58,47,9االخ االكبر 

4,44,18,07,55,36,9االخت الكبرى

4,48,27,88,59,98,3االخت الصغرى

3,05,98,312,314,310,4االخ االصغر

0,00,20,50,61,10,6االخرى

57,352,446,547,052,248,6ال اناقش او اختلف باي منهم

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

x²:232,272 20:درجة احلرية p=0,000
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اجلدول رقم 154 اسباب اخلالف .   )حسب افراد العائلة ( )%(. 

اجملموعاالخوة االصغراالخ االكبراالخت الكبرىاالباالم

20,816,233,334,947,534,0مشاهدة التلفاز

24,919,826,923,126,924,9قضاء وقت طويل امام احلاسوب االلكتروني

35,633,213,920,818,223,5الدروس

22,98,511,223,015,816,8املساعدة في اجناز االعمال املنزلية

13,211,518,422,310,914,2املالبس

19,329,915,18,26,013,7اخلروج خارج املنزل

14,718,012,510,23,510,1اختيار االصدقاء

8,025,08,95,55,09,0املواضيع املادية

9,521,27,35,12,07,4التاخر في العودة الى املنزل

8,28,75,67,82,75,9التحدث في الهاتف

3,36,26,15,711,47,4االخرى 

0,70,00,00,80,50,4اليوجد رد

150,3167,3 181.0198.2159,2167,4اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 3524

تبلغ  املتوسط  االبيض  البحر  منطقة  واملراهق يف  االم  بني  القامئة  الخالفات  نسبة  ان 

النسبة االعىل حيث تصل اىل %18. ومن ثم تليها اسطنبول %16. اما نسبة الخالفات 

القامئة بني االب واملراهق يف اسطنبول فتبلغ النسبة االعىل حيث تصل اىل %12. اما 

نسبة الخالفات القامئة بني االخوان )الذكور واالناث( فانها االكرث يف منطقة جنوب رشق 

االناضول والرشق االوسط لالناضول. اما نسبة املراهقني الذين مل يدخلوا يف اي خالفات 

مع افراد العائلة فانها االعىل يف منطقة شامل رشق االناضول )%72، والرشيحة العامة 

%49( )الجدول االضايف رقم 92(.   

العائلة عند  الظاهرة داخل  والنقاشات  الخالفات  تقييم السباب  اىل  التوصل  وميكن 

الخالف بني  املواضيع موضع  الذين تم مناقشتهم. وعىل راس  تناولها مع االشخاص 

الحاسوب  امام  التلفاز وقضاء وقت طويل  باستمرار هو موضوع مشاهدة  االخوان 

االلكرتوين هي  الحاسوب  امام  ان موضوع قضاء وقت طويل  اىل  اضافة  االلكرتوين. 

من املواضيع التي يتم مناقشتها مع االم ايضا. وهناك موضوع اخر موضع الخالف 

انجاز االعامل  بني االخوان واالخوات اال وهو امللبس. وكذلك موضوع املساعدة يف 

والوالدين.  املراهق  بني  الخالف  مواضيع  من  فانها  الدروس  موضوع  اما  املنزلية. 

وعليه فانه عدا موضوع الدروس فان ليس للوالد اي ثقل يف تلك الخالفات القامئة 

داخل االرسة. ولكن يف املواضيع املتعلقة بخارج املنزل فانها من املواضيع االساسية 

موضع الخالف بني االب واالبناء. كام ان مواضيع مثل الخروج خارج املنزل، واختيار 

االصدقاء، والتاخر يف العودة اىل املنزل، واملواضيع املادية من املواضيع الكثرية موضع 

الخالف بني االب واالبناء.

ان املساعدة يف انجاز االعامل املنزلية وامللبس، هي من اكرث املواضيع التي يتم فيها 

النقاش بني االناث منها بني الذكور. اما بالنسبة للمواضيع التي يدخل فيها الذكور يف 

نقاشات مع عوائلهم فهي قضاء وقت طويل امام الكمبيوتر، واملواضيع املالية، والعودة 

اىل املنزل يف وقت متاخر. 

وعند النظر اىل املوضوع من ناحية الفئة العمرية فان الخالفات التي تظهر بني العوائل 

واالطفال فيام يتعلق بالتلفاز والحاسوب االلكرتوين بصورة خاصة عند الصغار اكرث منها 

عند الكبار. وانه كلام تقدم عمر املراهق فان مشكلة قضاء املراهق الوقت خارج املنزل 

اكرث املشاكل التي يختلف عليها املراهق مع عائلته.  

اكرث  فان من  الحالة االجتامعية واالقتصادية  ناحية  املوضوع من  اىل  النظر  اما عند 

املواضيع التي تختلف فيها العوائل مع املراهقني يف الطبقات الفقرية هي مشاهدة 

اجلدول رقم 153 اسباب اخلالف .  )%(. 

34,0مشاهدة التلفاز

24,9قضاء وقت طويل امام احلاسوب االلكتروني

23,5الدروس

16,8املساعدة في اجناز االعمال املنزلية

14,2املالبس

13,7اخلروج خارج املنزل

10,1اختيار االصدقاء

9,0املواضيع املادية

7,4التاخر في العودة الى املنزل

5,9التحدث في الهاتف

7,4االخرى 

0,4اليوجد رد

167,3اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 3524

ت ب م م 1022013



اجلدول رقم 155 اسباب اخلالف. )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

33,134,834,0مشاهدة التلفاز

قضاء وقت طويل امام 
احلاسوب االلكتروني

19,030,724,9

22,624,423,5الدروس

املساعدة في اجناز االعمال 
املنزلية

25,68,116,8

19,29,214,2املالبس

12,414,913,7اخلروج خارج املنزل

10,49,710,1اختيار االصدقاء

6,811,29,0املواضيع املادية

4,710,17,4التاخر في العودة الى املنزل

7,67,37,4التحدث في الهاتف

7,84,05,9االخرى 

0,50,40,4اليوجد رد

169,7164,9167,3اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 3524
    

مشاهدة  وان  الهاتف.  يف  والتحدث  املنزلية،  االعامل  انجاز  يف  واملساعدة  التلفاز، 

نسبتها  فان   ،20% نسبتها  العليا  الطبقات  يف  خالف  موضوع  تكون  عندما  التلفاز 

العائلة  اما املوضوع االخر موضع الخالف بني  الفقرية ترتفع اىل 42%.  الطبقات  يف 

الطبقات  يف  نسبتها  تصل  فهي  املنزلية  االعامل  انجاز  يف  املساعدة  هي  واملراهق 

نسبة  ان  فيام   .10% حتى  تنخفض  العليا  الطبقات  يف  نسبتها  بينام   ،26% الفقرية 

العليا  الطبقات  ويف   ،13% الفقرية  الطبقات  يف  بالهاتف  بالتحدث  املتعلق  الخالف 

%5. اما اكرث املواضيع محل الخالف بني العائلة واملراهق يف الطبقات العليا، قضاء 

الصديق،  واختيار  املنزل،  خارج  وقت  قضاء  الدراسة،  الكمبيوتر،  امام  طويل  وقت 

وقت  بقضاء  املتعلق  الخالف  نسبة  ان  الخصوص  وجه  وعىل  الخارج.  اىل  والخروج 

الطبقات  يف  نسبتها  بينام   ،37.5% فتبلغ  العليا  الطبقات  يف  الكمبيوتر  امام  طويل 

تايت  الفقرية  الطبقات  لدى  املذكورة  النسبة  انخفاض  ان  القول  %5. وميكن  الفقرية 

بسبب قلة امتالكهم للحاسوب االلكرتوين.

كام ان الفرق الكبري بني املناطق الحرضية والريفية من ناحية املواضيع محل الخالف 

االكرث  )وعىل  الكمبيوتر  امام  قضاء وقت طويل  واملراهق، هو موضوع  العائلة  بني 

الحاسوب  موضوع  وان  االلكرتوين(.  للحاسوب  مدى  مع  مبارشة  عالقة  لها  فانها 

 ( بالضعف  الريفية  املناطق  عند  منه  خالفا  اكرث  الحرضية  املناطق  يف  االلكرتوين 

بالتسلسل %28 و %14(. اضافة اىل ذلك فان اختيار املراهق الصدقائه محل خالف 

املناطق  يف  منها  اكرث  الحرضية  املناطق  يف  نسبتها  ان  اذ  واملراهق  العائلة  بني  اخر 

الريفية. وعند النظر اىل املوضوع من منظور اخر اال وهو ان املناطق الريفية اكرث 

امانا من املناطق الحرضية فانه من الطبيعي ان تكون النسبة منخفضة يف الريف. 

ومن جهة اخرى فان الخالف القائم بسبب مشاهدة التلفاز فان نسبتها يف املناطق 

)الجدول   .)32% و   39.5% بالتسلسل   ( الحرضية  املناطق  يف  منها  اعىل  الريفية 

االضايف رقم 93(. 

اىل  ينتمون  الذي  املراهقني  فان  العائلة،  نوع  ناحية  من  املوضوع  اىل  النظر  وعند 

عائلة غائب فيها احد الوالدين فانهم تواجههم خالفات اكرث بشان املواضيع املتعلقة 

بخارج املنزل. كام ان املواضيع املادية، واختيار االصدقاء، والتاخر يف العودة اىل املنزل، 

وعوائلهم.  الشباب  هؤالء  بني  الخالف  مواضيع  اكرث  من  املنزل  خارج  اىل  والخروج 

)الجدول االضايف رقم 94(.

اجلدول رقم 156 اسباب اخلالف.  )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

40,824,934,0مشاهدة التلفاز

قضاء وقت طويل امام احلاسوب 
االلكتروني

27,621,324,9

24,721,923,5الدروس

15,518,516,8املساعدة في اجناز االعمال املنزلية

11,817,314,2املالبس

12,215,713,7اخلروج خارج املنزل

8,212,510,1اختيار االصدقاء

7,311,29,0املواضيع املادية

5,310,27,4التاخر في العودة الى املنزل

7,96,87,4التحدث في الهاتف

4,97,35,9االخرى 

0,50,40,4اليوجد رد

166,8167,9167,3اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 3524
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اجلدول رقم 158 الشخص الذي يطلب منه الدعم عند مواجهة اية 
مشكلة .   )%(. 

61,9االم 

14,6االب

7,0الصديق

6,0االخت الكبرى 

3,8االخ االكبر

1,0الصديق او الصديقة 

3,0االخرى

2,3ال احد

0,2اليوجد رد

100,0اجملموع

اجلدول رقم 159 الشخص الذي يطلب منه الدعم عند مواجهة اية 
مشكلة . )حسب اجلنس( )%(. 

اجملموعالذكوراالناث

70,453,861,9االم 

8,320,714,6االب

5,38,77,0الصديق

8,83,46,0االخت الكبرى 

1,85,83,8االخ االكبر

0,81,21,0الصديق او الصديقة 

2,83,23,0االخرى

1,53,02,3ال احد

0,20,20,2اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:435,038 24:درجة احلرية p=0,000

2. الشخص الذي يطلب منه الدعم عند مواجهة اية مشكلة 
وكام هو موضح اعاله فان العالقة االفضل املقامة بني افراد العائلة هي تلك املقامة مع 

االم. اضافة اىل ذلك ان االم هي التي تعمل بشكل افضل من باقي افراد العائلة. وغري 

هذا فان االم تحتل املرتبة االوىل وبفرق كبري يف التوجه اليها لحل املشاكل. وابدى 62% 

من املشاركني انهم يتوجهون اىل امهاتهم عندما تعرتضهم اية مشكلة. وبعد االم يحتل 

االب املرتبة الثانية حيث نسبته 15%. 

يعتقد ان االناث ياخذن الدعم من امهاتهن اكرث منه عند الذكور )بالتسلسل %70 و 

%54(. اما الذكور فانه ياخذون الدعم من ابائهم اكرث منه من عند االناث )بالتسلسل 

%21 و %8(.والوضع هو ذاته فان االناث يطلب الدعم من اخواتهن االكرب منهن سنا، 

وكذلك الذكور ياخذون الدعم من اخوانهم االكرب منهم سنا اكرث من االخرين.    

عند النظر اىل املوضوع من ناحية الفئة العمرية، فان نسبة الدعم املاخوذ من االم 

تحتل املرتبة االوىل. ويعتقد ان املراهقني الصغار يف السن اكرث منها عند املراهقني 

الذين  نسبة  فان  مشكلة  اية  جهة  موا  وعند   .)57% و   65% )بالتسلسل  الكبار 

العمرية  الفئة  بني  نسبتها  ان  االم حيث  لدى  منها  قريبة  االب  من  الدعم  يطلبون 

املراهقني  فان  السابق  يف  ورد  وكام   .)13.5% و   15.5% )بالتسلسل  اعىل   12-15

املشاحنات  الكبار وان  الوالدين عند مقارنتها مع  تفاهام مع  اكرث  السن  الصغار يف 

بني الطرفني ايضا اقل. وتبني هذه النتائج املتعلقة باخذ الدعم، ان هناك تشابه مع 

العامة. النتائج 

104

اجلدول رقم 157 اسباب اخلالف.  )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموعالطبقة الفقيرةالطبقة دون املتوسطةالطبقة املتوسطةالطبقة فوق املتوسطةالطبقة العليا

20,126,931,936,242,134,2مشاهدة التلفاز

قضاء وقت طويل امام 
احلاسوب االلكتروني

37,534,435,121,05,024,9

27,134,526,021,317,923,6الدروس

املساعدة في اجناز االعمال 
املنزلية

9,717,314,816,125,616,7

16,211,515,713,515,614,3املالبس

20,617,413,213,012,413,7اخلروج خارج املنزل

12,011,113,78,95,310,2اختيار االصدقاء

9,46,710,08,710,29,1املواضيع املادية

13,09,07,86,76,77,5التاخر في العودة الى املنزل

4,76,45,18,113,05,9التحدث في الهاتف

10,18,66,95,13,67,6االخرى 

0,00,50,40,50,10,4اليوجد رد

180,5184,2180,8158,9157,5168,1اجملموع

لقد مت احلصول على اكثر من رد.

ن : 3348

ت ب م م 2013



اجلدول رقم 160 الشخص الذي يطلب منه الدعم عند مواجهة اية 
مشكلة .   )حسب الفئة العمرية( )%(. 

اجملموع18-16 عاما15-12 عاما 

65,556,861,9االم 

15,513,514,6االب

5,19,77,0الصديق

5,86,46,0االخت الكبرى 

2,55,83,8االخ االكبر

0,91,11,0الصديق او الصديقة 

2,83,33,0االخرى

1,63,22,3ال احد

0,30,20,2اليوجد رد

100,0100,0100,0اجملموع

x²:196,103 24:درجة احلرية p=0,000

وعند اخذ املوضوع من ناحية الحالة االقتصادية واالجتامعية فان نسبة الذين يطلبون 

يف  منها  اعىل  العليا  الطبقات  يف  مشكلة  اية  واجهتهم  حال  يف  الوالدين  من  الدعم 

الكربى يف  االخت  او  االكرب  االخ  فان طلب مساعدة  العكس  بينام  االخرى.  الطبقات 

الطبقات الفقرية اكرث. )الجدول االضايف رقم 95(. ولكن عند اخذ املوضوع من ناحية 

محل االقامة فان النسب تتفاوت بالنسب للجهة التي يطلب منها املساعدة. 

امللفت لالنتباه ان نسبة طلب  العائلة فانه من  ناحية نوع  وعند اخذ املوضوع من 

املساعدة من االم يف العوائل التقليدية الواسعة اقل منها يف العوائل من النوع االخر 

 ،20%( نسبة  اعىل  عىل  حصل  االب  فان  وباملقابل   ،)62% اعامة  الرشيحة   ،53%(

والرشيحة العامة %15( ) الجدول االضايف رقم 96(. 

3. اكرث االشخاص الذي يتم قضاء االوقات معه
يقيض املشرتكني اوقات فراغهم بشكل اكرب مع اصدقائهم من املدرسة او اصدقائهم من 

الحي. اما يف داخل العائلة فاالم هي اكرث االشخاص التي يتم قضاء الوقت معها. 30% 

من املراهقني املشرتكني بالبحث يقضون اغلب اوقاتهم مع امهاتهم, %28 مع رفاقهم 

يف املدرسة, اما%17 منهم فيقضون اوقاتهم مع اصدقائهم من الحي. نسبة املراهقني 

الذين يقضون اوقاتهم مع ابائهم منخفضة جدا )%4 (. الفتيات يقضون اوقاتهم مع 

امهاتهم بنسبة اعىل من الفتيان ) مع الرتتيب %29و %21(. اما الفتيان فيجتمعون مع 

اصدقائعم من املدرسة والحي بنسبة اعىل من الفتيات. وفضال عىل ذلك فان الفتيان 

مجموعات  عىل حسب  النظر  وعند  جزئيا.  اعىل  بنسبة  ابائهم  مع  اوقاتهم  يقضون 

االعامر فريى ان الفرق االسايس موجود يف مجموعة االعامر 12 – 15 سنة حيث انهم 

يقضون اوقاتهم مع امهاتهم بنسبة اعىل من الكبار) مع الرتتيب %33 و 26% (. 

نسبة املراهقني الذين يقضون اوقاتهم بشكل اكرب مع امهاتهم يف مجموعات ) و ج ق 

( العليا والسفىل هي اعىل بالنسبة للمجموعات االخرى. نسبة الذين يقضون اوقات 

انها  تتناسب طرديا مع مجموعات) و ج ق ( حيث  ابائهم باعىل نسبة  فراغهم مع 

يقضون  الذين  نسبة  ان  فبينام  السفىل.  املجموعة  اىل  العليا  املجموعة  من  تنخفض 

تنخفض  النسبة  فهذه   ,9% هي  العليا  املجموعة  يف  اكرب  بشكل  ابائهم  مع  اوقاتهم 

يف املجموعة السفىل اىل %1.5. فهذه النتيجة تدل عىل مشكلة بنيوية اكرث من انها 

اجلدول 161. اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) % (

30,0امي

28,1اصدقائي املدرسة

16,8اصدقاء احلي

5,7صديقي/ صديقتي 

4,5اختي الكبيرة

3,8ابي

3,3اختي الصغيرة

2,4اخي الصغير

2,0اخي الكبير

3,2غير ذلك

0,3اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول162. اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) على 
حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموع فتيان فتيات

30,0 21,1 39,3 امي

28,1 31,4 24,6 اصدقائي املدرسة

16,8 23,3 10,0 اصدقاء احلي

5,7 6,0 5,4 صديقي/ صديقتي 

4,5 2,1 6,9 اختي الكبيرة

3,8 5,3 2,3 ابي

3,3 1,5 5,1 اختي الصغيرة

2,4 2,9 1,9 اخي الصغير

2,0 2,9 0,9 اخي الكبير

3,2 3,3 3,2 غير ذلك

0,3 0,2 0,3 اليوجد جواب

100,0 100,0 100,0 اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 27  س2 : 1652,057 

اجلدول 163.اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) على 
حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع18-16 سنة15-12 سنة

32,626,430,0امي

26,430,428,1اصدقائي املدرسة

16,717,016,8اصدقاء احلي

4,67,35,7صديقي/ صديقتي 

4,44,54,5اختي الكبيرة

4,13,53,8ابي

3,62,83,3اختي الصغيرة

3,11,52,4اخي الصغير

1,82,22,0اخي الكبير

2,54,33,2غير ذلك

0,30,20,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 27  س2 : 142,254 
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اجلدول 165. توقعات العائلة من املراهق ) % (

82,8حتضير الدروس/ الذهاب الى املدرسة

16,9احلفاظ على نظافة الغرفة الشخصية

13,9القيام/املساعدة باالعمال املنزلية اليومية

7,0اليوجد لهم أي توقع مني

6,7االهتمام مع االخ/االخوة االصغر

5,4القيام / املساعدة في التسوق

4,9العمل وكسب املال

4,9اعداد/املساعدة في حتضير الطعام

4,8تدريس اخوتي

0,4غير ذلك

0,2اليوجد جواب

147,8اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

اجلدول 166. توقعات العائلة من املراهق ) على حسب اختالف اجلنس ( ) 
) %

اجملموعفتيانفتيات

81,584,082,8حتضير الدروس/ الذهاب الى املدرسة

19,814,116,9احلفاظ على نظافة الغرفة الشخصية

22,85,413,9القيام/املساعدة باالعمال املنزلية اليومية

6,67,47,0اليوجد لهم أي توقع مني

8,25,26,7االهتمام مع االخ/االخوة االصغر

6,84,05,4القيام / املساعدة في التسوق

1,97,74,9العمل وكسب املال

8,81,14,9اعداد/املساعدة في حتضير الطعام

4,84,84,8تدريس اخوتي

0,20,40,3غير ذلك

0,30,10,2اليوجد جواب

161,8134,3147,7اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

الشعور  كثافة  تزداد   ) ق  ج  و   ( مستوى  انخفض  كلام  شخصية.  مشكلة  عىل  تدل 

الكايف من اجل قضاء اوقاتهم مع اوالدهم.  الوقت  بالقلق املعييش. االباء ال يجدون 

يرى وجود حالة غريبة يف العالقات مع االصدقاء املشرتكني يف مجموعة ) و ج ق ( 

العليا يقضون اوقاتهم مع اصدقائهم من املدرسة بنسبة اعىل من املجموعات السفىل, 

من  اعىل  بنسبة  الحي  من  اصدقائهم  مع  يجتمعون  فانهم  السفىل  املجموعات  اما 

املجموعات العليا. فهذه الحالة ترى  ايضا يف التفريق واملقارنة بني الريف واملدينة. 

فسكان املدن يقضون اوقاتهم مع اصدقائهم باملدرسة بنسبة اعىل, اما سكان الريف 

فانهم يقضون اوقاتهم مع اصدقاء الحي ) الجدول االضايف 97(.

4. توقعات العائلة من املراهق
وتحضريهم  املدرسة  اىل  ذهابهم  هي  اوالدهم  من  للعائالت  االساسية  التوقعات 

عىل  الحفاظ  مثل  التوقعات  ذلك  بعد  من  ويأيت   .) التحديد83%  نسبة  لدروسهم) 

نظافة غرفهم) %17 ( واملساعدة يف اعامل املنزل اليومية) %14 (. %7 من املشرتكني 

عىل قناعة تامة بان ليس لعوائلهم أي توقع منهم. وعند النظر اىل التوقعات املتعلقة 

فانه  الغرف  نظافة  الحفاظ عىل  عدا  ما  باالخوة  واالهتامم  املنزل  باعامل  باملساعدة 

وبشكل عام تكون نسبة التحديد لها هي %36. اما توقع عمل االطفال وكسبهم للنقود 

واعطاء العائلة فقط حدد بنسبة 5%.

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس, فان اكرب فرق يرى يف التوقعات مثل املساعدة يف 

اعامل املنزل اليومية, تقديم املساعدة يف تقديم الطعام. فبينام ان  مجموع نسبة تحديد 

الفتيات بهذه التوقعات املذكورة هي %31, فهذه النسبة عند الفتيان هي %6.5. وبشكل 

مشابة فان توقعات االهتامم باالخوة الصغار واملساعدة يف التسوق موجودة عند الفتيات 

بنسبة اعىل من الفتيان. ومقابال لهذا, فان توقع العمل وكسب النقود من الفتيان اعىل 

بكثري بالنسبة للفتيات ) نسبة التحديد الفتيان %8, عند الفتيات %2 (. ومن جانب اخر 

فانه ينتظر من املراهقني االصغر سنا تحضريهم لدروسهم بنسبة اعىل من الكبار ) نسبة 

التحديد مع الرتتيب %89و %74 (. اما توقع العمل وكسب النقود يف مجموعة االعامر 

16 – 18 سنة فانه ينتظر من املراهقني يف هذه املجموعة بنسبة اعىل ) نسبة التحديد 

عن الصغار %2 , عند الكبار %9( ) الجدول االضايف 98(. 

توقعات العوائل من املراهقني تختلف بشكل هام بالنسبة ملستوى ) و ج ق (. تم 

تحديد التوقعات مثل تحضري الدروس والحفاظ عىل نظافة الغرف باعىل النسب خاصة 

يف مجموعات) و ج ق ( العليا. اما التوقعات املتعلقة باعامل املنزل وتدريس االخوة 

العليا. وخاصة  بالنسبة للمجموعات  السفىل   ) الصغار ترتفع يف مجموعة ) و ج ق 

التوقعات املتعلقة باعامل املنزل يف مجموعات) و ج ق ( السفىل تكون اغلبها منتظرة 

املراهقني  عند  املنزل  اعامل  املساعدة يف  تحديد  نسبة  ان  فبينام  مثال  الفتيات.  من 

الفتيان يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل هي %4, فهذه النسبة عند الفتيات هي 36.5% 

) الجدول االضايف -99 100(.
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اجلدول 164. اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) على 
حسب و ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

34,230,627,427,937,229,6امي

اصدقائي 
املدرسة

33,133,233,127,815,628,4

6,912,015,118,524,317,2اصدقاء احلي

صديقي/ 
صديقتي 

7,67,45,85,72,55,6

2,03,24,44,76,04,5اختي الكبيرة

9,36,74,22,81,53,7ابي

اختي 
الصغيرة

2,12,62,63,73,83,2

2,21,92,22,72,92,5اخي الصغير

1,01,12,12,02,92,0اخي الكبير

1,61,32,73,93,43,1غير ذلك

0,00,00,50,20,00,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 104  س2 : 343,013 
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اجلدول 167. توقعات العائلة من املراهق ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

90,591,084,983,571,583,3حتضير الدروس/ الذهاب الى املدرسة

33,628,922,912,93,717,0احلفاظ على نظافة الغرفة الشخصية

10,08,112,113,621,113,5القيام/املساعدة باالعمال املنزلية اليومية

5,66,06,37,47,76,9اليوجد لهم أي توقع مني

7,27,16,96,07,46,6االهتمام مع االخ/االخوة االصغر

4,84,25,25,17,55,3القيام / املساعدة في التسوق

4,06,25,64,44,44,9العمل وكسب املال

1,22,43,95,19,34,9اعداد/املساعدة في حتضير الطعام

2,72,34,74,68,24,8تدريس اخوتي

0,30,00,330,00,50,3غير ذلك

0,30,10,30,10,10,2اليوجد جواب

160,3156,2153,1172,6141,5147,7اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

عند النظر اىل توقعات العوائل من املراهقني عىل حسب نوع العائالت فان النقطة 

العوائل  يف  وخاصة  االطفال  مسؤولية  ارتفاع  هي  هنا  االنتباه  تلفت  التي  االساسية 

وحيدة االبوين بالنسبة اىل العوائل االخرى. التوقعات املتعلقة باعامل املنزل وتوقع 

املراهقني  قبل  من  مرتفعة  وبنسب  حددت  للعائلة  وتقدميها  النقود  وكسب  العمل 

املنسوبني لهذا النوع من العوائل) الجدول االضايف 101 (. 

5.  العالقات مع االم واالب
نسبة  بتقييم  منهم  الطلب  وتم  املشرتكني  اىل  االقرتاحات  من  سلسلة  تقديم  تم 

الذين  ابويهم  مع  بعالقاتهم  التفكري  خالل  من  املحددة  الحاالت  لبعض  مواجهتهم 

الوسطية  واملعدالت  اقرتاح  كل  اجل  من  املعطاة  العالمات  الحياة.  قيد  مازالو عىل 

املحسوبة من اجل االمهات موجودة يف الجدول 168, ومن اجل االباء موجودة يف 

الجدول 169.

من بني العالقات مع االبوين املتعددة االتجاهات اكرث اقرتاح اشرتك فيه املراهقني هو 

او غالبا  بانهم يشعرون دامئا  امهاتهم وابائهم لهم. %90 من املشرتكني حددوا  حب 

االباء) %84(. واضافة لهذا  النسبة اخفض بقليل من اجل  امهاتهم لهم فهذه  بحب 

فان نسبة االعتقاد بان االباء واالمهات يثقون باملراهقني وانهم يقبلونهم عىل وضعهم 

الحايل ومثلام هم كانت مرتفعة بشكل ايجايب. اما مفهوم االبوين يف التعامل الناقض 

منخفضة  بنسب  فكان   ) تقصري  أي  او  أي  خطأ  ارتكابهم  عدم  توقع    ( للمراهقني 

املراهقني  فيه  اشرتك  اقرتاح  اقل  اما  االعىل.  يف  املوجودة  النائج  يساند  بدوره  وهذا 

املعدل  مشاكلهم.  مشاركة  موضوع  هو  وابائهم  بأمهاتهم  املتعلق  النسب  بأخفض 

الوسطي التقريبي ملشاركة كل املشاكل تقريبا مع االم هو 3,91/5, اما املعدل الوسطي 

للمشاركة مع االب هو 3,44/5. 

وعند النظر بشكل عام فيتضح مرة اخرى ان فهم االطفال لالمهات ايجايب اكرث بالنسبة 

لالباء. املعدل الوسطي لحب ثقة الخ االمهات باالطفال مرتفعة من االباء. وفضال عىل 

ذلك فان كون االمهات منظمني اكرث, واهتاممهم بجميع مشاكل االطفال يرسي بشكل 

موازي. اما االباء فيتم فهمهم عىل انهم غري مهتمني باطفالهم نوعا ما يف العديد من 

املواضيع. ولرمبا ان يكون سبب هذا هو ان اقل نسبة مشاركة املشاكل هي مشاركة 

املشاكل مع االباء. 

اجلدول 168. العالقات مع االم ) % (

وسطيااجملموعاليوجد جوابدائماغالبابعضا نادراابدا

0,21,18,330,459,70,3100,04,49اشعر بأن امي حتبني

1,23,617,137,440,40,3100,04,12امي تراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

امي تعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة 
اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

3,58,022,731,534,00,4100,03,85

0,63,314,439,042,00,6100,04,19امي تهتم مبشاكلي

تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي 
مع امي

2,78,720,131,336,70,5100,03,91

0,93,514,137,843,30,4100,04,20امي تراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

0,62,011,834,450,90,4100,04,33اشعر بأن امي تثق بي
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اجلدول 170. مقارنة االم/االب ) املعدل الوسطي (

االباالم

4,494,33اشعر بأن امي/ ابي يحبوني

4,123,90امي/ابي يراقبون جميع حركاتي وتصرفاتي

امي/ابي يعتقد ون انه يجب علي ان اقوم بكافة 
اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

3,853,77

4,193,84امي/ابي يهتمون مبشاكلي

3,913,44تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع امي/ ابي

4,204,04امي/ابي يرونني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,334,18اشعر بأن امي/ابي يثقون بي

اجلدول 171. العالقات مع االم ) على حسب اختالف اجلنس ( ) املعدل 
الوسطي (

اجملموعفتيانفتيات

4,494,484,49اشعر بأن امي حتبني

4,174,084,12امي تراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

امي تعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة 
اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

3,873,833,85

4,244,144,19امي تهتم مبشاكلي

4,023,803,91تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع امي

4,204,194,20امي تراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,334,344,33اشعر بأن امي تثق بي

اجلدول 172. العالقات مع االب ) على حسب اختالف اجلنس ( ) املعدل 
الوسطي (

اجملموعفتيانفتيات

4,324,334,33اشعر بأن ابي يحبني

3,843,963,90ابي يراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

ابي يعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة اعمالي 
من دون أي خطأ وأي تقصير

3,713,833,77

3,783,903,84ابي يهتم مبشاكلي

3,283,603,44تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع ابي

4,034,044,04ابي يراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,184,174,18اشعر بأن ابي يثق بي

اجلدول 173. العالقات مع االم ) على حسب مجموعات االعمار ( ) املعدل الوسطي (

اجملموع18-16سنة15-12سنة

4,514,454,49اشعر بأن امي حتبني

4,184,044,12امي تراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

امي تعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة 
اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

3,923,753,85

4,254,114,19امي تهتم مبشاكلي

تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي 
مع امي

4,003,783,91

4,234,154,20امي تراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,384,274,33اشعر بأن امي تثق بي

اليوجد فرق كبري بني الفتيات والفتيان يف عالقاتهم مع االمهات. ويتضح بان االمهات 

منظمني اكرث لالطفالهم الفتيات, وان الفتيات يشاركون مشاكلهم مع امهاتهم بنسب 

اعىل. ) املعدل الوسطي مع الرتتيب 4, 02و 3,80 (. اما االباء فهم يهتمون بابنائهم 

الفتيان بنسبة اعىل نوعا ما. نسبة مشاركة الفتيات مبشاكلهم مع ابائهم منخفضة نوعا 

ما) 3,28/5 (. 

بامهاتهم.  التعلق  يفقدون  املراهقني  ازداد عمر  باملراهقني  اكرب  انه كلام بشكل  يرى 

وعىل حسب مفهوم املشرتكني فان االمهات تهتم باملراهقني الصغار بالنسبة للمراهقني 

الكبار. وبشكل موازي لهذا فان املراهقني ذوي االعامر الصغرى يشاركون مشاكلهم مع 

امهاتهم بنسبة اعىل من االعامر الكربى ) املعدل الوسطي عند الصغار4,00: عند الكبار 

108

اجلدول 169. العالقات مع االب ) % (

وسطيااجملموعاليوجد جوابدائماغالبابعضا نادراابدا

0,92,612,830,453,20,2100,04,33اشعر بأن ابي يحبني

2,66,721,835,533,10,3100,03,90ابي يراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

ابي يعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة 
اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

4,28,324,831,530,80,4100,03,77

2,68,622,035,031,30,4100,03,84ابي يهتم مبشاكلي

تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي 
مع ابي

7,916,424,026,025,20,5100,03,44

1,95,217,637,337,50,5100,04,04ابي يراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

1,42,916,734,544,10,4100,04,18اشعر بأن ابي يثق بي
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اجلدول 174. العالقات مع االب ) على حسب مجموعات االعمار ( ) املعدل 
الوسطي (

12-
15سنة

16-
18سنة

اجملموع

4,404,224,33اشعر بأن ابي يحبني

3,963,823,90ابي يراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

ابي يعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة 
اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

3,813,723,77

3,933,723,84ابي يهتم مبشاكلي

3,553,293,44تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع ابي

4,113,944,04ابي يراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,254,084,18اشعر بأن ابي يثق بي

3,78 (. وعند النظر اىل املفاهيم املتعلقة باالباء فريى انه كلام كرب االوالد يبتعدون عن 

ابائهم. ومن جانب اخر فان االباء يكونون مراقبني و يترصفون بشكل ناقض مع الكبار 

بنسبة اعىل من الصغار, ومن جانب اخر فانهم يهتمون مبشاكلهم بنسبة اقل. فكلام 

املعدل   ( ابائهم  مع  مشاكلهم  مبشاركاتهم  الوسطي  املعدل  ينخفض  املراهقون  كرب 

الوسطي عند الصغار 3,55: عند الكبار 2,29 (. 

يف  كبرية  اختالفات  وجود  يرى  فال   ) ق  ج  و   ( مجموعات  النظر عىل حسب  وعند 

يف  االم  حب  مبفهوم  املتعلق  الوسطي  املعدل  االم.  مع  بالعالقة  املتعلقة  مفاهيم 

باملشاكل ومشاركة  االمهات  اهتامم  ذلك  , وفضال عىل  العليا   ) و ج ق  مجموعات) 

املشاكل اعىل بالنسبة للمجموعات االخرى. اما هذا الوضع عند االباء فهو مختلف. 

وبشكل عام ويف كل املواضيع تقريبا فان املفهوم حول االباء ينخفض يف مجموعة) و ج 

ق ( العليا اىل املجموعات السفىل. اما اكرب االختالفات فريى يف مشاركة املشاكل. فبينام 

ان املعدل الوسطي ملشاركة جميع املشاكل تقريبا مع االباء يف مجموعة ) و ج ق ( 

العليا هو 3,67, فهذه القمة تنخفض يف املجموعة السفىل اىل 3,14. 

وعند النظر اىل العالقات مع االباء واالمهات عىل حسب نوع العائلة يرى بان اكرب فرق 

موجود عند مفاهيم املراهقني املنسوبني للعائالت املفككة. املعدل الوسطي ملفاهيم 

العائالت  النواع  بالنسبة  املواضيع  كل  يف  تقريبا  مرتفعة  المهاتهم  املراهقني  هؤالء 

االخرى. ومن جانب اخر فان املعدل الوسطي ملفاهيم حول ابائهم بحالة عكسية متاما 

فهي منخفضة يف جميع املواضيع تقريبا بالنسبة للعوائل االخرى. ومن املمكن التفكري 

بان سبب هذا هو عيش االطفال يف هذا النوع من العائالت مع امهاتهم بشكل اكرب. 

وخالفا لذلك يرى بان املراهقني الذين يعيشون يف العوائل املركزية عالقاتهم مع ابائهم 

اكرث قربا ) الجدول االضايف 102 – 102 (.

اجلدول 175. العالقات مع االم ) على حسب و ج ق ( ) املعدل الوسطي (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

4,504,524,484,504,394,48اشعر بأن امي حتبني

4,094,114,114,134,094,12امي تراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

3,783,713,803,893,843,84امي تعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

4,324,234,164,204,104,18امي تهتم مبشاكلي

4,033,893,903,923,803,90تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع امي

4,114,084,164,234,194,18امي تراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,384,304,294,344,354,33اشعر بأن امي تثق بي

اجلدول 176. العالقات مع االب ) على حسب و ج ق ( ) املعدل الوسطي (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

4,384,384,324,334,214,32اشعر بأن ابي يحبني

4,013,953,873,923,753,89ابي يراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

3,763,723,673,833,693,75ابي يعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

3,974,003,793,833,723,83ابي يهتم مبشاكلي

3,673,623,473,433,143,44تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع ابي

4,074,043,964,073,984,02ابي يراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,314,214,104,184,174,17اشعر بأن ابي يثق بي
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7. القسم 
املشاعر، التصرفات واخلواص 
الشخصية لفترة املراهقة



السعادة العامة

االحترام الذاتي

التصرف املبدى عن مواجهة مشكلة معينة

التغييرات السلوكية التي يؤدي تتسبب بها 
فترة املراهقة



1. السعادة العامة
الذين  املراهقني  نسبة  البحث سعداء.  يف  املشرتكني  املراهقني  ان  اسايس  بشكل  يرى 

حددوا بانهم سعيدين جدا يشكل %80 من العينة. %4 فقط من املشرتكني حددوا 

بانهم تعساء او جدا تعساء.

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس وبينام انه اليوجد فرق هام, فيمكن القول ان 

املراهقني يف مجموعة االعامر االصغر سنا اكرث سعادة بيشء قليل. فبينام ان %85 من 

املراهقني يف مجموعة اعامر 12 – 15 حددوا بانهم سعداء او جدا سعداء فهذه النسبة 

يف مجموعة اعامر 16 – 18 تنخفض اىل 74%.

اليرى وجود اختالفات هامة من ناحية مستوى السعادة بالنسبة اىل ) و ج ق(, نوع 

الذايت  االحرتام  اصحاب  املراهقني  فان  اخر  جانب  ومن  العائلة.  ونوع  االقامة  مكان 

املرتفع ) انظر اىل االسفل, القسم ب  ( يتضح بانهم يشعرون بالسعادة بانفسهم اكرث 

من الباقي. فبينام ان مجموع نسبة الذين حددوا بانهم سعداء او جدا سعداء عند 

اصحاب االحرتام الذايت املنخفض هي %52, فهذه النسبة ترتفع عند اصحاب االحرتام 

الذين  نسبة   .91% املرتفع  الذايت  االحرتام  اصحاب  وعند   ,81% اىل  الطبيعي  الذايت 

يشعرون بالتعاسة او التعاسة الشديدة بانفسهم بني اصحاب االحرتام الذايت املنخفض 

النظر عىل حسب مؤرش كتلة  العامة %4 (. اما عند  الكتلة  مرتفعة نوعا ما) 17%: 

الجسم, فان نسبة املراهقني الذين يشعرون بالسعادة بانفسهم تنخفض بشكل منتظم 

اما  بانهم سعداء جدا  افادوا  الذين  البدين. وليكن عدد  اىل  الضعيف  ومتناسب من 

اعىل نسبة ما بني الذين ميكن القول عنهم بانهم بدينون وعند تقييم خيارات السعيد 

والسعيد جدا سوية فال تتغري النتيجة يف االعىل. 

2. احرتام الذات
Rosenberg Self-( الذات  الحرتام  روسنبريج  مقياس  استخدام  تم  البحث  هذا  يف 

قبل موريس روسنبريج يف عام 1965 والذي  الذي طور من   )Esteem Scale, RSE

اوغلو,  جوهردار   (  1986 عام  يف  تركيا  يف  والصالحية  االمان  اختبارات  عليه  اجري 

التي  التحتية  االوىل  الفئة  استخدام  تم  املخترب,  ومثلام هو مرشوح يف قسم   .)1986

تتألف من عرش مواد من املقياس. العرش اقرتاحات هذه تم تقييمها يف مقياس نوع 

الجوبة  وفقا  الذايت  االحرتام  عالمات  تم حساب  التحليل,  مرحلة  يف  رباعي.  ديكرت 

املشاركني.

العملية الحسابية هذه هي عىل الشكل التايل: االقرتاحات ذات رقم 1, 2, 4, 6, و 7 

جواب حتام اوافق 3 عالمات, جواب اوافق 2 عالمة, جواب ال اوافق1 عالمة, اما جواب 

ال اوافق نهائيا فاخذ 0 عالمة. اما اصحاب االرقام 3, 5, 8, 9 و 10 من االقرتاحات جواب 

اوافق حتام 0 عالمة, جواب اوافق1 عالمة, جواب ال اوافق2 عالمة, جواب الاوافق 

ابدا اخذ 3 عالمة. ووفقا لهذه الحسابات فان اكرث عالمة من املمكن اخذها هي 30 

عالمة. ووفقا لهذا التقييم, فان احرتام الذات عند اصحاب 15و 25 عالمة يعترب مبستوى 

طبيعي وان اصحاب ما تحت ال15 عالمة يعتربون ذو احرتام ذايت منخفض اما الذين 

فوق 25 عالمة يعتربون ذات احرتام ذايت مرتفع. مل يتم اضافة الذين مل يعطوا أي اجابة 

من هذه االقرتاحات اثناء اجراء هذه العملية الحسابية اىل ضمن هذا التحليل وهم 

عددهم 508 مراهقني.

اجلدول 177. السعادة العامة ) % (

0,9تعيس جدا

3,4تعيس

14,6ال سعيد, ال تعيس

57,5سعيد

22,8سعيد جدا

0,8ال يوجد جواب

100,0اجملموع

3,99وسطيا

اجلدول 178. السعادة العامة ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

0,71,10,9تعيس جدا

2,54,73,4تعيس

11,618,814,6ال سعيد, ال تعيس

58,556,257,5سعيد

26,218,122,8سعيد جدا

0,51,20,8ال يوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

4,083,863,99وسطيا

ب= 0.242 درجة احلرية: 4  س2 : 5,48 

اجلدول 179. مستوى السعادة العامة ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعي منخفض 

3,70,70,30,9تعيس جدا

13,23,00,53,3تعيس

30,614,57,714,7ال سعيد, ال تعيس

37,061,347,558,0سعيد

14,819,943,722,5سعيد جدا

0,60,600,40,6ال يوجد جواب

100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 8  س2 : 493,289 

اجلدول 180.مستوى السعادة العامة ) على حسب مؤشر كتلة اجلسم ( 
) % (

اجملموعبدينوزن زائدطبيعي ضعيف

1,01,01,20,1,0تعيس جدا

3,43,44,02,83,4تعيس

11,915,717,224,914,8ال سعيد, ال تعيس

58,158,158,039,457,9سعيد

25,121,218,432,922,2سعيد جدا

,6,7,1,30,7ال يوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 5,480 
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شعور  هو  مرتفع,  ذايت  احرتام  عىل  الحصول  فان  املخترب,  قسم  يف  مبني  هو  ومثلام 

" ) اوزكان, 1994:  بانه " غرور, ذو قيمة, ذو اهتامم, فعال وناجح  االنسان بنفسه 

4 (. االحرتام الذايت يعترب عالمة عىل االحرتام االصيل للشخص, ثقته بنفسه و القيمة 

التي يعطيها لنفسه. ووفقا لعملية التقييم التي اجريت عىل سياق العملية الحسابية 

املبينة يف االعىل من املمكن القول ان %6.5 من املراهقني املشرتكني يف البحث لديهم 

احرتام ذايت منخفض, %81 منهم احرتامهم الذايت طبيعي, اما %12 منهم فهم لديهم 

احرتام ذايت مرتفع.

يف الجدول 182 يوجد املعدالت الوسطية التي نالت اكرث من 4 عالمات لالجوبة التي 

اعطاها املشرتكني لالقرتاحات املوجودة يف مقياس احرتام الذات روسنبريج. ) 1: حتام 

اوافق: 2: اوافق: 3: الاوافق: 4: ال اوافق ابدا ( 

3. الترصف الحاصل عند املواجهة مع مشكلة
الشكل االسايس لترصف املراهقني عند مواجهتهم مع مشكلة معينة هو الهروب من 

املشكلة يف مختلف االشكال. %18.5 من املشرتكني حددوا بانهم اليفعلوا أي يش, وال 

يبدو أي اهتامم عند مواجهتهم مع مشكلة. نسبة الذين يحزنوا هي %13. اما نسبة 

الذين يذهبون ويرتكون كل يشء هي %10. فمجموع نسب املجموعات الثالثة هذه 

 ( الذين يظهرون ترصف رشس مقابل املشاكل  اما مجموع نسبة  هي فوق ال40%. 

( هي  ويحطمون  يكرسون  الذين  ويقتلون,  الذين يرضبون  يغضبوا ويرصخوا,  الذن 

املناقشة  الذين يحاولون حل مشاكلهم من خالل  %23. ومن جانب اخر فان نسبة 

تفوق الثلث )35.5% (,

وعند النظر اىل الترصف الظاهر مقابل املشاكل عىل حسب اختالف الجنس, يرى وجود 

اختالفات يف اشكال الترصفات املختلفة. الفتيات اكرث ميوال من الفتيان يف حل مشاكلهم 

من خالل املناقشة ) مع الرتتيب %38و %33 (. نسبة انطواء الفتيات عىل انفسهم, 

الحزن اعىل بالنسبة للفتيان ) مع الرتتيب %16 و %10 (. اما الفتيان فانهم يلجئون 

للعنف الشفوي والجسدي بنسبة اعىل من الفتيات )مع الرتتيب %26و 20% (. 

اجلدول 181. مجموعات احترام الذات ) % (

6,5منخفض

81,3طبيعي

12,2مرتفع

100,0اجملموع

اجلدول 183. شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) % (

35,5احاول حل مشكلتي بالنقاش

18,5ال ابدي أي اهتمام/ ال افعل أي شيء

18,1اغضب واصرخ

12,7احزن

9,6اترك واذهب

3,5اضرب واتعارك

1,5اكسر واحطم 

0,03ابكي

0,4ال يوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 182.اقتراحات احترام الذات روسربيرج ) املعدل الوسطي (

1,64اقل شيء فأنا ارى نفسي ذو قيمة بقدر االخرين

1,71اعتقد بأنه يوجد لي بعض اخلواص االيجابية

3,06بشكل عام فأنا ارى نفسي على انني انسان غير ناجح

1,83وانا ايضا استطيع القيام ببعض االشياء التي يفعلها معظم االخرين

2,91ال استطيع ان أجد في نفسي اشياء كثيرة جتلعني فخورا بنفسي

1,80انا موجود داخل اعتقاد ايجابي بالنسبة لشخصي

1,73انا راضي عن نفسي بشكل عام

2,27كنت اريد لو ان بإمكاني ان احترم نفسي اكثر من هذا

3,06احيانا افكر بأنني ال اصلح متاما لعمل أي شيء

3,10احيانا اعتقد بأنني انسانا غير كافي ابدا

اجلدول 184.شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على 
حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

37,833,335,5احاول حل مشكلتي بالنقاش

16,920,118,5ال ابدي أي اهتمام/ ال افعل أي شيء

17,019,118,1اغضب واصرخ

15,99,812,7احزن

8,710,69,6اترك واذهب

1,95,13,5اضرب واتعارك

1,41,61,5اكسر واحطم 

0,10,00,03ابكي

0,40,50,4ال يوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:7  س2 : 139,473 

اجلدول 185.شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على 
حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

35,535,635,5احاول حل مشكلتي بالنقاش

17,420,118,5ال ابدي أي اهتمام/ ال افعل أي شيء

17,319,118,1اغضب واصرخ

15,29,312,7احزن

9,89,49,6اترك واذهب

3,43,63,5اضرب واتعارك

0,92,41,5اكسر واحطم 

0,00,00,03ابكي

0,40,50,4ال يوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:7  س2 : 68,739 
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اجلدول 187.شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على حسب االحترام الذاتي ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعي منخفض 

22,119,014,018,6ال ابدي أي اهتمام/ ال افعل أي شيء

24,735,441,635,5احاول حل مشكلتي بالنقاش

12,19,68,09,5اضرب واتعارك

13,712,712,112,7اترك واذهب

18,318,318,418,3احزن

4,83,33,93,5اغضب واصرخ

3,91,41,91,6اكسر واحطم

0,00,00,10,0ابكي

0,40,30,00,2ال يوجد جواب

100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:12  س2 :35,228 

وعند النظر عىل حسب مجموعات االعامر فريى ان الصغار يحزنون بنسبة اعىل, اما 

الكبار فانهم وبنسبة معينة اكرث رشاسة. فبينام ان نسبة الذين يحزنون عند تعرضهم 

ملشكلة يف مجموعة االعامر 16 – 18 هي %9, فهذه النسبة يف مجموعة االعامر 12 – 

15 هي %15. ومن جانب اخر فان مجموع نسبة الذين يغضبون ويرصخون, يرضبون 

ويقتلون والذن يكرسون ويحطمون يف مجموعة االعامر 12 – 15 سنة هي %22, ويف 

مجموعة االعامر 16 – 18 سنة هي 25%.

وعند النظر عىل حسب مجموعات الوضع االجتامع واالقتصادي فريى وجود نتيجتني 

تدعامن بعضهام البعض. فكلام انخفضت مجموعة ) و ج ق ( تنخفض معها نسبة 

حل املشاكل من خالل املناقشة فبينام ان هذه النسبة يف مجموعة) و ج ق ( العليا 

هي %43, تنخفض يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل اىل %32. ومن جانب اخر فان 

التكسري  والقتل,  الرضب  والرصاخ,  الغضب  مثل  العنف  عىل  تحتوي  التي  الترصفات 

والتحطيم موجودة باخفض النسب يف مجموعة ) و ج ق (العليا. 

تبني ان نسبة الذين ال يهتمون باملشكلة والذين يحاولون باالبتعاد عن املشكلة عند 

تعرضهم ملشكلة اصحاب االحرتام الذايت مبستوى منخفض عالية. اما اصحاب االحرتام 

الذايت املرتفع فهم وبنسبة عالية مييلون اىل حل مشاكلهم من خالل املناقشة.

4. اختالف السلوكيات التي تتسببها مرحلة املراهقة
التي  السلوكيات  اختالفات  بعض  حول  املشرتكني  اىل  االسئلة  من  سلسلة  توجيه  تم 

جمع  املمكن  فمن  لالسئلة  املقدمة  االجوبة  حسب  وعىل  املراهقة.  مرحلة  تسببها 

االختالفات الواقعة يف مرحلة املراهقة يف مجموعتني اساسيتني:

حوايل  االخر.  الجنس  حول  و  الخارجي  املظهر  حول  قلق  يوجد  االوىل  املجموعة  يف 

ثلثي املشرتكني ) %62 ( حددوا بانه ازداد اهتاممهم بامللبس, االناقة, الزينة يف فرتة 

املراهقة. اما الثلث الثالث فبدؤوا بعدم االعجاب  مبظهرهم الجسدي. ومن املمكن 

القول بانه وخاصة يف مرحلة املراهقة فان املخاوف حول املظهر الخارجي لها دور كبري 

وهام يف نسبة االعجاب الكامنة من قبل الجنس االخر. وعند النظر من هذه الناحية 

معنى  تحمل  االخر  بالجنس  اهتاممهم  ازداد  بانهم  املشرتكني  من  تحديد 43%  فان 

توضيحي وتفسري.

الفرتة  هذه  يف  االخرين.  مع  العالقات  يف  سلبية  ظواهر  يوجد  الثانية  املجموعة  يف 

تحدث مشاكل مع الوسط العائيل والوسط املدريس, ويرى بوجود تقارب من االصدقاء. 

قرابة ثلث املشرتكني ) %30 ( حددوا بانهم بدؤوا بالجدال بشكل اكرب مع الكبار داخل 

العائلة, و%20 منهم بدؤوا بعيش مشاكل مع معلميهم, اما قرابة ربعهم ) 24% ( 

اجلدول 186.شكل التصرف املظهر غالبا عند التواجه مع مشكلة ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطسفلى

42,637,236,235,832,435,9احاول حل مشكلتي بالنقاش

10,915,718,919,316,918,1اغضب واصرخ

17,320,316,317,023,718,0ال ابدي أي اهتمام/ ال افعل أي شيء

12,712,311,513,214,612,8احزن

13,39,910,78,88,49,6اترك واذهب

1,72,23,83,93,33,5اضرب واتعارك

0,60,82,21,70,81,6اكسر واحطم 

0,00,00,10,00,00,03ابكي

0,91,50,30,30,00,4ال يوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:28  س2 : 101,676 
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اجلدول 188. االختالفات التي حتدث ف فترة املراهقة ) % (

اجملموعال يوجد جوابالنعم

62,436,80,8100,0اصبحت اهتم اكثر بالباس واالناقة والزينة

43,255,81,0100,0ازداد اهتمامي باجلنس االخر

الطول الخ ( 33,265,61,2100,0بدأت بعدم االعجاب مبظهري اجلسدي )الوزن, 

30,368,71,0100,0بدأت في اجلدال بشكل اكبر مع الكبار, عائلتي, ابي

28,570,80,7100,0انخفض جناحي في املدرسة/العمل

24,974,40,7100,0ازداد غيابي عن املدرسة/العمل

23,975,20,9100,0اصبحت انسانا قليل التفاهم, اكثر شراسة, وقاسي

23,675,41,0100,0انقطعت عن عائلتي/ اصبحت قريبا اكثر من اصدقائي

20,178,81,1100,0بدأت باجلدال بشكل اكبر مع معلميني والتعرض للمشاكل ايضا

19,479,71,0100,0انطويت على نفسي / لم استطع انشاء عالقات مع البيئة احمليطة بي

من  قسم  اما  للعراك.  واندفاع  واكرثرشاسة  تفاهام,  اقل  اصبحوا  فانهم  عام  وبشكل 

املشرتكني فانهم يفضلون االنطواء عىل انفسهم بدال من عكس مشاكلهم اىل الخارج ) 

%19(. وباملناسبة فان %24 من املشرتكني افادوا بانهم تقاربوا اىل اصدقائهم بشكل 

اكرب نتيجة البتعادهم عن عائلتهم.

ارتفاع  يف  تنحرص  املعلمني,  مع  الحاصلة  املشاكل  عدا  ما  باملدرسة  املتعلقة  املشاكل 

نسبة الغياب ) %25( وانخفاض مستوى النجاح ) 28.5%(.

%62 من املراهقني حددوا بانهم اصبحوا مهتمني اكرث بلباس االناقة, الزينة. فبينام انه 

اليوجد اختالف هام بني املراهقني عىل حسب اختالف الجنس,مجموعات ) و ج ق(, 

نوع مكان االقامة, يوجد فرق عىل حسب مجموعات االعامر. املراهقني يف مجموعات 

االعامر 16 – 18 سنة يهتمون اكرث بالزينة بالنسبة للمراهقني يف مجموعات االعامر 

12 – 15 سنة ) مع الرتتيب 68%, 58%(. 

نسبة املشرتكني القرتاح ازداد اهتاممه بالجنس االخر هي %63. وعند النظر عىل حسب 

اختالف الجنس فان الفتيان اشرتكوا بهذا االقرتاح بنسبة اعىل من الفتيات) مع الرتتيب 

%52و %34(. ويف مجموعة االعامر يوجد فرق مشابه. اهتامم املراهقني يف مجموعة 

االعامر 16 – 18 سنة بالجنس االخر اعىل بالنسبة ملجموعة 12 – 15 سنة ) مع الرتتيب 

انه ليس بنفس املقدار, فان نسبة الذين حددوا بانه ازداد  %53و %36 (. حتى لو 

اهتاممهم بالجنس االخريف مرحلة املراهقة املقيمني يف املدن اكرث من الذين يعيشون 

يف مناطق االرياف ) مع الرتتيب %45و %39 ( ) الجدول االضايف 104(.

%33 من املشرتكني يف استطالع الرأي بدوؤا بعدم االعجاب باملظهر الجسدي. ال توجد 

الجنس,  اختالف  حسب  عىل  املراهقني  بني  املوضوع  هذا  يف  جدا  هامة  اختالفات 

مجموعات االعامر, مجموعات ) و ج ق (, نوع مكان االقامة ونوع العائلة. وايضا فان 

نسب الذين بوؤا بعدم االعجاب باملظهر الجسدي بني الفتيات, يف مجموعة االعامر 

16 – 18 سنة ويف مجموعات ) و ج ق( فوق الوسطى و تحت الوسطى اعىل من قيم 

الكتلة العامة.

نسبة الذين اشرتكوا يف اقرتاح بدأت بالجدال بشكل اكرب مع الكبار, عائلتي , ايب هي 

مجموعة  يف  املراهقني  ان  فريى  االعامر  مجموعات  حسب  عىل  النظر  وعند   .30%

االعامر 16 – 18 , يتجادلون مع كبار العائلة بشكل اكرب بالنسبة للمراهقني يف مجموعة 

االعامر -12 15 سنة ) مع الرتتيب %37و %26 (. نسبة االشرتاك يف هذا االقرتاح يف 

مجموعات ) و ج ق( العليا, فوق الوسطى و الوسطى هي -33 %36, يف مجموعة 

تحت الوسط %29, ويف املجموعة الوسطى هي %24. املقيمني يف املدن بدوؤا بالجدال 

مع كبار العائلة بنسبة اعىل من الذين يقيمون يف االرياف ) مع الرتتيب %34و 22% (. 

وعند النظر عىل حسب انواع العوائل فيتضح ان نسبة الذين بدوؤا بالجدال مع الكبار 

يف العوائل التقليدية الواسعة تنخفض عن قيمة الكتلة العامة ) 26% (.

نسبة  العمل.  املدرسة/  يف  نجاحي  انخفض  اقرتاح  يف  اشرتكوا  املراهقني  من   28.5%

ااالعامر  مجموعات  الجنس,  اختالف  حسب  عىل  تختلف  االقرتاح  هذا  يف  االشرتاك 

نجاحهم يف  انخفض  بأنه  قالوا  الفتيان  ان %33 من  فبينام  و ج ق(.   ( ومجموعات 

املدرسة/ العمل, فهذه النسبة عند الفتيات هي %24. وبشكل مشابه فان املراهقني يف 

مجموعة االعامر-16 18 اشرتكوا يف هذا االقرتاح بشكل اكرب من املراهقني يف مجموعة 

االعامر 12 – 15 ) مع الرتتيب %34و %24 (. كلام انخفض مجموعة ) و ج ق( تزداد 

بانه انخفض نجاحهم يف املدرسة/ العمل. فبينام ان نسبة  الذين يقولون  معه نسبة 

الذين انخفض نجاحهم يف املدرسة/ العمل يف مجموعة ) و ج ق( العليا هي 22.5%, 

تزداد هذه النسبة لتصل يف مجموعة ) و ج ق( السفىل اىل %31. نسبة الذين يواجهون 

مشاكل يف النجاح يف املدرسة او العمل يف سن املراهقة موجودين بنسب عالية وخاصة 

يف العوائل وحيدة االبوين والعوائل املفككة) يف حوايل %34 (. ومن جانب اخر تبني 

بكون  مرتبط  املراهقة  فرتة  يف  النجاح  مستوى  يف  وارتفاعات  انخفاضات  يوجد  انه 

املشرتك طالبا او فيام اذا كان يعمل. قرابة ثالثة ارباع الطالب ) %73 ( حددوا بانه مل 

ينخفض نجاحهم يف املدرسة مع فرتة املراهقة. ولكن هذه النسبة تنخفض اىل ادىن من 

%50 عند الذين يدرسون ويعملون وعند الذين ال يعملون ولكن يبحثون عن عمل 

بانخفاض  افادوا  الذين  الشباب  نسبة  فان  وباملناسبة   .) الرتتيب %45و 46%  مع   (

نجاحهم يف العمل يف فرتة املراهقة تفوق ال 40% ) 43% (. 

وعند  املراهقة.  فرتة  يف  العمل  املدرسة/  عن  غيابهم  نسبة  ازدادت  املشرتكني  ربع 

النظر عىل حسب اختالف الجنس يتضح بانه ازدادت نسبة غياب الفتيان اكرث من 

الفتيات. ) مع الرتتيب %29.5و %20 ( ويوجد ايضا فرق هام يف مجموعات االعامر. 

العمل/ املدرسة يف مجموعة االعامر 16 – 18 اعىل  ازداد غيابهم عن  الذين  نسبة 

باكرث من ضعفني بالنسبة ملجموعة االعامر 12 – 15 ) مع الرتتيب %35.5و 17% (. 

ويف موضوع الغياب فان نسبة الذين يعيشون يف العوائل وحيدة االبوين واملفككة 

اعىل نوعا ما.
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اجلدول 190. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب اختالف 
اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

62,861,962,4اصبحت اهتم اكثر بالباس واالناقة والزينة

34,251,843,2ازداد اهتمامي باجلنس االخر

بدأت بعدم االعجاب مبظهري اجلسدي ) الوزن, 
الطول الخ (

35,830,733,2

انقطعت عن عائلتي/ اصبحت قريبا اكثر من 
اصدقائي

20,726,323,6

23,733,128,5ازداد غيابي عن املدرسة/العمل

20,129,524,9انخفض جناحي في املدرسة/العمل

اصبحت انسانا قليل التفاهم, اكثر شراسة, 
وقاسي

20,926,723,9

28,931,830,3بدأت باجلدال بشكل اكبر مع الكبار, عائلتي, ابي

بدأت باجلدال بشكل اكبر مع معلميني والتعرض 
للمشاكل ايضا

16,823,220,1

انطويت على نفسي / لم استطع انشاء عالقات 
مع البيئة احمليطة بي

20,518,319,4

لالقتراحات نعم”  النسبة املئوية للذين قالوا “ 

اجلدول 191. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب 
مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

58,168,362,4اصبحت اهتم اكثر بالباس واالناقة والزينة

36,053,243,2ازداد اهتمامي باجلنس االخر

بدأت بعدم االعجاب مبظهري اجلسدي ) الوزن, 
الطول الخ (

31,335,833,2

انقطعت عن عائلتي/ اصبحت قريبا اكثر من 
اصدقائي

25,836,630,3

24,334,428,5ازداد غيابي عن املدرسة/العمل

17,235,524,9انخفض جناحي في املدرسة/العمل

اصبحت انسانا قليل التفاهم, اكثر شراسة, 
وقاسي

20,328,923,9

19,029,923,6بدأت باجلدال بشكل اكبر مع الكبار, عائلتي, ابي

بدأت باجلدال بشكل اكبر مع معلميني والتعرض 
للمشاكل ايضا

15,825,920,1

انطويت على نفسي / لم استطع انشاء عالقات 
مع البيئة احمليطة بي

17,821,519,4

لالقتراحات نعم”  النسبة املئوية للذين قالوا “ 

واكرث  واكرث رشاسة  تفاهام  اقل  انسانا  اصبحت  اقرتاح  يف  اشرتكوا  الشباب  من   24%

تفاهام يف  اقل  اصبحو  نهم  با  الفتيات حددوا  املراهقة. %21 من  قساوة يف مرحلة 

مرحلة املراهقة: اما هذه النسبة عند الفتيان فهي %27. وبشكل مشابه يتضح بان 

املراهقني كبار السن اصبحوا اقل تفاهام بالنسبة للمراهقني يف مجموعة االعامر 12 – 

15 سنة ) مع الرتتيب %29 و %20(. املراهقني الذين يعيشون يف املدن اقل تفاهام 

بالنسبة للذين يعيشون باالرياف ) مع الرتتيب %26و %20 (. وعند النظر عىل حسب 

االبوين  العائالت وحيدة  الذين يعيشون يف  املراهقني  العائالت يالحظ اختالف  انواع 

عن االخرين ) 29.5% (.

نسبة الذين اشرتكوا يف اقرتاح انقطعت عن عائلتي/ تقاربت اكرث من رفاقي هي 24%. 

االختالف االكرب يف هذا االقرتاح موجود يف مجموعات االعامر. املراهقني ذوي االعامر 

الكبرية, اشرتكوا اكرث بهذا االقرتاح بالنسبة للصغار ) مع الرتتيب %30 و %19 (. وحتى 

عوائلهم  عن  ابتعدوا  الفتيان  بان  القول  املمكن  فمن  كبري,  اختالف  اليوجد  انه  ولو 

عىل حسب  النظر  عند  اما   .)  21% الرتتيب %26و  مع   ( الفتيات  من  اعىل  بنسبة 

مجموعات ) و ج ق(, فكلام ارتفع مستوى ) و ج ق( يرى وجود ارتفاع يف نسبة الذين 

ينقطعون عن عائالتهم ويتقاربون الصدقائهم اكرث يف مرحلة املراهقة. فبينام ان نسبة 

الذين اشرتكوا يف هذا االقرتاح يف مجموعة ) و ج ق( السفىل %18, ترتفع لتصل يف 

مجموعة ) و ج ق( %31. نسبة الذين حددوا بانهم انقطعوا عن عائلتهم وتقاربوا 

اىل اصدقائهم اكرث وخاصة الذين يعيشون يف العوائل وحيدة االبوين والعوائل املفككة 

مرتفعة نوعا ما ) مع الرتتيب %28و 30% (.

%20 من املشرتكني حددوا بانهم يتجادلون بشكل اكرب مع معليميهم. الفتيان يتجادلون 

مع معليميهم بنسبة اعىل من الفتيات ) مع الرتتيب %23و %17 (. وبشكل مامثل 

فان املراهقني ذوي االعامر الكبرية يتجادلون مع معليميهم بنسبة اعىل من املراهقني 

االصغر سنا ) مع الرتتيب %26 و %16 (. وعند النظر عىل حسب مجموعات ) و ج ق( 

يرى وجود ميول مشابه القرتاح الجدال مع كبار العائلة. ونسبة لهذا فكلام انخفضت) 

و ج ق( تنخفض معها نسبة الذين يتجادلون مع معليميهم بشكل اعىل. فبينام ان 

هذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق( العليا هي %25, تنخفض يف املجموعة السفىل 

اىل حد %12. فببينام ان %22 من املراهقني الذين يعيشون يف املدينة اشرتكوا بهذا 

االقرتاح, فهذه النسبة يف االرياف هي %15. وعند النظر عىل حسب انواع العوائل, 

العوائل  يف  عام  وبشكل  موجودون  معليميهم  مع  مساملني  يكونون  الذين  بان  يرى 

التقليدية الواسعة ) 15% (

نسبة املراهقني الذين اشرتكوا يف اقرتاح انطويت عىل نفيس/ مل استطع انشاء عالقات 

مع محيطي هي %19. وباالضافة اىل عدم وجود اختالفات كبرية بني الطرفني فيمكن 

بالنسبة  والكبار  الفتيان,  من  اعىل  بنسبة  انفسهم  عىل  انطوين  الفتيات  بان  القول 

للصغار, ومجموعة ) و ج ق( العليا بالنسبة للمجموعات السفىل انطوت عىل نفسها 

بنسبة اعىل ايضا. اما عند النظر عىل حسب انواع العائالت, فريى ان نسبة االنطواء عىل 

النفس مرتفعة نوعا ما عند االوالد الذين يعيشون يف العوائل وحيدة االبوين والعوائل 

املفككة ) مع الرتتيب %26و 24% (. 
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اجلدول 189. النجاح في العمل/املدرسة ) على حسب وضع املراهق فيما 
اذا كان يعمل او يدرس ( ) % (

انخفض جناحي 
في العمل/

املدرسة

لم ينخفض 
جناحي في 

العمل/املدرسة

اجملموع

27,172,9100,0انا طالب

54,845,2100,0انا اعمل, انا ادرس

43,356,7100,0انا اعمل

ال اعمل, ابحث عن 
عمل

53,746,3100,0

ال اعمل, ال ابحث 
عن عمل

36,163,9100,0

28,771,3100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:4  س2 : 79,899 

ت ب م م 2013



اجلدول 192. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب و ج ق ( ) % (
اجملموعسفلى حتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

65,765,359,965,259,863,0اصبحت اهتم اكثر بالباس واالناقة والزينة
48,757,945,344,827,044,0ازداد اهتمامي باجلنس االخر

الطول الخ ( 30,935,232,936,026,833,6بدأت بعدم االعجاب مبظهري اجلسدي ) الوزن, 
32,835,934,628,824,230,6انقطعت عن عائلتي/ اصبحت قريبا اكثر من اصدقائي

22,525,629,529,430,628,9ازداد غيابي عن املدرسة/العمل
24,427,126,824,024,625,2انخفض جناحي في املدرسة/العمل

27,126,724,324,121,724,2اصبحت انسانا قليل التفاهم, اكثر شراسة, وقاسي
31,326,025,023,717,923,9بدأت باجلدال بشكل اكبر مع الكبار, عائلتي, ابي

24,925,223,619,311,820,3بدأت باجلدال بشكل اكبر مع معلميني والتعرض للمشاكل ايضا
21,419,919,619,418,419,5انطويت على نفسي / لم استطع انشاء عالقات مع البيئة احمليطة بي

لالقتراحات نعم”  النسبة املئوية للذين قالوا “ 

اجلدول 193. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب نوع العائلة ( ) % (
اجملموعمفككةاحادية االبوينمركزية واسعةمركزية

62,360,960,961,962,4اصبحت اهتم اكثر بالباس واالناقة والزينة
43,539,339,348,943,2ازداد اهتمامي باجلنس االخر

الطول الخ ( 33,133,533,531,333,2بدأت بعدم االعجاب مبظهري اجلسدي ) الوزن, 
30,326,426,436,330,3انقطعت عن عائلتي/ اصبحت قريبا اكثر من اصدقائي

27,931,731,734,728,5ازداد غيابي عن املدرسة/العمل
24,625,425,428,724,9انخفض جناحي في املدرسة/العمل

23,821,921,925,323,9اصبحت انسانا قليل التفاهم, اكثر شراسة, وقاسي
23,421,021,030,323,6بدأت باجلدال بشكل اكبر مع الكبار, عائلتي, ابي

20,415,415,421,220,1بدأت باجلدال بشكل اكبر مع معلميني والتعرض للمشاكل ايضا
19,119,119,124,219,4انطويت على نفسي / لم استطع انشاء عالقات مع البيئة احمليطة بي

لالقتراحات نعم”  النسبة املئوية للذين قالوا “ 

التأقلم مع التغيريات التي تحدث يف فرتة املراهقة تختلف اختالفا  كبريا عىل حسب 

املرتفع  الذايت  االحرتام  مستوى  اصحاب  الشباب  للمشرتكني.  الذايت  االحرتام  مستوى 

مستوى  لديهم  الذين  اجل  ومن  سهولة.  اكرث  بشكل  التغيريات  هذه  مع  يتأقلمون 

احرتام ذايت طبيعي فيعربون من مرحلة املراهقة بشكل صعب نوعا ما, اما اكرث الذين 

يواجهون صعوبة هم الشباب اصحاب االحرتام الذايت املنخفض.

مجموعات  اربع  اجل  من  تصنيفها  فيمكن  االقرتاحات  هذه  جميع  اىل  النظر  وعند 

مختلفة عىل الشكل التايل:

الفتيان بالنسبة للفتيات يف مرحلة املراهقة يكونوا اقل نجاحا يف  فيمكن القول بان 

املدرسة, واكرث نسبة يف الغياب, يتجادلون مع معليميهم بنسبة اعىل, اقل تفاهام و 

يزداد اهتاممهم بالطرف االخر بنسب اعىل.

ميكن القول ايضا بان املراهقني ذوي االعامر الكبرية بالنسبة لالصغر سنا اكرث اهتامما 

يقضون  عوائلهم,  مع  تجادال  اكرث  االخر,  بالجنس  اهتامما  اكرث  واالناقة,  بالزينة 

اوقاتهم مع اصدقائهم بشكل اكرب, واقل نجاحا ايضا يف املدرسة, ويغيبون بشكل اكرب 

ويتجادلون مع معليميهم بنسب اعىل.

كلام انخفضت مستوى ) و ج ق( تقل نسبة جدال املراهقني مع عوائلهم ومعليميهم, ونسبة 

لهذا فتنخفض مستويات النجاح يف املدرسة/ العمل.وخاصة عند الشباب الذين يعيشون يف 

العوائل وحيدة االبوين واملفككة تكون فرتة املراهقة لديهم مصطحبة ببعض املشاكل نوعا ما.

اجلدول 194. التغيرات التي حتدث في سن املراهقة ) على حسب االحترام 
الذاتي ( ) % (

اجملموعمرتفع طبيعيمنخفض

انخفض جناحي في املدرسة/
العمل

45,129,118,228,8

40,025,019,025,2ازداد غيابي عن املدرسة/العمل
اصبحت انسانا قليل التفاهم, 

اكثر شراسة, وقاسي
45,423,217,824,0

انطويت على نفسي / لم 
استطع انشاء عالقات مع البيئة 

احمليطة بي
38,119,212,019,5

انقطعت عن عائلتي/ اصبحت 
قريبا اكثر من اصدقائي

40,123,716,223,8

46,642,944,643,4ازداد اهتمامي باجلنس االخر
اصبحت اهتم اكثر بالباس 

واالناقة والزينة
52,862,771,163,1

بدأت باجلدال بشكل اكبر مع 
الكبار, عائلتي, ابي

53,429,328,830,8

بدأت باجلدال بشكل اكبر مع 
معلميني والتعرض للمشاكل 

ايضا
36,319,914,020,3

بدأت بعدم االعجاب مبظهري 
الطول الخ ( اجلسدي ) الوزن, 

44,633,232,733,8

لالقتراحات نعم”  النسبة املئوية للذين قالوا “ 
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8. القسم
التأقلم مع تغييرات مرحلة 

املراهقة والصحة



التأقلم مع تغييرات مرحلة املراهقة

الوضع الصحي للمراهقني

مؤشر كتلة اجلسم



اجلدول 195. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة ) % (

16,3نعم, عشت

23,2نسبيا

54,7ال, لم اعش مشاكل

3,9لم اعش تغيرات جسدية/بيولوجية

1,8ال يوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 196. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة ) على 
حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

6,915,816,3نعم, عشت

26,020,623,2نسبيا

52,157,254,7ال, لم اعش مشاكل

3,24,63,9لم اعش تغيرات جسدية/بيولوجية

1,81,81,8ال يوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:3  س2 :38,999 

اجلدول 197. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة ) على 
حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

14,319,116,3نعم, عشت

22,823,823,2نسبيا

55,953,254,7ال, لم اعش مشاكل

4,72,93,9لم اعش تغيرات جسدية/بيولوجية

2,41,01,8ال يوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:3  س2 :68,262 

اجلدول 198. التأقلم من التغييرات الواقعة في مرحلة املراهقة ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

19,016,517,216,115,516,5نعم, عشت

29,531,125,521,517,623,4نسبيا

46,38,452,557,161,155,0ال, لم اعش مشاكل

4,03,13,43,64,33,6لم اعش تغيرات جسدية/بيولوجية

1,20,81,51,81,61,5ال يوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:12  س2 :59,055 

1. التأقلم مع تغيريات مرحلة املراهقة
اكرث من نصف املراهقني املشرتكني يف البحث ) %55 ( حددوا بانهم مل يواجهو مشاكل 

يف التأقلم مع التغيريات يف مرحلة املراهقة. اما %39.5 من املراهقني واجهوا مشاكل 

بشكل نسبي يف التأقلم مع هذه التغيريات.

بالتأقلم  صعوبة  تواجه  الفتيات  بان  يتضح  الجنس  اختالف  حسب  عىل  النظر  عند 

بشكل اكرب. عند االخذ سوية بالذين يواجهون صعوبة يف التأقلم مع التغريات الواقعة 

الفتيات  من   43% ان  فريى  نسبي  بشكل  يستصعبون  الذين  او  املراهقة  مرحلة  يف 

يواجهون مصاعب يف التأقلم, اما هذه النسبة عند الفتيان هي 36%.

املراهقني ذوي االعامر الصغرية, يواجهون مصاعب يف تحقق التأقلم مع التغريات التي 

تحدث يف مرحلة املراهقة بنسبة اعىل من املراهقني االكرب سنا ) مع الرتتيب %43 و 

%37 (. قسم من املراهقني االصغر سنا اتضح بانهم مل مييزوا بعد بشكل كامل هذه 

التتغيريات حيث ان ميكن ربط هذا االختالف بهذا السبب.

اختالف  عن  البحث  فيمكن  واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  النظر عىل حسب  وعند 

محدد. ترتفع نسبة املراهقني الذين يحددون بعدم مواجهتهم للمصاعب يف التأقلم 

مع هذه التغيريات كلام انخفضت ) و ج ق( . فبينام ان نسبة الذين حددوا بانهم 

النسبة تنخفض  مل يعيشوا مشاكل يف مجموعة ) و ج ق( السفىل هي %61, فهذه 

تدريجيا لتصل يف مجموعة ) و ج ق( العليا اىل %46. كلام ارتفع مستوى ) و ج ق( 

يتضح انه يرتفع توقعات, معايري و متطلبات املراهقني يف هذه املرحلة يف املجموعة 

العليا حيث انها تتسبب يف مواجهة املصاعب بالتأقلم مع التغيريات يف مرحلة املراهقة 

العليا تجعل املراهقني  التي تجلبها مستويات) و ج ق(  لهذه املجموعة. االمكانيات 

يعتقدون بان بعض املراحل هي عبارة عن  مشاكل فردية. اما منط الحياة املوازي مع 

) و ج ق( العليا ترفع من توقعات املراهق حول جودة الحياة, حيث ميكن القول بان 

هذا يتسبب يف صعوبة مواجهة هذه املراحل ورؤيته لتجاربه يف مرحلة املراهقة بانها 

مصطحبة باملشاكل.

ال يوجد اختالفات كبرية من ناحية التأقلم مع التغيريات يف مرحلة املراهقة عىل حسب 

الريف – املدينة ) الجدول االضايف 105 (. اما عند النظر عىل حسب نوع العائلة, يرى 

بأن الشباب الذين يعيشون يف العوائل وحيدة االبوين يواجهون صعوبة اكرث من الباقي 

) الجدول االضايف 106 (. ومن جانب اخر وعىل حسب مؤرش كتلة الجسم ) انظر. 

الذين يوصفوا عىل شكل بدناء يواجهون  الشباب  ان  القسم VII-ت ( حيت يتضح 

بالنسبة  املراهقة  مرحلة  يف  القادمة  التغيريات  مع  التأقلم  تحقيق  يف  اكرث  مصاعب 

القارنهم ) الجدول االضايف 107 (. 

ت ب م م 1202013



اجلدول 199. الوضع الصحي العام للمراهق ) % (

2,9ضعيف

10,6ال باس

51,0جيد

28,0جيد جدا

7,3ممتاز

0,2ال يوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 200. نقص االنتباه, زيادة النشاط, الصعوبة في التعلم ) % (

10,3نقص انتباه

5,1زيادة النشاط

1,4صعوبة التعليم اخلاصة

85,0ال يوجد نقص انتباه, زيادة النشاط, صعوبة بالتعليم

101,8اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

اجلدول 201. وزن املراهق ) % (

4011,1 كيلو واقل

27,7 41 – 50 كلغ

5125,5 – 60 كلغ

6114,9 – 70 كلغ

713,9 – 80 كلغ

811,8 كلغ و اكثر

15,2ال يوجد جواب

100,0اجملموع

54,0وسطيا

اجلدول 202. طول املراهق ) % (

15012,3 سم واقل

15124,7 – 160 سم 

16128,6 – 170سم

17114,2 – 180سم 

1812,8 سم واكثر

17,4ال يوجد جواب

100,0اجملموع

162,7وسطيا

ب.الوضع الصحي للمراهقني
الذين  املراهقني  نسبة  جيدة.  العامة  الصحية  حالتهم  املراهقني  من  عظمى  اغلبية 

من  فقط   3% و   .86% هي  وممتاز  جدا  جيد  جيد,  الصحي  وضعهم  بان  حددوا 

املشرتكني حددوا بان وضعهم الصحي العام ضعيف. مل يتم ايجاد اختالف هام بالنسبة 

االقامة  مكان  نوع   ,) و ج ق   ( االعامر, مجموعات  الجنس, مجموعات  اختالف  اىل 

ونوع العائلة.

تتطلب  لديهم مشكلة صحية  ليس  الرأي  استطالع  املشرتكني يف  املراهقني  من   96%

او  خلقية  اعاقة  لديهم  اليوجد  منهم  و98.5%  مستمر,  بشكل  دواء  استخدام  منهم 

اعاقة غري خلقية. واضافة لذلك فان %10 من املشرتكني افادوا بانه يوجد لديهم نقض 

الذين  اما نسبة  لديهم نشاط مرتفع هي 5%.  بانهم  افادوا  الذين  االنتباه. نسبة  يف 

لديهم صعوبة يف التعليم الخاص هي فوق ال1% . 

ت . مؤرش كتلة الجسم
للطول  الوسطي  املعدل  كلغ,   54 الرأي  استطالع  املشرتكني يف  لوزن  الوسطي  املعدل 

163سم. تم حساب مؤرش كتلة الجسم لكل مراهق من خالل استخدام معلومات وزن 

وطول املشرتكني. ومن ثم تم تحديد مجموعة كل مراهق عىل حسب املقياس التي 

حددته جمعية الصحة العاملية. هذه املجموعات هي ضعيف, طبيعي, وزن زائد و 

بدين. املشرتكني الذين اليعرفون طولهم و/او وزنهم مل يتم اخذهم لهذا التصنيف. ويف 

النهاية فان %29 من املراهقني املشرتكني يف البحث هم ضعيف. املراهقني املوجودين 

يف فئة طبيعي يشكلون %63 من العينة: اصحاب الوزن الزائد%6, البدناء 1%. 

طبيعيني  فانهم  الفتيان  اما  ضعفاء,  الفتيات  فان  الجسم  كتلة  مؤرش  حسب  عىل 

السن  املراهقني صغار  بني  الضعفاء  نسبة  ما.  نوعا  اعىل  بنسب  زائد  وزن  واصحاب 

الجدول  مختلف)  بشكل  ترتفع  السن  كبار  الطبيعيني   املراهقني  نسبة  اما  مرتفعة. 

االضايف 108 – 109 (. 

اجلدول 203. مؤشر كتلة اجلسم ) % (

29,5ضعيف

63,3طبيعي

6,2زيادة وزن

1,0بدين 

100,0اجملموع
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9. القسم
 العنف واالخطار التي تواجه 

املراهقني وجها لوجه



العنف في املنزل

العنف في املدرسة

العنف في الشارع

التعرض لإلهانة، االستهزاء، احلقارة، 
املضايقة في وسط االنترنت

العنف الذي يطبقه املراهقني

االخطار التي تواجه املراهقني وجها 
لوجه



انواع  اىل  االخرية  السنة  يف  تعرضوا  اذا  عام  البحث  يف  املشرتكني  املراهقني  سؤال  تم 

العنف املختلف ) الشفوي, الجسدي , الجنيس ( يف املنزل, يف املدرسة ويف الشارع, وتم 

سؤالهم ايضا فيام اذا كانوا قد تعرضوا للعنف ما هي نسبة تعرضهم لهذه الترصفات 

ومن قبل من يتعرضون لها.

أ. العنف يف املنزل
تم سؤال املراهقني املشرتكني يف البحث عن نسبة حدوث املشاكل التي تحتوي عىل 

العنف مثل العراك, الشجار, االهانة الشفوية بني افراد عائلتهم يف منازلهم. %54 من 

املراهقني حددوا بانهم مل يتم حدوث أي من هذا النوع من هذا املشاكل يف منازلهم. 

فهذه النسبة تدل عىل  ان قرابة نصف املنازل يحدث فيها هذا النوع من املشاكل اما 

عند النظر اىل نسبة العنف يتضح بان هذا النوع من املشاكل اليحدث بشكل مكثف. 

نسبة الذين حددوا بان هذه املشاكل تحدث يف املنزل بشكل كبري او مستمر هي 2%. 

عند النظر عىل حسب الوضع االجتامعي واالقتصادي يرى انه كلام انخفضت ) و ج 

ق ( ترتفع نسبة حصول مشاكل العنف يف املنزل. فبينام ان نسبة الذين حددوا بعدم 

حدوث هذه املشاكل اطالقا يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %63.5, تنخفض هذه 

النسبة تدريجيا لتصل يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل اىل %47 اما العوائل التي يحدث 

العليا  فيها العنف بشكل نادر واحيانا فان مجموع نسبتها يف مجموعة ) و ج ق ( 

هي %34, حيث ترتفع هذه النسبة تدريجيا لتصل يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل 

اىل 51%.

العنف بشكل غالبا و كثيفا  التي تحتوي عىل  النوع من املشاكل  نسبة حصول هذا 

مرتفعة نوعا ما عند العوائل وحيدة االبوين والعوائل املفككة ) مع الرتتيب %6 و 4% 

( ) الجدول االضايف 110 (. ومن جانب اخر فريى بانه وكأنه يوجد عالقة مبارشة بني 

نسبة حدوث املشاكل التي تحتوي عىل العنف يف املنزل مع مستويات االحرتام الذايت 

تؤثر مبستوى االحرتام  التي  العوامل  احد  بان  القول  اخر, فيمكن  للمراهقني. وبقول 

الذايت لالطفال هي النظام/ الفوىض يف منازلهم. ومثلام هو واضح يف الجدول 206 فان 

املشاكل التي تحتوي عىل العنف تحدث وبنسبة اعىل عند الشباب اصحاب مستوى 

االحرتام الذايت املنخفض.

1. العنف الشفوي يف املنزل
العنف الشفوي يشمل الترصفات مثل الرصاخ, التوبيخ, االهانة, التلفظ بالفاظ سيئة, 

الشتيمة.

اكرث من نصف املشرتكني ) %57 ( حددوا بانهم مل يتعرضوا للعنف الشفوي باي وقت 

من االوقات. اما الذين يتعرضون للعنف الشفوي احيانا وبشكل مكثف فهم بنسبة 

.25%

كلام انخفض مستوى ) و ج ق ( يرى بانه تزداد نسبة حدوث هذا النوع من املشاكل. 

فبينام ان نسبة الذين افادوا بعدم تعرضهم ألي من هذه املشاكل التي تحتوي عىل 

العنف الشفوي يف السنة االخرية يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %66, تنخفض هذه 

النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل اىل %52. وبشكل مشابه فان نسبة الذين قالوا 

بانهم يتعرضون لهذا النوع من املشاكل بشكل مكثف يف مجموعة ) و ج ق ( العليا 

هي %2, اما يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل فهي 10%.

اجلدول 204. نسبة التعرض للمشاكل التي حتتوي على عنف في املنزل 
) % (

54,2اليحدث ابدا

28,9نادرا

14,5احيانا

1,7على االغلب

0,2دائما

0,5اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 205. نسبة التعرض للمشاكل التي حتتوي على عنف في املنزل ) 
على حسب  و ج ق ( ) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

63,557,656,251,547,253,4اليحدث ابدا

24,530,428,931,126,129,4نادرا

9,89,612,015,224,714,8احيانا

0,91,62,21,51,81,7على االغلب

0,10,40,00,30,20,2دائما

1,20,30,70,40,10,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:12  س2 : 125,656 

اجلدول 206.نسبة التعرض للمشاكل التي حتتوي على عنف في املنزل ) 
على حسب  احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعي منخفض 

45,453,759,953,9اليحدث ابدا

22,329,728,829,1نادرا

25,114,59,914,7احيانا

6,71,40,71,7على االغلب

0,50,200,2دائما

00,50,60,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:6  س2 : 49,092 

اجلدول 207. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املنزل ) % (

56,6ال, ابدا

18,0نادرا

20,3بعضا

4,9غالبا

0,3ال اريد اعطاء جواب

100,0اجملموع
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االم تعترب هي اكرب مصدر للعنف الشفوي) نسبة التحديد %39(. نسبة تحديد االخ 

واالب قريبة جدا من االم ) مع الرتتيب %37و 35% (. 

بنسبة  ابائهم  من  التوبيخ  يتلقون  الفتيان  اما  امهاتهم  من  التوبيخ  يتلقون  الفتيات 

اعىل. نسبة الفتيات اللوايت حددوا بان مصدر العنف الشفوي هم امهاتهم هي 44%, 

الفتيان حددوا  من  فان 33%  اخر  جانب  ومن  البائهم هي 28%.  تحديدهم  نسبة 

امهاتهم و%42 منهم حددوا ابهائهم. اما يف نسبة تحديد االخوة فال يوجد فرق كبري 

بني الفتيات والفتيان.

عند النظر عىل حسب الوضع االجتامعي واالقتصادي فان الفرق االسايس موجود عند 

االخوة. كلام انخفض مستوى ) و ج ق ( ترتفع نسبة الذين يتعرضون للعنف الشفوي 

من قبل اخوتهم. فبينام ان نسبة تحديد االخ ملجموعة ) و ج ق ( العليا %19.5, ترتفع 

هذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل اىل %41. يف مجموعات ) و ج ق ( تحت 

الوسط والسفىل فان االخ يتجاوز االم واالب ويصبح هو الشخص االسايس الذي يطبق 

العنف الشفوي عىل املراهق. فهذه النتيجة ميكن ربطها بانه كلام انخفض مستوى ) و 

ج ق ( يزداد معه عدد االوالد يف املنزل وبالنتيجة يكرث عدد االخوة. فبينام ان املعدل 

الوسطي لعدد االطفال يف مجموعة ) و ج ق ( هو 1.5, فهذا العدد يف مجموعة ) و 

ج ق ( السفىل هو 5,25. ومن جانب اخر واالمر الالفت لالنتباه هو ان نسبة التعرض 

للعنف الشفوي من االمهات واالباء يف مجموعات ) و ج ق ( السفىل منخفضة بالنسبة 

للمجموعات العليا. نسبة تحديد االم عىل انها مصدر للعنف يف مجموعة ) و ج ق 

( العليا ترتفع عن قيمة الكتلة العامة ب9 عالمات. وبشكل مشابه فان نسبة تحديد 

االب ايضا ترتفع عن الكتلة العامة بسبع عالمات.

وعند النظر اىل الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي يف املنزل عىل حسب نوع 

مكان االقامة, يتضح بأن نسبة تحديد االب عىل انه مصدر للعنف يف املناطق الريفية, 

مرتفعة قليال بالنسبة اىل املدن ) مع الرتتيب %39 و %34 ( ) الجدول االضايف

2. العنف الجسدي يف املنزل
العنف الجسدي يشمل ترصفات مثل التوبيخ والرضب واالستخدام الصعب.

%92 من املراهقن املشرتكني يف استطالع الرأي افادوا لعدم تعرضهم للعنف الجسدي 

داخل املنزل يف السنة االخرية.وقام املراهقني الذين افادوا بتعرضهم للعنف الجسدي يف 

املنزل بتحديد ابائهم بغالبية اكرب عىل انهم املطبقني لهذا العنف ) نسبة التحديد37% 

(. ييل االباء االخوة ) %33 (. %16 من الذين يتعرضون للعنف الجسدي يف املنزل مل 

يحددو الشخص الذي يطبق عليهم العنف.

اجلدول 208. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املنزل ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

66,161,157,352,951,951,9ال, ابدا

20,620,719,219,710,710,7نادرا

10,915,419,322,027,627,6بعضا

2,12,53,75,39,69,6غالبا

0,30,30,50,10,30,3ال اريد اعطاء جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:12  س2 :125,656 

اجلدول 209. الشخص الذي يقوم العنف الشفوي في املنزل ) % (

38,6امي

35,4ابي

36,7اخوتي

1,4غير ذلك

9,2اليوجد جواب

121,3اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 2941

اجلدول 210. الشخص الذي يقوم العنف الشفوي في املنزل ) على حسب  
اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

44,433,338,6امي

27,842,335,4ابي

37,835,736,7اخوتي

0,91,81,4غير ذلك

8,89,69,2اليوجد جواب

119,7122,7121,3اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 2941

اجلدول 211. الشخص الذي يقوم العنف الشفوي في املنزل ) على حسب  
و ج ق ( ) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

48,336,940,838,435,938,9امي

42,438,130,036,438,735,4ابي

19,524,932,041,541,136,7اخوتي

1,80,70,80,65,31,4غير ذلك

اليوجد 
جواب

11,711,515,86,12,98,8

123,6112,2119,4123,0123,8121,3اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 2942
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وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس تبني ان الفتيات يتعرضن للعنف الجسدي من 

امهاتهم بشكل اكرب) نسبة التحديد%35 ( وان الفتيان يتعرضون للعنف من قبل ابائهم 

بشكل اكرب) نسبة التحديد%43 (.االختالفات االساسية التى ترى يف فئات االعامر املختلفة 

هي تعرض الصغار للعنف الجسدي من قبل اخوتهم بشكل اكرب. فبينام ان نسبة الذين 

يتعرضون للعنف الجسدي من اخوتهم يف فئة االعامر -16 18 سنة هي %22, ترتفع هذه 

النسبة يف مجموعة االعامر-12 15 سنة اىل %39. االطفال ذوي االعامر الصغرية يتعرضون 

للعنف الجسدي من امهاتهم بنسبة اعىل بالنسبة لذوي االعامر الكبرية) نسبة التحديد 

العمر  الكبار يف  اطفالعم  يعاملون  االباء  فان  لهذا  الرتتيب %33و %22(. ومقابال  مع 

بشكل اكرث قساوة بالنسبة لالطفال الصغار بالعمر. فبينام ان نسبة الذين حددوا تعرضهم 

للعنف الجسدي من ابائهم هي %35 يف مجموعة االعامر 12 – 15, فهذه النسبة هي يف 

مجموعة االعامر -16 18 سنة هي 41%. 

وعند النظر اىل االشخاص الذين يطبقون العنف الجسدي عىل حسب) و ج ق ( نحصل 

عىل صورة غريبة. تبني ان العنف الجسدي النابع من االم واالب يكون يف اعىل نسب 

للعنف  بتعرضهم  الذين حددو  نسبة  العليا(.  ق  ج  و   ( مجموعة  يف  املشرتكني  عند 

الجسدي من قبل امهامته يف املجموعات العليا هي %58.5, اما نسبة تحديد االباء هي 

%57. هذه النسب يف املجموعات املنخفضة مع الرتتيب هي 40 % و %25. العنف 

الجسدي الذي يكون مصدره االم يكون باخفض نسبة يف مجموعة ) و ج ق املتوسطة(, 

وتم تحديد اخفض نسبة لالباء يف املجموعات املنخفضة. العنف الجسدي النابع من 

االخوة يرتبط بعالقة عكسية مع مستوى) و ج ق( حيث انه يرتفع من املجموعات 

العليا اىل املجموعات املنخفضة. فبينام انه مل يتم تحديد أي عنف جسدي نابع من 

االخوة يف  النابع من  الجسدي  العنف  تحديد  نسبة  فان  العليا,  املجموعة  االخوة يف 

املجموعة املنخفضة هي 55%.

النابع من االب يف املدن واالرياف قريبة من بعضها.  نسب تحديد العنف الجسدي 

العنف  ااملهات واالخوة. فبينام ان نسبة  الحالة عند  الذي يحدث, لتختلف هذه  ما 

الجسدي النابع من االم يف املدن هي %25, فهذه النسبة ترتفع يف املناطق الريفية اىل 

%40. وبشكل مشابه فان العنف الجسدي النابع من االخوة يف املدن هي %29, ويف 

املناطق الريفية %43.5 ) الجدول االضايف 112(. 

3.التحرش الجنيس يف املنزل 
 86% للتحرش.  تعرضهم  بعدم  قالوا  الرأي  استطالع  يف  املشرتكني  املراهقني  %99من 

من الذين قالوا بانهم يتعرضون للتحرش الجنيس يف املنزل والذين هم نسبتهم %1 مل 

يريدوا ان يقولوا من هو الشخص الذي يتحرش بهم جمسيا.

اجلدول 212. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في املنزل ) % (

لم يحدث في أي وقت 91,6ال, 

4,3نادر جدا

3,2احيانا

0,6غالبا

0,3ال أريد ان اجاوب

100,0اجملموع

اجلدول 213. الشخص الذي يطبق العنف اجلسدي في املنزل ) % (

28,7امي

37,4ابي

32,8اخي

1,6غير ذلك

15,8ال يوجد جواب

116,3اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 557

اجلدول 215. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املنزل ) 
على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموعالعمر -16 18العمر 12 - 15

33,021,821,8االم

35,440,740,7االب

39,222,322,3االخوة

1,42,02,0غير ذلك

10,824,124,1اليوجد جواب

119,7110,9110,9اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 557

اجلدول 214. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املنزل 
) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

35,125,428,7االم

26,143,337,4االب

33,732,332,8االخوة

2,01,41,6غير ذلك

15,316,115,8اليوجد جواب

112,2118,5116,3اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 557

اجلدول 216.الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املنزل ) 
على حسب مجموعات و ج ق ( ) % (

اجملموع سفلى حتت 
الوسط

وسط فوق 
الوسط

عليا

29,3 40,1 32,4 16,6 24,3 58,5 االم

37,3 25,4 40,3 37,4 44 56,8 االب

32,7 55,0 34,1 22,7 16,3 0,0 االخوة

1,7 4,5 0,3 1,7 2,8 0,0 غير ذلك

15,5 7,3 11,9 27,5 15,3
0,0 اليوجد 

جواب

116,5 132,3 118,9 105,9 102,7 115,3 اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 531
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4.التعرض لالستهزاء يف املنزل, االهانة
%93 من املراهقني املشرتكني يف البحث حددو بعدم تعرضهم للترصفات مثل االهانة يف 

املنزل, االستهزاء, التجاهل. %7 من املشرتكني الذين يتعرضون لهذا النوع من الترصفات 

وعىل حسب اقوالهم تبني ان اكرث االشخاص الذين يقومون باهانة املراهق يف املنزل 

هم االخوة) 47 % (. وتم تحديد االباء واالمهات بنسب قريبة من بعضها البعض )مع 

الرتتيب %21و 22% (.

ترصفات االباء مثل االستهزاء, االهانة, التجاهل تكون موجهة للفتيان بنسبة اعىل من 

الفتيات, وترصفات االخوة بهذا النوع تكون موجهة للفتيات اكرث من الفتيان. وعند مع 

ذويي االعامر الصغرية يتضح ان الترصفات مثل  االهانة, التجاهل املوجهة للمراهقني 

من  النوع  هذا  اعىل.  بنسبة  االمهات  من  نابعة  تكون  سنة   18  16- االعامل  فئة  يف 

الترصفات النابع من االخوة بالنسبة للكبار يكون اعىل بنسبة كبرية بالنسبة للصغار) 

مع الرتتيب %32و 36%(.

اجلدول 217.نسبة التعرض للتحرش اجلنسي في املنزل ) % (

99,0ال, ابدا لم يحدث

0,4نادر جدا

0,2بعضا

0,1غالبا

0,3الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 218. الشخص الذي يقوم بتطبيق التحرش اجلنسي في املنزل ) 
) %
6,9امي

9,4ابي

2,0اخوتي

85,6اليوجد جواب 

103,8اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 49

اجلدول 219. نسبة التعرض لالستهزاء, االهانة, التجاهل في املنزل ) % (

92,9ال, ابدا لم يحدث

3,3نادر جدا

2,6بعضا

1,0غالبا

0,3الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 220.الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل 
للمراهق في املنزل ) % (

21,7امي

21,0ابي

47,0اخوتي

1,2عمي

18,9اليوجد جواب

109,8اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 473

اجلدول 221.الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل 
للمراهق في املنزل ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

21,721,821,7امي

14,427,321,0ابي

54,340,147,0اخوتي

1,11,31,2عمي

15,122,518,9اليوجد جواب

106,6112,9109,8اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 473

اجلدول 222.الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل 
للمراهق في املنزل ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموعاالعمار -16 18االعمار 12 - 15

17,227,021,7امي

17,924,721,0ابي

60,032,047,0اخوتي

1,31,11,2عمي

11,926,918,9اليوجد جواب

108,2111,6109,8اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 473

اجلدول 223.الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل  
للمراهق في املنزل ) على حسب و ج ق ( ) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

18,123,122,122,424,722,4امي

45,916,917,921,127,821,4ابي

15,946,540,054,249,846,8اخوتي

4,90,00,01,42,11,0عمي

15,218,428,912,911,218,6اليوجد جواب

100,0105,0108,9112,1115,6110,2اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 451
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وعند النظر عىل حسب) و ج ق (, تبني ان نسبة تحديد االم يف املجموعة العليا هي 

اخفض نسبة. ومقابل لهذا تم تحديد االب بنسبة عالية جدا من املجموعات االخرى 

وبشكل مختلف ) %46: الكتلة العامة %21(. تحديد نسبة االخوة يف املجموعة العليا 

و ج ق   ( لالخوة يف مستوى  نسبة  اقل  االخرى  املجموعات  (: ويف  منخفضة )16% 

املتوسط(, ) %40( وتم تحديد ما دون الوسطى عىل شكل اكرب نسبة ) 54% (.

ب. العنف يف املدرسة

1. العنف الشفوي يف املدرسة
%72 من املشرتكني قالوا بعدم تعرضهم للعنف الشفوي يف املدرسة. %28 من املراهقني 

افادوا لتعرضهم للعنف الشفوي يف املدرسة بشكل من االشكال.

للعنف  يتعرضوا  الفتيان  بان  القول  ميكن  الجنس  اختالف  حسب  عىل  النظر  وعند 

الشفوي بشكل اكرب من الفتيات. فبينام ان نسبة الفتيات الذين افادوا بعدم تعرضهم 

لهذا  ونتيجة  الفتيان هي 67%.  عند  النسبة  فهذه  ابدا هي 76%,  الشفوي  للعنف 

فبينام ان %23.5 من الفتيات يتعرضن للعنف الشفوي يف املدرسة, فهذه النسبة هي 

%33 من اجل الفتيان.وفضال عىل ذلك فان الفتيان يتعرضن للعنف يف املدرسة بشكل 

اكرب. فبينام ان %18 من الفتيان افادوا بتعرضهم للعنف احيانا او غالبا, فهذه النسبة 

عند الفتيات هي %11. وال يوجد فرق كبري بني مجموعات االعامر. وتبني ان الذين 

يف مجموعة االعامر -16 18 سنة يتعرضون للعنف الشفوي بنسبة اعىل بقليل نسبة 

اىل ذوي االعامر الصغرية: نسبة الذين افادوا بعدم تعرضهم اىل مثل هذه الترصفات 

ابدا يف مجموعة االعامر -12 15 سنة هي %73, وهذه النسبة يف مجموعة االعامر 

-16 18 سنة هي 70%.

وعند النظر عىل حسب مجموعات) و ج ق( يتم مواجهة حالة غريبة. فكلام انخفض 

مستوى ) و ج ق ( تزداد نسبة الذين اليتعرضون للعنف الشفوي ابدا. فبينام ان نسبة 

الذين يتعرضون للعنف الشفوي يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %30, تنخفض 

هذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل اىل %26.5. ومن جانب اخر فان نسبة 

الذين يتعرضون للعنف الشفوي احيانا وغاليا يف مجموعة ) و ج ق ( هي %10.5, اما 

يف مجموعة ) و ج ق ( املنخفضة هي 19%.

العنف الشفوي املوجه للمراهقني يف املدرسة ينبع وبشكل اسايس من االصدقاء ويليه 

يف املرتبة الثانية املعليمن ) نسبة التحديد مع الرتتيب %53.5و %39.5(. فعند جمع 

العنف الشفوي النابع من املعلم مع العنف اشفوي النابع من املدير واملوجهني يرتفع 

مجموع نسبة التحديداىل 48%

الصغرية  االعامر  ذويي  املراهقني  ان  فريى  االعامر  اختالف  حسب  عىل  النظر  وعند 

املراهقني يف  بنسبة اعىل من  املعلمني ومن االصدقاء  الشفوي من  للعنف  يتعرضون 

مجموعة االعامر العليا. فبينام ان نسبة املراهقني يف مجموعة االعامر الصغرية الذين 

اجلدول 224. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة ) % (

71,6ال, ابدا لم يحدث

13,3نادر جدا

12,5بعضا

2,1غالبا

0,4الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 225.نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة ) على حسب 
اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

76,566,971,6ال, ابدا لم يحدث

12,014,713,3نادر جدا

9,815,112,5بعضا

1,32,92,1غالبا

0,50,40,4الاريد ان اعطي جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 3ب= 0.000 س2 :84,165  

اجلدول 226. نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة ) على حسب 
مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

72,669,871,6ال, ابدا لم يحدث

12,614,613,3نادر جدا

12,812,112,5بعضا

1,82,72,1غالبا

0,20,80,4الاريد ان اعطي جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 3ب= 0.000 س2 :18,866 

اجلدول 227.نسبة التعرض للعنف الشفوي في املدرسة ) على حسب مجموعات و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

69,867,870,872,173,571,3ال, ابدا لم يحدث

19,819,514,912,37,013,6نادر جدا

10,010,911,813,315,312,7بعضا

0,51,72,12,03,62,1غالبا

0,00,00,40,20,60,3الاريد ان اعطي جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 12ب= 0.000 س2 : 67,700  
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حددوا معلميهم هي %42, فهذه النسبة هي %36.5من اجل مجموعة االعامر -16

حددو  الذين  سنة   15  12- االعامر  مجموعة  يف  املراهقني  نسبة  فان  وايضا  18سنة. 

بتعرضهم للعنف الشفوي من اصدقائهم هي %57: فهذه النسبة عند املراهقني ذويي 

االعامر االكرب هي 48%.

2. العنف الجسدي يف املدرسة
للعنف  نهائيا  تعرضهم  بعدم  افادو  هذا  الرأي  استطالع  يف  اشرتكوا  الذين  من   91%

الجسدي يف املدرسة. وباالضافة اىل ان نسبة الذين افادوا بتعرضهم للعنف الجسدي 

غالبا هي اقل من %1, فان نسبة الذين يتعرضون للعنف الجسدي بشكل ما هي 8% 

وهذه النسبة اليجب االستخفاف بها.

نسبة %8 من املراهقني افادوا تعرضهم للعنف الجسدي يف املدرسة حيث ان 48% 

منهم حددوا بأن مصدر هذا العنف هو االصدقاء. ويف املرتبة الثانية يأيت املعليمني) 

من   23%  .44% اىل  ترتفع  واملوجهني  املدراء  مع  النسبة  هذه  جمع  وعند   .)  32%

النظر عىل حسب املجموعات  السؤال. وعند  املراهقني فضلوا عدم االجابة عن هذا 

للعنف  يتعرضون  الفتيان  بان  القول  فروق مهمة. ولكن ميكن  ايجاد  يتم  السفىل مل 

الجسدي بنسبة اعىل من الفتيات.) جدول اضايف113 (

3.التحرش الجنيس يف املدرسة
97.5 % من املراهقني املشرتكني باستطالع الرأي افادوا بعدم تعرضهم للتحرش الجنيس 

يف املدرسة وافاد الذين حددوا تعرضهم للتحرش الجنيس بانهم يتعرضون له وبشكل 

اكرب من قبل االصدقاء) نسبة التحديد%39(. ومثلام حدث يف موضوع التحرش الجنيس 

يف املنزل فان نسبة الذين فضلوا عدم االجابة عن هذا السؤال مرتفعة) 56%( 

4.االستهزاء, االهانة, التجاهل يف املدرسة
االستهزاء,  مثل  لحالة  تعرضهم  بعدم  افادوا   )88.5% للمشرتكني)  العظمى  االغالبية 

االهانة, التجاهل يف املدرسة: نسبة الذين افادوا بتعرضهم احيانا او غالبا تشكل نسبة 

اجلدول 229.الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في املدرسة 
) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموعاالعمار -16 18االعمار 12 - 15

7,49,88,3املدير/ املوجهني

41,436,539,5 اساتذتي

56,748,453,5اصدقائي

1,91,11,6غير ذلك

11,619,314,5اليوجد جواب

119,0115,0117,4اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 1798

اجلدول 230.نسبة التعرض للعنف اجلسدي في املدرسة ) % (

91,4ال, ابدا لم يحدث

4,3نادر جدا

3,3بعضا

0,5غالبا

0,5الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 231. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املدرسة 
) % (

12,3املدير/ املوجهني

31,6اساتذتي

47,7اصدقائي

1,7غير ذلك

23,1اليوجد جواب

116,5اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 523

اجلدول 232. نسبة التعرض للتحرش اجلنسي في املدرسة ) % (

97,5ال, ابدا لم يحدث

1,1نادر جدا

0,8بعضا

0,2غالبا

0,5الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 228. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في املدرسة 
) % (

8,3املدير/ املوجهني

39,5اساتذتي

53,5اصدقائي

1,6غير ذلك

14,5اليوجد جواب

117,4اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 1798

اجلدول 233. الشخص الذي يقوم بتطبيق التحرش اجلنسي في املدرسة 
) % (

2,7املدير/ املوجهني

7,6اساتذتي

38,8اصدقائي

2,0غير ذلك

55,9اليوجد جواب

107,0اجملموع

مت اخذ اكثر من جواب

ن: 123
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الترصفات  من  النوع  لهذا  يتعرضن  اللوايت  الفتيات  نسبة  ان  وتبني  العينة.  من   6%

ادىن نسبيا) الجدول االضايف 114(, وال يوجد اختالف هام بني املشرتكني عىل حسب 

مجموعات االعامر و) و ج ق (. ما الذي يحدث, ألن تكون نسبة االذين يتعرضون 

للترصفات مثل االستهزاء والتجاهل احيانا وغاليا يف مجموعات ) و ج ق ( السفىل اعىل 

بالنسبة للمجموعات العليا) الجدول االضايف 115 (

املراهقني الذين يعرفو بالبدانة عىل حسب حسابات مؤرش كتلة الجسم) انظر. قسم 

-8ج( يتعرضون للترصفات مثل االستهزاء, التجاهل يف املدرسة بنسبة اعىل نوعا ما.

نسبة الذين افادوا بتعرضهم بترصفات مثل االستهزاء, االهانة, التجاهل تشكل 11% 

يف  الترصفات.  لهذه  الرئييس  املصدر  اصدقائهم  بان  افادوا  منهم  و69%  العينة.  من 

النظر  املدير واملوجهني %23(. وعند  املعلمني) مع  يأيت  الثانية وبنسبة 17%  املرتبة 

عىل حسب االصدقاء فهذه النسبة ترتفع عند الفتيات بالنسبة للفتيان) مع الرتتيب 

%75و %64(. فيوجد حالة عكسية من ناحية املعلمني. فبينام ان نسبة الفتيات الذين 

يواجهون الترصفات املهينة من قبل املعلمني هي %11, فهذه النسبة عند الفتيان هي 

%21 ) الجدول االضايف 116(. وعند النظر عىل حسب مجموعات االعامر يتضح ان 

ذوي االعامر الصغرية يتعرض للترصفات مثل االستهزاء, التجاهل النابع من االصدقاء 

االضايف  الجدول   ( الرتتيب %76و 57%(  مع   ( االكرب  االعامر  ذوي  من  اعىل  بنسبة 

117(. نسبة التعرض لهذا النوع من الترصفات النابع من االصدقاء عىل حسب مستوى 

) و ج  ق ( يظهر اختالفا. فبينام ان نسبة الذين يتعرضون للترصفات مثل االستهزاء, 

التجاهل من اصدقائهم يف مجموع ) و ج ق ( العليا هي %57, ترتفع هذه النسبة يف 

املجموعة السفىل اىل 37%

ت. العنف يف الشارع
البحث وبشكل  بالعنف يف املنزل ويف املدرسة, تم  املتعلقة  النتائج   ومن بعد جمع 

مشابة عن نسب تعرض املشرتكني للعنف يف الشارع. 

1. العنف الشفوي يف الشارع
%81 من املراهقني افادوا بعدم تعرضهم للعنف الشفوي يف الشارع وعند النظر عىل 

الفتيان يتعرضوا للعنف الشفوي يف الشارع بنسبة  حسب اختالف العمر يتضح بان 

للعنف  نهائيا  تعرضهم  بعدم  افادوا  الفتيات  من  ان 88%  فبينام  الفتيات  من  اعىل 

الشفوي يف الشارع, تنخفض هذه النسبة عند الفتيان اىل 74%.

اجلدول 234. نسبة تعرض املراهق الى االستهزاء, االهانة التجاهل في 
املدرسة ) % (

88,5ال, ابدا لم يحدث

5,5نادر جدا

4,3بعضا

1,3غالبا

0,5الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 235.نسبة تعرض املراهق الى االستهزاء, االهانة التجاهل في 
املدرسة ) على حسب مؤشر كتلة اجلسم ( ) % (

اجملموعبدينوزن زائدطبيعي ضعيف

90,287,588,180,288,3ال, ابدا لم يحدث

4,46,85,51,75,9نادر جدا

3,84,14,813,54,1بعضا

1,51,21,12,21,3غالبا

الاريد ان اعطي 
جواب

1,5,6,2,54,

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 3ب= 0.000 س2 : 13,640  

اجلدول 236.الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل  
للمراهق في املدرسة ) % (

6,2املدير/ املوجهني

16,7اساتذتي

68,9اصدقائي

2,0غير ذلك

17,7اليوجد جواب

111,5اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 666

اجلدول237.الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل  
للمراهق في املدرسة ) على حسب و ج ق ( ) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

املدير/ 
املوجهني

2,89,24,37,23,55,9

161114,220,412,316,4اساتذتي

56,960,460,976,986,869,9اصدقائي

1,80,21,91,94,11,9غير ذلك

28,821,728,59,52,917,3اليوجد جواب

106,3102,6109,7115,9109,6111,3اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 434

اجلدول 238. نسبة التعرض للعنف الشفوي في الشارع ) % (

80,7ال, ابدا لم يحدث

8,3نادر جدا

9,0بعضا

1,4غالبا

0,6الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع
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اجلدول 239.نسبة التعرض للعنف الشفوي في الشارع ) على حسب 
اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

88,273,680,7ال, ابدا لم يحدث

5,910,68,3نادر جدا

4,613,29,0بعضا

0,81,91,4غالبا

الاريد ان اعطي 
جواب

0,50,70,6

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 3ب= 000.0 س2 :224,676 

اجلدول 240.نسبة التعرض للعنف الشفوي في الشارع ) على حسب و 
ج ق ( ) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

ال, ابدا لم 
يحدث

81,080,679,480,480,980,3

11,511,09,48,15,48,5نادر جدا

7,17,89,49,111,29,2بعضا

0,40,50,91,92,11,4غالبا

الاريد ان 
اعطي جواب

0,00,20,80,50,40,5

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 12ب= 0.000 س2 :31,378 

نسبة الذين اليتعرضون للعنف الشفوي نهائيا يف الشارع التختلف عىل حسب ) و ج 

ق(. ولكن عند النظر اىل نسبة التعرض للعنف الشفوي يف الشارع فريى وجود اختالف. 

كلام انخفضت ) و ج ق ( ترتفع نسبة التعرض للعنف. فبينام ان نسبة الذين افادوا 

العليا هي 7.5%,  و ج ق(   ( مجموعة  غاليا يف  او  احيانا  الشفوي  للعنف  تعرضهم 

فهذه النسبة تزداد مع انخفاض مجموعة ) و ج ق( لتصبح %13 يف مجموعة ) و ج 

ق( السفىل

عىل  الشفوي  العنف  بتطبيق  يقومون  الذين  االشخاص  هم  من  عىل  النظر  وعند 

اصحاب  هم  فياملدرسة  موجود  هو  ومثلام  ايضا  االصدقاء  فان  الشارع  يف  املراهقني 

اشخاص  قبل  من  الشفوي  للعنف  يتعرضون  الذين  نسبة   )60%  ( االعىل  النسبة 

اليعرفونهم مرتفعة جدا) 29% (

وعند النظر عىل حسب اختالف العمر فريى ان الفرق الوحيد موجود عن االصدقاء فقط. 

فبينام ان نسبة الفتيات اللوايت حددن هذا الخيار هي %54, فهذه النسبة عند الفتيان 

هي %63) الجدول االضايف 118( واما عند النظر عىل حسب مجموعات االعامر فان 

املراهقني ذوي االعامر الصغرية حددوا اصدقائهم بشكل اكرب بالنسبة ملجموعة االعامر 

18-16 سنة مع الرتتيب) مع الرتتيب %46و %55( ) الجدول االضايف 119(.

يوجد اختالفات متنوعة عىل حسب مجموعات ) و ج ق(. كلام انخفضت ) و ج ق ( 

تنخفض نسبة التعرض للعنف الشفوي يف الشارع من االشخاص الغري معروفني فبينام 

ان هذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %35 تنخفض يف مجموعة ) و ج 

ق ( السفىل %22. فهذه الحالة تصبح بشكل عكيس متاما من اجل الذين يحددون 

الذين  نسبة  ترتفع   ) ق  ج  و  انخفضت)  كلام  فهنا  العنف.  لهذا  مصدرا  اصدقائهم 

يحددون اصدقائهم مصدرا للعنف بشكل هام. فبينام ان هذه النسبة يف مجموعة ) 

و ج ق ( العليا هي %37, ترتفع يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل اىل ضعفني) 75%(.

وعند النظر عىل حسب نوع مكان االقامة يحىص عىل نتائج مامثلة ملجموعات ) و ج 

ق(. فبينام ان نسبة الذين يتعرضون للعنف من قبل اشخاص اليعرفونهم تنخفض كلام 

تم التقدم من املدينة اىل الريف ) مع الرتتيب %30 و %25(, فرتتفع نسبة العنف 

الصادرة من االصدقاء ) مع الرتتيب%57و %70( ) الجدول االضايف 120(.

2.العنف الجسدي يف الشارع
%92 من املشرتكني افادوا بعدم التعرض نهائيا للعنف الجسدي يف الشارع. اما الذين 

حددوا تعرضهم للعنف الجسدي يف الشارع افادوا بانهم يتعرضون لهذا العنف بشكل 

اكرب من االصدقاء) %49(. اما نسبة املراهقني الذين يتعرضون للعنف الجسدي من 

قبل اشخاص اليعرفونهم هي 34%. اجلدول 241. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في الشارع
) % ( 

28,6اشخاص ال اعرفهم

60,1االصدقاء/اصدقائي

0,9غير ذلك

18,6اليوجد جواب

108,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 1290

اجلدول 242.الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في الشارع ) 
على حسب و ج ق ( ) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

اشخاص ال 
اعرفهم

34,928,330,328,822,228,6

37,358,752,964,375,260,6اصدقائي

0,00,00,31,02,20,8غير ذلك

اليوجد 
جواب

30,518,827,114,75,618,2

102,6105,8110,6108,8105,2108,2اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 1179

اجلدول 243. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في الشارع ) % (

92,2ال, ابدا لم يحدث

3,6نادر جدا

3,4بعضا

0,3غالبا

0,6الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع
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3 .التحرش الجنيس يف الشارع
%96 من املشرتكني افادوا بعدم تعرضهم للتحرش الجنيس يف الشارع يف السنة االخري. 

%57 من الذين حددوا تعرضهم للتحرش الجنيس افادوا بان مصدر هذا الترصف هم 

االشخاص الذين اليعرفونهم. %35 من الذين يتعرضون لهذا االنوع من الترصفات مل 

يجبوا عىل السؤال 

4.االستهزاء, االهانة, التجاهل يف الشارع
%93 من املراهقني املشرتكني يف استطالع الرأي افادوا بعدم تعرضهم للترصفات مثل 

االستهزاء, االهانة, التجاهل يف الشارع. قال الذين يتعرضون لهذا النوع من الترصفات 

بان االصدقاء هم املسؤوليني االوليني عن هذه الترصفات %58. يف املرتبة الثانية يايت 

االشخاص الذين اليعرفونهم) 26%( 

ث. التعرض لإلهانة, االستهزاء, الحقارة, التوبيخ يف عامل االنرتنت
تم سؤال املراهقني املشرتكني يف البحث عن تعرضهم للحقارة, االهانة يف عامل االنرتنت. 

%7.5 من املشرتكني اعطوا اجابات ايجابية عىل هذا السؤال. وعند النظر عىل حسب 

اختالف الجنس, مجموعات االعامر و ) و ج ق ( فلم يرى وجود فرق هام بني املجيبني 

بشكل ايجايب عن هذا السؤال

ج. العنف الذي يطبقه املراهقني 
الشفوي  العنف  مثل  عليهم  تطبق  التي  الترصفات  عن  املشرتكني  سؤال  بعد  ومن 

انفسهم  كانو  اذا  فيام  بحث  املرة  هذه  تم  واالهانة,  الجنيس  التحرش  والجسدي, 

يتواجدون او اليتواجدون يف هذا النوع من الترصفات باتجاه الغري.

اجلدول 245. نسبة التعرض للتحرش اجلنسي في الشارع ) % (

95,9ال, ابدا لم يحدث

1,6نادر جدا

1,4بعضا

0,4غالبا

0,6الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 246. الشخص الذي يقوم بتطبيق التحرش اجلنسي على املراهق 
في الشارع ) % (

56,7اشخاص ال اعرفهم

11,2اصدقائي

0,3غير ذلك

35,2اليوجد جواب

103,3اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 236

اجلدول 247.نسبة تعرض املراهق الى االستهزاء, االهانة, التجاهل في 
الشارع)%(

93,0ال, ابدا لم يحدث

3,3نادر جدا

2,3بعضا

0,8غالبا

0,7الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 248. الشخص الذي يقوم بتطبيق االستهزاء, االهانة, التجاهل 
على املراهق في الشارع ) % (

26,2اشخاص ال اعرفهم

58,1اصدقائي

2,5غير ذلك

25,6اليوجد جواب

112,3اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 457

اجلدول 244. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في الشارع
) % ( 

33,6اشخاص ال اعرفهم

48,9اصدقائي

1,3غير ذلك

27,2اليوجد جواب

111,0اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 511

اجلدول 249. نسبة تعرض املراهق للحقارة, االستهزاء, االهانة, املضايقة 
في وسط االنترنت ) % (

7,5نعم

69,2ال

23,1الاستخدم االنترنت

0,1اليوجد جواب

100,0اجملموع
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1.  العنف الشفوي الذي يطبقه املراهقني
%63 من املراهقني افادوا بعدم تطبيقهم للعنف الشفوي نهائيا يف السنة االخرية. نسبة 

الذين افادوا بتطبيقهم للعنف الشفوي بأي شكل من االشكال هي 37% 

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس يرى ان الفتيان يطبقون العنف الشفوي بنسبة 

اكرب. فبينام ان نسبة الفتيات الذين قالوا مل اطبق العنف الشفوي نهائيا هي 68 %, 

تنخفض هذه النسبة عند الفتيان اىل %58. فبينام ان نسبة الذين يطبقون العنف غاليا 

متامثلة يف كال الجنسنب) %3 (, فان نسبة الذين يطبقون العنف نادرا جدا او احيانا 

عند الفتيات هي %29, وعند الفتيان هي 39%. 

كلام انخفضت ) و ج ق ( ترتفع نسبة املطبقني للعنف الشفوي. فبينام ان نسبة الذين 

افادوا بعدم تطبيقهم للعنف الشفوي يف السنة االخرية يف املجموعة العليا هي 66%, 

تنخفض هذه النسبة مع انخفاض املجموعة لتصبح يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل 

%58. نسبة الذين يطبقون العنف اىل االخرين بشكل نادر جدا مرتفعة نوعا ما يف 

العنف احيانا او  الذين يطبقون  العليا ومن جانب اخر فبينام ان نسبة  املجموعات 

غالبا يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %16.5, فهذه النسبة يف املجموعة السفىل 

هي 28%.

نسبة تطبيق الشدة الشفوية تظهر اختالفا محددا عىل حسب االحرتام الذايت. فبينام 

املنخفض  الذايت  او غالبا يف مستوى االحرتام  احيانا  الشفوي  العنف  ان نسبة تطبيق 

هي %29 فهذه النسبة يف املستوى الطبيعي هي %18, ويف مستوى االحرتام الذايت 

املرتفع هي 19%.

وعند النظر عىل االشخاص الذي يطبق عليهم املراهقني العنف الشفوي تبني ان اكرث 

املراهق يف  (. وييل ذلك اصدقاء  املراهق ) 42%  العنف هو اخ  شخص يطبق عليه 

املدرسة والحي) مع الرتتيب %35و %23(. وعند النظر اىل املوضوع مع صديق املدرسة 

والحي سوية ترتفع نسبة تطبيق العنف الشفوي اىل الصديق %58. وهنا تبني ان 10% 

من املشرتكني يطبقون العنف الشفوي عىل امهاتهم و%5 منهم يطبقونه عىل ابائهم.

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس, يظهر وجود اختالفات محددة عند االشخاص 

الذي يطبق عليهم املراهق العنف الشفوي. فبينام ان نسبة العنف الشفوي املوجه 

لالباء قريبة جدا من بعضها يف كال الجنسن, تبني ان الفتيات يطبقون العنف الشفوي 

اجلدول 253. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي ) على حسب 
احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعيمنخفض

57,963,262,162,7ال, ابدا لم يحدث

12,818,318,918نادر جدا

5215,617,916,4,بعضا

6,82,81,12,9غالبا

100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 4ب= 0.000 س2 :30,687 

 اجلدول 254. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه
) % (

10,3  الى امي

5,4 الى ابي

42,0 الى اخوتي

34,9 الى اصدقاء املدرسة

23,2 الى اصدقاء احلي

5,6 الى شخص ال اعرفه

1,3 الى استاذتي

1,4 غير ذلك

10,2 اليوجد جواب

134,3 اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 2544

اجلدول 250. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي ) % (

63,0ال, ابدا لم يحدث

18,2نادر جدا

16,0بعضا

2,7غالبا

100,0اجملموع

اجلدول 251.  نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي ) على حسب 
اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

67,858,463,0ال, ابدا لم يحدث

16,320,118,2نادر جدا

13,218,716,0بعضا

2,62,82,7غالبا

0,00,00,0الاريد ان اعطي جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 3ب= 0.000 س2 :61,300 

اجلدول 252. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف الشفوي ) على حسب و 
ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

ال, ابدا لم 
يحدث

65,662,864,560,858,261,9

23,3,2219,019,013,718,8نادر جدا

10,513,314,217,123,516,5بعضا

,0,61,92,33,14,68غالبا

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 12ب= 0.000 س2 :92,327 
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عىل امهاتهم بنسبة اعىل من الفتيان) نسبة التحديد مع الرتتيب %13و %8( ويف نفس 

الوقت فان الفتيات يطبقون العنف الشفوي عىل اخواتهم بشكل اكرب فبينام ان نسبة 

الفتيان هي %36, ترتفع هذه النسبة عند  تطبيق العنف الشفوي عىل االخوة عند 

الفتيات اىل %50. وتبني ان الفتيات يصعب التعامل معهم يف املنزل بشكل اكرب. ما 

الذي يحدث, هل سبب الترصفات املوجهة لالبوين او االخوة هو الرشاسة, او الحاجة 

لحامية النفس فذلك يعد موضوع بحث اخر. ومن جانب اخر وعند النظر اىل الفتيان, 

يرى انهم يقبلون عىل استخدام العنف الشفوي يف املدرسة والشارع بنسبة اعىل من 

الفتيات.فبينام ان نسبة الفتيات الذين يطبقون العنف الشفوي عىل اصدقاء املدرسة 

او الحي وعىل االشخاص الذين اليعرفونهم هي %50, ترتفع هذه النسبة عند الفتيان 

اىل 75%.

االعامر  املراهقني ذوي  بان  القول  االعامر ميكن  النظر عىل حسب مجموعات  وعند 

الصغرية يطبقون العنف عىل اخوتهم بنسبة اعىل ) %45( تنخفض هذه النسبة عند 

املراهقني االكرث سنا اىل %38. وفضال عىل ذلك تبني اناملراهقني ذوي االعامر الصغرية 

يطبقون العنف الشفوي عىل اصدقائهم يف املدرسة بنسبة اعىل من املراهقني االكرب سنا 

) مع الرتتيب %38و %31( ) الجدول االضايف 121 (

وعند النظر عىل حسب مجموعات ) و ج ق ( حول الشخص الذي يطبق عليه املراهق 

العنف الشفوي يرى وجود اختالفات محددة. اوال كلام انخفت) و ج ق ( تنخفض 

عىل  نسبة 22%  تحديد  تم  ان  فبينام  االمهات.  عىل  املطبقة  الشفوي  العنف  نسبة 

االمهات ف ميجموعة ) و ج ق ( العليا تنخفض هذه النسبة مع انخفاض مجموعة ) و 

ج ق ( لتصبح يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل %8. والشدة الشفوية املطبقة عىل االب 

مامثلة ايضا لهذه الحالة. فبينام ان نسبة تحديد االباء يف مجموعة ) و ج ق ( العليا 

هي %14, فهذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل تنخفض اىل %1. وعكس هذه 

الحالة تعد هي املناسبة من اجل االخوة. فهذه املرة كلام انخفضت) و ج ق ( تزداد 

نسبة تحديد االخ. فبينام ان نسبة تحديد االخ يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي 22%, 

فهذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل هي %52. فهذا االرتفاع يرتبط  مع ازدياد 

عدد االخوة وانخفاض مجموعة ) و ج ق (. وعند املجيء اىل اصدقاء املدرسة والحي 

فريى وجود تناسب او ميول عكيس فيام بينهام. فبينام ان نسبة العنف املوجه ألصدقاء 

املدرسة تنخفض مع انخفاض) و ج ق (, ترتفع نسبة العنف املوجهة الصدقاء الحي. 

فبينام ان نسبة تحديد اصدقاء املدرسة يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %39, ويف 

املجموعة فوق الوسط %42, فهذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل هي 26%. 

اما نسبة تطبيق العنف الشفوي املوجه الصدقاء الحي يف مجموعة ) و ج ق ( العليا 

هي %12, فهي يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل 29%. 

( سوية يحصل عىل  و ج ق  الجنس ومجموعات)  اختالف  النظر عىل حسب  وعند 

نتائج غريبة. تبني ان الفتيات يف مجموعة ) و ج ق( العليا يقومون بتطبيق العنف 

الشفوي اىل اقاربهم بنسبة اعىل من الفتيان يف هذه املجموعة. فبينام ان نسبة الفتيان 

يف مجموعة ) و ج ق ( العليا الذين يطبقون العنف الشفوب اىل امهاتهم هي 16%, 

ترتفع هذه النسبة عند الفتيات اىل %28. ويف شكل مامثل تبني ان %21 من الفتيات 

ابائهم: فهذه النسبة عند  العليا يقومون بتطبيق العنف الشفوي تجاه  يف املجموعة 

الفتيان يف نفس املجموعة هي %6. النقطة االخرى التي تلفت االنظار عند الفتيات يف 

ميجموعة ) و ج ق ( العليا, هي ان نسبة تطبيق العنف الشفوي تجاه املعلمني يف هذه 

املجموعة هي %7.5. فهذه النسبة عند الفتيان يف املجموعة العليا هي %1. اما نسبة 

الفتيات الذين يطبقون العنف الشفوي عىل اخوتهم يف مجموعة ) و ج ق ( مرتفعة) 

%63(. وتم ايجاد  هذه النسبة عند الفتيان يف نفس املجموعة عىل شكل 43%. 

وعند النظر عىل حسب املناطق, تبني ان يتم تطبيق العنف الشفوي بأعىل النسب 

اىل االباء واالمهات يف اسطنبول والبحر االبيض. اما العنف الشفوي املوجه اىل اصدقاء 

االخرى  املناطق  مع  املقارنة  وعند  الرشقية.  املناطق  يف  نسبته  تعلو  والحي  املدرسة 

فان نسبة تطبيق العنف الشفوي عىل االخوة يف رشق مرمرة ترتفع اىل نسبة عالية 

جدا) %79: الكتلة العامة %42( ) الجدول االضايف 122 (. يختلف االشخاص الذين 

اجلدول 255. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه ) 
على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

13,28,210,3الى امي 

5,95,15,4الى ابي

49,936,142,0الى اخوتي

31,637,434,9الى اصدقاء املدرسة

15,728,823,2الى اصدقاء احلي

2,97,65,6الى شخص ال اعرفه

1,71,01,3الى استاذتي

0,91,71,4غير ذلك

8,511,410,2اليوجد جواب

130,2137,3134,3اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 2544

اجلدول 256. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه ) 
على حسب و ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

22,211,812,48,67,910,4الى امي 

13,811,26,73,71,05,2الى ابي

21,723,838,247,152,142,3الى اخوتي

الى اصدقاء 
املدرسة

38,942,233,137,126,035,0

الى اصدقاء 
احلي

12,020,921,223,928,923,1

الى شخص 
ال اعرفه

9,17,66,95,22,95,7

4,33,30,91,30,01,3الى استاذتي

2,10,71,01,70,81,3غير ذلك

اليوجد 
جواب

14,815,316,66,53,89,9

139,0136,8137,1135,2123,4134,2اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 1467
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يقومون املراهقني بتطبيق العنف الشفوي عليهم عىل حسب االحرتام الذايت. واتضح 

ازدياد نسبة تطبيق العنف الشفوي يف مستوى االحرتام الذايت املنخفض وخاصة العنف 

املوجه لالمهات واالباء) الجدول االضايف 123(. 

2.العنف الجسدي الذي يطبقه املراهقون
وعند النظر اىل العنف الجسدي الذي يطبقه املراهقون عىل االخرين فتبني ان 88% 

من املشرتكني مل يقوموا بتطبيق أي عنف جسدي يف السنة االخرية. ميكن القول بان 

الفتيان مقربون اكرث يف تطبيق العنف الجسدي. فبينام ان %93 من الفتيات قالول 

بانهم مل يطبقو أي عنف جسدي يف السنة االخرية, تنخفض هذه النسبة اىل %84 عند 

الفتيان 

معظم  يقضون  الذين  االشخاص  مع  يتشاجرون  املراهقني  فان  متوقع  هو  ومثلام 

اوقاتهم معهم. ويف مقدمة هؤالء يأيت االخوة, ومن ثم يايت اصدقاء املدرسة والحي. 

وعند عزل الذين اليطبقون العنف يف أي وقت من االوقات خارجا, تبني ان املشرتكني 

يايت  ثم  ومن   .) نسبة) 31%  بأعىل  اخوتهم  عىل  الجسدي  العنف  بتطبيق  يقومون 

اصدقاء املدرسة) %30 ( و اصدقاء الحي) %28(. وهنا ايضا, ميكن القول بان نسبة 

تطبيق العنف الشفوي عىل االشخاص الغري معروفني مرتفعة نوعا ما) 13%( 

اجلدول 257. الشخص التي تقوم املراهقات الفتيات بتطبيق العنف 
الشفوي عليه ) على حسب و ج ق( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

28,417,415,811,28,010,4الى امي 

21,416,74,74,01,75,2الى ابي

24,826,043,557,462,942,3الى اخوتي

الى اصدقاء 
املدرسة

47,437,932,133,518,135,0

الى اصدقاء 
احلي

9,515,812,816,118,623,1

الى شخص 
ال اعرفه

12,272,21,91,65,7

7,54,91,01,40,01,3الى استاذتي

0,01,50,01,21,51,3غير ذلك

10,115,314,84,54,09,9اليوجد جواب

161,3142,5126,9131,1116,4134,2اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 1092

اجلدول 258. الشخص الذي يقوم املراهقني الفتيان بتطبيق العنف 
الشفوي عليه ) على حسب و ج ق( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

16,17,510,06,87,810,4الى امي 

6,47,08,13,50,45,2الى ابي

18,822,134,640,042,642,3الى اخوتي

الى اصدقاء 
املدرسة

30,745,433,939,732,935,0

الى اصدقاء 
احلي

14,424,827,029,438,123,1

الى شخص 
ال اعرفه

6,18,010,17,54,05,7

1,22,20,81,20,01,3الى استاذتي

4,20,01,72,10,11,3غير ذلك

19,515,317,97,83,69,9اليوجد جواب

117,4132,4144,1138,0129,5134,2اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 1375

اجلدول 259. نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف اجلسدي ) % (

88,3ال, ابدا لم يحدث

6,0نادر جدا

5,1بعضا

0,7غالبا

100,0اجملموع

اجلدول 260.نسبة قيام املراهق بتطبيق العنف اجلسدي ) على حسب 
اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

92,884,088,3ال, ابدا لم يحدث

3,58,36,0نادر جدا

3,17,05,1بعضا

0,60,80,7غالبا

100,0100,0100,0اجملموع

اجلدول 261. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف اجلسدي عليه 
) % (

1,3الى امي 

1,5الى ابي

31,3الى اخوتي

30,3الى اصدقاء املدرسة

28,3الى اصدقاء احلي

12,7الى شخص ال اعرفه

1,3غير ذلك

16,4اليوجد جواب

123,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 830
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يتم  الجسدي,  للعنف  املراهق  تطبيق  يف  الجنس  اختالف  حسب  عىل  النظر  وعند 

للعنف  الفتيات  تطبيق  نسبة  الشفوي.  العنف  لنتائج  مشابهة  نتائج  عىل  الحصول 

الجسدي عىل اخوتهم اعىل بكثري بالنسبة للفتيان) نسبة التحديد مع الرتتيب %51و 

الجسدي عىل اصدقاء  العنف  بتطبيق  يقومون  الفتيان  ان  تبني  لهذا  %23(. ومقابال 

ان  فبينام  الفتيات.  من  اعىل  بنسبة  اليعرفونهم  الذين  واالشخاص  والحي  املدرسة 

هي  والحي  املدرسة  اصدقاء  عىل  الجسدي  للعنف  الفتيات  تطبيق  نسبة  مجموع 

%40, ترتفع هذه النسبة عند الفتيان اىل %67. اما نسبة تطبيق العنف الجسدي عىل 

االشخاص الغري معروفني عند الفتيات هي %4,  وعند الفتيان هي 16%.

العنف  يطبقون  الذين  نسبة  ان  تبني  االقامة  مكان  نوع  حسب  عىل  النظر  وعند 

الجسدي عىل اخوتهم و اصدقائهم يف الحي الذين يقيمون يف املناطق الريفية اعىل 

من الذين يعيشون يف املدن. فبينام ان نسبة تحديد االخ يف املناطق الريفية هي 42%, 

فهذه النسبة يف املدينة هي %27. وبينام انه تم تحديد اصدقاء الحي بنسبة %35 يف 

املناطق الريفية, فنسبة تحدسدها يف املدينة هي %26) الجدول االضايف 124(. 

وعند النظر عىل حسب انواع العوائل يتم عزل املراهقني الذين يعيشون يف العوائل 

التقليدية الواسعة ويف العوائل وحيدة االب عن العوائل االخرى. اعىل نسب تطبيق 

العنف الجسدي عىل االخوة واصدقاء الحي موجودة يف العوائل الواسعة التقليدية) 

االخرين 31%  ترتيب  مع  العامو  املجموعة  الرتتيب%37و 36%:  مع  التحديد  نسبة 

و%28(. فبينام ان اخفض نسب تطبيق العنف الجسدي عىل اصدقاء املدرسة وعىل 

اشخاص غري معروفني موجودة يف العوائل الواسعة) مع الرتتيب %22و %9.5: الكتلة 

العامة مع ترتيب القيم %30 و 13 %(, فأعىل النسب موجودة عند  املراهقني الذين 

يقيمون يف العوائل وحيدة االبوين. نسبة تطبيق العنف الجسدي عىل اصدقاء املدرسة 

عند املشرتكني %34, ونسبة تطبيق العنف عىل اشخاص غري معروفني هي %16. وهنا 

ايضا يجب تحديد بان نسبة املراهقني الذين يطبقون العنف الجسدي عىل عوائلهم 

نسبة   ( ما  نوعا  مرتفعة  النها  واملتفرقة  االبوين  العوائل وحيدة  يف  يعيشون  والذين 

التحديد مع الرتتيب %6 و 3%(. 

3.قيام املراهق بالتحرش الجنيس, اهانته لالخرين
%99 من املراهقني املشرتكني يف البحث مل يتواجدو يف ترصف تحرش جنيس الي شخص 

ما يف السنة االخرية. و غالبية عظمى من املشرتكني) %92(, تبني انهم ويف السنة االخرية 

مل يهينوا أي احد ومل يتجاهلوا أي احد ومل يستهزئوا بأي احد. والهدف االول للذين 

يقومون بهكذا ترصفات هم اصدقاء املدرسة ) %53(. ييل اصدقاء املدرسة اصدقاء 

الحي) 34% (

اجلدول 262. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف اجلسدي عليه ) 
على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

2,10,91,3الى امي 

1,11,71,5الى ابي

51,322,731,3الى اخوتي

23,733,230,3الى اصدقاء املدرسة

15,933,628,3الى اصدقاء احلي

4,116,312,7الى شخص ال اعرفه

1,51,21,3غير ذلك

11,518,516,4اليوجد جواب

111,2128,2123,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 830

اجلدول 263. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف اجلسدي عليه ) 
على حسب نوع العائلة ( ) % (

واسعة مركزية
تقليدية

وحيدة 
االبوين

اجملموعمتفرقة

1,20,05,73,11,3الى امي 

1,61,70,00,01,5الى ابي

31,137,333,219,831,3الى اخوتي

31,222,133,627,530,3الى اصدقاء املدرسة

27,636,018,334,428,3الى اصدقاء احلي

12,89,516,414,112,7الى شخص ال اعرفه

1,30,40,03,11,3غير ذلك

16,716,08,819,116,4اليوجد جواب

123,4123,0116,0121,1123,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 830

اجلدول 264. نسبة قيام املراهق بتطبيق التحرش اجلنسي ) % (

99,0ال, ابدا لم يحدث

0,5نادر جدا

0,4بعضا

0,1غالبا

0,0الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع

اجلدول 265. نسبة قيام املراهق باالستهزاء, االهانة, التجاهل ) % (

91,6ال, ابدا لم يحدث

4,4نادر جدا

3,6بعضا

0,5غالبا

0,0الاريد ان اعطي جواب

100,0اجملموع
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ح.االخطار التي تواجه املراهقني بشكل مبارش
او  املخفر  اىل  اخذهم  تم  قد  كانوا  اذا  عام  البحث  يف  املشرتكني  املراهقني  سؤال  تم 

محكمة االحداث الي سبب كان. نسبة الذين اعطوا اجابة ايجابية لهذا السؤال هي 

.2.5%

1. الهروب من املنزل, االبتعاد من الحياة
عند سؤال املراهقني فيام اذا كانوا قد فكروا بالهروب من املنزل اىل يومنا هذا تبني ان 

%95 من املشرتكني مل يفكرو ابدا بالهروب. نسبة الذين فكروا بالهروب من املنزل 5% 

حيث ان %36 منهم قاموا بتطبيق افكارهم وهربوا من املنزل.

سبب الهروب من املنزل الذي حدده الهاربني من املنزل هو جو املنزل الغري مريح) 

%40(. االسباب امللل من جو املنزل و عدم اهتامم عائلتي يب, النهم اليحبونني هي 

اسباب اخرى تم تحديدها بنسب عالية ايضا) مع الرتتيب %28 و 16%(. 

لغاية هذه اللحظة فان %4 فقط من املراهقني فكرو بالحاق الرضر بانفسهم, فنسبة 

%4 هذه %33 منها تواجدوا يف سلوك يلحق الرضر بانفسهم.

%69 من املراهقني املشرتكني يف البحث مل يفكرو لغاية ابدا لغاية هذا اليوم باالنتحار. 

%24 من %4 الباقية حاولوا االنتحار. املراهقني الذين قاموا مبحاولة االنتحار حددو 

بان املشاكل العائلية هي اكرث االسباب التي جعلتهم يقومو باالنتحار )%38( تم تحديد 

املشاكل الحاصلة بني صديقة/صديق بنسبة %14. وعند االخذ باالسباب سوية سوء 

الثالثة  باملرتبة  باملدرسة  املتعلقة  االسباب  فتأيت  االمتحانات  كثافة  و  الدروس  حالة 

بنسبة 13.5%.

%41 من الذين حاولوا االنتحار اخذوا الدعم من اجل حل مشاكلهم املتسببة يف هذا 

الترصف. وعندما ننظر اىل الشخص الداعم او املؤسسات ففي املراتب االربعة االوىل 

النفس)  عامل  و   )18% االم)   ,)23% توجهية)  خدمات   ,)29%  ( النفس  طبيب  يأيت 

 .)18%

2. التدخني, تناول الكحول
تم سؤال املراهقني املشرتكني يف البحث سلسلة من االسئلة حول استخدام املواذ مثل 

الدخان, الكحول, الحشيش, الترن و االكس دايس.

%82 من املراهقني افادوا بانهم مل يدخنوا ابدا لغاية هذا اليوم. نسبة الذين جربوا 

يوم  كل  الدخان  يتناولوا  الذين  املدخنني  نسبة   .7% فقط هي  واحدة  مرة  التدخني 

تشكل %5 من املشرتكني. العمر االول يف البدء بالتدخن مع عمرالذين جربوا الدخان 

ملرة واحدة فقط مع عمر الذين بدأوا بالدخان يتوسط اعامر 13سنة

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس يتضح بأن الفتيان يدخنون بنسبة اعىل من 

الفتيات. %90 من الفتيات مل يجربوا الدخان ومل يتناولوه ابدا لغاية يومناهذا. تنخفض 

هذه النسبة عند الفتيان لغاية %76 وتم تحديد %2 من الفتيات, %9 من الفتيان 

فقط هم الذين يدخنون  كل يوم.

املراهقني االكرب سنا يدخنون  بان  النظر عىل حسب مجموعات االعامر يتضح  وعند 

املراهقني يف  من  ان 71.5%  فبينام  االضغر.  االعامر  ذوي  املراهقني  من  اعىل  بنسبة 

مجموعة اعامر 18-16 مل يدخنوا ابدا اىل يومنا هذا ترتفع هذه النسبة يف مجموعة 

اعامر 15-12 اىل %90. %11 من املراهقني الكبار بالسن افادوا بانهم يدخنون كل يوم: 

هذه النسبة يف مجموعة اعامر 15-12 هي 1.5%.

اما عند النظر عىل حسب مجموعات) و ج ق (, يتضح بان كلام انخفضت) و ج ق 

( ترتفع نسبة الذين مل يدخنوا ابدا يف حياتهم. فبينام ان نسبة الذين مل يدخنوا ابدا 

اجلدول 266. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق االستهزاء, االهانة, 
التجاهل عليه ) % (

1,7الى امي 

1,0الى ابي

25,7الى اخوتي

53,4الى اصدقاء املدرسة

34,3الى اصدقاء احلي

5,3الى شخص ال اعرفه

1,7غير ذلك

15,2اليوجد جواب

138,3اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

ن: 583

اجلدول 267. التدخني ) % (

82,2ابدا لم استخدم

6,7حاولت 1 مرة

1,2اقلعت عن االستخدام

4,4في بعض االحيان

5,4كل يوم

0,0اليوجد جواب

100,0اجملموع

13,4املعدل الوسطي لسن البدء/التجربة  

اجلدول 268. التدخني ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

89,275,682,2ابدا لم استخدم

6,17,46,7حاولت 1 مرة

0,51,81,2اقلعت عن االستخدام

2,56,24,4في بعض االحيان

1,78,95,4كل يوم

0,00,10,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 4ب= 0.000 س2 :267,930 
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اجلدول 271. شرب الكحول ) % (

91,1ابدا لم استخدم

3,0حاولت 1 مرة

0,5اقلعت عن االستخدام

5,2في بعض االحيان

0,1كل يوم

0,0اليوجد جواب

100,0اجملموع

14,2املعدل الوسطي لسن البدء/ التجربة                                                                           

اجملموع 269.التدخني ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

90,071,582,2ابدا لم استخدم

5,88,16,7حاولت 1 مرة

0,71,91,2اقلعت عن االستخدام

2,17,64,4في بعض االحيان

1,510,85,4كل يوم

0,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 4ب= 0.000 س2 : 595,006 

اجلدول 270.التدخني ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

75,780,480,183,088,682,4ابدا لم استخدم

11,67,88,26,41,76,6حاولت 1 مرة

0,91,81,01,01,31,1اقلعت عن االستخدام

8,04,64,24,13,84,3في بعض االحيان

3,85,36,25,54,75,5كل يوم

0,00,00,10,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 16ب= 0.000 س2 :73,506  

يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %76, ترتفع هذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( 

السفىل اىل %89. اما نسبة الذين يدخنون احيانا يف ) و ج ق ( العليا, والذين يدخنون 

كل يوم هي فوق او ترتفع عن نسبة املجموعة الوسطى للكتلة العامة.

يرى ان نسبة تناول الكحول منخفضة بالنسبة للدخان. %91 من املراهقني املشرتكني 

يف البحث مل يتناولوا أي مرشوب كحويل لغاية هذا اليوم. ولكن نسبة الذين جربوا مرة 

واحدة فقط هي %3. نسبة الذين يتناولون الكحول كل يوم معدومة نوعا ما) 0.1%(, 

املعدل الوسطي الول عمر تناول الكحول هو 14.2.

نسبة الفتيان الذين يتناولون الكحول اعىل بقليل من الفتيات. %95 من الفتيات مل 

يتناولوا الكحول لغاية هذا اليوم. هذه النسبة عند الفتيان هي %88. فبينام ان 3% 

من الفتيات يتناولون الكحول احيانا, فهذه النسبة عند الفتيان هي 8%. 

وعند النظر عىل حسب مجموعات االعامر, فتنب ومثلام هو متوقع ان املراهقني الكبار 

يف السن يتناولون الكحول بنسبة اعىل. %96 من املراهقني يف مجموعة اعامر 12-15 

مل يتناولوا الكحول ابدا لغاية هذا اليوم. فهذه النسبة يف مجموعة االعامر 18-16 هي 

%84. فبينام ان %10 من املراهقني ذوي االعامر الكبرية افادوا بانهم يتناولون الكحول 

احيانا, فهذه النسبة عند املراهقني الصغار هي 2%. 
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اجلدول 272. شرب الكحول ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

94,787,891,1ابدا لم استخدم

2,23,73,0حاولت 1 مرة

0,50,50,5اقلعت عن االستخدام

2,67,75,2في بعض االحيان

0,00,20,1كل يوم

0,00,10,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

س2 :90,714درجة احلرية: 4ب= 0.000

اجلدول 273.شرب الكحول ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

96,184,391,1ابدا لم استخدم

1,74,73,0حاولت 1 مرة

0,40,60,5اقلعت عن االستخدام

1,810,05,2في بعض االحيان

0,00,30,1كل يوم

0,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

س2 :436,965درجة احلرية: 4ب= 0.000

اجلدول 274.شرب الكحول ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

78,884,089,293,798,091,3ابدا لم استخدم

6,15,54,01,70,62,8حاولت 1 مرة

1,20,50,40,40,40,5اقلعت عن االستخدام

13,49,96,24,10,95,3في بعض االحيان

0,40,10,10,10,10,1كل يوم

0,00,00,10,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 16ب= 0.000 س2 :196,256  

يرى ان كلام انخفضت مستوى ) و ج ق ( انخفضت معها نسبة تناول الكحول. فبينام 

ان نسبة الذين مل يتناولوا الكحول ابدا لغاية يومنا هذا يف مجموعة ) و ج ق ( العليا 

هي %79, ترتفع هذه النسبة يف املجموعة السفىل اىل %98 وبشكل مشابه وبينام ان 

نسبة الذين يتناولون الكحول احيانا يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %13, تنخفض 

هذه النسبة مع انخفاض املجموعة لتصبح يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل 1%. 

تناول الكحول بني املراهقني اكرث انتشارا يف املدن. %96 من املقيمني يف املناطق الريفية 

الجدول  املدن هي 89%)  يف  النسبة  هذه  اليوم  هذا  لغاية  ابدا  الكحول  يتناولوا  مل 

االضايف 125(.

وعند النظر اىل تناول الحشيش, الترن واالكس دايس, يرى بان استخدام مثل هذه املواد 

محدود جدا) مع الرتتيب %98, %99و %99.5( االعامر االوىل ملقابلة هذه املواد من 

اجل املستخدمني والذين جربوا ملرة واحدة فقط هو انصاف عمر 14سنة, ومن اجل 

مادة االكس دايس هو اواخر عمر 15 سنة.

3. االخطار التي تعرتض املراهقني واالحرتام الذايت
عند النظر اىل السلوكيات املختلفة املذكورة يف االعىل بشكل جامعي سوية مع االحرتام 

معرضني  املنخفض  الذايت  االحرتام  اصحاب  املراهقني  بأن  القول  املمكن  فمن  الذايت, 

بنسب مرتفعة لالخطار. فبينام ان نسبة الذين يفكرون بالهروب من املنزل اصحاب 
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اجلدول 275. التفكير بالهرب من املنزل ) على حسب احترام الذات( )%(

اجملموعمرتفعطبيعيمنخفض42.5

84,596,094,695,1ال

15,54,05,44,9نعم

100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 2ب=000.0 س2 : 88,299 

اجلدول 276. الهروب من املنزل ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعيمنخفض

59,465,970,765,2ال

40,634,129,334,8نعم

100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 2ب= 0.000 س2 : 2,268 

اجلدول 277. التفكير باحلاق الضرر اجلسدي على نفسه ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعيمنخفض

85,39796,296,1لم افكر ابدا

6,22,02,42,3فكرت مرة واحدة

8,51,01,41,5فكرت اكثر من مرة

100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 2ب= 0.000 س2 : 8,664 

االحرتام الذايت املنخفض هي %15.5, فهذه النسبة عند اصحاب االحرتام الذايت املرتفع 

اصحاب  افكارهم  بتطبيق  يقومون  الذين  اما   .4% هي  الطبيعيني  وعند   ,5% هي 

االحرتام الذايت املنخفض نسبتهم هي %41, وهذه النسبة عند اصحاب االحرتام الذايت 

املرتفع هي 29%.

الذايت  االحرتام  اصحاب  انفسهم  عىل  الجسدي  الرضر  بالحاق  يفكرون  الذين  نسبة 

املنخفض هي %15. هذه النسبة عند اصحاب االحرتام الذايت املرتفع هي %4 وعند 

بانفسهم منخفضة ومرتفعة عند  بالحاق الرضر  الذين يقومون  الطبيعني %3. نسبة 

اصحاب االحرتام الذايت املرتفع) مع الرتتيب %46 و %42(, اما عند الطبيعيني فهي 

اخفض بنسبة كبرية) 27%(

الذايت  االحرتام  اصحاب  باالنتحار  يفكرون  الذين  اشخاص  اجل  من   14.5% نسبة 

املرتفع  الذايت  االحرتام  اصحاب  عند  النسبة  هذه  غريبة.  بنسبة  ليست  املنخفض 

الذايت  االحرتام  اصحاب  االنتحار  يحاولون  الذين  نسبة   .3% حوايل  تبلغ  والطبيعني 

املنخفض مرتفعة ايضا) 37%(. 
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اجلدول 278.احلاق الضرر اجلسدي على نفسه ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعي منخفض

47,065,456,259,7ال

45,927,241,933,7نعم 

7,27,41,86,7اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 2ب= 0.000 س2 :4,215  

اجلدول 279. تفكير او عدم تفكير املراهق بالتخلي عن احلياة ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعي منخفض

8596,996,696,1,لم افكر ابدا

5,82,02,02,2فكرت مرة واحدة

8,71,21,41,7فكرت اكثر من مرة

100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 2ب= 0.009 س2 : 9,526 

اجلدول 280. قيام  املراهق بإجراء عملية جتلعه يتخلى عن احلياة ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعيمنخفض

63,477,186,474,8ال

36,622,213,624,8نعم 

0,00,70,00,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 2ب= 0.000 س2 :7,332  
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تم سؤال املراهقني املشرتكني يف البحث سؤاال من اجل الحصول عىل معلومات حول 

عالقة املراهقني بالدين. %46 من املشرتكني حددوا بانهم يؤمنون بدين معني ويقومون 

بتأدية واجباتهم يف العبادة. مجموع الذين يحاولون تأدية جميع عبادتهم مع الذين 

يقومون بتادية معظم عبادتهم هي 26%.

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس تبني ان نسبة الفتيات الذين يؤمنون بدين 

للفتيان)  بالنسبة  اعىل  الدينية  واجباتهم  معظم  او  جميع  بتأدية  ويقومون  معني 

%30و22%(.

اختالف  عن  البحث  واالقتصادية ميكن  االجتامعية  االوضاع  النظر عىل حسب  وعند 

محدد. كلام انخفضت ) و ج ق ( ترتفع نسبة تأدية الواجبات الدينية. فبينام ان نسبة 

املراهقني الذين يقومون بتأدية جميع واجباتهم الدينية يف مجموعة ) و ج ق ( العليا 

هي %3, ترتتفع هذه النسبة كلام انخفضت مجموعة ) و ج ق ( لتصل اىل %10 يف 

مجموعة ) و ج ق ( السفىل وبشكل مامثل فان الذين يقومون بتأدية معظم واجباتهم 

الدينية يف مجموعات ) و ج ق ( السفىل اعىل. فبينام ان نسبة الذين يقومون بتادية 

النسبة يف  العليا هي %13, فهذه   ) الدينية يف مجموعة ) و ج ق  معظم واجباتهم 

مجموعة ) و ج ق ( %26. وعند النظر بشكل عام عىل االميان بدين معني فان نسبة 

الذين يؤمنون بدين معني يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %84, وهذه النسبة يف 

مجموعة ) و ج ق ( هي 99.7%.

اجلدول 281. املفهوم الديني ) % (

5,5أؤمن بدين معني, واحاول جاهدا على تأدية جميع العبادات

20,5أؤمن بدين معني, اقوم بتأدية اغلب العبادات

46,3أؤمن بدين معني, اقوم بتأدية قسم من العبادات

23,6أؤمن بدين معني, ولكن ال اقوم بتأدية العبادات

1,3اؤمن بوجود االله ولكنني ضد االديان

0,6ال اؤمن بوجود اله ولكنني احترم جميع االديان

0,3ال اؤمن بوجود االله, وضد االديان

0,8ال يهمني موضوع الدين واالله

1,1اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 282. املفهوم الديني ) على حسب اختالف اجلنس( )%(

اجملموعفتيانفتيات

6,15,15,5أؤمن بدين معني, واحاول جاهدا على تأدية جميع العبادات

24,117,120,5أؤمن بدين معني, اقوم بتأدية اغلب العبادات

44,647,946,3أؤمن بدين معني, اقوم بتأدية قسم من العبادات

21,325,823,6أؤمن بدين معني, ولكن ال اقوم بتأدية العبادات

1,41,11,3اؤمن بوجود االله ولكنني ضد االديان

,7,5,6ال اؤمن بوجود اله ولكنني احترم جميع االديان

,3,3,3ال اؤمن بوجود االله, وضد االديان

,6,1,08ال يهمني موضوع الدين واالله

1,01,21,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 6ب= 0.000 س2 :28,492 

اجلدول 283. املفهوم الديني ) على حسب و ج ق ( )%(

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

2,73,55,25,29,75,5أؤمن بدين معني, واحاول جاهدا على تأدية جميع العبادات

13,017,518,919,826,119,8أؤمن بدين معني, اقوم بتأدية اغلب العبادات

32,840,143,550,451,246,7أؤمن بدين معني, اقوم بتأدية قسم من العبادات

35,531,728,222,412,824,2أؤمن بدين معني, ولكن ال اقوم بتأدية العبادات

4,63,11,50,70,11,3اؤمن بوجود االله ولكنني ضد االديان

3,51,50,50,20,00,5ال اؤمن بوجود اله ولكنني احترم جميع االديان

0,71,50,10,20,00,3ال اؤمن بوجود االله, وضد االديان

5,90,40,70,40,00,7ال يهمني موضوع الدين واالله

1,40,71,40,70,10,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع
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11. القسم 
االفكار حول املستقبل وحول تركيا



اختيار املهنة

التوقعات من املستقبل

التوقعات من املؤسسات احلكومية



1. اختيار املهنة
تم سؤال املراهقني املشرتكني يف البحث عن املهنة التي يفضلون القيام بها يف املستقبل. 

مهنة  تيل  ثم  ومن   .17% بنسبة  املفضلة  املهن  اكرث  هي  والطب  التعليم  مهنة 

الهندسة)%13( مهنة الرشطة)11%(.

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس فان اكرث مهنة مفضلة من قبل الفتيات هي 

الفتيان  يفضلها  رمهنة  اكث   .10% هي  الفتيان  عند  النسبة  هذه   )26% التعليم) 

الهندسة بنسبة %19. نسبة الفتيات اللوايت يرغنب بان يصبحن مهندسات يف املستقبل 

هي %7. مهنة الطب ترجح من قبل الفتيات بشكل اعىل بالنسبة للفتيان ) مع الرتتيب 

%22و %13(. املهنة التي تأيت باملرتبة الثانية التي يفضلها الفتيان, هي مهنة الرشطة 

بنفس نسبة مهنة الطب.

وعند النظر اىل اعداد املهن التي حددها الفتيات والفتيان, فريى ان كال املجموعتني 

قالت مهن مختلفة باعداد متقاربة من بعضها البعض. فبينام ان الفتيات ذكرت اسم 

88مهنة مختلفة, فهذا الرقم عند الفتيان هو 98.

اما عند النظر عىل حسب مجموعات االعامر فريى وجود اختالف مثري لالنتباه يف مهنة 

الطب. فبينام ان %22 من املراهقني ذوي االعامر الصغرية يرغبون يف ان يصبحوا اطباء, 

فهذه النسبة عند املراهقني ذوي االعامر الكبرية هي %11) الجدول االضايف 126(.

كلام انخفضت مستوى) و ج ق ( ازدادت نسبة رغبة مهنة التعليم. فبينام ان نسبة 

الذين يرغبون بان يصبحو معلمني يف املستقبل يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي 9 

%, ترتفع هذه النسبة مع انخفاض املجموعة لتصل اىل %27 يف مجموعة ) و ج ق 

( العليا ويوجد تشابه مامثل حول مهنة الرشطة. فبينام ان نسبة الذين يرغبون بان 

صبحوا رشطة يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %5, ترتفع هذه النسبة يف مجموعة 

) و ج ق ( اىل %12. اما يف مهنة الهندسة فيوجد حالة عكسية. نسبة الذين يرغبون 

بان يصبحو مهندسني يف مجموعة) و ج ق ( %17, يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل هي 

%5. ونفس الحالة موجودة ايضا يف مهنة املحاماة. السياسة والفن هي اعامل اليرغب 

بها بشكل عام يف املجموعات السفىل. 

التحديد  نسبة  للمدن)  بالنسبة  الريفية  املناطق  اكرب يف  بشكل  تفضل  التعليم  مهنة 

الذين  املراهقني  قبل  من  تفضل  فهي  الهندسة  مهنة  اما  الرتتيب %24و 15%(.  مع 

يصبحو  بأن  يرغبون  الذين  املشرتكني  نسبة  ان  فبينام  اكرب.  بشكل  املدن  يف  يقيمون 

 (8% هي  الريفية  املناطق  يف  النسبة  هذه  عي 15%,  املدن  يف  واملقيمني  مهندسني 

الجدول االضايف 127(.

اجلدول 286.املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها ) على حسب و ج ق ( 
) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

9,413,313,818,926,917,6معلم

23,818,918,115,519,917,5دكتور

16,719,015,412,35,013,0مهندس

4,66,59,412,612,110,7شرطي

13,811,26,66,85,67,4محامي

2,62,34,63,43,63,6العب كرة

2,11,53,74,02,03,3موظف

2,62,34,42,62,03,0عسكري

تاجر/صاحب 
متجر

1,61,32,22,61,32,1

2,62,82,40,70,01,4سياسي

3,21,90,80,80,41,0فنان

درجةاحلرية: 52ب= 0.000 س2 :420,439 

اجلدول 284.املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها)%(

17,4معلم

17,4دكتور

13,1مهندس

10,6شرطي 

7,2محامي

3,5العب كرة

3,3موظف

3,0عسكري

2,5ممرض

2,1تاجر/صاحب متجر

1,6معماري

1,4سياسي

1,3صحفي

1,0فنان

3,0الاعرف/ لم اتخذ قرار

املهن التي مت حتديدها بنسب منخفضة جدا لم يتم كتابتها في اجلدول

اجلدول 285. املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها ) على حسب اختالف 
اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

25,79,617,4معلم 

21,613,317,4دكتور

6,719,113,1مهندس

7,613,410,6شرطي

8,65,97,2محامي

0,26,73,5العب كرة

2,93,73,3موظف

1,44,53,0عسكري

تاجر/ صاحب 
متجر

0,53,62,1

1,01,81,4سياسي

1,20,81,0فنان 

درجةاحلرية: 13ب= 0.000 س2 :1083,002 

املهن التي مت حتديدها بنسب منخفضة جدا لم يتم كتابتها في اجلدول
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وعند سؤال املشرتكني عن امالهم حول التمكن من الحصول عىل املهنة التي يرغبون بها 

فيمكن القول بأن الشباب كانو متفائلني بشكل عام. %87 من املشرتكني يف استطالع 

الرأي يؤمنون بانهم سوف يصلون اىل املهنة التي يف مخيلتهم. وعند النظر عىل حسب 

مجموعات االعامر فيمكن القول بان املراهقني ذوي االعامر الصغرية اكرث تفاؤوال يف 

هذا املوضوع بالنسبة للمراهقني االكرب سنا. فبينام ان %91 من املراهقني يف مجموعة 

يف  النسبة  فهذه  بها,  يرغبون  التي  املهنة  اىل  سيصلون  بانهم  يؤمنون   15 اعامر-12 

مجموعة 18-16 %82) الجدول االضايف 128(. 

يوجد ايضا اختالفا عىل حسب مجموعات ) و ج ق ( موضوع مامرسة املهنة املرغوبة 

كلام انخفضت ) و ج ق ( تضعف معها االمال حول التمكن من مامرسة املهنة التي 

يرغب بها املراهقني. فبينام ان %39 من مجموعة ) و ج ق ( العليا يعتقد بنجاحم 

يف مامرسة املهنة التي يرغبو بها, فتنخفض هذه النسبة سوية مع انخفاض املجموعة 

لتصل اىل %78 يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل.

تم سؤال املراهقني املشرتكني يف البحث فيام اذا كان يوجد لهم اشخاص محبوبني لديهم 

او مثاال لهم بني املشاهري. %78 من املراهقني اعطى اجابة سلبية لهذا السؤال وعند 

النظر اىل مهن االشخاص املحبوبني لدى املراهقني يتضح بان %26 منهم مغنيني محليني 

واجانب, قارئني اشعار الخ, و%23 منهم رياضيني.

اكرث  لهم.  محبوبني  مجموعة  او  شخصا   443 البحث  يف  املشرتكني  املراهقني  حدد 

االشخاص ال15 االوائل الذي تم تحديدهم موجودين يف الجدول رقم 291.

د.التوقعات من املستقبل 
تم التقديم للمراهقني سلسلة من الخيارات من اجل معرفة توقعاتهم من املستقبل. 

اختار املشرتكني واحد من هذه الخيارات واختاروا ايضا اكرث من خيار. وعند النظر اىل 

توقعات الشباب من املستقبل بشكل عام, يبني انه مصنف تحت شكلني اساسيني اثنني: 

املهنة والعائلة. النقطة االوىل التي تلفت االنظار هي كون الشباب يفكرون مبستقبلهم 

بنسبة عالية مع مهنهم املستقبلية. التوقعات االساسية من املستقبل هي الحصول عىل 

الحصول عىل  خيار  فان  لذلك  واضافة  التحديد88%(.  نسبة  ومحرتمة)  مهنة رشيفة 

عمل  ذو مردود مادي عايل اختري بنسبة %55. وتوقع الدراسة يف مدرسة جيدة ناتج 

عن التفكري بالحصول عىل مهنة مستقبلية جيدة) نسبة التحديد%40(. ويف املجموعة 

الثانية فقد كان خيار الزواج وتأسيس عائلة من اكرث الخيارات التي اختريت بنسبة) 

%72.5(. واضافة لهذا فقد تم تحديد خيار الحصول عىل طفل بنسبة %26.5. و توقع 

تحقيق حياة مريحة يف مرحلة شيخوخة االب واالم يعد ايضا متعلق بالعائلة) نسبة 

التحديد31%(.

اجلدول 287. التفكير بإمكانية ممارسة املهنة التي يرغب بها في 
املستقبل ) % (

87,2نعم

12,4ال

0,3اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 288. التفكير بإمكانية ممارسة املهنة التي يرغب بها في 
املستقبل ) على حسب و ج ق ( ) % (

فوق عليا
الوسط

حتت وسط
الوسط

اجملموعسفلى

93,190,388,988,077,787,4نعم

6,99,110,911,721,812,3ال

0,00,60,30,30,50,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 4ب= 0.000 س2 : 65,88 

اجلدول 289.هل يوجد لديكم مثل اعلى من بني املشاهير؟ ) % (

78,0ال, اليوجد

22,0نعم يوجد

100,0اجملموع

اجلدول 290. توزيع مهن االشخاص املتخذين كمثل اعلى ) % (

62,0مغني, مطربني شعبيني الخ

22,7رياضي

5,2سياسي

2,0كاتب

1,4رجل علم

1,3رجل اعمال

1,0عالم دين

4,5غير ذلك

100,0اجملموع

اجلدول 291. االشخاص االمثلة االعلى للمراهقني ) % (

7,0مراد بوز

5,9كرستيانو رونالدو

3,8ميسي

3,0حديثا

2,2جسنت بيبر

2,0رجب طيب اردوغان

1,8دمييت اكالني

1,7ابراهيم تاتلسس

1,7مصطفى شيشلي

1,7احمد كايا

1,6اتاتورك

1,6تاركان

1,4اوني ديريكشن

1,4اسماعيل يك

1,3ارسيز بيال

149 االفكار حول املستقبل وحول تركيا



وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس يرى ظهور اختالفان بشكل اسايس عىل اثنان 

من التوقعات. حددت الفتيات حصولهم عىل عمل ذو مردود مادي عايل بنسبة اقل 

من الفتيان) مع الرتتيب %50و %60(. ومقابال لهذا فان الفتيات يرغنب يف الدراسة 

مبدرسة عالية الجودة بنسبة اعىل جزئيا من الفتيان)مع الرتتيب %47و 43%(. 

اجلدول 293. الطموحات املستقبلية ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

89,486,587,9احلصول على مهنة محترمة

71,973,272,5الزواج وتأسيس عائلة

50,160,155,2احلصول على مهنة ذات مردود مادي مرتفع

42,636,739,6الدراسة في مدرسة عالية اجلودة

30,730,630,6حتقيق حياة مريحة لالمهات – االباء عند تقدمهم في العمر

27,525,526,5احلصول على اطفال

19,220,119,7ان يكون انسان مفيد للوطن

0,91,31,1غير ذلك

0,10,00,1ال اتوقع

0,40,40,4اليوجد جواب

332,6334,5333,6اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

اجلدول 294. الطموحات املستقبلية ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطىفوق الوسطعليا

90,387,388,387,786,087,7احلصول على مهنة محترمة

65,467,669,477,774,173,4الزواج وتأسيس عائلة

55,954,156,454,952,955,0احلصول على مهنة ذات مردود مادي مرتفع

51,346,842,037,232,939,5الدراسة في مدرسة عالية اجلودة

24,628,528,829,738,930,3حتقيق حياة مريحة لالمهات – االباء عند تقدمهم في العمر

25,028,929,925,326,427,0احلصول على اطفال

22,420,619,320,516,019,7ان يكون انسان مفيد للوطن

1,21,51,30,90,71,0غير ذلك

0,00,00,00,10,10,1ال اتوقع

0,00,50,40,20,50,3اليوجد جواب

336,0335,8335,8334,2328,5334,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

اجلدول 292. الطموحات املستقبلية ) % (

87,9احلصول على مهنة محترمة

72,5الزواج وتأسيس عائلة

55,2احلصول على مهنة ذات مردود مادي مرتفع

39,6الدراسة في مدرسة عالية اجلودة

30,6حتقيق حياة مريحة لالمهات – االباء عند تقدمهم في العمر

26,5احلصول على اطفال

19,7ان يكون انسان مفيد للوطن

1,1غير ذلك

0,1ال اتوقع

0,4اليوجد جواب

333,6اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة
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اجلدول 295. الطموحات املستقبلية ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعي منخفض 

52,652,647,350,4احلصول على مهنة محترمة

24,024,033,232,3الزواج وتأسيس عائلة

51,851,871,867,2احلصول على مهنة ذات مردود مادي مرتفع

23,123,125,222,9الدراسة في مدرسة عالية اجلودة

15,615,68,59,6حتقيق حياة مريحة لالمهات – االباء عند تقدمهم في العمر

23,423,440,130,9احلصول على اطفال

13,813,831,219,6ان يكون انسان مفيد للوطن

1,11,10,90,7ال اتوقع

0,00,00,10,3اليوجد جواب

205,4205,4258,3233,9اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

كلام  اوال  االختالفات.  البحث عن بعض  فيمكن  ) و ج ق(  النظر عىل حسب  وعند 

انخفض ) و ج ق( تزداد الرغبة يف الزواج وتأسيس العائلة. فبينام ان تم تحديد توقع 

تأسيس العائلة يف مجموعة ) و ج ق( العليا بنسبة %65 فهذه النسبة يف املجموعة 

السفىل هي %74. اما خيار الدراسة يف مدرسة عالية الجودة فينخفض كلام انخفضت 

) و ج ق(. فبينام ان نسبة تحديد توقع الدراسة يف مدرسة عالية الجودة يف مجموعة 

) و ج ق( العليا هي %51, فهذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق( السفىل هي 33%.

اما خيار تحقيق حياة مريحة يف مرحلة شيخوخة االب واالم يف مجموعات ) و ج ق( 

كان اكرث تحديدا. فبينام ان نسبة تحديد هذا الخيار يف مجموعة ) و ج ق( العليا هو 

النظر بشكل عام فان  السفىل اىل %39. وعند  %25, يرتفع يف مجموعة ) و ج ق( 

الهموم اليومية موجودة يف املجموعات السفىل بشكل اكرب ويتضح بان التوقعات حول 

املستقبل تتأثر جراء وجود هذه الهموم. ويف هذا السياق فان توقع ان اصبح مفيدا 

للوطن منخفض يف املجموعات السفىل بالنسبة للمجموعات العليا وهذا بدوره امر 

الفت للنظر) مع الرتتيب %16 و 24%(.

اربع  املرتفع حددوا  الذايت  االحرتام  فان اصحاب  املستقبلية  بالتوقعات  يتعلق  وفيام 

عالية  مدرسة  يف  الدراسة  مثل  فالتوقعات  املشرتكني.  باقي  من  اعىل  بنسبة  مواضيع 

يصبح  ان  و  مريح  بشكل  واالم  االب  اعاشة  محرتمة,  مهنة  عىل  الحصول  الجودة, 

شخصا نافعا للوطن هي اكرث التوقعات التي تم تحديدها من قبل االشخاص اصحاب 

اخفض  بنسبة  تحديدها  تم  املواضيع  تلك  يف  هذه  التوقعات  العايل.  الذايت  االحرتام 

جزئيا من قبل اصحاب االحرتام الذايت الطبيعي, اما اصحاب االحرتام الذايت املنخفض 

فقد حددوها بنسبة اقل من هؤالء. يف التوقعات مثل الحصول عىل عمل ذو مردود 

مادي عايل وان يصبح لديه طفال تظهر تناسب عكيس لهذه الحالة, نسبة تحديد هذه 

املواضيع عند اصحاب االحرتام الذايت املنخفض هي االكرث ارتفاعا فهذه النسبة تنخفض 

تدريجيا عند باقي املشرتكني.

اغلبية املراهقني املشرتكني يف البحث يعتقدون ان حياتهم سوف تتجه يف االتجاه الجيد. 

عند االخذ سوية بالذين يشرتكون باقرتاح كل يشء يف حيايت سوف يتجه لالفضل مع 

كافة املشرتكني يرى بان ثلثي املشرتكني يفكرون بشكل ايجايب بهذا املوضوع اما نسبة 

املتشامئني حول املستقبل فهي 11.5%. 

مكن القول بان املراهقني يفكرون بشكل سلبي اكرب حول مستقبل الوطن. نسبة الذين 

يفكرون بشكل متفائل حول مستقبل الوطن هي %39من املشرتكني. اما نسبة الذين 

املراهقني اليتوقعون بحدوث  يفكرون عكس ذلك هي %19.5. فبينام ان %28 من 

اختالف مهم يف مستقبل الوطن, فان %14 منهم ليس لديهم أي فكر حول املوضوع.

االصغر  االعامر  املراهقني ذوي  بان  يرى  االعامر  النظر عىل حسب مجموعات  وعند 

ايجابية. %42 من مجموعة االعامر -12 15 يفكرون ان  باكرث  ينظرون اىل املوضوع 

 16-18 االعامر  مجموعة  فقط يف  و 35%  بكثري,  افضل  يصبح  البلد سوف  مستقبل 

يفكرون بهذا.ربع املراهقني يف مجموعة االعامر -16 18 يفكرون بان مستقبل الوطن 

سوف يصبح بحالة سيئة جدا.

كلام انخفض ) و ج ق( ترتفع نسبة الذين يفكرون بان مستقبل الوطن سوف يصبح 

افضل بكثري. فبينام ان نسبة الذين ينظرون اىل مستقبل الوطن بايجابية يف مجموعة ) 

و ج ق( العليا هو %31, فهذه النسبة يف املجموعة السفىل هي %47. ربع املراهقني 

اجلدول 296. " كل شيء في حياتي سوف يتجه لالفضل " ) % (

4,9ال اوافق بشدة

6,6ال اوافق

21,0ال اوافق, ال اعارض

49,9اوافق

17,1موافق متاما

0,4اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 297. وجهة النظر حول مستقبل البلد ) % (

38,9اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح جيد جدا

28,0اعتقد بأنه لن يتم حدوث أي اختالف في وضع بلدنا

19,5اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح سيء جدا

13,6ليس لدي فكرة

100,0اجملموع
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اجلدول 300. وجهة النظر حول مستقبل العالم ) % (

29,4اعتقد بأن وضع العالم في املستقبل سوف يصبح جيد جدا

26,3اعتقد بأنه لن يتم حدوث أي اختالف في وضع العالم

26,3اعتقد بأن وضع العالم في املستقبل سوف يصبح سيء جدا

18,0ليس لدي فكرة

100,0اجملموع

املوجودون يف مجموعة ) و ج ق( السفىل مل يجيبوا عىل هذا السؤال. والذين يعيشون 

الرتتيب  مع   ( الوطن  وتأمال حول موضوع مستقبل  تفاؤوال  اكرث  الريفية  املناطق  يف 

%45و %36( ) الجدول االضايف 129(.

املشرتكني اكرث تشاؤوما حول موضوع مستقبل العامل من مستقبل الوطن. قيل يف االعىل 

ان نسبة الذين يعتقدون بان مستقبل البلد سوف يصبح بحالة افضل بكثري هي 39%. 

بكثري هي 29%.  افضل  يصبح  سوف  العامل  مستقبل  بان  يعتقدون  الذين  نسبة  اما 

اسوء  البلد سوف يصبح  بان مستقبل  يعتقدون  الذين  ان نسبة  لهذا وبينام  ومقابال 

بكثري هي %19.5, فهذه النسبة هي %26 حول موضوع مستقبل العامل.

الصغرية  االعامر  ذوي  املراهقني  فان  البلد  مستقبل  حول  للتوقعات  مشابه  وبشكل 

اكرث تفاؤوال حول مستقبل العامل بالنسبة للمراهقني ذوي االعامل الكبرية) مع الرتتيب 

العامل  مستقبل  بان  يعتقدون  الذين  نسبة  ان  فبينام  مشابه  وبشكل   .)26% %32و 

سوف يصبح اسوء بكثري يف مجموعة االعامر -16 18 هي %31, فهذه النسبة عند ذوي 

االعامل الصغرية هي 23%.

تنخفض  و ج ق(   ( انخفضت  فكلام  و ج ق(   ( النظر عىل حسب مجموعات  وعند 

معها نسبة الذين يعتقدون بان العامل سوف يصبح اسوء بكثري. فبينام ان هذه النسبة 

يف مجموعة ) و ج ق( العليا هي %29, فهي يف مجموعة ) و ج ق( السفىل 22%. 

%33.5من املراهقني املوجودين يف مجموعة ) و ج ق( السفىل مل يجيبو عىل هذا السؤال.

ذ.التوقعات من املؤسسات الحكومية
الحكومية  املؤسسات  من  يتوقعونها  التي  الخدمات  ما هي  عن  املشرتكني  سؤال  تم 

تحديدهم  تم  توقعني  اكرث  واملعيشية.  الشخصية  حاجاتهم  االعتبار  بعني  االخذ  مع 

هام افتتاح ساحات رياضية جديدة وساحات االلعاب) نسبة التحديد%43( و زيارة 

بنسبة  للمحتاجني  االجتامعية  املساعدة  تقديم  تحديد  وتم   .)% 40 ( العمل  اماكن 

عالية ايضا) 37%(

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس فيلحظ وجود اختالفات محددة. نسبة تحديد 

الفتيان الفتتاح الساحات الرياضية الجديدة وساحات االلعاب اعىل بالنسبة للفتيات ) 

مع الرتتيب %51و %34(. اليشء الذي يطلبونه الفتيات بنسبة اعىل بكثري من الفتيان 

من املؤسسات الحكومية هو املكتبات) مع الرتتيب %26و 18%(.

اجلدول 299.وجهة النظر حول مستقبل البلد ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

31,137,937,039,547,339,3اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح جيد جدا

29,731,434,128,113,928,2اعتقد بأنه لن يتم حدوث أي اختالف في وضع بلدنا

23,519,819,520,513,219,3اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح سيء جدا

15,810,89,512,025,513,2ليس لدي فكرة

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 12ب=0.000 س2 :164,125 
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اجلدول 298. وجهة النظر حول مستقبل البلد ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

41,834,938,9اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح جيد جدا

27,229,228,0اعتقد بأنه لن يتم حدوث أي اختالف في وضع بلدنا

16,024,319,5اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح سيء جدا

15,011,713,6ليس لدي فكرة

100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 3ب=000.0 س2 :101,548 

ت ب م م 2013



اجلدول 301. وجهة النظر حول مستقبل العالم ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

31,726,329,4اعتقد بأن وضع العالم في املستقبل سوف يصبح جيد جدا

25,927,026,3اعتقد بأنه لن يتم حدوث أي اختالف في وضع العالم

22,831,126,3اعتقد بأن وضع العالم في املستقبل سوف يصبح سيء جدا

19,615,618,0ليس لدي فكرة

100,0100,0100,0اجملموع

درجةاحلرية: 3ب= 0.000 س2 :101,548 

اجلدول 302.وجهة النظر حول مستقبل العالم ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

31,931,927,729,032,629,6اعتقد بأن وضع العالم في املستقبل سوف يصبح جيد جدا

24,030,532,326,911,926,6اعتقد بأنه لن يتم حدوث أي اختالف في وضع العالم

29,124,827,227,122,026,3اعتقد بأن وضع العالم في املستقبل سوف يصبح سيء جدا

15,012,812,817,033,517,5ليس لدي فكرة

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب=0.000 س2 :164,125درجةاحلرية: 12 

املراهقني ذوي االعامر االصغر, حددو بنسبة اعىل افتتاح الساحات الرياضية الجديدة 

وساحات االلعاب من االكرب سنا ) مع الرتتيب %46 و %39(. اما املراهقني ذوي االعامر 

االكرب فانهم يرغبون بزيادة اماكن العمل اكرث من االصغري عمرا) مع الرتتيب %45و 

%36( )الجدول االضايف 130(.

كلام انخفضت) و ج ق( تزداد الرغبة يف افتتاح الساحات الرياضية الجديدة وساحات 

االلعاب وزيادة اماكن العمل. فبينام ان تم تحديد افتتاح ساحات الرياضة وااللعاب 

يف مجموعة ) و ج ق( العليا بنسبة %36.5, ترتفع هذه النسبة يف مجموعة ) و ج 

ق( السفىل اىل %45.5. وبشكل مشابه فان  زيادة اماكن العمل يف مجموعة ) و ج 

ق( العليا هو %33, فان هذه النسبة ترتفع يف مجموعة) و ج ق( السفىل اىل 48%. 
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اجلدول 303. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) % (

42,8افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

40,1زيادة فرص العمل

36,6القيام بإجراء املساعدات االجتماعية للفقراء

25,3القامي بتنظيم البيئة

21,9افتتاح املكتبات

20,3تنظيم مخيمات شبابية, رحالت

19,4رفع امكانيات سينما, مسرح, اماكن احلفالت

13,6ايجاد حل ملشاكل السير واالزدحام

11,8زيادة االوسط املعيشية صديقة املعاقني من اجل االطفال والشباب

9,6زيادة املتاحف العلمية, املنتزهات العلمية

1,0غير ذلك

1,7ال اعرف

244,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة



تقديم املساعدات االجتامعية للفقراء هو اكرث طلب تم اختياره يف مجموعة ) و ج 

ملفت  بشكل  ينخفض  واالزدحام  املواصالت  ايجاد حل ملشاكل  السفىل) 53%(.  ق( 

لالنظار مع انخفاض ) و ج ق(. فبنام ان نسبته  يف مجموعة ) و ج ق( العليا هي 

السفىل اىل %7. و يوجد  انخفاض املجموعة ليصل يف املجموعة  %26, ينخفض مع 

حالة مشابهة يف موضوع املتاحف العلمية, وزيادة املنتزهات العلمية. فبينام ان تم 

بنسبة 16  العليا  العلمية يف مجموعة ) و ج ق(  املنتزهات واملتاحف  تحديد طلب 

املرسح,  السينام,  بنسبة %4. طلب  السفىل  املجموعة  النسبة يف  تنخفض هذه   ,  %

الحفالت يرتفع اىل ضعفني يف مجموعة) و ج ق( العليا بالنسبة للمجموعة السفىل) 

مع الرتتيب %22و 10%(.

ويرى ايضا هنا وجود اختالف يف توقعات املراهقني املستقبلية. كلام انخفضت سوية) 

تقديم  العمل,  اماكن  زيادة  املادي.  الفقر  عن  الصادرة  الحاجات  تزداد  ق(  ج  و 

املساعدات للفقراء, امور تلقى اهتامم مجموعات) و ج ق( السفىل بشكل اكرب بالنسبة 

للمجموعات العليا. ونسبة لهذا فان الرتتيب يصبح عىل الشكل التايل املشاكل املرورية 

وااللعاب  الرياضة  ساحات  افتتاح  العلمية.  املنتزهات  املرسح,  السينام,  واالزدحام, 

املجموعات  افراد هذه  بان  هذا  ربط  وميكن  السفىل  املجموعات  يف  وبشدة  يطلب 

محرومون من مثل هذه االماكن واالمكانيات.

اجلدول 305. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

36,542,242,442,145,542,4افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

33,233,838,841,347,940,4زيادة فرص العمل

30,129,731,137,853,036,8القيام بإجراء املساعدات االجتماعية للفقراء

24,126,127,025,018,924,8القامي بتنظيم البيئة

27,625,622,521,816,021,9افتتاح املكتبات

23,625,522,219,215,420,3تنظيم مخيمات شبابية, رحالت

21,921,724,519,610,420,0رفع امكانيات سينما, مسرح, اماكن احلفالت

26,421,617,510,37,013,7ايجاد حل ملشاكل السير واالزدحام

12,010,910,411,614,611,6زيادة االوسط املعيشية صديقة املعاقني من اجل االطفال والشباب

16,213,211,49,13,69,7زيادة املتاحف العلمية, املنتزهات العلمية

0,01,10,61,02,11,0افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

0,90,91,31,62,31,5زيادة فرص العمل

252,5252,5249,8240,3236,6244,2اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

اجلدول 304. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

34,250,942,8افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

41,139,140,1زيادة فرص العمل

38,434,936,6القيام بإجراء املساعدات االجتماعية للفقراء

26,324,425,3القامي بتنظيم البيئة

25,618,421,9افتتاح املكتبات

20,320,220,3تنظيم مخيمات شبابية, رحالت

20,918,119,4رفع امكانيات سينما, مسرح, اماكن احلفالت

13,114,013,6ايجاد حل ملشاكل السير واالزدحام

12,211,511,8زيادة االوسط املعيشية صديقة املعاقني من اجل االطفال والشباب

9,110,29,6زيادة املتاحف العلمية, املنتزهات العلمية

1,01,01,0افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

1,81,61,7زيادة فرص العمل

244,0244,2244,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة
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اجلدول 306. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب مكان االقامة ( ) % (

اجملموعريفيةمدنية

42,144,342,8افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

39,042,640,1زيادة فرص العمل

35,539,336,6القيام بإجراء املساعدات االجتماعية للفقراء

26,023,725,3القامي بتنظيم البيئة

22,919,421,9افتتاح املكتبات

20,719,320,3تنظيم مخيمات شبابية, رحالت

20,516,919,4رفع امكانيات سينما, مسرح, اماكن احلفالت

16,17,613,6ايجاد حل ملشاكل السير واالزدحام

11,512,811,8زيادة االوسط املعيشية صديقة املعاقني من اجل االطفال والشباب

11,45,59,6زيادة املتاحف العلمية, املنتزهات العلمية

0,81,61,0افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

1,52,21,7زيادة فرص العمل

247,9235,2244,1اجملموع

مت احلصول على اكثر من اجابة

عند النظر عىل حسب مكان نوع االقامة فيوجد اختالف رئييس يف رغبتني اثنتني. االول 

من هؤالء هو ايجاد الحل ملشكلة املواصالت واالزدحام. حدد املراهقني الذين يقيمون 

الريفية هي 8%.  املناطق  يف  النسبة  هذه  اما  الطلب,  لهذا  بنسبة 16%  املدينة  يف 

توقعات  فإنه  وايضا  العلمية.  واملتاحف  املنتزهات  بإفتتاح  متعلق  االخر هو  والفرق 

بنسبة اعىل يف املدن مقارنة مع املناطق الريفية يف هذا املوضوع ) مع الرتتيب 11% 

ة 5.5% (. 

وعند النظر اىل توقعات املشاركني من مؤسسات الدولة عىل حسب املناطق يرى وجود 

فروق هامة بني املناطق الرشقية واملناطق الغربية يف بعض املواضيع. مثال تم تحديد 

افتتاح ساحات رياضة والعاب بأعىل النسب يف املناطق الرشقية. واملخيامت الشبابية 

والرحالت تم تحديدها بنسبة عالية جزئيا يف مناطق رشق البحر االسود ورشق شامل 

للمواصالت  ايجاد حل  املكتبات,  فتح  املواضيع مثل  فإن  اخر  االناضول. ومن جانب 

واملرور واالزدحام, السينام, املرسح, اماكن اجراء الحفالت تم تحديده بنسب اكرب يف 

املناطق الغربية ) الجدول االضايف 131 (.
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12. القسم
النشاطات



النشاطات

الهوايات

استخدام الكمبيوتر، االنترنت، الهاتف احملمول



1. النشاطات
تم سؤال املشرتكني عن نسبة اجرائهم لبعض النشاطات وتم طلب تقييمهم بواسطة 

النشاطات  ابدا: 1....... دامئا: 5 عالمات. ومن بني  التايل  مقياس عالمات عىل الشكل 

فإن استامع املوسيقى الذي تم تقييمه فوق 4 عالمات ) " غالبا " ( كان يتميز عن 

باقي النشاطات بشكل الفت لالنتباه. اما باقي جميع النشاطات كانت مبعدل وسطي 

حوايل 3 ) " احيانا " (.

%58 من املشرتكني مل يذهبوا اىل املرسح نهائيا. نسبة الذين اليقرؤا الجرائد نهائيا قريبة 

للنصف ) %47 (. اما نسبة الذين مل يذهبوا اىل السينام نهائيا فهي %37. نسبة الذين 

يذهبون اىل مقاهي االنرتنت دامئا او غالبا هي %12. وهنا ايضا نسبة الذين يقومون 

بأي عمل حريف يدوي منخفضة جدا: حددا املشرتكني بنسبة %90 بعدم قيامهم نهائيا 

بأعامل النجارة, التصليح, الخياطة, االعامل اليدوية النقشية.

النشاطات مثل قراءة الجرائد, الذهاب للسينام, الذهاب للمرسح, الذهاب للمقاهي 

املوسيقى  استامع  ماعدا  النشاطات  اسطنبول.  شباب  بني  نسبة  بأعىل  شائعة  الخ. 

الرياضة تجرى من قبل الشباب املقيمني يف الرشق بأقل نسبة. الحرف اليدوية تجرى 

بنسب ضئيلة جدا يف جميع املناطق ) الجدول االضايف 132 (.

بشكل  اعىل  الجرائد  يقرؤون  الذين  الفتيان  نسبة  فإن  نسبها,  بإنخفاض  العلم  ومع 

عند  غالبا  او  دامئا  الجرائد  يقرؤون  الذين  نسبة  ان  فبينام  للفتيات.  بالنسبة  طفيف 

الفتيات هي %8, فهذه النسبة عند الفتيان هي %12. عدد الفتيات الذين اليقرؤون 

النظر عىل  (. وعند  الرتتيب %49 و 44%  ) مع  للفتيان  بالنسبة  اكرث  نهائيا  الجرائد 

حسب مجموعات االعامر, يتضح بأن ذوي االعامر الكبرية يقرؤون الجرائد بنسبة اعىل 

نوعا ما من ذوي االعامر الصغرية. نسبة الذين اليقرؤون الجرائد نهائيا يف مجموعة 

االعامر 12 – 15 %51, ويف مجموعة االعامر 16 – 18 هي %41. فبينام ان نسبة الذين 

يقرؤون الجرائد دامئا وغالبا يف مجموعة االعامر 12 – 15 تبلغ %8, فهذه النسبة يف 

مجموعة االعامر 16 – 18 هي 13%.

االنظار.  يلفت  بشكل  تختلف  ق  ج  و  مجموعات  عىل حسب  الجرائد  قراءة  نسبة 

فبينام ان نسبة الذين اليرؤون الجرائد ابدا يف املجموعة العليا هو %27, ترتفع هذه 

النسبة يف املجموعة السفىل اىل %67. اما نسبة الذين يقرؤون الجرائد دامئا وغالبا يف 

املجموعة العليا هي %20, ويف السفىل 3%.

املشرتكني  من  نوعا  اعىل  بنسبة  الجرائد  يقرؤون  املدن  يف  يقيمون  الذين  املشرتكني 

الذين يقيمون يف االرياف. فبينام ان %40 من املقيمني يف املدن حددوا بأنهم ال يقرأوا 

فإن  اخر  الريفية هي %62. ومن جانب  املناطق  النسبة يف  فإن هذه  ابدا,  الجرائد 

نسبة الذين يقرؤون الجرائد دامئا وغالبا يف املدن هي %12, ويف االرياف هي 4% ) 

الجدول االضايف 133 (.

اجلدول 307. نسبة القيام بالنشاطات ) % (

وسطيااجملموعاليوجد جوابدائماغالبابعضانادراال ابدا

46,720,122,97,62,30,4100,01,98قراءة جرائد

1,15,517,835,838,80,8100,04,07قراءة كتاب

58,022,413,04,31,21,1100,01,67استماع موسيقا

37,121,827,710,12,40,9100,02,18الذهاب للمسرح

26,115,525,819,512,01,1100,02,76الذهاب للسينما

32,919,926,814,44,71,3100,02,37ممارسة الرياضة

52,616,717,38,93,31,2100,01,92االذهاب الى االماكن مثل املقاهي, حدائق شرب الشاي

88,911,10,00,00,00,0100,01,11باعمال اليد ) اخلياطة, النقش, دانتيل, النجارة, الصيانة الخ. (

اجلدول 308. قراءة اجلرائد ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعالفتيانالفتيات

49,144,446,7ابدا

20,120,020,1نادرا

22,523,322,9احيانا

6,09,27,6غالبا

1,82,72,3دائما

0,50,30,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,912,061,98وسطيا

درجةاحلرية:4ب=0.000 س2 :45,813 

اجلدول 309.قراءة اجلرائد ) على حسب مجموعات االعمار (

اجملموع12-1516-18

50,641,246,7ابدا

19,720,620,1نادرا

21,524,922,9احيانا

6,09,97,6غالبا

1,63,22,3دائما

0,50,20,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,882,131,98وسطيا

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 165,483 
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من املمكن القول بأن الفتيات يستمعن اىل املوسيقى بنسبة اعىل من الفتيان. نسبة 

استامع املوسيقى بالنسبة إلختالف االعامر تختلف وبشكل خاص عن املستمعني دامئا. 

فهذه  تبلغ 35%,  الفتيان  عند  دامئا  املوسيقى  اىل  يستمعون  الذين  نسبة  ان  فبينام 

النسبة عند الفتيات ترتفع اىل 43%.

نسبة استامع املوسيقى ال تظهر اختالفا هاما عىل حسب العمر ومجموعات و ج ق. 

الذين يستمعون يف املوسيقى بشكل دامئا يف مجموعة االعامر 12 – 15 3 عالمات ) 

%37 اىل %34 (, اما نسبة الذين يستمعون املوسيقة يف مجموعة االعامر 16 – 18 

اكرث وهي 6 عالمات ) %42 اىل %36 (. نسبة الذين يستمعون املوسيقى دامئا وغالبا 

السفىل هي %72. االختالفات  العليا هي %78, ويف املجموعة  يف مجموعة و ج ق 

بني الذين يقيمون يف مناطق االرياف وبني سكان املدينة ليست بالكبرية جدا. نسبة 

الذين يستمعون املوسيقى دامئا وغالبا يف االرياف هي %70, اما يف املدن فهي 77% 

) الجدول االضايف 134 (.

اما عند النظر عىل حسب نوع العائلة فإن ارتفاع نسبة الذين يستمعون املوسيقى 

االضايف  الجدول   ( االنظار  تلفت  املتفرقة  املمزقة  العوائل  اصحاب   50% عن  دامئا 

.) 135

نسبة الذهاب اىل املرسح عىل حسب اختالف الجنس والعمر التظهر اختالفا كبريا. اما 

عند النظر عىل حسب مجموعات و ج ق فيلحظ وجود فروق هامة. فبينام ان نسبة 

الذبن مل يذهبوا اىل املرسح نهائيا يف مجموعة و ج ق العليا تبلغ %19, فهذه النسبة 

ترتفع يف املجموعة السفىل اىل %86. اما نسبة الذين يذهبون اىل املرسح يف مجموعة 

و ج ق العليا فهي %19, ويف املجموعة السفىل هي 1%.

يف  القيمني  املشرتكني  بني  ما  املرسح  اىل  الذهاب  موضوع  يف  هامة  اختالفات  يوجد 

مناطق االرياف واملدن. فبينام ان %48.5 من املشرتكني املقيمني يف املدن مل يذهبوا ابدا 

اىل املرسح, فهذه النسبة تصل عند املقيمني يف املناطق الريفية اىل %81. نسبة الذين 

يذهبون اىل املرسح دامئا وغالبا يف املدن اعىل جزئيا من االرياف ) مع الرتتيب %7 و 

%2 ( ) الجدول االضايف 136 (.

نسبة  ان  هو  هنا  االنظار  يلفت  الذي  فاالمر  العوائل  انواع  حسب  عىل  النظر  عند 

املشرتكني اعضاء العوائل الواسعة التقليدية واعضاء العوائل وحيدة االبوين اعىل نسبة 

بني الذين مل يذهبوا اىل املرسح نهائيا ) يف كالهام %70 ( ) الجدول االضايف 139 (.

ال يوجد اختالفات هامة يف نسبة الذهاب اىل السينام عند النظر عىل حسب اختالف 

العمر والجنس. ولكن, نسبة الذين ال يذهبوا اىل السينام نهائيا يف مجموعة االعامر 

-16 18 ه %33, ويف مجموعة االعامر 12 – 15 هي 40%.

اجلدول 310. قراءة اجلرائد ) على حسب و ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

27,134,338,249,966,846,3ابدا

22,521,122,720,412,420,1نادرا

30,126,326,322,017,123,4بعضا

16,412,49,56,22,97,8غالبا

3,35,73,11,50,32,3دائما

0,60,10,30,00,50,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

2,462,342,161,891,571,99وسطيا

درجةاحلرية:16ب= 0.000 س2 :342,426 

اجلدول 311. استماع املوسيقى ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعالفتيانالفتيات

0,91,41,1ابدا

4,36,85,5نادرا

17,018,617,8احيانا

33,837,735,8غالبا

43,234,738,8دائما

0,80,80,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

4,153,984,07وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :52,69 

اجلدول 312. استماع املوسيقى ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

1,50,61,1ابدا

6,14,75,5نادرا

17,917,817,8بعضا

37,433,735,8غالبا

36,342,338,8دائما

0,71,00,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

4,024,134,07وسطيا

ب4=0.000 درجةاحلرية:   س2 :19,398 

اجلدول 313. استماع املوسيقى ) على حسب و ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

1,1   2,3   1,5   0,5   0,2   0,0   ابدا

5,6   5,0   5,4   6,1   6,5   5,9   نادرا

17,6   20,5   17,3   18,0   16,0   14,5   احيانا

36,0   36,3   35,1   35,4   41,6   35,8   غالبا

39,2   35,7   40,5   39,4   35,5   41,8   دائما

0,5   0,3   0,3   0,7   0,3   2,1   اليوجدجواب

100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   اجملموع

4,164,064,084,083,984,07وسطيا

ب16= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :75,183 
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ايضا.  اختالفات هامة  يلحظ وجود  النظر عىل حسب مجموعات و ج ق فال  وعند 

يف  املشرتكني  من   83% اعىل.  بنسبة  السينام  اىل  يذهبون  العليا  املجموعات  اعضاء 

املجموعات السفىل مل يذهبوا اىل السينام نهائيا. فبينام ان نسبة الذين يذهبون اىل 

السينام دامئا وغالبا يف املجموعة العليا هي %37, فهذه النسبة يف املجموعة السفىل 

اقل من %1. ويف التوزيع الريفي واملدين فالنقطة الرئيسية التي تجذب االنظار هي 

ان نسبة الذين ال يذهبوا اىل السينام نهائيا يف املدن هي %25, ونسبتها عند املناطق 

الريفية تبلغ %67 ) الجدول االضايف  138 (.

ومثلام هو كائن يف املرسح فهنا ايضا ارتفاع نسبة الذين مل يذهبوا اىل السينام اعضاء 

التقليدية الواسعة واعضاء العوائل وحيدة االبوين يلفت االنظار ايضا ) مع  العوائل 

والعوائل  املركزية  العوائل  اعضاء  اما   .) العامة 37%  الكتلة  و 55%:  الرتتيب 54% 

الجدول االضايف   ( بالنسبة لالخرين  اعىل  بنسبة  السينام  اىل  فإنهم يذهبون  املتمزقة 

.) 139

اجلدول 314. الذهاب الى املسرح ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعالفتيانالفتيات

55,760,258,0ابدا

22,722,022,4نادرا

14,511,513,0بعضا

4,83,94,3غالبا

1,11,21,2دائما

1,11,11,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,711,621,67وسطيا

درجةاحلرية:ب4= 0.000 س2 :20,658 

اجلدول 315. الذهاب الى املسرح ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

59,256,458,0ابدا

22,222,522,4نادرا

12,413,813,0احيانا

4,04,94,3غالبا

1,11,41,2دائما

1,11,01,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,641,711,67وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :49,49 

اجلدول 316. الذهاب الى املسرح ) على حسب و ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

19,027,943,968,986,358,0ابدا

32,933,929,619,28,222,7نادرا

27,525,517,19,14,013,1بعضا

14,99,26,51,80,84,3غالبا

3,82,51,70,60,11,2دائما

1,81,01,20,50,70,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

2,512,241,911,451,191,67وسطيا

ب16=0.000 درجةاحلرية:  س2 :987,558 

اجلدول317. الذهاب الى السينما ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعالفتيانالفتيات

37,237,137,1ابدا

22,121,421,8نادرا

26,029,327,7احيانا

11,09,210,1غالبا

2,72,12,4دائما

1,00,80,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

2,192,172,18وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :10,773 

اجلدول 318.الذهاب الى السينما ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

40,432,637,1ابدا

22,321,021,8نادرا

25,830,327,7بعضا

8,512,210,1غالبا

2,12,82,4دائما

0,91,00,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

2,092,312,18وسطيا

ب4= 0.000 س2 :156درجةاحلرية: 

اجلدول 319. الذهاب الى السينما ) على حسب و ج ق( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

4,46,116,245,583,436,8ابدا

15,422,326,024,59,022,2نادرا

41,245,438,722,96,728,1احيانا

29,320,015,05,50,410,0غالبا

7,35,83,21,10,22,3دائما

اليوجد 
جواب 

2,30,40,90,50,20,6

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,202,972,631,921,242,19وسطيا

ب16= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :1749,468 
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يرى ان الفتيان يجرون الرياضة بنسبة اعىل من الفتيات. فمن املمكن القول ان هذا 

الفرق ناتج عن لعب الفتيان لكرة القدم بشكل واسع ومنترش.

وعىل الرغم من عدم وجود اختالفات هامة بني مجموعات االعامر, يرى انه كلام تقدم 

العمر كلام انخفضت نسبة القيام باجراء الرياضة. ومن املمكن ان يكون السبب هو 

عدم وجود الزمن الكايف من اجل القيام بإجراء الرياضة وخاصة عن املراهقني فلكام 

كربوا  يزداد شعورهم بضغط الدروس واالمتحانات. 

الرياضة عىل حسب مجموعات و ج ق, تبني  القيام بإجراء  عند دراسة نسبة اجراء 

ان اكرث جواب تم تكراره يف مجموعات و ج ق الوسطى, فوق الوسطى, والعليا هو " 

احيانا ". ومقابال لهذا, فإن اكرث اجابة تم الحصول عليها من مجموعة تحت الوسط ) 

30 % ( هو ال أقوم بإجراء الرياضة ابدا. وبشكل مشابه تم اعطاء اجابة " ابدا نهائيا " 

يف مجموعة و ج ق السفىل بأعىل نسبة ) 38% (.

يقومون  الذين  املراهقني  نسبة  فإن  املدين,  الريفي  التوزع  حسب  عىل  النظر  وعند 

مبامرسة الرياضة يف املدن اعىل بضعف من املراهقني يف االرياف. فبينام ان نسبة الذين 

الميارسون الرياضة نهائيا يف املدن هي %21, هذه النسبة يف املناطق الريفية ترتفع اىل 

%39. وبشكل مشابه, فإن نسبة الذين ميارسون الرياضة دامئا يف مناطق االرياف هي 

%8, ويف املدن هي %14 ) الجدول االضايف 140 (.

الذين  االبوين  وحيدة  العوائل  اعضاء  نسبة  ارتفاع  فإن  العوائل,  انواع  مقارنة  وعند 

امر  االخرى  العوائل  النواع  بالنسبة  بالنسبة  نهائيا  للرياضة  مامرستهم  بعدم  افادوا 

يلفت االنظار ) %32: الكتلة العامة %26 ( ) الجدول االضايف 141 (.

اىل  نهائيا  يذهبوا  مل  بأنهم  حددوا  الرأي  استطالع  يف  املشرتكني  املراهقني  من   33%

اماكن مثل منتزهات رشب الشاي او املقاهي. نسبة الذهاب اىل االماكن مثل منتزهات 

رشب الشاي او املقاهي عند الفتيان اعىل بالنسبة للفتيات. وفضال عىل ذلك, فكلام 

ازداد العمر تزداد معه نسبة الذهاب اىل هكذا اماكن. مثال فبينام ان نسبة مجموع 

منتزهات  او  املقاهي  ابدا  يذهبوا  مل  الذين   15  – االعامر 12  املراهقني يف مجموعة 

رشب الشاي او الذين يذهبون بشكل نادر هي %60, فهذه النسبة من اجل مجموعة 

االعامر 16 – 18 هي 43%.

نسبة اىل االماكن مثل منتزهات رشب الشاي او املقاهي تختلف بشكل كبري يف مستويات 

و ج ق. فبينام ان نسبة الذين ال يذهبوا ابدا اىل هذا النوع من االماكن يف مجموعة و ج 

ق السفىل هي %74, فهذه النسبة يف مجموعة و ج ق العليا هي %7. وبشكل مشابه, 

فإن نسبة الذين يذهبون اىل االماكن مثل منتزهات رشب الشاي او املقاهي دامئا او غالبا 

يف مجموعة و ج ق العليا هي %35, اما يف املجموعة السفىل هي 4%.

مقارنة املناطق الريفية مع املدنية تظهر اختالفا كبريا يف هذا السياق. نسبة الذين قالوا 

املناطق  املقاهي يف  او  الشاي  منتزهات رشب  االماكن مثل  اىل  ابدا  بأنهم اليذهبون 

الريفية اعىل بضعف واحد بالنسبة للمدن ) مع الرتتيب %52 و %25 (. وتم تحديد ان 

نسبة الذين يذهبون اىل هذا النوع من االماكن دامئا او غالبا يف املدن هي اعىل. فمثلام 

ان هذه النتائج تؤرش اىل الفوارق يف كيفية استغالل اوقات الفراغ ما بني املراهقني يف 

املدينة واالرياف, فمن املمكن ان تكون نتيجة ان االماكن مثل منتزهات رشب الشاي 

او املقاهي موجودة بشكل منترش اكرث يف املدن ) الجدول االضايف 142 (.

وعند الدراسة عىل حسب انواع العوائل, وعىل الرغم من عدم وجود فوارق كبرية, فإن 

االختالفات املوجودة لدى املراهقن اعضاء العوائل املركزية والعوائل املنمزقة تلفت 

االنتباه. املراهقني الذن يقيمون يف هكذا نوع من العائالت يذهبون اىل االماكن مثل 

فبينام  االخرين. مقال,  املراهقني  اعىل من  بنسبة  املقاهي  او  الشاي  منتزهات رشب 

ان نسبة الذين قالوا بأنهم اليذهبوا ابدا اىل مثل هذه االماكن يف العوائل التقليدية 

والعوائل وحيدة االبوين هي %43, فهذه النسبة هي %30 من اجل املراهقني اعضاء 

العوائل املتمزقة ) الجدول االضايف 143 (.

اجلدول 320. القيام بالتمارين الرياضية ) على حسب اختالف اجلنس ( ) 
) %

اجملموعالفتيانالفتيات

35,417,226,1ابدا

20,510,815,5نادرا

26,225,425,8احيانا

11,726,919,5غالبا

5,118,612,0دائما

1,11,11,1اليوجد جواب 

100,0100,0100,0اجملموع

2,303,192,76وسطيا

ب4=0.000 درجةاحلرية:  س2 :781,209 

اجلدول 321. القيام بالتمارين الرياضية ) على حسب مجموعات االعمار 
) % ( )

اجملموع16-18 12-15 

26,325,726,1ابدا

14,616,815,5نادرا

24,827,225,8احيانا

20,018,819,5غالبا

13,410,212,0دائما

1,01,31,1اليوجد جواب 

100,0100,0100,0اجملموع

2,792,712,76وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :35,317 

اجلدول 322. القيام بالتمارين الرياضية ) على حسب و ج ق( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

11,112,619,929,738,125,6ابدا

22,120,218,614,68,015,7نادرا

33,130,026,723,227,725,9بعضا

19,824,319,920,016,419,9غالبا

11,611,813,812,19,112,1دائما

2,41,21,00,50,70,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع 

2,993,022,892,702,502,77وسطيا

ب16= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :231,469 
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اجلدول 323. الذهاب الى االماكن مثل مقاهي, حديقة شرب الشاي الخ. ) 
على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعالفتيانالفتيات

37,628,332,9ابدا

20,019,819,9نادرا

24,828,826,8احيانا

12,016,714,4غالبا

4,45,04,7دائما

1,21,31,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع 

2,242,502,37وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :70,364 

اجلدول 324. الذهاب الى االماكن مثل مقاهي, حديقة شرب الشاي الخ. ) 
على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

39,124,232,9ابدا

20,918,519,9نادرا

24,330,426,8احيانا

10,919,314,4غالبا

3,46,54,7دائما

1,31,11,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

2,172,652,37وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :422,608 

اجلدول 325. الذهاب الى االماكن مثل مقاهي, حديقة شرب الشاي الخ.
 ) على حسب و ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

6,811,518,235,974,232,4ابدا

2118,421,9237,920,1نادرا

35,43632,72513,827,2احيانا

24,72619,711,92,314,7غالبا

10,57,96,43,11,44,6دائما

1,60,21,210,30,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,113,012,742,221,482,38وسطيا

درجةاحلرية:ب16= 0.000 س2 : 1109,505 

اكرث من نصف جميع املراهقني املشرتكني يف استطالع الرأي اوضحوا بأنهم مل يذهبوا 

ابدا اىل مقاهي االنرتنت او مقاهي البالي ستايشن.

اعىل  الفتيان,  عند  ستايشن  البالي  مقاهي  او  االنرتنت  مقاهي  اىل  الذهاب  نسبة 

بالنسبة للفتيات. فبينام ان نسبة الفتيات اللوايت حددنا بأنهم مل يذهبوا ابدا او يذهبوا 

نادرا اىل مثل هكذا اماكن هي %84, فهذه النسبة عن الفتيان هي %55. وفضال عىل 

مقاهي  او  االنرتنت  مقاهي  اىل  الذهاب  نسبة  معه  تزداد  العمر  ازداد  فكلام  ذلك, 

البالي ستايشن.

عند النظر عىل حسب مستويات و ج ق, يرى بأن اهم اختالف يوجد يف مجموعة و ج 

ق السفىل. نسبة الذين قالوا بأنهم مل يذهبوا ابدا اىل اماكن مثل  مقاهي االنرتنت او 

مقاهي البالي ستايشن يف مجموعة و ج ق السفىل هي %75. هذه النسبة مرتفعة يف 

مجموعة و ج ق تحت الوسط ) %54 (. ولكن, نسبة الذين حددوا بأنهم يذهبون اىل 

هذا النوع من االماكن نادرا يف مجموعة و ج ق تحت الوسط, اعىل بالنسبة ملجموعة 

امكانية  عىل  الشباب  يساعد  ق,  ج  و  مستوى  يف  الجزيئ  التحسن  السفىل.  ق  ج  و 

ذهابهم اىل هكذا اماكن. وعند النظر اىل مجموعة و ج ق, يرى بأن مجموعة تبلغ 

حوايل %17 تذهب اىل مقاهي االنرتنت او مقاهي البالي ستايشن دامئا او غالبا. فهذه 

النسبة هي %6 من اجل املجموعة السفىل.

نسبة الذهاب اىل مقاهي االنرتنت او مقاهي البالي ستايشن يف املدن اعىل بالنسبة 

ايضا  ربطها  فيمكن  ق,  ج  و  بـ  مرتبطة  انها  ومثلام  الحالة  فهذه  االارياف.  ملناطق 

بانتشار هذا النوع من االماكن بشكل اكرب يف املدن ) الجدول االضايف 144 (.

اجلدول 326.الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على 
حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعالفتيانالفتيات

69,336,852,6ابدا

14,518,916,7نادرا

9,524,817,3احيانا

4,313,18,9غالبا

1,35,23,3دائما

1,21,21,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,522,301,92وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :101,548 

اجلدول 327. الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على 
حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

54,749,852,6ابدا

16,217,416,7نادرا

16,818,017,3احيانا

8,69,28,9غالبا

2,64,33,3دائما

1,11,31,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,871,991,92وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :54,607 
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ال يوجد فروق هامة يف عادات املراهقني يف الذهاب اىل مقاهي االنرتنت او مقاهي البالي 

ستايشن, عىل حسب انواع العوائل. نسبة الذين يذهبون اىل هذا النوع من االماكن غالبا 

هم املراهقني اعضاء العوائل املركزية او العوائل وحيدة االبوين ) الجدول االضايف 145 (.

االغلبية العظمى من املراهقني املشاركني يف استطالع الرأي ) %89 ( حددوا بأنهم مل 

يقوموا ابدا بأعامل يدوية مثل النجارة, الحياكة او النقش. اما اعضاء النسبة الباقية 

%11 فأنهم ميارسون هذا النوع من االعامل بشكل نادر. ال يوجد فرق يف مثل هذه 

النوع من االهتاممات يف الفتيان والفتيات. ومل يتم ايجاد فروق هامة عند البحث عىل 

حسب مجموعات االعامر.

عند النظر اىل اهتامم املراهقني بنشاطات االعامل اليدوية عىل حسب مستوى وج ق, 

يالحظ بأنها كلام انخفض مستوى و ج ق انخفضت معه نسبة االهتامم بهذه املجاالت. 

فبينام ان %19 من املراهقني يف مجموعة و ج ق العليا يهتمون بالحرف اليدوية بشكل 

نادر, فهذه النسبة هي %7 من اجل مجموعة و ج ق السفىل. وبشكل مشابه, فبينام 

ان نسبة الذين حددوا بأنهم مل ميارسوا هكذا نوع من االعامل نهائيا يف مجموعات و 

ج ق السفىل هي %93, فهذه القيمة هي %81 من اجل مجموعة و ج ق العليا ) 

الجدول االضايف 146(.

الريف/ ايضا يف موضوع  فرق  ومثلام هو حاصل يف مستوى و ج ق, يالحظ وجود 

املدينة يف مجال االهتامم او مامرسة نشاطات الحرف اليدوية. وحتى لو انه نادرا فإن 

اهتامم املراهقني يف املدن بهذا النوع من االعامل, اعىل بالنسبة للمراهقني املقميمني 

يف املناطق الريفية ) الجدول االضايف 147 (.

2. الهوايات
مجاالت  او  هوايات  لديهم  كان  اذا  فيام  البحث  اىل  املنضمني  املراهقني  سؤال  تم 

اهتامم خاصة ماعدا النشاطات املقدمة لهم يف استطالع الرأي. حدد قسم بقدر 11%, 

بني  هامة  اختالفات  يوجد  ال  انه  حيث  اخرى.  وهوايات  اهتامم  مجاالت  لديه  بأن 

مجموعات االعامر واالجناس.

اجلدول 328. الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

43,042,144,553,775,152,4ابدا

22,32120,516,57,617,1نادرا

15,320,518,51811,417,3احيانا

13,611,511,18,33,79غالبا

3,64,44,62,71,93,3دائما

2,20,50,90,80,30,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

2,102,152,101,891,491,93وسطيا

ب16= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :208,536 

اجلدول 329. احلرف اليدوية ) النجارة, التصليح, اخلياطة, النقش الخ ( ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

81,485,288,589,493,288,8ابدا

18,614,811,510,66,811,2نادرا

0,00,00,00,00,00,0بعضا

0,00,00,00,00,00,0غالبا

0,00,00,00,00,00,0دائما

0,00,00,00,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,191,151,121,111,071,11وسطيا

درجةاحلرية: 4ب= 0.000 س2 :36,526 

اجلدول 330.احلرف اليدوية ) النجارة, التصليح, اخلياطة, النقش الخ 
 ) على مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفيةاملدنية

87,492,588,9ابدا

12,67,511,1نادرا

0,00,00,0احيانا

0,00,00,0غالبا

0,00,00,0دائما

0,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,131,071,11وسطيا

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :5,424 
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ان  فبينام  مختلفة.  هوايات  لديهم  الذين  نسبة  تزداد  ق,  ج  و  سوية  ازدادت  كلام 

يف  املقدمة  النشاطات  ماعدا  اهتامم خاصة  مجاالت  او  هوايات  لديهم  الذين  نسبة 

من  النسبة هي 6.5%  فهذه  العليا هي 18%,  ق  ج  و  مجموعة  الرأي يف  استطالع 

اجل مجموعات و ج ق السفىل. وتبني ان املراهقني املقيمني يف املدن لديهم مجاالت 

اهتاممات اخرى بنسبة اعىل.

اما عند النظر اىل هذا املوضوع عىل حسب انواع العوائل, فإن املراهقني الذين يكربوا 

العوائل وحيدة االبوين او العوائل املمزقة يختلفون عن االخرين. فنسبة الشباب الذين 

لديهم هوايات اخرى يف هذا النوعني من العوائل هو %15. ونفس النسبة من اجل 

انواع العوائل االخرى هي مادون 11%.

3. استخدام الكمبيوتر, جهاز الجوال, االنرتنت
حدد قرابة ثلثي املشرتكني بأنه يوجد يف منازلهم اجهزة كمبيوتر, وتبني ان نسبة الذين 

ال يوجد يف منازلهم اجهزة كمبيوتر هي 35%.

نسبة امتالك جهاز الكمبيوتر يف املنزل تختلف بشكل خاص عىل حسب مجموعات 

و ج ق. ومثلام هو متوقع, فكلام ازداد مستوى و ج ق للعائلة وعند ازدياده بشكل 

منتظم فإن هذه النسبة يف مجموعة و ج ق السفىل هي %7 وترتفع يف مجموعة و ج 

ق العليا اىل %96. ويوجد حالة مامثلة ايضا يف االنتشار عىل حسب نوع مكان االقامة 

ولكن ليس بنفس القيم. فبينام ان يوجد جهاز كمبيوتر يف املنازل التي متت مقابلتهم 

اجلدول 331. وجود او عدم وجود هواية اخرى للمراهق ) % (

ال, 
اليوجد

نعم, 
يوجد

اليوجد 
جواب 

اجملموع

اجلنس

89,110,90,0100,0فتيات

89,011,00,0100,0فتيان

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :0,502 

مجموعة االعمار

1589,310,70,0100,0-12 سنة

1888,711,30,0100,0-16 سنة

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :0,29 

) و ج ق (

81,618,40,0100,0عليا 

85,414,60,0100,0فوق الوسط

88,511,50,0100,0وسط

89,610,40,0100,0حتت الوسط

93,46,50,1100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 36,583 

نوع مكان االقامة

87,612,40,0100,0مدنية

92,67,30,1100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 1  س2 : 5,721 

نوع العائلة

89,210,70,0100,0عائلة مركزية

89,510,50,0100,0عائلة مركزية واسعة

85,314,70,0100,0عائلة وحيدة االبوين

84,815,20,0100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 2,098  

89,010,90,0100,0اجملموع

اجلدول 332. وجود جهاز كمبيوتر في منزله ) % (

65,3نعم, يوجد

34,7ال, اليوجد

0,0اليوجد جواب

100,0اجملموع
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اجلدول 333. وجود جهاز كمبيوتر في منزله ) % (

اجملموعال, اليوجدنعم, يوجد

اجلنس

62,837,2100,0فتيات

67,632,4100,0فتيان

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :18,826 

مجموعة ااالعمار

1565,035,0100,0-12سنة

1865,734,3100,0-16 سنة

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :20,846 

) و ج ق (

96,13,9100,0عليا 

93,46,6100,0فوق الوسط

88,611,4100,0وسط

60,239,8100,0حتت الوسط

6,693,4100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 2145,375 

نوع مكان االقامة

74,925,1100,0مدنية

42,257,8100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 1  س2 : 612,043 

نوع العائلة

67,432,5100,0عائلة مركزية

عائلة مركزية 
واسعة

45,354,7100,0

عائلة وحيدة 
االبوين

49,750,3100,0

65,534,5100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 86,789 

65,334,7100,0اجملموع
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بنسبة ¾ يف املدن فهذه النسبة تنخفض يف االرياف اىل %42: من املمكن ربط هذا 

والعوائل  التقليدية  العوائل  يف  الكمبيوتر  امتالك  نسبة  ق.  ج  و  مبستوى  االختالف 

وحيدة االبوين مع الرتتيب هي %45 و %50 فرتتفع هذه النسبة اىل مستويات عالية 

مثل %66 يف العوائل املمزقة واىل %67 يف العوائل املركزية.

ان 63%  الجنس ضئيل جدا, حيث  اختالف  االختالف عىل حسب  فإن  لهذا  ومقابال 

من الفتيات التي متت مقابلتهم و %68 من الفتيان قالوا بأن يف منازلهم يوجد جهاز 

كمبيوتر. اما االختالف عىل حسب مجموعات االعامر فهو قليل لدرجة انه غري مهم.

تم سؤال املراهقني الذين لديهم يف منازلهم جهاز كمبيوتر فيام اذا كان لديهم شبكة 

منازلهم  كمبيوتر يف  اجهزة  لديهم  الذين  ان %82 من  وتبني  ال,  ام  باالنرتنت  اتصال 

لديهم ايضا شبكة اتصال باالنرتنت.

يف  االنرتنت  وجود  ناحية  من  ق  ج  و  مستوى  مع  مبارشة  طردية  عالقة  وجود  يرى 

املنزل. نسبة وجود االنرتنت يف املنزل التي تصل اىل %98.5 يف مجموعة و ج ق العليا 

تنخفض بشكل متناسب كلام انخفضت سوية و ج ق لتصل اىل %55 يف مجموعة و 

ج ق السفىل. وعند تذكر ان نسبة امتالك جهاز الكمبيوتر يف مجموعة و ج ق السفىل 

هي %7, فيتضح ان معظم هذه املجموعة ليس لديها انرتنت.

يختلف وجود االنرتنت يف املنزل عىل حسب نوع مكان االقامة, ولكن هذه املرة اليظهر 

اختالفا كبريا مثلام هو يف موضوع امتالك جهاز الكمبيوتر. تبني ان %84 من املنازل 

التي لديها اجهزة كمبيوتر يف املناطق املدنية لديها شبكة انرتنت اما املناطق الريفية 

فلديها انرتنت بنسبة 75%.

وعند البحث عىل حسب نوع العائلة, الحظ وصول نسبة وجود االنرتنت يف العوائل 

النسبة  وتنخفض هذه  اىل 83%,  شائع  بشكل  الكمبيوتر  اجهزة  لديها  التي  املركزية 

اىل %74 عند العوائل وحيدة االبوين التي لديها اجهزة كمبيوتر بنسبة اقل نوعا ما.

%47 من املراهقني الذين يوجد يف منزلهم شبكة انرتنت يقومون باالرتباط بالشبكة 

من دون أي عائق. نسبة الذين يستخدمون الدخول العائيل هي %20, ونسبة الذين 

يستخدمون دخول الصغار هي %8. ومن جانب اخر فإن ربع هذه املجموعة ليس 

بعدم  لرمبا تكون مرتبطة  الحالة  الدخول وهذه  نوع  لديها معلومات حول موضوع 

استخدام املراهق لالنرتنت مبقدار معني.

مع  يتحادثون  بأنهم  انرتنت  منازلهم  يف  لديهم  الذين  املراهقني  من   48% ان  تبني 

قالت  بنسبة 23%  مجموعة  وهناك  الوسط:  هذا  يف  دائم  بشكل  اصدقاء  مجموعة 

بأنها الستخدم االنرتنت يف هذا املجال ) الجدول االضايف 148 (. موضوعوجود مجموعة 

اصدقاء للمراهقني يحادثهم بشكل مستمر يف وسط االنرتنت ام ال يظهر اختالفا عىل 

حسب الجنس, مجموعة االعامر, نوع مكان االقامة, نوع العائلة ويظهر اختالفا كبريا 

الفتيان  ان  تبني  البحث  نتائج  و ج ق. وعىل حسب  خصوصا عىل حسب مجموعة 

بالنسبة للفتيات, ومجموعة االعامر 16 – 18 بالنسبة لالصغر سنا, واملقيمني يف املدينة 

بالنسبة للمقيمني يف االرياف يتحادثون مع اصدقائهم يف وسط االنرتنت بنسبة اعىل. 

التحادث معهم يف وسط  تتناسب طردا بوجود اصدقاء يتم  ايضا وجود عالقة  ويرى 

اجلدول 334. وجود شبكة اتصال انترنت في منزله ) % (

81,8نعم. يوجد

18,2ال, اليوجد

100,0اجملموع

اجلدول 335.وجود شبكة اتصال انترنت في منزله ) % (

اجملموعال, اليوجدنعم, يوجد

اجلنس

82,417,6100,0فتيات

81,218,8100,0فتيان

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :6,044 

مجموعة االعمار

1581,518,5100,0-12 سنة

1882,217,8100,0-16 سنة

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 : 12,685 

) و ج ق (

98,51,5100,0عليا 

94,75,3100,0فوق الوسط

84,415,6100,0وسط

72,627,4100,0حتت الوسط

54,645,4100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 321,259   

نوع مكان االقامة

83,516,5100,0مدنية

74,625,4100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 1  س2 : 47,188 

نوع العائلة

82,717,3100,0عائلة مركزية

عائلة مركزية 
واسعة

73,526,5100,0

عائلة وحيدة 
االبوين

64,036,0100,0

80,219,8100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 22,602 

81,818,2100,0اجملموع

اجلدول 336. البروفيل الذي ينشئه الذين لديهم في منازلهم شبكة 
اتصال انترنت ) % (

7,7طفل

19,9عائلة

47,3مفتوحة

25,0ال اعرف

100,0اجملموع

ن:3592
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االنرتنت للمراهقني مع سوية و ج ق, فهذه النسبة التي تكون يف مجموعة و ج ق 

العليا %68 تنخفض كلام انخفضت سوية و ج ق بشكل متناسب لتصل يف مجموعة و 

ج ق السفىل اىل %12. اما عند البحث عىل حسب نوع العائلة فإن وجود اعىل نسبة ) 

%54 ( للصداقة يف وسط االنرتنت عند العوائل املمزقة امر الفت للنظر.

نسبة املراهقني الذين لديهم اصدقاء يجتمعون معهم يف خارج وسط االنرتنت نتيجة 

لتعارفهم عليهم يف وسط االنرتنت هي %29, وتبني ان نسبة الذين الينقلون صداقاتهم 

اىل خارج وسط االنرتنت هي %68 ) الجدول االضايف 149 (. فاالختالف الناتج هنا عىل 

حسب الجنس, مجموعة االعامر, مجموعة و ج ق, نوع مكان االقامة ونوع العائلة 

التحادث معهم  موازي  لالختالف يف وجود مجموعة اصدقاء يف وسط االنرتنت يتم 

بشكل مستمر.

%67 من املراهقن املستخدمني لالنرتنت قالوا بأنهم يقضون 1 – 2 ساعة من اوقاتهم 

يف اليوم يف االنرتنت. وتبني ان نسبة الذين يقضون 3 – 4 ساعة يف اليوم يف االنرتنت هي 

%20, حيث تم املعدل الوسطي الستخدام االنرتنت اليومي عىل شكل 2.2 ساعة يوميا.

االنرتنت  استخدام  يف  السفىل  املجموعات  حسب  عىل  االنظار  يلفتى  اختالفني  اكرث 

مرتبطني مبستوى و ج ق ونوع مكان االقامة. وعند الدراسة عىل حسب مستوى و ج 

اجلدول 339. املعدل الوسطي الستخدام االنترنت في اليوم ) % (

5,3في البوم 1 ساعة على االقل

66,9في اليوم 1 – 2 ساعة

19,9في اليوم 3 – 4 ساعة

3,6في اليوم 5 – 6 ساعة

1,5في اليوم 7 ساعة واكثر

2,9اليوجد جواب

100,0اجملموع

ساعة وسطيا 2, 17 

ن: 5514

اجلدول 338. صديق يتقابل معه قام بالتعرف عليه من خالل االنترنت ) % (

نعم 
حدث

ال لم 
يحدث

ال اجده 
صحيحا

اليوجد 
جواب

اجملموع

اجلنس

21,974,63,00,6100,0فتيات

34,762,82,10,5100,0فتيان

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :111,029 

مجموعة االعمار

1525,871,32,30,6100,0-12 سنة

1832,864,12,80,3100,0-16 سنة

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :71,378 

) و ج ق (

39,559,70,80,0100,0عليا 

38,159,12,80,0100,0فوق الوسط

32,165,32,40,3100,0وسط

23,573,52,40,7100,0حتت الوسط

20,576,02,11,4100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 67,076 

نوع مكان االقامة

30,466,42,60,6100,0مدنية

23,574,32,00,2100,0ريفية

ب= 0.005 درجة احلرية: 1  س2 :8,033 

نوع العائلة

28,868,22,40,5100,0عائلة مركزية

26,371,12,30,3100,0عائلة مركزية واسعة

24,170,84,30,8100,0عائلة وحيدة االبوين

38,957,63,50,0100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 7,49 

28,968,12,50,5100,0اجملموع

اجلدول 337. مجموعة اصدقاء يتحادث معهم بشكل مستمر في وسط 
الدردشة في االنترنت ) % (

نعم , 
يوجد

ال , اليوجد
ال استخدم 

االنترنت
اليوجد 
جواب

اجملموع

اجلنس

40,531,128,30,1100,0فتيات

54,926,818,10,1100,0فتيان

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :46,232 

مجموعة االعمار

1544,130,425,40,1100,0-12 سنة

1853,126,919,90,1100,0-16 سنة

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :49,715 

) و ج ق (

68,130,31,60,0100,0عليا 

67,929,32,80,0100,0فوق الوسط

61,330,68,00,0100,0وسط

45,530,723,70,1100,0حتت الوسط

12,020,267,80,0100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 :92,406 

نوع مكان االقامة

54,430,015,50,1100,0مدنية

32,426,341,20,1100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 1  س2 :12,079 

نوع العائلة

عائلة 
مركزية

49,228,721,90,1100,0

عائلة 
مركزية 
واسعة

32,930,236,90,0100,0

عائلة وحيدة 
االبوين

39,734,425,90,0100,0

عائلة 
مفككة

54,126,219,60,0100,0

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 13,784 

47,928,923,10,1100,0اجملموع

ت ب م م 1662013



ق بتضح بأن املراهقني يف مجموعات و ج ق العليا, فوق الوسط والوسطى يستخدمون 

االنرتنت 3 – 4 ساعات يف اليوم, وان املراهقني يف مجموعات و ج ق تحت الوسط 

وخاصة الذين يف مجموعة و ج ق السفىل يستخدمون االنرتنت مبعدل 1 – 2 ساعة يف 

اليوم: وفضال عىل ذلك فإن نسبة الذين يقضون اقل من ساعة يف اليوم يف االنرتنت يف 

مجموعة و ج ق السفىل تصل اىل 12%.

متت دراسة املواقع االكرث التي يزورها املراهقني يف االنرتنت من خالل سؤال متعدد 

التواصل  مواضع  بزيارة  يقومون   76.5% بقدر  مهمة  نسبة  ان  وتبني  االجابات, 

االجتامعي. حيث يأيت يف املرتبة الثانية بنسبة %51 مواقع االلعاب, ومن ثم تأيت مواقع 

االغاين/الراديو ) %29 ( ومن ثم مواقع البحث ) 23% (.

بشكل  االلعاب  مواقع  يزورون  الفتيان  ان  فتبني  الجنس  عىل حسب  الدراسة  وعند 

خاص ومواقع التواصل االجتامعي بنسبة اعىل من الفتيات ولكن ليست بقدر كبري, اما 

الفتيات فتبني انهم يقومون بزيارة مواقع االغاين/الراديو املواقع التعليمية بنسبة اعىل 

من الفتيان. ومن جانب اخر فإن االهتامم مبواقع التواصل االجتامعي يزداد من ازدياد 

التقدم بالعمر, اما االهتامم مبواقع االلعاب فهو ينخفض: االهتامم باملواقع التعليمية يف 

مجموعة االعامر 16 – 18 اعىل بالنسبة اىل مجموعة االعامر 12 – 15.

زيارة املواقع مثل التواصل االجتامعي, االغاين, " تحميل ", مشاهدة افالم/مسلسالت, 

الجرائد/املجالت/االخبار, املنتديات ومواقع التسوق يزداد بشكل متناسب من مستوى 

و ج ق. ومقابال لهذا فإن نسبة زيارة املواقع التعليمية مرتفعة نوعا ما يف مجموعات 

و ج ق السفىل وتحت الوسط. واليشء الغريب ان الذين ليس لديهم اهتامما كبريا 

مبواقع االلعاب هم املراهقني يف مجموعات و ج ق العليا والسفىل.

مواقع  زيارة  نسبة  ارتفاع  يف  يكمن  االقامة  مكان  نوع  حسب  عىل  االختالف 

مشاهدة  ومواقع  الكتب/االغاين/االفالم/الربامج  تحميل  ومواقع  االغاين/الراديو 

بالنسبة اىل مناطق االرياف. ومقابال لهذا فإن املواقع  االفالم/املسلسالت يف املدن 

 .)  150 االضايف  الجدول   ( االرياف  مناطق  يف  اكرب  بشكل  زيارتها  تتم  التعليمية 

التواصل  مواقع  زيارة  نسبة  ان  يرى  العوائل  انواع  حسب  عىل  النظر  عند  اما 

زيارة  ونسبة  ما  نوعا  مرتفعة  املتمزقة  العوائل  يف  التعليمية  واملواقع  االجتامعي 

اهتامم  فإن  ذلك  عىل  وفضال  ما.  نوعا  منخفضة  الجرائد/املجالت/االخبار  مواقع 

 ( منخفض  واملنتديات  التعليمية  باملواقع  االبوين  وحيدة  العوائل  ذو  املراهقني 

الجدول االضايف 151 (.

اجلدول 340. املعدل الوسطي الستخدام االنترنت في اليوم ) % (

في البوم 1 ساعة 
على االقل

في اليوم 1 – 2 
ساعة

في اليوم 3 – 4 
ساعة

في اليوم 5 – 6 
ساعة

في اليوم 7 ساعة 
واكثر

اجملموعاليوجد جواب

اجلنس

5,569,519,52,91,13,3100,0فتيات

5,164,620,54,11,92,6100,0فتيان

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :26,801 

مجموعة االعمار

155,168,719,52,71,12,9100,0-12 سنة

185,564,420,54,72,02,9100,0-16 سنة

ب4= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :49,044 

) و ج ق (

0,659,031,16,40,91,9100,0عليا 

2,360,929,53,51,42,3100,0فوق الوسط

4,563,922,94,31,43,0100,0وسط

6,271,714,82,91,92,5100,0حتت الوسط

12,474,65,31,30,95,5100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 16  س2 204,803 

نوع مكان االقامة

4,763,822,74,21,53,1100مدنية

7,177,510,31,41,72,1100ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 :76,092 

5,167,320,03,61,22,8100,0عائلة مركزية

6,367,017,23,02,54,1100,0عائلة مركزية واسعة

7,355,920,61,38,76,2100,0عائلة وحيدة االبوين

6,462,623,23,93,10,8100,0عائلة مفككة

ب= 0.075 درجة احلرية: 12  س2 : 19,606 

5.366.919.93.61.52.9100.0اجملموع
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اجلدول 341. اكثر املواقع التي تتم زيارتها ) على حسب اختالف اجلنس ومجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع18-1516-12فتيانفتيات

73,778,973,680,276,5مواقع الشبكات االجتماعية) فيسبوك, توتير(.

38,660,656,742,750,6مواقع االلعاب

32,125,927,330,628,7مواقع موسيقا/راديو

23,822,021,824,122,8مواقع البحث

21,613,519,014,917,2مواقع التعليم

15,112,813,514,313,9مواقع الكتب, املوسيقا, برمجيات, الخ

12,214,512,215,113,5مواقع االفالم, املسلسالت

9,410,88,812,010,2مواقع املنتديات

9,610,68,012,810,1الصحف/اجملالت/مواقع اخبارية

8,25,87,26,56,9مواقع املعاجم

5,63,32,96,14,3مواقع التسوق

1,44,41,94,53,0مواقع اجلنس

2,42,31,92,92,3مواقع تابعة ملؤسسات عامة

0,70,80,60,90,7مواقع املصارف

0,20,60,30,60,4غير ذلك

1,30,71,20,61,0اليوجد جواب

255,9267,5256,9268,8262,1اجملموع

 مت اخذ اكثر من جواب

ن: 5154

اجلدول 342.اكثر املواقع التي تتم زيارتها ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطىفوق الوسطعليا

79,876,678,777,061,176,8مواقع الشبكات االجتماعية) فيسبوك, توتير(.

44,951,952,851,544,051,1مواقع االلعاب

36,433,531,225,518,528,6مواقع موسيقا/راديو

16,825,923,624,710,523,2مواقع البحث

12,614,515,819,321,817,3مواقع التعليم

22,120,216,89,85,213,8مواقع الكتب, املوسيقا, برمجيات, الخ

18,317,416,89,95,313,3مواقع االفالم, املسلسالت

20,115,112,06,85,310,2مواقع املنتديات

15,312,711,68,52,010,1الصحف/اجملالت/مواقع اخبارية

7,56,48,56,04,86,9مواقع املعاجم

8,75,75,32,92,14,3مواقع التسوق

3,52,74,71,60,92,8مواقع اجلنس

2,74,53,31,00,22,2مواقع تابعة ملؤسسات عامة

1,10,80,80,50,00,7مواقع املصارف

0,00,60,30,51,30,4غير ذلك

0,40,20,41,05,80,9اليوجد جواب

290,2288,7282,6246,5188,8262,6اجملموع

 مت اخذ اكثر من جواب
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%59 من املراهقيت التي متت مقابلتهم لديهم اجهزة موبايل. امتالك جهاز املوبايل 

منترش اكرث عند الفتيان بالنسبة للفتيات, وعند املراهقني املتقدمني يف العمر بالنسبة 

للمراهقني  بالنسبة  املدن  يف  املقيمني  املراهقني  وعند   ,15  –  12 االعامر  ملجموعة 

و ج ق يف  تتناسب طردا مع سوية  ويرى وجود عالقة طردية  االرياف.  املقيمني يف 

ج ف  و  مجموعة  يف  تصل  التي  املوبايل  جهاز  امتالك  نسبة  املوبايل,  جهاز  امتالك 

العليا اىل %78, تنخفض يف مجموعة و ج ق السفىل اىل %29. وعند النظر عىل حسب 

انواع العوائل يرى ان اقل نسبة هي وجودة عند العوائل التقليدية الواسعة ) 48% (.

%51 من اجهزة املوبايل التي يستخدمها املراهقني هي اجهزة ذكية. امتالك االجهزة 

الذكية ايضا يظهر تناسبا طرديا مع سوية و ج ق بشكل منتظم, وفضال عىل ذلك فإن 

االجهزة الذكية ترى وبشكل اكرب عند املراهقني يف مجموعة االعامر 16 – 18  بالنسبة 

لذوي االعامر الصغرية وعند املراهقني املقيمني يف املدن بالنسبة للمقيمني يف االرياف. 

اجلدول 343. جهاز املوبايل ) % (

اجملموعاليوجد جوابنعم, يوجدال, اليوجد

اجلنس

45,454,50,1100,0فتيات

36,863,10,1100,0فتيان

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 : 57,47 

مجموعة االعمار

1552,147,90,0100,0-12 سنة

1825,674,30,1100,0-16 سنة

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :582,664 

) و ج ق (

22,477,60100,0عليا 

26,573,50100,0فوق الوسط

29,270,80100,0وسط

43,456,50,1100,0حتت الوسط

71,528,50100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 582,664 

نوع مكان االقامة

35,864,10,1100,0مدنية

53,446,60,0100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 1  س2 :154,631 

نوع العائلة

40,060,00,1100,0عائلة مركزية

عائلة مركزية 
واسعة

52,247,80,0100,0

41,958,10,0100,0عائلة وحيدة االبوين

41,658,40,0100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 26,628 

41,058,90,1100,0اجملموع

اجلدول 344. املراهقني الذين لديهم جهاز موبايل " ذكي " ) % (

اجملموعاليوجد جوابال نعم

اجلنس

50,948,50,6100,0فتيات

50,948,90,2100,0فتيان

ب1= 0.770 درجةاحلرية:  س2 :0,086 

مجموعة االعمار

1548,850,80,4100,0-12 سنة

1852,846,90,3100,0-16 سنة

ب1= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :23,757 

) و ج ق (

75,224,80,0100,0عليا 

65,234,40,4100,0فوق الوسط

54,745,30,0100,0وسط

44,354,90,7100,0حتت الوسط

27,472,10,4100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 :183,598 

نوع مكان االقامة

53,546,30,2100,0مدنية

42,456,70,9100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 1  س2 :27,61 

نوع العائلة

51,448,30,4100,0عائلة مركزية

43,356,40,4100,0عائلة مركزية واسعة

45,554,50,0100,0عائلة وحيدة االبوين

57,441,31,3100,0عائلة مفككة

ب= 0.005 س2 : 13,041درجة احلرية: 3 

41,058,90,1100,0اجملموع
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13. القسم 
عادات متابعة وسائل االعالم



التلفاز

اجلرائد

املوسيقى



1. التلفاز
اكرث من نصف املراهقني املشرتكني يف البحث)%55( يشاهدون التلفاز مبعدل وسطي 

 ( ايضا  هامة  باليوم  ساعة   4  3 مبعدل  التلفاز  يشاهدون  الذين  نسبة  ةتعد   .  2  1

التلفاز مبعدل  املشرتكني يشاهدون  ان %89 من  االثنني فيالحظ  %34(. وعند جمع 

1 4 ساعات يوميا وتبني انه يوجد مجموعة بنسبة %3التشاهد التلفاز نهائيا املعدل 

الوسطي ملشاهدة التلفاز اليومية هي 2,51 ساعة.

االقامة  مكان  نوع  حسب  عىل  التلفاز  مشاهدة  موضوع  يف  هام  اختالف  اليوجد 

 5 من  اكرث  التلفاز  يشاهدون  الذين  عند  خاصة  فرق  ويوجد  االعامر.  ومجموعات 

ساعات يوميا عىل حسب اختالف الجنس ومجموعات) و ج ق( ونوع العائلة. فبينام 

النسبة عند  التلفاز ألكرث من 5 ساعات يوميا, فهذه  الفتيات يشاهدن  ان %10 من 

 2,62 هو  الفتيات  عند  اليومية  التلفاز  ملشاهدة  الوسطي  املعدل   .5% هي  الفتيان 

ساعة, عند الفتيان 2,44 ساعة. وتبني ان كلام انخفض مستوى ) و ج ق( ازدادات مدة 

مشاهدة املراهقني للتلفاز. فبينام ان نسبة الذين يشاهدون التلفاز 5 ساعات يوميا 

واكرث يف مجموعة ) و ج ق( السفىل هي %14, فهذه النسبة يف املجموعة العليا هي 

%2. فبينام ان مجموعات ) و ج ق( السفىل تشاهد التلفاز مبعدل وسطي يف اليوم 

2,92 ساعة, فهذه املدة يف املجموعات العليا هي 2,16 ساعة.  نسبة املراهقني الذين 

العائالت وحيدة  يقيمون يف  والذين  اليوم  5 ساعات يف  بأكرث من  التلفاز  يشاهدون 

االبوين تقريبا هي ضعيفي الكتلة العامة.

اجلدول 346. املعدل الوسطي ملشاهدة التلفاز اليومية ) % (

اجملموعاليوجد جوابال اشاهد تلفزيون5+ ساعة-3 4 ساعة2-1ساعة
وسطيا متابعة 

فعلية

اجلنس

53,033,39,62,91,3100,02,62فتيات
56,834,45,22,41,2100,02,44فتيان

ب2= 0.000 درجةاحلرية:  س2 :29,07 

مجموعة االعمار

1554,635,17,41,51,3100,02,58-12 سنة
1855,432,27,34,11,0100,02,45-16 سنة

ب4= 0.131 درجةاحلرية:  س2 :4,063 

) و ج ق (
67,525,32,43,01,8100,02,16عليا 

67,924,94,31,91,0100,02,18فوق الوسط
60,730,94,32,61,5100,02,35وسط

51,636,78,32,31,2100,02,63حتت الوسط
43,239,013,83,80,2100,02,92سفلى

ب= 0.000 س2 :194,255درجة احلرية: 8 

نوع مكان االقامة

55,932,87,52,51,3100,02,52مدنية
52,636,47,12,91,0100,02,56ريفية

ب= 0.112 س2 :4,372درجة احلرية: 2 

نوع العائلة

55,034,07,12,71,3100,02,52عائلة مركزية
56,732,28,32,30,6100,02,60عائلة مركزية واسعة

50,732,612,93,20,6100,02,83عائلة وحيدة االبوين
51,137,48,41,81,2100,02,57عائلة مفككة

ب= 0.006 درجة احلرية: 6  س2 : 17,719 

54,933,97,42,61,2100,02,51اجملموع

اجلدول 245. املعدل الوسطي ملشاهدة التلفاز اليومية ) % (

0,0اقل من 1ساعة 

254,9-1ساعة 

433,9-3 ساعة

57,4ساعة واكثر

2,6الاشاهد

0,0غير محدد

1,2اليوجد جواب

100,0اجملموع

2,51وسطيا ساعة
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اجلدول 347. البرامج التي تتم مشاهدتها في التلفاز ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (
اجملموعفتيانفتيات

74,158,466,0املسلسالت احمللية
44,028,836,2برامج املوسيقا

26,327,326,8افالم تركية
26,920,623,6برامج املسابقات

2,732,417,9برامج الرياضية
9,719,914,9افالم اجنبية

9,312,811,1برامج الرسوم املتحركة
10,28,89,5برامج حوارية

11,63,47,4برامج اجمللة
5,88,77,3برامج الكمبيوتر

4,56,95,8االخبار
5,45,15,2مسلسالت اجنبية

2,84,53,7برامج االخبارية
3,12,42,7برامج دينية

1,51,61,6برامج منوعة
0,10,10,1غير ذلك

173 عادات متابعة وسائل االعالم

تأيت  ثم  ومن  املحلية) 66%(.  املسلسالت  تشاهد هي  التي  التلفزيونية  الربامج  اكرث 

برامج االغاين) %36( واالفالم الرتكية)%27(. برامج املسابقات والرياضة تشاهد بنسب 

جيدة ايضا) مع الرتتيب %24و %18(. نسبة مشاهدة االخبار هي 6%.

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس يرى ان هناك اختالفات يف الربامج التي يفضل 

مشاهدتها الفتيات والفتيان. اوال يف كال املجموعتني تشاهد املسلسالت املحلية بأعىل 

نسبة. واضافة لهذا فيوجد فرق هام يف نسبة املشاهدة بني هؤالء. فبينام ان الفتيات 

يشاهدن املسلسالت املحلية بنسبة %74, فهذه النسبة عند الفتيان هي %58. ويوجد 

من  النوع  هذا  يشاهدن  الفتيات  املوسيقية.  الربامج  موضوع  يف  ايضا  مامثلة  حالة 

املشاهري  اخبار  برامج   .)29% %44و  الرتتيب  مع  الفتيان)  من  اعىل  بنسبة  الربامج 

تشاهد من قبل الفتيات بنسبة اعىل) مع الرتتيب %12و 3%(.

الربامج االساسية التي يشاهدها الفتيان بنسبة اعىل من الفتيات هي االفالم االجنبية 

االجنبية هي %20, فهذه  الفتيان لالفالم  ان نسبة تحديد  فبينام  الرياضية.  والربامج 

النسبة عند الفتيات هي %10. ويف الربامج الرياضية يوجد فرق كبري ايضا بني الفتيان 

والفتيات ) مع الرتتيب %32 و 3%(. 

وعند النظر عىل حسب الوضع االجتامعي واالقتصادي يرى ان كلام انخفض مستوى 

الربامج  تحديد  نسبة  ان  فبينام  املوسيقية.  الربامج  مشاهدة  نسبة  تزداد  ج ق(  و   (

انخفاض  مع  النسبة  تزداد هذه  العليا هي 26%,  و ج ق(  املوسيقية يف مجموعة) 

املجموعة لتصل يف مجموعة ) و ج ق( السفىل اىل %42 ويوجد حالة مامثلة ايضا 

من اجل املسلسالت املحلية. فبينام ان املراهقني املوجودون يف مجموعة ) و ج ق( 

العليا يشاهدون املسلسالت املحلية بنسبة %55, فهذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق( 

السفىل هي %71. ويف االفالم الرتكية والربامج الرياضية يوجد وضع مامثل ايضا. ويوجد 

اجلدول 348. البرامج التي تتم مشاهدتها في التلفاز ) على حسب و ج ق ( ) % (
اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

25,834,836,435,142,235,9املسلسالت احمللية
21,223,328,425,829,126,5برامج املوسيقا

55,461,262,369,071,466,0افالم تركية
25,226,623,724,617,623,7برامج املسابقات

14,312,610,310,512,211,0برامج الرياضية
11,110,08,36,14,97,2افالم اجنبية

14,614,011,78,34,99,7برامج الرسوم املتحركة
1,91,93,32,62,62,7برامج حوارية

9,78,08,26,96,17,4برامج اجمللة
15,114,916,816,49,415,4برامج الكمبيوتر

16,18,76,04,01,15,2االخبار
4,53,53,14,42,33,7مسلسالت اجنبية

6,86,65,65,56,75,8برامج االخبارية
13,616,318,118,918,818,2برامج دينية

1,91,92,21,30,71,6برامج منوعة
0,00,00,10,20,20,1غير ذلك

0,00,20,10,00,10,1اليوجد جواب
237,2244,3244,6239,7230,4240,1اجملموع



اجلدول 349. البرامج التي تتم مشاهدتها في التلفاز ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % ( 
36,435,636,2املسلسالت احمللية

25,130,926,8برامج املوسيقا
63,672,066,0افالم تركية

25,120,323,6برامج املسابقات
11,510,111,1برامج الرياضية

8,25,17,3افالم اجنبية
10,17,99,5برامج الرسوم املتحركة

2,63,02,7برامج حوارية
7,66,87,4برامج اجمللة

15,713,214,9برامج الكمبيوتر
6,03,45,2االخبار

3,34,73,7مسلسالت اجنبية
5,36,95,8برامج االخبارية

18,316,917,9برامج دينية
2,00,61,6برامج منوعة

0,20,00,1غير ذلك
0,10,10,1اليوجد جواب

241,0237,4239,9اجملموع

اجلدول 350. االقسام التي تتم قرائتها في اجلرائد ) % (

46,9ال اقرء جرائد

24,9اخبار الرياضة

20,2مجلة االخبار

14,4كتاب االعمدة

11,8اخبار الصفحة الثالثة

4,9اخبار اقتصادية

1,3اخبار محلية/عناوين االخبار

0,2غير ذلك

0,2اليوجد جواب

124,8اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

املسابقات,  الربامج هي برامج  النسب. هذه  لها نسب مشاهدة بعكس هذه  برامج 

االفالم الوثائقية, برامج الحوار واملسلسالت االجنبية. فبينام ان نسبة مشاهدة برامج 

املسابقات يف مجموعة ) و ج ق( العليا وفوق الوسط هي حوايل 25 – %27, فهذه 

النسبة يف املجموعة السفىل تنخفض اىل %18. وبينام ان نسبة تحديد الربامج الوثائقية 

يف مجموعة) و ج ق( العليا هي %11, تنخفض هذه النسبة مع انخفاض املجموعة 

لتصل يف مجموعة ) و ج ق( السفىل اىل %5. نسبة مشاهدة برامج الحوار يف مجموعة 

) و ج ق( العليا هي %15 يف املجموعة السفىل %5. املراهقني يف مجموعة ) و ج ق( 

السفىل تقريبا ال يشاهدوا ابدا املسلسالت االجنبية) %1 (: هذه النسبة يف املجموعة 

العليا هي 16%.

وتحت  الوسطى  املجموعات  يف  نسبة  باعىل  تشاهد  االجنبية  االفالم  فان  وباملناسبة 

الوسطى,  وتحت  العليا  املجموعان  نسبة يف  باعىل  تشاهد  االخبار  وبرامج  الوسطى, 

اما  النسب.  باعىل  والوسطى  العليا  املجموعات  يف  تشاهد  االخبار  برامج  ان  حيث 

الربامج الدينية فتشاهد باعىل نسبة يف مستوى ) و ج ق( املتوسط.

واملسلسالت  املحلية  االفالم  بان  يرى  االقامة  مكان  نوع  حسب  عىل  النظر  وعند 

املحلية تشاهد بنسبة اعىل يف املناطق الريفية ولكن بفرق بسيط. فبينام ان نسبة 

املدن هي  النسبة يف  فهذه  الريفية هي 31%,  املناطق  املحلية يف  االفالم  مشاهدة 

%25. اما املسلسالت املحلية يشاهدها املراهقني املقيمني يف املناطق الريفية بنسبة 

%72 ويشاهدها املراهقني املقيمن باملدن بنسبة %64 وفضال عىل ذلك فان برامج 

%25و  الرتتيب  مع  االرياف)  من  جزئيا  اعىل  بنسبة  املدن  يف  تشاهد  املسابقات 

 .)20%

2. الجرائد
تم سؤال املراهقني حول عاداتهم يف قراءة الجرائد من بعد عاداتهم يف مشاهدة التلفاز 

%47 من املشرتكني حددو بانهم اليقرؤون الجرائد. االخبار الرياضية واخبار املشاهري 

هي اكرث االقسام يف الجرائد التي تتم قرائتها من قبل املراهقني ) مع الرتتيب %25و 

%20(. نسبة قراءة مقاالت االعمدة هي 14%.
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اجلدول 351. االقسام التي تتم قرائتها في اجلرائد ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

16,712,214,4اخبار الرياضة

30,910,120,2مجلة االخبار

13,89,911,8كتاب االعمدة

4,94,94,9اخبار الصفحة الثالثة

7,041,924,9اخبار اقتصادية

1,31,21,3اخبار محلية/عناوين االخبار

0,20,30,2غير ذلك

49,444,446,9ال اقرء جرائد

0,20,20,2اليوجد جواب

124,4125,1124,8اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:3685
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ان  تبني  الجنس,  اختالف  حسب  عىل  قراءة  الجرائد  اقسام  اكرث  عىل  النظر  وعند 

الفتيات يقرأن اخبار املشاهري بنسبة اعىل, وان الفتيان يقرأون الصفحات الرياضية 

%31و  الرتتيب  مع  الفتيان)  من  اعىل  بنسبة  املشاهري  اخبار  يقرأن  الفتيان  اكرث. 

مع  الفتيات)  من  اعىل  بنسبة  الرياضية  االخبار  يتتبعون  فهم  الفتيان  اما   ,)10%

الرتتيب %42و 7%(. 

املراهقني الكبار يف السن يقرأون الجرائد بنسبة اعىل بنسبة اعىل من املراهقني ذوي 

االعامر الصغرية فبينام ان نسبة الذين اليقرأون الجرائد يف مجموعة اعامر -16 18 هي 

%41 فهذه النسبة يف مجموعة اعامر -12 15 هي %51. نسبةاملراهقني ذوي االعامر 

االعامر  ذوي  للمراهقني  بالنسبة  اعىل  الجرائد  اقسام  جميع  يقرأون  الذين  الكبرية 

الصغرية) الجدول االضايف 152(.

نسبة قراءة الجرائد متناسبة عكسيا مع مستوى ) و ج ق(. كلام انخفضت) و ج ق( 

الذين  نسبة  ان  فبينام  بشكل رسيع.  الجرائد  يقرأون  الذين  املراهقني  عدد  ينخفض 

تزداد مع  النسبة  العليا هي %27, فهذه   ) و ج ق(  الجرائد يف مجموعة  اليقرأون 

انخفاض املجموعة لتصل يف مجموعة ) و ج ق( السفىل اىل %67. فهذه الحالة تعكس 

تقريبا نسب قراءة جميع اقسام الجريدة ايضا. كلام اارتفع مستوى )و ج ق( ارتفعت 

معه نسبة قراءة اقسام الجريدة.

تقرأ الجرائد يف املدن بنسبة اعىل من املناطق الريفية فبينام ان نسبة الذين يقيمون 

فياملدينة واليقرأون الجرائد هي %40, فهذه النسبة عند املراهقني الذين يقيمون يف 

املناطق الريفية هي %63. جميع اقسام الجريدة تقرأ وبشكل اعىل يف املدن) الجدول 

مراهقني  نسبة  اعىل  بان  يرى  العائلة,  نوع  حسب  عىل  النظر  وعند   .)153 االضايف 

اليقرؤون الجرائد هم املراهقني اعذاء العوائل الواسعة والتقليدية ) %59: قيمة الكتلة 

العامة %47( ) الجدول االضايف 154(.

اجلدول 352. االقسام التي تتم قرائتها في اجلرائد ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

28,829,628,725,313,525,2اخبار الرياضة

37,626,023,417,812,120,4مجلة االخبار

28,626,017,210,87,614,5كتاب االعمدة

18,614,314,310,87,712,1اخبار الصفحة الثالثة

8,57,76,43,53,14,9اخبار اقتصادية

0,71,31,31,60,41,3اخبار محلية/عناوين االخبار

0,00,30,40,20,00,2غير ذلك

27,134,338,249,967,246,4ال اقرء جرائد

0,00,00,30,00,10,1اليوجد جواب

149,8139,5130,2119,8111,7125,0اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:3685



اجلدول 353. انواع املوسيقى التي يتم استماعها ) % (

43,6البوب التركية

34,2استمع جلميع انواع املوسيقا

21,2موسيقا البوب االجنبية

10,3موسيقا الراب

9,0الشرقي

7,7موسيقا الروك

6,3موسيقا تركية الشعبية

2,4موسيقا تركية

2,1موسيقا كالسيكية

1,9موسيقا ميتل

1,5موسيقا جاز

2,9ال استمع الى املوسيقا

2,4غير ذلك

0,1ال يوجد جواب

145,5اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

3. املوسيقى
البوب  االغاين  انواع  ان  فريى  املراهقني  يسمعها  التي  املوسيقا  انواع  اىل  النظر  وعند 

الرتيك يتم استامعه باعىل نسبة) %44(. نسبة تحديد نوع البوب االجنبي هي 21%, 

نسبة تحديد نوع الراب هي %10. نسبة الذين يستمعون لكافة انواع االغاين مرتفعة 

نوعا ما)34%(.

وعند النظر عىل حسب اختالف الجنس يرى بان الفتيات تستمع اىل اغاين البوب الرتيك 

بنسبة اعىل من الفتيان) مع الرتتيب %51و %37(. اما الفتيان فهم يفضلون الراب عىل 

الفتيات ) مع الرتتيب %16و %7(  ويفضلون ايضا املقطوعات الرشقية عن الفتيات 

ايضا ) مع الرتتيب %12و 6%(.

يوجد اختالف محدد يف ترجيح انواع االغاين املختلفة يختلف عىل حسب مجموعات 

الوضع االجتامعي واالقتصادي. فكلام انخفض ) و ج ق( تنخفض معه نسبة استامع 

البوب الرتيك. فبينام ان نسبة استامع اغاين البوي الرتيك يف مجموعة ) و ج ق( العليا 

هي %33, تنخفض هذه النسبة مع انخفاض املجموعة لتصل يف مجموعة ) و ج ق( 

السفىل اىل %6.5. ويوجد حالة مامثلة من اجل موسيقا الروك. نسبة تحديد هذا النوع 

يف مجموعة ) و ج ق( العليا هي %21, اما يف مجموعة ) و ج ق( السفىل %3. ويوجد 

حالة عكسية ايضا يف بعض انواع املوسيقا. مثال, فبينام ان نسبة تحديد املقطوعات 

الرشقية يف مجموعة ) و ج ق( العليا عي %4, ترتفع هذه النسبة اىل %13 يف مجموعة 

) و ج ق( السفىل وبنفس الشكل فانه كلام انخفضت ) و ج ق( تزداد نسبة استامع 

اغاين موسيقا الراب. نسبة التحديد يف مجموعة ) و ج ق( العليا هي %6 اما نسبة 

تحديد الراب يف مجموعة ) و ج ق( السفىل فهي %15. واملوسيقا الشعبية الرتكية ايضا 

يتم استامعها باعىل نسبة من قبل املراهقني يف مجموعة ) و ج ق( السفىل ) 9%(. 

وهنا ايضا يجب القول بان اعىل نسب استامع البوب الرتيك هي يف مجموعات ) و ج 

ق( الوسطى وتحت الوسطى ) 46%(.

ت ب م م 1762013



اجلدول 354.انواع املوسيقى التي يتم استماعها ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % ( 

اجملموعفتيانفتيات

50,836,743,6البوب التركية

33,934,534,2استمع جلميع انواع املوسيقا

22,120,321,2موسيقا البوب االجنبية

7,213,310,3موسيقا الراب

5,712,19,0الشرقي

8,37,17,7موسيقا الروك

5,76,96,3موسيقا تركية الشعبية

2,72,22,4موسيقا تركية

2,21,92,1موسيقا كالسيكية

1,52,21,9موسيقا ميتل

1,71,41,5موسيقا جاز

2,52,42,4ال استمع الى املوسيقا

2,33,63,0غير ذلك

0,10,10,1ال يوجد جواب

146,6144,5145,5اجملموع

 مت اخذ اكثر من اجابة

اجلدول 355.انواع املوسيقى التي يتم استماعها ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

34,642,446,145,937,043,9البوب التركية

40,336,234,932,932,934,1استمع جلميع انواع املوسيقا

33,130,227,918,56,521,3موسيقا البوب االجنبية

5,88,87,311,514,810,3موسيقا الراب

3,63,56,011,113,28,9الشرقي

20,913,88,56,02,67,8موسيقا الروك

5,55,46,05,59,26,1موسيقا تركية الشعبية

4,13,32,62,10,92,3موسيقا تركية

4,22,91,52,40,92,1موسيقا كالسيكية

7,55,12,30,80,21,9موسيقا ميتل

5,61,61,31,30,21,4موسيقا جاز

0,82,51,72,24,42,3ال استمع الى املوسيقا

0,82,52,73,04,93,0غير ذلك

0,00,00,10,10,10,1ال يوجد جواب

166,8158,2149,1143,3127,7145,4اجملموع

177 عادات متابعة وسائل االعالم



14. القسم
العالقة اجلنسية





تبني ان %32 من املشرتكني اليجدون عالقة صداقة الفتاة- الفتى) الغزل, املصاحبة(. 

ان  املمكن  من  الصداقات   من  النوع  هذا  بان  قالوا  منهم   18% اما  مناسبة.  بانها 

بان 50%  القول  فيمكن  لهذا  ووفقا  بالنسبة يل.  مناسب  ليس  ولكنه  مناسب  يكون 

من املراهقني يجدون عالقة صداقة الفتاة- الفتى بانها مناسبة من ناحية املبدء. نسبة 

الذين يجدون هذا النوع من الصداقات بانه مناسبة هي 46%.

اما عند النظر عىل حسب اختالف الجنس فريى ان الفتيان ينظرون اىل عالقات الفتاة 

– الفتى بشكل اكرث ايجايب من الفتيات. فبينام ان %55 من الفتيان يجدون هذا النوع 

من العالقات مناسب, هذه النسبة عند الفتيات %37. ويف مجموعات االعامر يوجد 

مناسب  العالقات  من  النوع  يجدون هذا  سنا,  االكرب  املراهقني  ايضا.  اختالف مامثل 

الرتتيب %57 و %38(. وعند  مع  الصغرية)  االعامر  املراهقني ذوي  اعىل من  بنسبة 

االجتامعي  الوضع  انخفض  كلام  انه  فريى   ) ق  ج  و  مجموعات)  النظر عىل حسب 

واالقتصادي انخفضت معه نسبة الناظرين لعالقة الفتاة- الفتى بنظرة ايجابية. فبينام 

ان نسبة املوافقني عىل هذا النوع من العالقات يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي 

%57, فهذه النسبة يف املجموعة السفىل هي %28. وعند النظر عىل حسب نوع مكان 

الريفية  املناطق  االقامة تبني ان %49 من املقيمني يف املدة و %39 من املقيمني يف 

يجدون عالقة الفتى – الفتاة مناسبة.اعىل نسبة املراهقني الذين يجدون عالقة الفتى 

– الفتاة مناسبة هم املراهقني الذين يعيشون يف العوائل املفككة ) %35: قيمة الكتلة 

العامة %46(: اما الذين يجدونها غري مناسبة فهم موجودن باعىل نسبة يف العوائل 

التقليدية الواسعة) %44: قيمة الكتلة العامة 32%(.

اجلدول 356. االفكار حول صداقة الفتاة – الفتى ) الغزل – املصاحبة (
) % ( 

31,9ليست مناسبة بالنسبة لي

ممكنة ولكنها ليست مناسبة بالنسبة 
إلي

17,8

46,0برأيي مناسبة

2,3ليس لدي فكرة

2,0اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 357. صداقة الفتاة الفتى ) الغزل, املصاحبة ( ) % (

اجملموعليس لدي فكرةبرأيي مناسبةممكنة ولكنها ليست مناسبة بالنسبة إليليست مناسبة بالنسبة لي

اجلنس

36,222,136,75,0100,0فتيات

27,813,654,93,7100,0فتيان

ب= 0.000 درجة احلرية: 2  س2 : 228,981  

مجموعة االعمار

1537,719,338,24,8100,0-12 سنة

1823,815,756,93,6100,0-16 سنة

ب= 0.000 درجة احلرية: 2  س2 : 316,148 

) و ج ق (

19,220,457,33,1100,0عليا 

20,820,357,01,8100,0فوق الوسط

25,218,152,14,6100,0وسط

33,117,845,93,3100,0حتت الوسط

54,815,924,74,6100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 8  س2 : 321,259  

نوع مكان االقامة

27,618,649,04,8100,0مدنية

42,215,839,03,0100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 8  س2 : 136,596  

نوع العائلة

31,018,046,64,4100,0عائلة مركزية

44,214,837,43,6100,0عائلة مركزية واسعة

30,917,546,25,5100,0عائلة وحيدة االبوين

25,718,453,22,7100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 6  س2 : 34,394 

31,917,846,04,3100,0اجملموع

ت ب م م 1802013



العالقة  افكارهم حول  البحث عن  املراهقني املشرتكني يف  وفضال عىل ذلك تم سؤال 

من  النوع  هذا  اليجدون  بانهم  قالوا  املراهقني  من   64.5% الزواج  قبل  الجنسية 

بانه من املمكن حدوث هكذا عالقات  اما %16.5 منهم قال  بانه مناسب  العالقات 

املجموعتني سوية ميكن  بالنسبة يل. وعند جمع وتقييم هذه  ليست مناسبة  ولكنها 

الذين  نسبة  الزواج.  قبل  الجنسية  العالقة  يرفضون  املراهقني  من   81% بان  القول 

يجدون العالقة الجنسية قبل الزواج مناسبة هي 12%.

نسبة الفتيان الذين يجدون العالقة الجنسبة قبل الزواج مناسبة اعىل بالنسبة للفتيات 

) مع الرتتيب %17 و %6(. فبينام ان %16 من املراهقني يف مجموعة االعامر-16 18 

النسبة يف مجموعة االعامر  بانها مناسبة فهذه  الزواج  الجنسية قبل  العالقة  يجدون 

12 – 25 هي %8.5. كلام انخفض مستوى ) و ج ق ( ينخفض معه عدد املوافقني عىل 

العالقة الجنسة قبل الزواج. فبينام ان نسبة الذين يرون هذا النوع من العالقات بانه 

مناسب يف مجموعة ) و ج ق ( العليا هي %23, تنخفض هذه النسبة يف مجموعة 

) و ج ق ( السفىل اىل %4. نسبة الذين يوافقون عىل العالقة الجنسية قبل الزواج 

النسبة يف املدن هي  بالنسبة اىل املقيمني يف االرياف: هذه  للمقيمني يف املدن اعىل 

%14, ويف االرياف هي %6. اكرث املراهقني الذين يجدون العالقة الجنسية قبل الزواج 

الكتلة  قيمة  املفككة) 16%:  العوائل  يف  يعيشون  الذين  املراهقني  مناسبة هم  بانها 

العامة %12 (. اما اعىل نسبة املراهقني الذين يجدون هذا النوع من العالقات غري 

العامة  الكتلة  التقليدية الواسعة ) %72 قيمة  العوائل  مناسب هم املراهقني اعضاء 

.)64%

املتعلقة  معلوماتهم  اول  عىل  منه  حصلوا  الذي  الشخص  عن  املشرتكني  سؤال  تم 

البحث  يف  املشرتكني  املراهقني  ربع  ان  هنا هي  النظر  تلفت  التي  النتيجة  بالجنس. 

مل يحصلوا عىل هذا النوع من املعلومات من أي شخص ومن أي مكان وخالفا لهذا 

فتينب ان االم هي املصدر االسايس للمعلومات املتعلقة بالجنس. %24 من املشرتكني 

حددوا بانهم حصلوا عىل معلوماتهم الجنسية من امهاتهم اوال. يأيت يف املرتبة الثانية 

الاصدقاء) %19 (, اما يف املرتبة الثالثة فتايت املدرسة) %15(. عند تقييم االم مع افراد 

العائلة االخرين سوية يرى بان ثلث املشرتكني يحصلون عىل املعلومات االوىل املتعلقة 

بالجنس من داخل العائلة.

تبني ان املصدر الرئييس ملعلومات الفتيات املتعلقة بالجنس هم االمهات, اما مصدر 

الفتيان فهم االصدقاء. %41 من الفتيات يحصلون عىل هذا النوع من املعلومات من 

امهاتهم, اما الفتيان ف %27 منهم يحصلون عليها من اصدقائهم. ومثلام ان االمهات 

هم  ايضا  فاالباء  الفتيات,  اجل  من  بالجنس  املتعلقة  للمعلومات  هاما  مصدرا  تعد 

معلوماتهم  اول  عىل  يحصلون  الذين  الفتيان  نسبة  الفتيان.  اجل  من  الحالة  بنفس 

يستطعن  الفتيات  بان  القول  فيمكن  لهذا  ووفقا  فقط 10%.  بالجنس هي  املتعلقة 

التكلم مع امهاتهم بهذه املواضيع باكرث راحة ام الفتيان اليستطيعون التكلم مع ابائهم 

بهذه املواضيع بنفس الراحة او من املمكن ان تكون االمهات تشعر مبسؤولية اكرث من 

االباء. ومن جانب اخر يرى بان الفتيات ال يستطعن التكلم بهذه املواضيع بني بعضهم 

براحة كبرية مثلامهو حال الفتيان.

اختالفا يف نقطتني رئيسياتان.  االعامر يرى وجود  النظر عىل حسب مجموعات  وعند 

اول هذه النقاط هي ان املراهقني الكبار يف السن يتكلمون مع اصدقائهم يف املواضيع 

املتعلقة بالجنس بشكل اكرب بالنسبة للمراهقني ذوي االعامر الصغرى. فبينام ان %25 من 

اجلدول 358. العالقة اجلنسية قبل الزواج ) % (

64,5خطأ, غير مناسبة لي

16,5ممكنة ولكنها غير مناسبة لي

11,6برأيي مناسبة, عادي

4,1اليوجد لدي فكرة

3,3اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 259. العالقة اجلنسية قبل الزواج ) % (

خطأ, غير 
مناسبة 

لي

ممكنة 
ولكنها 

غير 
مناسبة 

لي

برأيي 
مناسبة, 

عادي

اليوجد 
لدي فكرة, 

اليوجد 
جواب

اجملموع

اجلنس

69,616,95,97,7100,0فتيات

59,716,217,17,0100,0فتيان

ب= 0.000 درجة احلرية: 2  س2 : 194,795  

مجموعة 
االعمار

1567,714,88,58,9100,0-12 سنة

1860,018,916,05,1100,0-16 سنة

ب= 0.000 درجة احلرية: 2  س2 : 209,064  

) و ج ق (

36,932,323,07,7100,0عليا 

46,829,019,05,2100,0فوق الوسط

58,719,714,07,5100,0وسط

70,313,59,96,3100,0حتت الوسط

82,76,93,66,8100,0سفلى

ب= 0. درجة احلرية: 8  س2 : 448,319 

نوع مكان 
االقامة

59,618,714,07,7100,0مدنية

76,211,26,16,6100,0ريفية

درجة احلرية: 8ب= 0.000 س2 : 172,571  

نوع العائلة

63,817,011,77,5100,0عائلة مركزية

عائلة مركزية 
واسعة

72,313,68,45,7100,0

عائلة وحيدة 
االبوين

66,28,815,29,8100,0

عائلة 
مفككة

63,117,515,73,7100,0

ب= 0.000 درجة احلرية: 6  س2 : 30,788  

64,516,511,67,4100,0اجملموع
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اجلدول 360. مصدر اول املعلومات املتعلقة باجلنس ) % (

23,7من امي

18,6من اصدقائي

14,8من املدرسة 

5,5من ابي

5,5من االنترنت

1,7من اخي الكبير

1,7من اختي الكبير

1,5من التلفزيون

24,6من وال احد/من وال أي مكان

1,7غير ذلك

0,4اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 361. مصدر اول املعلومات املتعلقة باجلنس ) % (

اجملموعاليوجد جوابغير ذلكليس من احد, وال من مكاناملدرسةاالنترنتاالصدقاءاالب االم

اجلنس

40,70,910,52,013,425,66,70,3100,0فتيات

7,59,826,48,916,123,67,00,6100,0فتيان

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 1325,84  

مجموعة االعمار

1524,26,014,24,515,329,95,50,4100,0-12 سنة

1822,94,624,87,014,117,38,80,5100,0-16 سنة

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 161,31  

) و ج ق (

24,36,719,010,53,727,97,10,8100,0عليا 

22,98,322,510,18,821,75,70,0100,0فوق الوسط

22,36,220,97,014,021,18,00,5100,0وسط

24,35,219,04,617,722,76,20,3100,0حتت الوسط

24,11,712,51,217,335,97,40,0100,0سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 16  س2 : 133,27  

نوع مكان االقامة

22,65,718,86,413,624,87,50,6100,0مدنية

26,25,018,23,317,724,25,30,1100,0ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 6,893  

نوع العائلة

23,65,618,95,814,224,76,80,4100,0عائلة مركزية

26,04,715,92,119,824,66,70,2100,0عائلة مركزية واسعة

16,83,515,64,322,029,37,60,9100,0عائلة وحيدة االبوين

27,44,820,28,613,118,26,90,8100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 12  س2 : 35,638 

23,75,518,65,514,824,66,60,4100,0اجملموع

املراهقني يف مجموعة االعامر -16 18 يحصلون عىل معلوماتهم االولية املتعلقة بالجنس 

من اصدقائهم, فهذه النسبة يف مجموعة االعامر 12 – 15 هي %14. والنقطة الثانية هي 

ان %30 من الفتيان صغار السن مل يحصلوا بعد عىل أي معلومة متعلقة بالجنس ال من 

احد وال من أي مكان: هذه النسبة يف مجموعة االعامر -16 18 هي 17%.

وعند النظر عىل حسب ) و ج ق ( يرى وبشكل خاص ان املجموعة السفىل تختلف 

الجنسية من  املعلومات  الذين يحصلون عىل  املراهقني  املجموعات. نسبة  باقي  عن 

 ( السفىل  املجموعة  يف  مستوى  بادىن  موجودة  االنرتنت  من  او  اصدقائهم  ابائهم, 

مع الرتتيب %2, %12.5و %1(. وباالضافة لهذا فان اعىل نسبة للمراهقني الذين مل 

السفىل)  املجموعة  احد موجودة يف  أي  املعلومات من  نوع من  يحصلوا عىل هكذا 

الوسطى سوية تحصل عىل  املجموعة  السفىل مع  املجموعة  ان  ايضا  (. ويرى   36%

املعلومات الجنسية بشكل رئييس من االم ومن ثم املدرسة. اكرب االختالفات املوجودة 

االنرتنت  حول  هي  باملوضوع  املتعلقة  والسفىل  العليا   ) ق  ج  و   ( مجموعات  يف 

االولية  معلوماتهم  بحصولهم عىل  افادوا  الذين  املراهقني  نسبة  ان  فبينام  واملدرسة. 
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املتعلقة بالجنس يف مجموعة ) و ج ق ( العليا من االنرتنت هي %10.5, فهذه النسبة 

يف املجموعة السفىل هي %1 وذلك نتيجة النخفاض ارتباطهم واتصالهم بالكمبيوتر. 

املجموعة  ويف  بنسبة 4%,  العليا  املجموعة  يف  املدرسة  تحديد  تم  اخر  جانت  ومن 

السفىل بنسبة %17. والنقطة االخرى التي تلفت االنظار هي ان اعىل نسبة املراهقني 

الذين مل يحصلو عىل أي معلومات متعلقة بالجنس من أي احد موجودة يف مجموعة 

) و ج ق ( ) 28%(.

وعند عزل الذين مل يحصلوا عىل أي معلومات متعلقة بالجنس من أي احد او أي مكان 

خارجا, يرى بان قرابة نصف املراهقني) %46( يحصلون عىل هذا النوع من املعلومات 

يف عمر 11 – 12 سنة. نسبة الذين يحصلون عىل املعلومات املتعلقة بالجنس يف عمر 

13 – 14 سنة هي %29. املعدل الوسطي للعمر للحصول عىل املعلومات الجنسية 

هو 12 سنة.

ميكن القول بانه كلام انخفضت) و ج ق ( يرتفع سن الحصول عىل املعلومات املتعلقة 

بالجنس. فبينام ان %24 من مجموعة) و ج ق ( تحصل عىل املعلومات يف عمر 5 

– 10 سنة, فهذه النسبة يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل هي %8. املعدل الوسطي 

لسن الحصول عىل املعلومات االوىل املتعلقة بالجنس يف مجموعة ) و ج ق ( السفىل 

هو 12,3 سنة: هذه القيمة يف املجموعة السفىل تنخفض اىل 11,7. املقيمني يف املدن 

للذين  بالنسبة  ابكر  باعامر  بالجنس  املتعلقة  لديهم  االوىل  املعلومات  يحصلون عىل 

يقيمون يف مناطق االرياف. فبينام ان نسبة الذين يحصلون عىل هذه املعلومات يف ين 

5 – 10 سنة للمقيمني يف املدن هي %16, فهذه النسبة عند املراهقني الذين يعيشون 

يف مناطق االرياف هي 10%.

اجلدول 362. اول  سن تعلم املعلومات االولى املتعلقة باجلنس ) % (

514,0 10- سنة

45,9-11 12 سنة

1328,8 – 14 سنة

158,4 – 17 سنة

2,8ال يوجد جواب

100,0اجملموع

سنة وسطيا 12, 18 

ن: 4888
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اجلدول 363. اول  سن تعلم املعلومات االولى املتعلقة باجلنس ) % (

وسطيااجملموعال يوجد جواب15 – 1317 – 11-14 512 10-

اجلنس

12,847,627,78,63,3100,012,2فتيات

15,244,329,98,22,4100,012,1فتيان

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 17,984  

مجموعة االعمار

1517,856,620,41,73,4100,011,7-12 سنة

189,633,338,816,22,1100,012,8-16 سنة

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 669,808 

) و ج ق (

24,347,321,46,10,8100,011,7عليا 

24,843,625,34,81,5100,011,8فوق الوسط

16,046,027,87,82,5100,012,1وسط

11,446,329,710,12,5100,012,3حتت الوسط

8,149,736,15,01,2100,012,3سفلى

ب= 0.000 درجة احلرية: 12  س2 : 81,92 

نوع مكان االقامة

15,645,927,98,12,5100,012,1مدنية

10,445,931,19,13,5100,012,3ريفية

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 7,852  

نوع العائلة

14,445,828,58,52,9100,012,2عائلة مركزية

10,148,631,27,12,9100,012,3عائلة مركزية واسعة

13,144,530,19,03,3100,012,3عائلة وحيدة االبوين

15,442,333,08,31,0100,012,2عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية: 12  س2 : 20,324  

14,045,928,88,42,8100,012,2اجملموع



اجلدول 364. امكانية ايجاد االجوبة بشكل كافي على االسئلة املتعلقة 
باجلنس ) % (

40,6نعم, اجد

29,8اجد نسبيا

14,7ال, ال اجد

14,9اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول 365. امكانية ايجاد االجوبة بشكل كافي على االسئلة املتعلقة 
باجلنس ) % (

14,7ال, ال اجد

14,9اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجملموعاليوجد جوابال ال اجداجد نسبيانعم اجداجلنس

37,330,315,017,4100,0فتيات

43,829,414,412,5100,0فتيان

ب= 0.000 درجة احلرية: 2  س2 :21,398  

مجموعة االعمار

1534,629,917,717,8100,0-12 سنة

1849,029,710,510,8100,0-16 سنة

درجة احلرية: 2ب= 0.000 س2 : 136,022 

) و ج ق (

39,427,015,318,3100,0عليا 

42,532,512,712,2100,0فوق الوسط

43,930,711,913,6100,0وسط

40,932,013,613,5100,0حتت الوسط

34,225,422,817,6100,0سفلى

درجة احلرية: 8ب= 0.000 س2 :70,895  

نوع مكان االقامة

41,329,313,715,7100,0مدنية

38,931,117,013,1100,0ريفية

درجة احلرية: 2ب= 0.000 س2 :19,863  

نوع العائلة

40,729,614,615,0100,0عائلة مركزية

36,733,616,013,7100,0عائلة مركزية واسعة

43,525,912,218,4100,0عائلة وحيدة االبوين

45,028,814,811,3100,0عائلة مفككة

ب= 0.000 درجة احلرية:6  س2 : 7,618 

45,028,814,811,3100,0اجملموع
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اجوبة  ايجاد  من  استطاعوا  بأنهم  حددوا  البحث  يف  املشرتكني  املراهقني  من   41%

مبستوى كايف لالسئلة املتعلقة بالجنس. نسبة الذين ليست لديهم معلومات كافية هي 

%15. وفضال عىل ذلك فان %15 من املشرتكني مل يجيبوا عىل هذا السؤال.

عند النظر عىل حسب اختالف الجنس, يرى بأن نسبة الفتيان الذين يستطيعون اجادة 

اجابات االسئلة املتعلقة بالجنس اعىل من الفتيات ) مع الرتتيب %44 و 37% (.

اما عند النظر عىل حسب مجموعات االعامر فيمكن القول بأن املراهقني ذوي االعامر 

الصغرية يستصعبون يف ايجاد االجوبة اكرث من املراهقني ذوي االعامر الكبرية. فبينا ان 

%35 من املراهقني ذوي االعامر الصغرية يجدون اجوبة حول االسئلة املتعلقة بالجنس, 

فإن  لهذا  موازي  الكبرية هي %49. وبشكل  االعامر  عند ذوي  النسبة  ان هذه  تبني 

%18 من املراهقني يف مجموعة االعامر 12 – 15 سنة حددوا بأنهم ليس لديهم اجوبة 

لالسئلة: وهذه النسبة يف مجموعة االعامر 16 – 18 هي 10.5%.

ايجاد  ناحية  افضل يف مجموعة من  الوسطى هي  ان مجموعة و ج ف  ايضا  ويرى 

االجوبة املتعلقة باالسئلة حول الجنس. اعىل نسبة للذين يجدون اجوبة لالسئلة هم 

يف هذه املجموعة ) %44 (. اما اقلنسبة للذين اليجدون االجوبة لالسئلة هم ايضا يف 

هذه املجموعة )%12(. وعىل عكس املجموعة الوسطى, فإن اقل نسبة للذين يجدون 

حول  االجوبة  يجدون  ال  للذين  نسبة  واعىل  بالجنس,  املتعلقة  االسئلة  حول  اجوبة 

االسئلة املتعلقة يف الجنس هم مراهقني املجموعة السفىل.
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اجلدول 366. الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس ) % (

اطالقا غير 
مفيدة

اجملموعليس لدي فكرةمفيدة جدامفيدةمفيدة نسبياغير مفيدة

21,210,719,428,514,26,03,04100,0من املدرسة

29,624,917,616,54,86,52,38100,0من التلفزيون

33,119,715,917,16,57,82,39100,0من االنترنت

18,012,116,532,415,65,43,16100,0من داخل العائلة
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اجلدول 367. الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس ) 
على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

2,993,093,04من املدرسة

2,292,462,38من التلفزيون

2,252,532,39من االنترنت

3,263,073,16من داخل العائلة

اجلدول 368. الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس
) على حسب و ج ق ( ) % (

عليا
فوق 

الوسط
وسط 

حتت 
الوسط

اجملموعسفلى

3,263,112,953,033,253,06من املدرسة

2,772,552,462,252,372,38من التلفزيون

2,702,692,462,292,212,39من االنترنت

من داخل 
العائلة

3,383,223,043,143,433,17

اجلدول 369. الوسط املفضل في التزويد باملعلومات املتعلقة باجلنس 
) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفيةاملدنية 

2,993,173,04من املدرسة

2,402,322,38من التلفزيون

2,472,202,39من االنترنت

3,133,243,16من داخل العائلة

بالجنس  املتعلقة  باملعلومات  للتزويد  وسيلة  افضل  هي  ما  عن  املشرتكني  سئل  تم 

وطلب تقيمهم من خالل الخيارات يف مقايس " ال يصلح نهائيا: 1.......مفيد جدا: 5 

". تبني ان الوسط العائيل يف تزويد املعلومات املتعلقة يف الجنس هو االفضل ) معدل 

وسطي 3, 16/5 (. والوسط االفضل يف املرتبة الثانية هو املدرسة ) 3, 04/5 (. وهذا 

يعد فوق املعدل الوسطي للعالمات بقليل " جيد نوعا ما ". ومن جانب اخر فإن ارتفاع 

نسبة الذين قالوا بأنه " ال يصلح نهائيا " و " غري صالح " امر يلفت االنتباه. نسبة الذين 

مفيد هي %55. وهذه  امر  بأنه  التلفاز  عن  الجنسية  باملعلومات  التزويد  اليجدون 

النسبة من اجل االنرتنت هي %53, من اجل املدرسة %32, من اجل العائلة 30%.

ماعدا  اوساط  ثالثة  اختالف يف  يرى وجود  الجنس  اختالف  النظر عىل حسب  وعند 

الوسط املدريس. الفتيات يرون بشكل اكرب من الفتيان بأن التزويد باملعلومات الجنسية 

داخل العائلة اكرث افادة ) املعدل الوسطي مع الرتتيب 3,26 و 3,07 (. اما الفتيان فقد 

للفتيان  الوسطي  املعدل  ان  فبينام  فائدة.  اكرث  واالنرتنت  التلفاز  وسائل  بأن  حددوا 

اىل 2,29.  الفتيات  ينخفض عند  املعدل  فهذا  التلفاز مفيد هي 2,46  الذين يجدون 

وبشكل مشابه فبينام ان املعدل الوسطي للفتيان الذين يجدون االنرتنت مفيد هي 

2,53 فهذا املعدل ينخفض عند الفتيات اىل 2,25. وهنا ايضا تبني ان الفتيان يرجحون 

العائلة واملدرسة بنفس املستوى.

اما عند النظر عىل حسب مجموعات و ج ق فيمكن القول ان هناك فرق محدد يف 

التلفاز واالنرتنت. فكلام  بالجنس من خالل  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  االراء حول 

ان  فبينام  املفيدين.  الوسطني  ايجاد هذين  نسبة  معها  انخفضت  و ج ق  انخفضت 

املعدل الوسطي اليجاد التلفاز مفيد يف مجموعة و ج ق العليا هو 2,77 فهذا املعدل 

ايضا من اجل  الوسطي يف مجموعة و ج ق السفىل هو 2,37. ويوجد حالة مامثلة 

االنرتنت ) املعدل الوسطي مع الرتتيب 2,70 و 2,21 (. واالمر االخر هنا الذي يلفت 

االنظار هو ان اكرث الذين يرون التزويد باملعلومات املتعلقة بالجنس بواسطة العائلة 

والسفىل,  العليا  ق  ج  و  مجموعات  اعضاء  املراهقني  هم  مفيدا  امر  بأنه  املدرسة 

ينخفض املعدل الوسطي املتعلق يف هذه االوساط يف مجموعة و ج ق الوسطى.

املدرسة  بواسطة  بالجنس  املتعلقة  باملعلومات  التزويد  حول  اختالف  وجود  يرى 

واالنرتنت عىل حسب نوع مكان االقامة. حيث ان املقيمني يف مناطق االرياف يجدون 

بهذه  التزويد  يف  جدا  مفيدة  وسيلة  هي  املدرسة  بأن  املدن  سكان  من  اكرب  بنسبة 

املدن  يف  املقميمني  اما   ,)  2,99 و   3,17 الرتتيب  مع  الوسطي  املعدل   ( املعلومات 

يرجحون االنرتنت بشكل اكري من املقيمني يف االرياف )املعدل الوسطي مع الرتتيب 

2,47 و 2,20 (.



15. القسم
النتيجة واالقتراحات





هذا البحث يدرس طبيعة املراهقني يف مجموعة اعامر 12 – 18 سنة يف تركيا داخل 

حياتهم العائلية, املدرسية والعملية. واضافة لذلك تم ايضا دراسة مشاكل العبور لسن 

املراهقة, اشكال ترصفات ومشاعر املراهقني, افكارهم املتعلقة بالجنس, االخطار التي 

يوجهونها بشكل مبارش, الترصفات التي تحتوي عىل عنف موجه للمراهقني. وتشمل 

ايضا مواضيع نسب تواجد املراهقني يف النشاطات املختلفة ونظراتهم نحو املستقبل.

املراهقني يف الحياة املنزلية:
يوجد ثالثة مواضيع رئيسية تلفت االنظار يف حياة املراهقني العائلية عىل حسب نتائج 

هذا البحث. املوضوع االول هو العالقة مع االم ودور االم الرئييس يف الحياة العائلية. 

افضل عالقات املراهقني يف العائلة هي عالقاتهم مع امهاتهم. ومع ذلك, فان االم هو 

اكرث شخص الذي يتم الشجار والجدال معه يف العائلة. ومن جانب اخر فان االم ايضا 

هي اكرث شخص يتم قضاء الوقت معه يف العائلة وتايت االم ايضا يف مقدمة االشخاص 

بفرق كبري عن االخرين الذي يتم  اخذ الدعم منهم عند حدوث أي مشكلة. 92% 

من الشباب حددوا بان امهاتهم هي اكرث االشخاص الذي يأخذون الدعم منها. ييل االم 

االب بنسبة 15%.

املوضوع الثاين املهم يف حياة املراهقني العائلية هو عالقتهم مع االباء. ومقابال ملوقع االم 

املركزي يف العائلة, فان االباء اكرث متثيال للسلطة. ومع الجوانب االيجابية والسلبية فان 

االباء يتم تخيلهم بأنهم اقل اهتامما بأوالدهم. وبشكل عام فان املراهقني عىل عالقات 

امهاتهم  مع  فراغهم  اوقات  يقضون  الذين  نسبة  ان  وبينام  ولكن  ابائهم  مع  جيدة 

واالخوة  االمهات  بعد  من  االباء  يايت  االباء.  اجل  من   4% هي  النسبة  فهذه   ,30%

العائلة. ومثلام هو مذكور يف  الذي يتم الشجار معهم بأعىل نسبة يف  بني االشخاص 

االعىل فان نسبة املراهقني الذين ياخذون الدعم منابائهم عند حدوث مشكلة معينة 

عن  ناتجة  واملراهق  االب  بني  العالققة  فان ضعف  وبالتأكيد  لالمهات.  بالنسبة  اقل 

الظروف املعيشية. ومثلام هو مالحظ يف بحث مفصل, فان االباء الذين يبقون جميع 

اليوم يف الخارج يأتون اىل املنازل يف املساء منهكني و مجهدين. وبعض االباء يعملون 

خارج املدينة او البلد. وايضا ومع جميع الظروف املعيشية التعترب محددة. النه اكرث 

اىل  القدوم  الخارج,  اىل  الخروج  مواضيع  يف  اوالدهم  مع  يتجادلون  الذين  االشخاص 

املنزل متأخرا هم االباء. املصدر الرئييس للعنف الجسدي يف املنزل هم االباء. 

 االقرتاحات:يوجد فائدة يف تنظيم برامج تعليمية بخصوص االتجاهات املختلفة للحياة 

العائلية لالباء واالمهات وخصوصا يف موضوع عالقتهم مع اوالدهم. نرش املدارس التي 

الناحية  هذه  من  يعترب  واالمهات  باالباء  املتعلقة  االبوين  دور  بتقوية  الربامج  تنظم 

امرا هاما.

تطبيق برنامج اعالنات وتواصل شامل من اجل كسب دعم طبقات املجتمع الواسعة 

العنف  منع  اجل  من  واالجتامعية  العائلية  السياسات  وزارة  تجريها  التي  للحمالت 

داخل العائلة والحد من العنف املوجه لالوالد يعترب امرا مفيدا.

ويوجد فائدة يف متابعة اعامل ونشاطات املنظامت الغري حكومية املتعلقة يف املوضوع 

ويف تقديم الدعم املناسب ويف نرشها.

يجب اجراء التحاليل التفصيلية بخصوص الطبقة املستهدفة لالعامل. الن التعليم ليش 

هو فقط االمر الهام. فأضافة له يوجد حاجة اىل برنامج تعليمي شامل. النه مثال, نسبة 

الشجار بني االم واالب يف الطبقات ذات الوضع االجتامعي واالقتصادي العايل التي متتاز 

فان  الشكل  وبنفس  السفىل.  الطبقات  اىل  بالنسبة  اعىل  االفضل  التعليمي  باملستوى 

نسبةاملراهقني الذين يتعرضون للعنف الشفوي والجسدي من قبل امهاتهم واباءهم 

يف مجموعات ) و ج ق( العليا اعىل بالنسبة للمجموعات السفىل.

العالقة االيجابية بني املراهق والعائلة تساعد يف دعم الروح املعنوية للمراهق وتساعد 

الجيدة  باالوالد  االبوين  السلبية. عالقة  والترصفات  السلوكيات  من  ابعاده  ايضا عىل 

يف  تتحول  لالمهات,  تقدم  تعليمية  برامج  بواسطة  تحقق   مبكرة  بفرتة  تبدأ  التي 

املستقبل اىل عالقة ايجابية بني االبوين واملراهقني, وبهذا الشكل يتم تحقيق تأثري هام 

يحمي املراهق من ناحية الصحة النفسية والروحية.

الفتيات.  االوالد  للمراهقني هو حالة  العائلية  بالحياة  املتعلق  الهام  الثالث  املوضوع 

ق(  ج  و   ( مجموعات  يف  وخصوصا  كبرية  اعباء  و  حظر  تحت  املراهقات  الفتيات 

الفتيات ذات مستوى تعليمي اخفض من  السفىل. وعند النظر بشكل عام يرى بأن 

الفتيان ونسبة الفتيات العامالت اقل من الفتيان. نسبة الفتيات اللوايت اليعملن وال 

يدرسن هي نسبة اليستهان بها وتشكل %8. نسبة الفتيات اللوايت يرتكن الدراسة من 

بعد مرحلة التعليم االبتدايئ اعىل من الفتيان. نسبة الفتيات اللوايت الترسلهم عائالتهم 

اىل املدرسة السباب مثل العادات والتقاليد تفوق %8. هذه النسبة من اجل الفتيات 

يف مجموعة ) و ج ق( السفىل هي %11. وايضا فان الذين اليستطيعون االستمرار يف 

دراستهم السباب مثل مشاكلهم الصحية الذاتية او مشاكل االبوين الصحية معظمهم 

من الفتيات. واضافة اىل هذا فان الفتيات تتحمل مسؤولية االخوة يف املنزل بنسب 

اعىل.

االقرتاحات: يوجد فائدة يف دراسة املشاكل التي تواجه االوالد الفتيات بشكل تفصييل 

وخاصة يف الطبقات السفىل للمجتمع ويوجد فائدة ايضا يف تشكيل برامج تساعد عىل 

حلول مشاكل هؤالء االطفال الذين سوف يصبحون امهات يف املستقبل. يوجد فائدة 

يف نرش برنامج توعية شامل من اجل تحقيق الدعم لالعامل ونرشها يف جميع طبقات 

العائلة  سياسة  وزارة  اعامل  املوضوع  بهذا  املتعلقة  االعامل  هذه  املختلفة  املجتمع 

واملجتمع واالمم املتحدة واالتحاد االورويب.

 املراهقني يف الحياة املدرسية: 
يوجد اربع مواضيع رئيسية متعلقة بحياة املراهقني باملدرسة. واول هذه املواضيع هو 

عالقة املراهق باملدرسة والعوائق التي يواجهها يف موضوع استمراره يف التعليم. وعند 

قريبة  الشباب  بني  بالتعليم  االستمرار  يف  الرغبة  نسبة  ان  فيلحظ  عام  بشكل  النظر 

من بعضها يف جميع مجموعات ) و ج ق( ) يف مجموعة ) و ج ق( العليا %98, يف 

املجموعة السفىل %96 ( ومن جانب اخر فان نسبة الطالب يف مجموعة ) و ج ق( 

العليا هي %98, وبينام انها يف املجموعة فوق السفىل هي %96, فهي يف تحت السفىل 

%88, ويف السفىل %75. وعند التفكري بأن عدد املراهقني يف املجموعات السفىل هو 

االكرب تعدادا, فيمكن القول بأن قسم كبري من العنرص الشبايب للبلد اليستطيع الدراسة 

تم  الذي  والسبب  لهذا  الرئييس  السبب  اما  الدراسة.  يف  رغبته  رغم  االمكانات  لقلة 

تحديده باعىل النسب الذي يتسبب يف عدم املتابعة يف الدراسة وخاصة يف مجموعات 

) و ج ق( السفى هو قلة االمكانات املادية.

 االقرتاحات: يوجد فائدة يف تشكيل برامج تساعد اطفال العوائل اصحاب االمكانيات 

مرحلة  بعد  من  الوقت  بنفس  املهني  التعليم  الحصول عىل  و  العمل  الضعيفة عىل 

التعليم االبتدائية, وفضال عىل ذلك يوجد فائدة يف تنظيم برامج منح.
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التوجيه واالستشارة يف  الهام االخر املتعلق بالحياة املدرسية هو نظام  اما املوضوع 

اكرث من 70%  التوجيه واالستشارة ولكن  املدارس يوجد خدمة  املدارس. يف معظم 

يناقشها  التي  املواضيع  اكرث  اما  الخدمة.  هذه  من  ابدا  يستفيدون  مل  الطالب  من 

واالمتحانات.  الدروس  التوجيهيني هي  الخدمة مع معلميهم  املستفيدون من هذه 

املعلمني  تكليف  يتم  واضح  بحث  خالل  ومن  بأنه  يالحظ  اخر  جانب  ومن 

اليستطيعون  السبب  ولهذا  هامة,  بنسبة  ادارية  مبهامت  والتوجيهيني  االستشاريني 

االساسية. بتلبية واجباتهم 

من  املدارس  يف  والتوجيه  االستشارة  نظام  تنظيم  اعادة  يف  فائدة  يوجد  االقرتاحات: 

جديد. ويف هذا السياق يجب االهتامم بهذه املواضيع التالية: 

بالدروس  املتعلقة  مشاكلهم  حول  للطالب  الدعم  يقدم  ارشادي  نظام  تكوين   .1

ومناقشتهم 

حول  خاصة  والتوجيهيني  االستشاريني  معلميهم  مقابلة  عىل  الطالب  تشجيع   .2

مشاكلهم النابعة من فرتة املراهقة واملشاكل الشخصية االخرى 

3. عدم تكليف املعلمني االستشاريني بالقيام باملهام االدارية

4. تطوير وتوسيع الربامج التعليمية داخل الخدمة من اجل املعلمني االستشاريني

بالتطويرات  والقيام  التوجيهية  االستشارية  االبحاث  مركز  مهام  تنقيح  اعادة   .5

والتعديالت الالزمة.

6.تسيري بحث يف هذا املوضوع من اجل تحديد النقاط الضعيفة يف النظام التوجيهي 

بشكل افضل، ويف هذا السياق فإن جمع معلومات حول كيفية عمل م ب ت وخاصة 

جمع اراء املدرسني التوجيهني يف هذا املوضوع مفيدة جدا.

املوضوع الثالث الهام عن الحياة الدراسية هو عالقة املراهقني مبعليميهم. وعىل حسب 

نتائج البحث املفصل يالحظ بأن الطالب وبشكل عام راضيني من معليميهم. واضافة 

لهذا, فأن نسبة الترصفات مثل التعرض للعنف, االهانة, االستهزاء النابعة من ترصفات 

املعلمني واملدراء عالية. نتائج البحث الرقمي تدعم هذه النسبة.

ومن جانب اخر فأن غالبية املشرتكني اهتاممهم ضعيف بالنشاطات الثقافية. السينام, 

معرفة  اجل  لهم من  قدمت  التي  الخيارات  مقدمة  تأيت يف  الحفالت  اماكن  املرسح, 

توقعاتهم من الدولة اما يف املركز السابع تأيت املتاحف العلمية ويف املراتبة االخرية تأيت 

زيادة املنتزهات العلمية. فان االشخاص املحبوبني لهم والذين يأخذونهم املثل االعىل 

يف حياتهم يجعلونه قدوة لهم ويتعلمون منه. اما االشخاص الذين كان لهم دورا كبريا 

يف الثقافة العاملية السياسني, العلامء و الفنانني تم تحديدهم باعداد قليلة. حيث مل 

يتم تحديد أي شخص عىل شكل قدوة من الدولة العثامنية التي امتدت عىل مدى ستة 

قرون. ويتضح بانه مل ينجح املعلمون كثريا يف تعريف واعجاب الطالب بالقيم املحلية 

الخدمة للمعلمني  والدولية. االقرتاحات:يوجد فائدة يف تحضري برامج تعليمية داخل 

ويف اجراء اعامل املراقبة املتعلقة بتطبيقات واعامل املعلمني يف داخل الوسط التعليمي 

يف املدرسة.

يوجد فائدة يف تسيري الدروس املوجودة يف برامج تحضري املعلمني وخاصة مثل الدروس 

شكل  عىل  فقط  وليس  تطبيقي  شكل  عىل  الخاص  والتعليم  الفصل  ادارة  التواصل, 

نظري.

القيام  عىل  الطالب  تساعد  للطالب  وفنية  علمية  نوادي  انشاء  تشجيع  املمكن  من 

بالنشاطات املختلفة يف املدارس بعيدا عن الدروس. ويوجد فائدة  من اجل كال الطرفني 

يف قيام املعلمني ايضا بهذه النشاطات مع الطالب سوية.

للمدارس.  الشكلية والتحتية  البنية  املدرسية هي  الحياة  الهامة حول  الرابعة  النقطة 

الدروس  وادوات  مستلزمات  محددة يف  بكميات  نواقص  بوجود  يلحظ  عام  وبشكل 

اجهزة  غرفة  وجود  مثال  املدرسة  يف  مفصل  بحث  نتائج  حسب  وعىل  واملختربات. 

تقديم  فان شكل  ذلك  بكافية. وفضال عىل  ليست  املدرسة  فقط يف  واحدة  كمبيوتر 

اجهزة الكمبيوتر اىل الطالب من اجل استخدامها يحمل اهمية ايضا.

اخر.  خاص  معاناة  موضوع  تعد  املياه  دورات  فان  للمدارس  البنيوية  الرشوط  ويف   

ونتيجة للبحث تبني ان اقل املواضيع التي يرضا عنها الطالب هو هذا املوضوع. اما يف 

عمل بحثي اخر تبني ان معظم الطالب يعانون من كون دورات املياه مركزا الستخدام 

املواد مثل السجائر ويعانون ايضا من قلة تنظيفها.

االقرتاحات: يوجد فائدة يف اجراء دراسة تفصيلية حول البنى التحتية للمدارس. ويجب 

اجراء التعديالت والتطويرات الالزمة عىل حسب نتيجة هذه الدراسة.

املراهقني يف الحياة العملية:

قسم هام من املراهقني العاملني يعملون ستة او سبع ايام يف االسبوع, ويعملون يف 

اليوم فوق السبع او مثاين ساعات. وفضال عىل ذلك فان قسم كبري من هؤالء العاملني 

ليسوا تحت التأمني االجتامعي يف اماكن العمل.

االقرتاحات: يوجد فائدة يف تكوين وتنظيم اليات مراقبة من اجل جعل ظروف عمل 

املراهقني العاملني مناسبة للمستلزمات القانونية.

للمراهقني بشكل  تحقيق عمل  بهدف  املهني  التعليم  فائدة يف نرش مدارس  ويوجد 

اليبعدهم عن فرتة التعليم, ويوجد فائدة ايضا يف تسهيل حصول الشباب عىل برامج 

تعليم مهنية اثناء عملهم.

يتسبب هذا  ان  املمكن  الخدمات فمن  املراهقني يعملون يف قطاع  بان معظم  يرى 

بسبب  املراهق  تحطم  يف  عنها  الغنى  االجتامعية  العالقات  فيه  تكون  الذي  القطاع 

دخوله اليه من دون تعليم. تقديم الربامج التعليمية للتواصل االجتامعي والعالقات 

يحمل اهمية كبرية وخصوصا مع بدء الشباب يف العمل بهذه املهن ومن اجل املراهق 

الذي مل يحقق بعد التحكم الذايت من الناحية العاطفية.

قسم كبري من املراهقني العاملني يتقاسمون مرتباتهم مع عوائلهم. واضافة لذلك تبني 

ان الثلث منهم يقوم بتجميع امواله.

منه   25% يحقق  الذي  الشخيص  التقاعد  نظام  تنظيم  يف  فائدة  يوجد  االقرتاحات: 

من قبل الدولة من اجل تشجيع املراهقني العاملني عىل توفري نقودهم. مشاكل سن 

املراهقة:
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ومع  سن املراهقة فان املراهقني يتعرضون لسلسة من املشاكل يتوجب عليهم التغلب 

عليها. حاالت القلق املتعلقة بالجنس االخر واملظهر الخارجي تزداد سوية مع مرحلة 

املراهقة. وايضا ويف هذه املرحلة تحدث اختالفات هامة يف عالقتهم االجتامعية. نسبة 

التعرض للعنف او امليول اىل تطبيق العنف يف اغلب االحيان يتسبب يف الشعور بهذه 

املشاكل بشكل اعمق واكرث.

وعىل حسب نتائج البحث تبني ان الشباب يف فرتة املراهقة يعيشون جداالت يف داخل 

العائلة مع االمهات, االباء واالخوة, ويف املدرسة مع االصدقاء واملعلمني, ويف الشارع 

العنف  اما  الجسدي اليشمل مجموعة كبرية جدا,  العنف  مع اشخاص ال يعرفونهم. 

الشفوي فهو موجود بنسبة اليستهان بها يف املنزل ومن ثم يف املدرسة وباالخص فان 

نسبة مشاكل الشباب العائلية اعضاء العوائل وحيدة االبوين واملفككة عالية. 

االجتامعية  بالحالة  مبارشة  مرتبط  دامئا  املشاكل  جميع  فليس  ذلك  عىل  وفضال 

واالقتصادية للعوائل التي ينتسب اليها الشباب مثال, يف بعض الحاالت يرى بان نسبة 

الترصفات التي تحتوي عىل العنف يف مجموعات ) و ج ق( تكون مرتفعة.

اما يف موضوع التغلب عىل املشاكل فالنقطة الالفتة للنظر هنا هو ان نسبة املشرتكني 

الذين يحاولون حل مشاكلهم من خالل النقاش هي الثلث. ويوجد قسم هام يلجئ 

اىل التهرب من املشاكل بترصف هجومي او رشس.

والنقطة الثانية هي مواجهة املراهقني للمشاكل يف موضوع مشاركة مشاكلهم. مشاركة 

املشاكل تعد من اضعف عالقاتهم مع ابائهم وامهاتهم عىل الرغم من وجود عالقات 

لهم مختلفة االتجاهات مع االبوين. ويف بحث مدقق تم التدقيق عىل هذا املوضوع 

بكافة تفاصيله. نسبة مشاركة املشاكل النفسية مع املعلمني التوجيهيني منخفضة جدا. 

مثال مصادر الشباب يف موضوع الحصول عىل املعلومات املتعلقة بالجنس قليلة جدا. 

ربع املشرتكني حددوا بانهم مل يحصلوا عىل أي معلومة متعلقة بالجنس من أي مكان 

بهذا  املتعلقة  االسئلة  عىل  كايف  مبستوى  اجابات  لديهم  بان  يعتقدون  الذين  نسبة 

املوضوع هي 40%.

االول  السن  الضارة.  املواد  استخدام  هي  املراهقني  تواجه  التي  االخطار  مقدمة  يف 

للتعرف عىل الدخان والكحول 13 – 14 سنة. %5 من املشرتكني حددوا بانهم يدخنون 

كل يوم. هذه النسبة عند الفتيان هي 9%.

االقرتاحات: وعند االتفكري بان العائلة واملدرسة هي املركزين االساسيني لحلول مشاكل 

سن املراهقة, فيوجد حاجة اىل برامج تحتوي عىل معلومات كافية ومفاهيم عرصية 

بخصوص شكل وكيفية حل هذه املشاكل املذكورة يف كال املركزين االثنني.

والتوجيه يف  االرشاد  انظمة  تقوية  فائدة يف  يوجد  فانه  االعىل  ومثلام هو مذكور يف 

املدارس, حل مشاكل سن املراهقة بشكل منفرد, تحقيق تعليم االباء, االمهات, االطفال 

يف هذه املواضيع من خالل وسائل االعالم والوسائل االخرى.

تكوين شبكة دعم اجتامعية هامة تحافظ عىل الصحة النفسية للمراهق. يوجد اهمية 

يف تسيري اعامل نوعية من اجل امكانية تشكيل خدمات استشارية وتوجيهية, وشبكة 

دعم اجتامعي ايجابية الدارة املدارس, ولالبوين واملعلمني.
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تقرير البحث النوعي



احلياة العائلية

احلياة املدرسية

احلياة االجتماعية

احلياة العمليةاملضايقة في وسط االنترنت

التخيالت املستقبلية والتوقعات

النتيجة



مناقشات مجموعة الرتكيز املتعلقة باللمحة عن املراهقني يف تركيا

نفذت أعامل مجموعة الرتكيز يف سبعة مدن يف شهر ايلول/سبتمرب عام 2013 يف إطار 

أبحاث "ملحة عن املراهقني يف تركيا". وذكر أدناه توزيع مجموعات الرتكيز وفقا للمدن 

ولتكوين املجموعات.

تم مناقشة املواضيع الرئيسية التالية يف مجموعات الرتكيز:

• التواصل والعالقات داخل االرسة وتوقعات العائلة والتوقعات من العائلة 

• العالقات مع االصدقاء 

• أهمية املدرسة يف حياة الشباب وما يشتكون منه والعالقات مع املدرسني واملدرسني 

املرشدين واالمكانيات االجتامعية ومحيط املدرسة واألمن 

• العنف والسجائر والكحول واستعامل املخدرات 

• الحياة االجتامعية وفعاليات أوقات الفراغ واملحيط االجتامعي والضغط 

• استعامل التكنولوجيا ومواقع التواصل االجتامعي 

• التغيريات الفيزيائية يف فرتة املراهقة والتعليم الجنيس 

• الحياة املهنية والعالقة بني العمل واملدرسة 

• التصور حول املستقبل والتمنيات حول املهنة والتوقعات من الدولة

الشباب أظهروا وجهة نظر مشرتكة  ولوحظ بشكل عام يف مناقشات املجموعات أن 

حول عدة مواضيع. وظهرت وجهات نظر مختلفة يف بعض االحيان. ومل تتوافق وجهات 

نظر الشبان مع الفتيات حول بعض املواضيع. ولوحظ االختالف يف وجهات النظر حول 

املواضيع وفقا للمنطقة التي يقيمون فيها. وافاد املشاركون يف بعض االحيان بوجود 

الغربية وبني املنطقة الرشقية للبلد. ونفذت تسع مجموعات من  فارق بني املنطقة 

مجموعات الرتكيز اعاملها مع الشباب الذين ترتاوح اعامرهم بني 16 و18 عاما وثالث 

يف  املظهري  الفارق  من  الرغم  وعىل  عاما.  و15   12 بني  اعامرهم  ترتاوح  مجموعات 

العام والترصفات واملواقف. وظهر  انه مل يظهر اختالف محدد يف الحديث  العمر اال 

تشابه يف املشاكل التي تشهدها فئتي العمر مع عائالتهم ويف مدارسهم. اما توقعاتهم 

من عائالتهم ومن الدولة ومخططاتهم للمهنة، فهي تتشابه بشكل عام لكال الفئتني. 

عائالتهم يف  قبل  عليهم من  املطبق  الضغط  فكانت  الفئتني،  لكال  املشرتكة  واملشكلة 

كان  السجائر  واستعامل  والجامعة.  الثانوية  مرحلتي  يف  التحضريية  االمتحانات  فرتة 

بني  التمييز  اتباع  ويتم  العمر.  يف  الفارق  اىل  النظر  دون  من  املجموعات  بني  شائعا 

الفتيان والفتيات فميا يتعلق بالعمر يف موضوع املراقبة العائلية. ومن هذا املنطلق 

فان الفتيان يشعرون انهم اكرث حرية اما الفتيات فلوحظ ان لهم مشكلة مشرتكة فيام 

يتعلق بطراز حياتهم. 

I. الحياة العائلية 
عىل  الشباب  مع  نظمت  التي  االجتامعات  يف  العائلية  الحياة  موضوع  مناقشة  متت 

لوحظ   ، العائلية  العالقات  النقاش يف موضوع  يتم  كان  وبينام  مناقشة مهمة.  شكل 

ان الخالفات الداخلية يف العائلة قد تطرق اليها بشكل متكرر. واضافة اىل ذلك، فان 

هذا القسم يحتوي ايضا عىل العالقات مع الوالدة والوالد واالخوة واالفراد الذين من 

املمكن ان يكونوا مثاال يحتذى بهم يف العائلة ومفهومهم حول توقعات عائالتهم منهم 

وتوقعات املشاركني من عائلتهم ووجهة نظر العائلة نحو عالقات الصداقة بني الفتاة 

والشاب والعنف االرسي. 

1. التواصل داخل العائلة
بعالقة  يتعلق  فيام  االهمية  كامل  اعطائه  يجب  موضوع  هو  التواصل  موضوع  ان 

اساسا  كان  التواصل  عدم  وان  سواء.  حد  عىل  ومعلميه  واصدقائه  بعائلته  املراهق 

لعدد من املشاكل التي تحدث عنها يف اجتامعات املجموعات. وبغض النظر عن الفئة 

كافراد  معاملة  يتلقوا  ان  يف  رغبة  اظهروا  املشاركني  فان  اليها  ينتمون  التي  العمرية 

يظهر  التوقع  هذا  وان  واضح.  بشكل  بذلك  افادتهم  عدم  من  الرغم  عىل  متساوين 

بشكل واضح وخاصة يف العالقات االرسية والعالقات مع املدرسني. 

أي أنهم يقولون ان الفرد الصغري يف العائلة ال قيمة لرأيه. وابدي برأيك عندما 

تكرب )انقرة، فتيان، 16-18(

مل منلك جوا عائليا كهذا ابدا... أي انه ال نتخذ قرارا مشرتكا باجتامع االب واالم 

ليتخذوا القرار ويسألون االطفال )مل يكن لدينا جو التخاذ القرار كهذا(. )ازمري، 

فتيان، -16 18(

التاريخ العمر الصوت اجلنسالعدد املدينة 

BC12-152.9.2013ذكر 1مرسني 

CD16-182.9.2013أنثى 1مرسني 

CD16-184.9.2013ذكر1انقرة 

AB16-184.9.2013مختلط1أزمير 

CD16-185.9.2013ذكر1أرضروم 

BC16-185.9.2013أنثى 1أرضروم 

CD16-186.9.2013ذكر1دياربكر

BC16-186.9.2013أنثى 1دياربكر

BC16-1810.9.2013ذكر 1اسطنبول

C12-1510.9.2013أنثى 1اسطنبول

BC12-1512.9.2013ذكر 1طرابزون 

BC16-1812.9.2013أنثى 1طرابزون 
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فتيان   ، )دياربكر  سأفكر.  ومباذا  فقط  بذلك  يخربوننا  كانوا  الحق....  يعطوين  مل 

)16-18

)دياربكر،  لقرارايت.  ابدا  احرتاما  املوضوع. وال يظهرون  انا متعب جدا من هذا 

فتيات، 16-18(

)طرابزون،  بتنفيذها.  االلتزام  مني  ويطلبون  بحقي  القرارات  يصدرون  من  هم 

فتيات، 16-18(

ال يوجد مشاكل يف عائلتنا لكن هناك عدم تواصل وعدم توافق واضطراب بيني 

وبني والدي وحتى انه هناك العديد من املشاكل.... وهناك ايضا امر اخر، حيث 

ان االصدقاء هو اول من يعرف مبوضوع ما، وبعد ذلك األم تعرف بهذا املوضوع 

وبعد ذلك يايت االب وهو اخر من يعلم. )مرسني، فتيان، 16-18(

وانا ايضا ال اقول المي او اليب ابدا بداعي ان ال احد منهم يفهمني. وانا متاكد من 

انهم سيغضنب مني وهذا ما يحصل ولهذا السبب هناك صديق مقرب يل وعمره 

اكرب من عمري بقليل وانا اقوم باستشارته. )مرسني، فتيان، 12-15(

ونرى ان مصطلح "ارشح يل" و "احيك يل" يف العالقات داخل االرسة. يف الواقع يفهم من 

ذلك ان الصعوبة يف التواصل هو املصدر االسايس لذلك. ولدى ظهور اية مشكلة، يظهر 

معها الغضب والتوبيخ وحتى الرضب يف بعض االحيان. ولدى النظر اىل ما تم رشحه، 

فانه من النادر جدا وجود والد او والدة يناقشون مشكلة مع اوالدهم او ناقشوها او 

حتى  يحاولون العثور عىل حل لها. ما نتحدث عنه بشكل مكرر هو غضب الوالدين 

تشهد  العائالت  بعض  ويف  عليهم.  الوالد  ورصاخ  اوالدها  عىل  للنعال  الوالدة  ورمي 

العالقات بني االخوة توترات ايضا. 

انا ال افصح عن ما يف داخيل الي احد. وهم يعلقون عىل كل يشء ويغضبون من 

كل يشء. )مرسني، فتيان، 12-15(

ومن  يشء.....  بكل  يقوموا  ان  املمكن  فمن  يعجبهم  ال  املوضوع  كان  حال  يف 

املمكن ألحدهم ان يتوقع ماذا ميكنهم ان يفعلوه. حيث من املمكن ان يغضبوا 

وان يوبخوا. ومن املمكن ان يعاقبوننا حتى. )دياربكر، فتيان، 16-18(

ويغضب  السالم  عليهم  رميت  لو  وحتى  االوقات  بعض  يف  يغضبون  الواقع  يف 

خاصة عندما يكون عائدا من العمل او مصاب بالنعاس... وحتى انه من املمكن 

وراجع  البيت  يف  "اجلس  يل  ويقول  البيت.  من  للخروج  االذن  يعطيني  ال  ان 

دروسك" عندما اكون قد حصلت عىل نتائج غري جيدة يف االمتحانات. )دياربكر، 

فتيان، 16-18(

اشهد شجارا يوميا حول مناقشة موضوع السجائر. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

بالنسبة يل ان اختي الكربى غري اجتامعية وهي تلعب االلعاب عىل هاتفها عىل 

الرسائل  بارسال  وتبدأ  رسيرها  عىل  وتجلس  غرفتها  اىل  تدخل  انها  أي  الدوام. 

القصرية عربه... وانا من االن فقدت االمل من وضع اختي الكربى. وانا ال اعري ذلك 

الكثري من االهتامم. )اررضوم، فتيان، 16-18(

2. العالقات مع الوالدة والوالد
لدى النظر اىل العالقات العائلية للمراهقني، فاننا نرى ان الوالد والوالدة هام الالعبان 

االساسيان يف هذا املوضوع. ويايت بعد ذلك االخوة الكبار وبعد ذلك االخوة الصغار. 

الوالدة  وان  العائالت.  بعض  الوالد هي عالقات حاسمة يف  مع  العالقات  ان  وحتى  

هي التي تنظم الحياة داخل العائلة وهي اكرث من يؤسس العالقات يف العائلة. وعىل 

الرغم من وجود مناذج مختلفة اال ان العالقات مع الوالد تكون عىل مسافة محددة. 

والسبب وراء ذلك هو وجود الوالد خارج املنزل ملدة طويلة )يف بعض االوقات يكون 

خارج املدينة او حتى خارج البالد( واما السبب االخر فهو انواع الترصفات التي يفرضها 

دور "االب". 

وان التواجد مع الوالدة عىل الدوام تكون له نتائج ايجابية وسلبية يف نفس الوقت. 

عاطفي  تقارب  اىل  االحيان  معظم  يف  يؤدي  الوالدة  مع  الفيزيايئ  التقارب  ان  حيث 

ويتم حل عدة مشاكل مع الوالدة ومشاطرتها ارسار وهموم عدة. ويف نفس الوقت 

تلعب االم دور الوسيط ومنظم للعالقات يف العائلة. ومن جانب اخر ممكن ان يكون 

ذلك سببا يف ظهور خالفات مختلفة ومتداخلة. ومع غياب االب ومع اضطرار الوالدة 

الستعامل السلطة فان هذا الوضع يؤدي اىل ظهور مواجهة بينها وبني اوالدها. واما 

الوالد فهو يعمل طوال اليوم ويكون خارج البيت كام ذكرنا اعاله. ولدى وصوله اىل 

املنزل فيكون "منهكا وعصبيا" وان ذلك يؤثر بشكل سلبي عىل االطفال. ويتم عكس 

مشكلة التوافق عىل جميع افراد العائلة ويقع اللوم عىل الوالد يف معظم االحيان. 

انا اتكلم مع والديت اكرث واقوم برشح كل همومي اليها. وهي من احد االشخاص 

النادرين الذين اثق بهم يف هذه الدنيا. واقوم مبشاطرتها لجميع همومي واحزاين 

ومشاكيل. وتقوم بارشادي يف كل مرة اكون فيها مهموما. )اسطنبول، فتيان، -16

)18

انا مع والديت.  البيت متاخرا وهو يعمل عىل الدوام بينام اكون  يايت والدي اىل 

مثال يحرض اىل البيت يف الساعة 12 منتصف الليل. وانا اكون قريبة من والديت 

اكرث بداعي انني اكون معها عىل الدوام أي انه هذا هو السبب وراء ذلك. )ازمري، 

فتيات، 16-18(

يعمل والدي ستة ايام يف االسبوع وحتى انه يعمل يوم االحد ايضا وحني يكون 

لديه اوقات فراغ فهو يذهب للعمل يف الحديقة أي اننا ال منيض وقت طويال معا. 

)مرسني، فتيان، 12-15(. 

باخبار  اقوم  اريد وال  ما  انني اخرب والديت بشكل عام عىل كل  انني ساقول  أي 

البالد يف معظم االوقات ولهذا السبب تكون  والدي كثريا. ووالدي يكون خارج 

العالقة بيننا عىل مسافة محددة. ولهذا السبب اشعر بالتوتر لدى وصوله ولدى 

وجوده... )مرسني، فتيات، 16-18(

الدوام.  اتناقش معها عىل  فانني  الدوام،  املنزل عىل  ان والديت تكون يف  بداعي 

)انقرة، فتيان، 16-18(

بداعي ان والدي يكون بعيدا عىل الدوام... وهو كان بعيدا من قبل ايضا حيث 

انه يعمل يف البحر. وانا برصاحة مل اشعر انه قريب مني ابدا. )مرسني، فتيات، 

)16-18
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انا ال استطيع ان اطلب املال من ايب حتى. بل اقول المي وهي من تقوم بطلب 

ذلك. )طرابزون، فتيات، 16-18(

ووالدي ايضا خارج املدينة وهو يعمل يف مدينة اسطنبول. لكن لدي عالقة جيدة 

االحيان....  بعض  يف  لكن  معهم.  خالفات  تظهر  وال  االخرين.  العائلة  افراد  مع 

ينشب الشجار بيني وبني والديت فقط. )مرسني، فتيان، 12-15(

هناك العديد من املشاكل مع والديت... ولكن االن نحن يف وضع افضل. ووالدي 

يسافر عىل الدوام ويحرض اىل البيت مرة كل شهرين او ثالثة اشهر وعندما يحرض 

اىل البيت ال يبقى فيه كثريا  حيث يبقى ملدة يومني كحد اقىص. ولهذا السبب انا 

مل اتعرف عىل والدي كثريا. لكن والديت ايضا بدأت بالعمل وهي االن ال تتواجد 

يف البيت كثريا. ونحن نترصف عىل هوانا وبحرية. وهم يهملوننا كثريا ويف هذه 

االيام. )طرابزون، فتيات، 16-18(

يعاين  وهو  البيت  اىل  ويايت  شديد  توتر  يف  تضعه  والدي  عمل  طبيعة  ان 

ويف  املساء  حتى  الصباح  من  مستمر  بشكل  يعمل  انه  بداعي  كبري  توتر  من 

بعض  ويف  والديت.  مع  بالطبع  يحصل  والشجار  الشجار  يحصل  االحيان  بعض 

واحدة...  ملرة  ولو  اسبوع  كل  يف  يتكرر  وهذا  للرضب...  نتعرض  االوقات 

)12-15 فتيان،  )مرسني، 

ويظهر ان النقاشات يف العائالت تحدث يف اطار عدة مواضيع محددة. ويايت عىل راس 

ذلك مراجعة الدروس. ان موضوع الدروس يرتبط بشكل متكرر بقضاء الوقت عىل 

الحاسوب. وما يريده الوالد والولدة هو ان يقيض اوالدهم اوقات اقل عىل الحاسوب 

ومن  االطار.  هذا  املستمر يف  بالضغط  ويقومون  لدروسهم  كافيا  وقتا  يخصصوا  وان 

اوالدهم  الذين يجلسون مع  والوالدة  للوالد  اخر مل يظهر بشكل كثري منوذج  جانب 

ويخططون لقضاء الوقت معهم وارشادهم لالستعامل الفعال للوقت الوالدهم عندما 

كانوا صغارا. واحد املشاكل التي تواجه املراهق مع والده ووالدته هي الوصول يف وقت 

متاخر اىل البيت. ولهذا االمر جانبني: االول هو اعتبار االهل ان بقاء ولدهم اىل ساعة 

متاخرة يف الشارع هو امر غري مرغوب به واالمر الثاين هو اعتقادهم بان الوقت الذي 

يقضيه ولدهم يف الشارع يكون عىل حساب الساعات املخصصة للدراسة. واملوضوع 

الذي متت مناقشته كثريا يف العائلة هو موضوع السجائر. 

انا اتشاجر مع والدي عىل الدوام وال يوجد توافق بيني وبينه اال ان عالقتي مع 

ايضا مع اخي عىل  اتشاجر  والديت جيدة جدا. ونحن متفقان بشكل جيد. وانا 

استعامل  عدم  مني  طلبه  عام  بشكل  هو  والدي  مع  الشجار  وسبب  الدوام... 

الحاسوب كثريا وطلبه ان ادرس باستمرار وان اعزف عىل الغيتار وان اقوم بهذا 

وذاك. )مرسني، فتيان، 12-15(

والدي يغضب مني لدى خروجي من املنزل ليال وخاصة يف وقت االمتحانات ويف 

وانا  نتكلم كثريا  . ال  االوقات نكون عىل مسافة من بعضنا وتسوء عالقتنا  تلك 

اجلس يف غرفتي عىل الدوام وال اقوم باي يشء يف غرفتي، اال انني ادرس بجهد 

وعندما احصل عىل نتائج غري جيدة يف االمتحانات ، يقولون يل ان ذلك حصل 

"النك مل تدرس جيدا" و"يجب ان ال تخرج مع اصدقائك" عىل هذا الشكل يعني. 

)اسطنبول، فتيان، 16-18(

اريد ان اكون رصيحا، انا ادخن السجائر. وبشكل عام ان جميع املشاكل تكون 

حق  عىل  انه  واعرف  ذلك  واعرف  مصلحتي  يريد  انه  الواقع  ويف  ذلك  بسبب 

بذلك.  بسبب  تكون  املشاجرات  ان جميع  السبب  ولهذا  ذلك.  اعرتض عىل  وال 

)طرابزون، فتيات، 16-18(

تطرق يف االجتامعات اىل موضوع التناقض يف الترصفات للوالد والوالدة. وان النموذج 

مع  ولوالدهم  لوالدتهم  االوالد  مقارنة  هو  املوضوع  هذا  حول  اعطي  الذي  املحدد 

اقرانهم. ويالحظ انها تكررت عملية املقارنة التي تشمل بشكل خاص مراجعة الدروس 

او الحصول عىل نتائج جيدة يف االمتحان. وتكمن املشكلة االساسية هنا يف الترصف 

الذي يتبعه االهل لتشجيع االوالد قد  يؤدي اىل خلق مفهوم التقليل من شأن االبن. 

العقوبة واملكافأة. وتطرق يف  بالعالقات بني  وان هذا املوضوع مرتبط بشكل قريب 

االجتامعات بشكل اكرب اىل موضوع العقوبات، اما مصطلح املكافأة فلم يستعمل كثريا. 

ولوحظ ان االوالد  يذكرون بواجباتهم ولكن ينقصهم الوعي العام حول حقوقهم. وان 

جهل الوالد والوالدة يف بعض املواضيع املعنية والتي تتعلق بأوالدهم، ينعكس سلبا يف 

عدم االهتامم باالوالد وتعزز شعور خيبة االمل لديهم يف موضوع العالقات مع االهل. 

واالهل يحبون اوالدهم ويتمنون الخري لهم. وما يريدون ألوالدهم هو حاميتهم من 

املخاطر التي تحدق بهم يف الخارج . ان املصدر الدائم للشجار لدى االهل هو احتامل 

تاسيس اوالدهم لعالقات صداقة سيئة ودراستهم ونجاحهم يف االمتحانات وعالقاتهم 

مع اصدقائهم. ومعظم االهل ال يعلمون كيفية التعامل مع هذه املشاكل ويعلمون 

انهم يقدمون افضل ما لديهم اىل اوالدهم. وعىل الرغم من ذلك فان االبناء يعتربون 

ان هذا ليس الحل االنسب لذلك. 

وانت  حققته  ما  اىل  "انظري  خاص.   بشكل  الجريان  ابنة  وضع  عن  الحديث 

انهم  كبري حيث  باستياء  اشعر  انا  يل  بالنسبة  اي يشء"...  تحقيق  تستطيعي  مل 

ميدحون ابنة احدهم أمامي. "وانه ملن املحزن استعاملهم "لكلامت لن تنفعي يف 

تحقيق اي يشء ولن تنجحي يف اي يشء". )دياربكر، فتيات، 16-18(

ما يقومون به يف معظم االحيان هو قولهم" ا انظر اىل ولدهم فهو يركز يف دراسته 

فقط وهل ترى كيف ينجح؟. وانظر اىل ولدك انت". وانا بدوري اطلب منهم " يف 

هذه الحالة تخلوا عني وتبنوه هو". )طرابزون، فتيان، 12 – 15(

بشكل عام يحاولون مقارنتا مع اشخاص اخرين عىل الدوام وخاصة مع اقربائنا، 

حيث يقولون "انظر اىل ابنه فقد كسب حق الدخول اىل كلية الطب" وانت عاجز 

ويبدأ  الناس؟"  عنا  "وماذا ستقول  كثريا"  انك درست  "مع  ويقولون  النجاح  عن 

الشجار من هذه النقطة. )انقرة، فتيان، 16-18(

معهم  يتخذونها  التي  والوالدة  للوالد  املواقف  يف  التناقض  عن  املشاركون  وتحدث 

وخاصة عن مناذج املقارنة مع االشخاص االخرين. 

نحن نرى معاملة االطفال ان كان ذلك يصب يف مصلحة ويل االمر واذا ال يصب 

االمر يف مصلحته فانه يتعامل معنا عىل اننا كبار... )ازمري، فتيان، 16-18(

عندما اقول لها "انظري والدته تعطيه مبلغ 25 لرية وانت ملا ال تعطيني هذا املبلغ؟". 

فعندها تقول " ال يهمنا ما يقوم به الناس االخرين". )طرابزون، فتيان، 12-15(
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فيقولون  ما،  امتحان  اكرث من عالمتي يف  مثال عندما يحصل صديق يل عالمات 

"انظر انت لن تستطيع ان تكون ناجحا بقدره" وعندما احصل عىل عالمة اعىل 

من عالمته يف االمتحان االخر وعندما اسالهم عن رايهم فيكون الجواب "وما شأين 

أنا يف ذلك". )مرسني، فتيان، 12-15(

ان التدخل يف بعض االوضاع التي تتعلق باألوالد من قبل الوالدين، سيتحول اىل محاولة 

للوالدين بتوجيه رغبات االوالد وفقا ملا يرغبون هم به. ويف مثل هذه االوضاع ال يتم 

تظهر مخططات  بل  وميلوهم  االوالد  نحو مستقبل  املوجهة  بالخطط  كثريا  االهتامم 

االهل بشكل بارز اكرث. وان الضغط املطبق عىل االوالد من قبل الوالدين سيكون سببا 

يف عناد االوالد بشكل اكرب وثبت انه يتخىل عن القيام بامر ما كان يرغب يف القيام به، 

اال ان سبب تخليه عن ذلك هو الضغط املامرس عليه. ويف بعض العائالت من املمكن 

للوالد والوالدة ان يتخذوا موقفا مختلفا. 

انا اتحدث عن والدي بشكل اكرث وانا اتحول اىل االنسان الذي يريدين ان اكون 

عليه. وهذا ما يخلق خالف بيننا. )ازمري، فتيان، 16-18( 

الذي سادرسه  الفرع  باختيار  وانا قمت  تقنية صناعية  مهنية  ادرس يف  االن  انا 

وهو فرع الكهرباء وااللكرتونيات ووالدي يتوقع مني ان اكون "مهندس كهرباء 

والكرتونيات" وهو يطلب مني ذلك عىل الدوام ويستمر بطلب ذلك. يف الواقع 

هديف كان ان اكونا بحارا لكن مع وصويل اىل مرحلة الثانوية مل يقبل بان التحق 

بالبحرية وبعد ذلك كسبت فرع البحرية لكنه مل يقبل بان التحق بالبحرية  ايضا 

وكسبت فرع السياحة لكنه مل يقبل بها ايضا وأمرين بقوله " ستلتحق باملهنية". 

)مرسني، فتيان، 12-15(

كان هديف ان التحق بجامعة البحر املتوسط... لكن والدي مل تكن تعجبه. ومل يكن 

يرغب والدي يف ارسايل اىل مدينة بعيدة لاللتحاق بالجامعة. وحتى انهم مل يقبلوا 

بان تذهب اختي ايضا. )طرابزون، فتيات، 16-18(

تشاجرت أمس مع والدي بشدة والسبب هو ارصاره عيل بان "التحق بالجامعة 

الدخول  كسبت  اذا  فان  مدينة  اىل  بالذهاب  ساقوم  "انني  فاقول  انا  اما  هنا" 

اىل الجامعة فيها وان مرصة عىل ان اغادر طرابزون". وحتى ان االمر وصل اىل 

بالجامعة يف طرابزون وهي مدينة  التحق  ان  املمكن  وانا من  وضع ال يحتمل. 

جميلة بالفعل وجامعتها جيدة. ولكن بداعي انه يجربين عىل ذلك فانني لن اقبل 

بالدراسة يف جامعة طرابزون. )طرابزون، فتيات، 16-18(

متلك  ووالديت  عام.  بشكل  االوامر  تصدر  التي  والديت هي  فان  لوضعنا  بالنسبة 

شخصية مستبدة نوعا ما. اي اذا قالت ان امرا ما يجب انم ينفذ فان هذا االمر 

سنفذ ال محال.  وبالنسبة لها ال تسألنا ابدا. ولهذا السبب ال تهتم بنا كثريا ومن 

يهتم بنا هو والدنا بشكل اكرث. ويف بعض االحيان يقول "هل نقوم بتنفيذ االمر 

عىل الشكل التايل وبالنهاية هذا واجبنا". والدي يايت ايل ويستشريين ولكن والديت 

ال تسألني ابدا وتقوم بتنفيذ ما ترغب به هي فقط. )طرابزون، فتيات، 16-18(

الصداقة  العائالت حساسة جدا يف موضوع عالقات  بان  فانه فهم  اخر،  ومن جانب 

ألوالدهم. والسبب الرئييس لذلك هو موقف الويص للوالدين عىل اوالدهم كام تحدثنا 

عن ذلك اعاله. حيث ان الوالد والوالدة يهمهام موضوع اصدقاء اوالدهم من حيث 

اكتساب عادات حسنة.

وفهم من عدة اجتامعات ان العائالت ال توافق عىل عالقات الصداقة للمشاركني. وان 

عائالتهم.  اصدقائهم عن  مع  لعالقاتهم  اليافعون  بعض  اخفاء  اىل  يؤدي  الوضع  هذا 

ووفقا ملا رشحه اليافعون، فانه فهم بان العائالت يخافون من ان يقيض اوالدهم اوقات 

ذلك عىل  من  يخافون  وانهم  لهم  سيئا  يكونون منوذجا  ان  املمكن  من  اشخاص  مع 

الدوام ويشعرون بالقلق من ذلك. 

وماذا يسعني ان اقول فبالنسبة اليهم ان جميع اصدقايئ هم اصدقاء غري نافعني. 

ولهذا السبب ال اتحدث عنهم امامهم ابدا. وال اعرفهم عىل اصدقايئ حتى. )انقرة، 

فتيان، 16-18(

يطلبون "عدم املصادقة مع هؤالء االشخاص" وحتى انني ال ادخن السجائر ابدا. 

ويقولون "سيجعلونك تدخن السجائر وهم سيقومون بعمل ما وسيلقون باملالمئة 

عليك". )انقرة، فتيان، 16-18(

اذا قمت  ما سيقولون  اعلم  انني  بداعي  )اصدقايئ(.  عليهم  اهيل  اعرف  ال  كال 

بذلك "تعرفت عىل اشخاص من شاكلتك". وانا اصحاب اصدقاء يشبهون منطي 

انا. وهم اصدقاء من عىل الفايسبوك واالصدقاء الذين التقي معهم وجها لوجه 

واصدقايئ من املدرسة واملدرسة القدمية... وال يرغبون بان اتكلم مع أي من هؤالء 

بان  ارغب  السبب ال  ولهذا  املثال...  تريده جديت عىل سبيل  ما  االصدقاء وهذا 

يعرفوا بامرهم. )مرسني، فتيات، 16-18(

بالتجول  اخي  يقوم  بان  يرغب  ال  ووالدي  جدا.  سيئون  االكرب(  )اخي  اصدقاء 

ووالدي  بسببهم.  التدخني  بدء  املثال  سبيل  وعىل  مختلفة...  واشكالهم  معهم. 

يحاول ان يقنعه بالعدول عن ذلك. وال يستطيع التوقف عن التدخني النه تعود 

عليها. وهم يحاولون ان يبقوه بعيدا عن هؤالء لكن كلام حاولوا ذلك كلام زاد 

عىل  اتركوين  و"يقول  بحاله"  "يرتكوه  ان  منهم  ويطلب  بهم.  االكرب  اخي  تعلق 

راحتي".)مرسني، فتيات، 16-18(

اذا كان املوضوع يتعلق بصديقة يل فان عائلتي ترحب بذلك. لكن اذا كان االمر 

يتعلق بصديق شاب يل فهم يحاولون وضع مسافة بيني وبينه. لكن ال ميكن عمل 

أي يشء فان هذا هو صديقي. ولكنهم اذا قالوا يل امر مامثال فباستطاعتي ان 

اعرفهم عليه. )مرسني، فتيات، 16-18(

او عندما  نتحدث عن وسط االصدقاء  املثال عندما  .... عىل سبيل  والله والدي 

اصدقاء  تصادق  "ال  يل  يقول  فانه  قذرين،  اصدقاء  فيه  يكون  وسط  اىل  ادخل 

قذرين كهؤالء" )دياربكر، فتيان، 16-18(

ابدا. وال  لوالدي  بذلك  ابوح  ال  فانني  املدرسة غري جيدين  اصدقايئ يف  كان  اذا 

اتحدث عن ما يقوم به اصدقايئ وال اتحدث عن ما يحصل معهم ابدا. واذا قلت 

ذلك او تحدثت عنه فان والدي سيحاول تقييد حريتي. )دياربكر، فتيات، 16-18(

ان االحساس برضورة حامية االوالد لدى االهل، يؤدي يف بعض االحيان اىل تحول 

ذلك اىل موقف ميارس فيه الضغط عليهم. واشتىك بعض املشاركون من الترصفات 

انواع  يصادقون  الكبار  فان  لهم  وبالنسبة  والوالدة.  الوالد  من  هذه  الضاغطة 

مختلفة من الناس يف ايامهم العادية ولذلك فانهم يحاولون ابعاد اوالدهم عن 

197 تقرير البحث النوعي ت ب م م 2013 



الوسط الذي من املمكن ان يرض بهم. وكنتيجة لذلك تظهر بعض القيود وخاصة 

عىل الخروج اىل الشارع يف منتصف الليل. واضافة اىل ذلك فان الوالد والوالدة 

يترصفان بشكل حساس جدا وخاصة حول ذهاب االوالد اىل مكان ما من دون 

هذا  للكبار يف  الحق  املشاركني  بعض  يعطي  االحيان  بعض  ويف  بذلك.  اعالمهم 

لدى  ووالدهم  والدتهم  من  الحرية  ببعض  يطلبون  االحيان  بعض  ويف  الترصف 

حديثهم عن القيود املفروضة عليهم. ويدعون انهم ال مينحون الحرية من قبل 

والدتهم ووالدهم وان ذلك ادى اىل االرضار بثقتهم بنفسهم. 

باعتقادي ان والدي يتعرف عىل انواع مختلفة من الناس يف املكان الذي يعمل فيه، 

اعتقد انه هذا السبب وراء طلبه مني بان ال "اذهب اىل اماكن معينة " وان "اكون 

حذرا". واعتقد مصدر ذلك هو املحيط املوجود فيه. )ازمري، فتيات، 16-18(. 

انتقادنا والتدخل يف شؤوننا. وانا اعمل واعاين من ذلك.  وحبذا لو يتوقفوا عن 

وعىل سبيل املثال يعطوننا امثلة سيئة عىل الدوام . وعندما اقول لهم اريد ان 

انام عند صديقي هذه الليلة فال يوافقون ويقولون:" ان هذا الشخص من عصابة 

رسقة االعضاء البرشية... وسوف يخدرك ... ويقطعك ويجعل تغيب عن الوعي 

بهذه الطريقة..." واالمهات معقدات قليلة. )انقرة، فتيان، 16-18(

بالنسبة الخبارهم حول ذهايب اىل مكان ما، فانا احصل عىل االذن من والدي اال 

ان والديت ترفض عىل الدوام ولهذا السبب الجأ للحصول عىل االذن من والدي. 

والسبب وراء اخباري لوالدي بذلك هو اذا اردنا ان نخرج اىل الشارع فاننا ال نعلم 

ماذا سيحصل لنا هناك.... والرجل قام بوضع السيارة عىل قارعة الطريق وقام احد 

اخر برسقتها وفر بها،  مثال .... وبالطبع ستعرف والديت بذلك ولهذا السبب احصل 

عىل االذن منها. او يف حال كنت ساتشاجر مع احدهم فانني اكون قد "حصلت 

االحوال  الشارع. ويف هذه  اىل  للخروج  االذن  مثال "حصلت عىل  او  االذن"  عىل 

احصل عىل االذن . وسيقلق والدي ووالديت يف حال خروجي من دون الحصول 

عىل االذن. )مرسني، فتيان، 12-15(

يعطوننا  ان  يجب  انهم  وباعتقادي  الشكل....  هذا  عىل  علينا  املطبق  الضغط 

الحرية بعض اليشء والحرية مهمة بالنسبة يل. اال انهم يربوننا تحت ضغط كبري 

جدا. واىل حد ما انه من املمكن ان ياتوا اىل املكان الذي نوجد فيه يف أي لحظة. 

)ازمري، فتيات، 16-18(

انا اقول ذلك عن طريق النظر اىل املحيط الذي انا فيه. وان عمي وزوجة عمي 

ايضا يطبقان نفس الترصفات عىل اوالدهم. أي انهم ال يرتكونهم عىل حريتهم. 

وهم اىل جانبهم عىل الدوام ومل يبقى لديهم ثقة بالنفس. وهم بحاجة اىل من 

يقف اىل جانبهم عىل الدوام. واعتقد ان ذلك ال ينبغي ان يكون عىل هذا الشكل. 

)ازمري، فتيات، 16-18(

ان القول املشرتك يف املناقشات التي نفذت مع املجموعات من الشباب الذكور من فئة 

15-12 من العمر، هو انه عىل الرغم من حصولهم عىل االذن من والدتهم ووالدهم 

مجموعة  حول  اما  جدا.  صعبا  وضعا  يكون  املنزل  من  الخروج  ان  اال  الخروج  قبل 

الشباب الذكور من فئة 18-16 من العمر، فانهم يستعملون كلمة "اخربتهم" عوضا عن 

كلمة حصلت عىل االذن. اما بالنسبة للفتيات فان خروجهن من املنزل يف وقت املساء 

هو وضع غري محبذ به بالنسبة لعائالتهم. 

انا بشكل عام اتصل بهم عندما ال استطيع العودة اىل املنزل. وهم مل مينعوين من 

قبل ويعطونني االذن عىل الدوام اال انني اسألهم وذلك من باب التهذيب. وانا 

مرتاح يف هذا املوضوع أي انه يف حال كنت سأتاخر عن املنزل وساعود يف حوايل 

الساعة 3 – 4، فاتصل بهم واخربهم بانني سأتأخر واقول "ليكون لديكم علم". 

وانا اطلب االذن يف حال ال استطيع العودة اىل املنزل. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

بالنسبة يل يجب ان ال نبقى خارج املنزل اىل ساعات متاخرة ويجب ان ال نكون 

يف الخارج بعد الساعة العارشة مساءا. ويجب ان اعود اىل البيت اىل ذلك الحني يف 

حال كنت يف الخارج مع اصدقايئ. )اسطنبول، فتيات، 12-15(

ومن جانب اخر، لوحظ انه لدى تعرض االوالد للضغط املامرس عليهم، فانهم يلجؤون 

اىل اساليب مختلفة للتخلص من هذا الضغط. ومن هذه االساليب هو الحصول عىل 

وهم  والوالد.  بالوالدة  تتعلق  مختلفة  "اسرتاتيجيات"  وتطوير  خاص  بشكل  االذن 

يعلمون بشكل جيد أي االمور التي تسمح بها الوالدة ويعلمون ما ال يسمح به الوالد 

توجه  هو  العالقات  لهذه  السلبي  والجانب  االساس.  هذا  عىل  يترصفون  وهم  ايضا 

االوالد لخيار اظهار موقف غري صادق. حيث انهم ال يعكسون بشكل كامل للحقيقة 

يف االوقات املختلفة التي يرغبون فيها بالقيام مبا يرغبون به وهذا ما ظهر من بعض 

املشاركني. 

انا اطلب من والديت ما تستطيع ان تعطيني االذن حوله واطلب من والدي ايضا 

ما يستطيع ان يعطيني االذن حوله. )مرسني، فتيان، 12-15(

نعم اطلب االذن من والديت عىل الدوام. ووالديت تتكلم مع والدي عن املوضوع... 

احاول  السبب  ولهذا  الدوام  عىل  نتشاجر  ونحن  كثريا.  والدي  مع  اتفق  ال  وانا 

الحصول عىل االذن من والديت بشكل دائم. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

والديت  االذن من  احصل عىل  فانا  املنزل.  اخرج من  عندما  االذن  تتحدثون عن 

كالدكان  قريب  املكان  كان  اذا  املوضوع.  باختالف  يختلف  والوضع  عام  بشكل 

بعيدة  مسافة  عىل  املكان  كان  اذا  اما  والديت  من  االذن  اطلب  فانني  القريب 

ويحتاج مني ان استقل الحافلة فانني مجبور الن اطلب االذن من والدي بداعي 

والدي.  اىل  باخر  او  بشكل  سيصل  ذلك  فان  الخارج  يف  احد  أي  راين  اذا  انه 

)اررضوم، فتيات، 16-18(

انا اذهب اىل عمتي يف االوضاع التي ال تعطيني والديت االذن فيها.  بشكل عام 

واترصف وكاين سابقى عندها. وبعد ذلك انسحب من عندها بشكل خفي... وهي 

)عمتي( متلك القدرة عىل تفهم الشباب. وهي ترشح بشكل جيد وتفهمني بشكل 

جيد. )دياربكر، فتيات، 16-18(

بشكل عام ان اخرج من املنزل من دون الحصول عىل االذن حيث انني اطلب 

االذن منهم اال انهم ال يسمحون يل بسهولة. عىل سبيل املثال اقول انني ساذهب 

اىل  مكان  عىل مسافة قريبة عندما اكون انوي الذهاب اىل مكان بعيد. )مرسني، 

فتيان، 12-15(

يتعلق  فيام  االذن  عىل  الحصول  احاول  فانا  اذن  عىل  الحصول  استطع  مل  اذا 

مبوضوع اخر. عىل سبيل املثال انا احب التجول مع قريبي وهم يسمحون يل ان 
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اذهب مع قريبي للعب عىل اساس ذلك اذهب ويف الوضع الذي ال يعطوين االذن 

فيه فانني اطلب منهم السامح يل بان افتح الحاسوب وهو يقولون يل بانه بامكاين 

ان استعمل الحاسوب. )مرسني، فتيان، 12-15(

اضافة اىل املشاكل التي تنعكس عىل الشباب وخاصة يف فرتة املراهقة، يكون مصدرها 

وجودهم يف جو متوتر بسبب االمتحانات ومن املمكن ان ينتظروا الدعم من املحيط 

املقرب منهم ومن عائالتهم اوال ومن مدرسيهم ويحاولون العثور عىل من يتشاركون 

معهم مشاكلهم. وان ذلك ال يقوم به العديد من املراهقني بسبب طراز الحياة التي 

يتبعونها واالسباب الثقافية والحياة التي يتعبها االهل وال يقومون بالتحدث عن الحياة 

الخاصة كثريا مع والدتهم ووالدهم. 

ال يوجد جوانب مشرتكة كثرية اتحدث فيها مع والديت ووالدي. أي ان ذلك يحدث 

بشكل ال ارادي. واعتقد ان اختالف العرص الذي  نعيش فيه هو السبب وراء ذلك. 

)دياربكر، فتيان، 16-18(

انني اقيض وقتي مع عائلتي. حيث  حتى اذا كنت يف املنزل فان ذلك ال يعني 

ان الجميع يكون مشغوال بامور اخرى. وال يوجد هناك امر مشرتك نقوم به معا. 

باعتقادي ان ذلك ال يعني اننا نقيض اوقات مشرتكة معا. وعندما نكون يف املنزل 

ال تكون لنا عالقة عىل الدوام. اال اذا كنا سنشاهد التلفاز معا. )دياربكر، فتيات، 

)16-18

عىل سبيل املثال ان اردنا ان نتحدث مع بعضنا يف نفس املكان نحن االربعة ، 

فان يف ذلك اليوم تكون الكهرباء مقطوعة او ان يشء ما سيحصل مثال. واضافة 

اىل ذلك نجتمع مرة كل اسبوعني للذهاب اىل السينام او للعشاء خارج املنزل عىل 

سبيل املثال. وبعد ذلك كام قلت لكم يعود الجميع اىل قوقعته من جديد. ويكون 

كل منا يف غرفته ولكن تحت سقف واحد. )طرابزون، فتيات،16-18(

من جانب اخر، وعىل عكس ما رشح اعاله فتوجد هناك مناذج تكون فيها العالقات 

ذلك  وان  منظم.  وبشكل  الشجار  عن  وبعيد  جيد  بشكل  تسري  العائلة  يف  الداخلية 

يظهر يف جوانب مختلفة من حياة العائلة التي يعيش فيه االوالد بسالم مع والدتهم 

ووالدهم واخواتهم. ويكون االتصال بني افراد العائالت التي تكون عىل هذا الشكل 

منظام. ويكون مفهوم "املشاركة" مفهوما مهام جدا. وان املشكلة الرئيسية يف العائلة 

هي املشاركة ونعني باملشاركة، الوقت الذي ميضونه معا. وانه من املهم جدا ان مييض 

افراد العائلة الوقت مع بعضهم من حيث تاسيس العالقات الجيدة. وان الجو العائيل 

الهادئ ينعكس عىل شكل تطوير يف الحرية والراحة والثقة اكرث لدى الشباب وهذا 

ما تم مالحظته. 

ال، انا اتحدث معهم. وبامكاين ان اقول لهم كل يشء بكل راحة. واذا كان هناك 

ترصفاتهم  يف  نقص  هناك  انه  فيها  اشعر  التي  االوضاع  يف  او  يعجبهم  ال  وضع 

تجاهي عىل سبيل املثال فانني استطيع ان اقول " انكم تترصفون تجاهي عىل 

هذا الشكل ولكن اذا ترصفتم عىل هذا النحو سيكون افضل". واقول لهم ماذا 

افكر حولهم. وعىل سبيل املثال ياخذ والدي راي حول عمل جديد يريد ان يبدأ 

به. أي انه يسالني "ما رايك يا ابنتي حول قيامي بهذا العمل او ذلك العمل ". أي 

ان الحديث بينا جيد جدا. )مرسني، فتيات، 16-18( 

انا ابدأ بالحديث ، احاول ان اكون صديقة مع والدي ووالديت. واالصح انهم هم 

من يحاولون  ان يكونوا اصدقاء معي. )مرسني، فتيات، 16-18(

العالقة بيني وبني والدي جيدة جدا. وهو متعلق يب كثريا. والعالقة بيني وبني 

والديت 

جيدة جدا ايضا واذا اضطر االمر فان والديت تعلم كيف تكون صديقة معي بشكل 

جيد. )دياربكر، فتيات، 16-18(

ال، بالنسبة لنا ان قضاء االوقات املشرتكة معا كعائلة هو امر جميل. ويتصل بنا 

عمي يف املساء ونجتمع امام سيارته ويقول انه سيأخذنا اىل منتزه النوروز واىل 

مدينة املالهي وكذلك ياخذنا اىل اماكن مختلفة اخرى. )دياربكر، فتيات، 16-18(

عالقتي انا بوالديت جيدة جدا وبامكاين ان احدثها عن كل يشء بكل راحة. وهي 

تتقبل ذلك بكل راحة... وال وجود للعنارص املقيدة يف منزلنا. ومن املمكن القول 

ان "لدي والدة اجتامعية". ووالدي هكذا ايضا وهو ال يتدخل ابدا. وانا اتحدث 

مع والديت يف املواضيع التي اتحدث فيها مع اصدقايئ. )دياربكر، فتيات، 16-18(

عىل سبيل املثال، نذهب اىل الشاطئ ويف بعض االحيان نذهب للسباحة يف البحر 

القدم مع والدي ونلعب  اليوم ويف بعض االحيان نذهب اىل ملعب كرة  خالل 

هناك. وتايت والديت ملشاهدتنا ايضا. ويف بعض االحيان نلعب يف لعبة االسلحة مع 

والدي عىل البالي ستايشن ونفتح التلفاز ونلعب سويا. أي اننا نقيض وقتا ممتعا 

معا. )مرسني، فتيان، 12-15(

انا اكون مع عائلتي عىل الدوام. أي نحن معا عىل الدوام. نقوم بالجلوس معا 

يف اوقات الفراغ ونقوم باعاملنا معا. وانا ال اشعر بالصعوبة يف ذلك. )طرابزون، 

فتيات، 16-18(

نقوم بلعب االلعاب معا كعائلة يف اوقات الفراغ. حيث اننا نذهب اىل املزرعة 

فتيات،  )اسطنبول،  معا.  االوقات  ومنيض  هناك  اىل  ونذهب  جديت  متلكها  التي 

)12-15

العالقة جيدة بيني وبني والديت ووالدي. يف الواقع عالقتي مع اخي احسن بكثري 

وال استحي منه وانا اشعر بالسعادة معه. واشعر انني يف امان. واقوم مبشاركته 

باملشاكل من دون اية تردد . ونحاول العثور عىل حل مشرتك معا. أي ان التواصل 

بيننا هو يف وضع جيد. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

ومن جانب اخر، ظهر بعض املشرتكني الذين ال يشاركون أي يشء مع عائالتهم. ولوحظ 

انه يف بعض العائالت يكون لكل فرد منهم مجال اهتامم خاص وان كل فرد يعيش يف 

حياته الخاصة وانه ال وجود لعالقة بني افراد العائالت. حتى انه هناك مناذج ال توجد 

فيها امكانية التجمع معا حتى حول طاولة الطعام. 

اذواق  لدينا  ونحن  البعض  بعضها   مع  تتوافق  ال  اذواقنا  ان  املثال،  سبيل  عىل 

مختلفة كثريا ولهذا السبب يحصل الشجار بيننا. )طرابزون، فتيات، 16-18(
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انا ال اقيض االوقات الكثرية معهم يف هذه االوقات. وبدات بالذهاب اىل املدرسة 

الثامنة  الساعة  من  املساء.  حتى  الصباح  من  فيها  الوقت  واقيض  التحضريية. 

صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا. وعندما ايت اىل املنزل اشعر وكانني ال امتلك 

الرغبة  يف العودة اليه. اذ اترك محفظة كتبي واخرج من البيت واقوم بالتنزه مع 

اصدقايئ. )اررضوم، فتيان، 16-18(

انا ال اذهب اىل الخارج، أي اننا ال نخرج مع والديت ووالدي اىل الخارج معا. واذا 

رغبنا يف الذهاب معا لتناول الطعام فاننا نخرج فعال ولكن هذا االمر يحصل مرة 

واحدة كل شهر او عام. )اررضوم، فتيات، 16-18(

مع  اتنزه  وانا  ابدا.  اجتامعيا  ليس  والدي  وان  والدي.  مع  االوقات  الاقيض  انا 

اصدقايئ عىل الدوام يومي السبت واالحد. ووالدي ال يحبذ ان ياخذنا اىل أي مكان 

يوم االحد. )مرسني، فتيان،12-15( 

الطعام  تناول  توقيت  يكون  عام  وبشكل  املنزل.  يف  االكل  نفس  ناكل  ال  نحن 

مختلف بيننا والجميع مختلف عن االخر ونحن ال نتناول ما يتناوله والدي من 

الطعام ابدا. ووالديت تعد له الطعام بشكل منفصل. و هو يايت متاخرا اىل املنزل 

عىل الدوام. ويتم اعداد الطعام مرتني او ثالث مرات. )دياربكر، فتيات، 16-18(

ال يهتم احدنا باالخر يف املنزل حيث ان احدهم يتفرج عىل التلفاز واالخر يتصفح 

يف هاتفه والجميع يقيض وقته باشكال مختلفة. ويحل املساء نتناول العشاء ويف 

بعض االحيان ال يكون هناك عشاء حيث نكون قد نسينا اعداده حتى. )طرابزون، 

فتيات، 16-18(

ان عالقة الثقة التي تكون بني االهل وبني االوالد، تظهر عىل انها احد العنارص االساسية 

للعالقات داخل العائلة. وظهرت يف االجتامعات التي عقدت مناذج ايجابية وسلبية من 

هذه الزاوية. وكام رشح اعاله فانه يف االوضاع التي يحسب فيها املكان الخارجي عىل 

انه مكان ميلء باملخاطر فان النامذج التي يشعر فيها اليافع بانه يثق بعائلته، هي 

العائلة عىل االصدقاء، شكل  النامذج فان تعرف  قليلة جدا. وكام ظهر يف احد هذه 

تاثريا ايجايب. 

اقوم باي يشء يسء فانها تثق يب كثريا. عىل سبيل  بانني ال  مبا ان والديت تعلم 

املثال اذهب انا واصدقايئ اىل الساحل واسبح معهم يف البحر فهي تثق يب كثريا. 

وهي تعلم جيدا بانني ال ميكن ان اقوم بامور تؤدي اىل االساءة ايل او االرضار يب 

)مرسني، فتيان، 12-15(

والديت تعرفت عىل اصدقايئ. وهي تعرفت عىل جميع اصدقايئ يف الواقع. ولهذا 

السبب هي مرتاحة حول هذا املوضوع. وهي تجتمع مع عائالتهم ومع امهاتهم 

جميعا. ولهذا السبب ال تحصل املشاكل ابدا. )مرسني، فتيات، 16-18(

يثقون يب مائة باملائة. ويعلمون انني ال ميكن ان اقوم بامور سيئة ابدا. عىل سبيل 

املثال انني لن اشارك صديقي يف الشجار الذي يفتعله او يف امور مشابهة اخرى 

ويعلمون انني ال العب بااللعاب الضارة وخاصة اللعبة التي تسمى بالطابة املتفجرة 

او ما يسمونها باملتفرقعات وهي امور خطرية جدا. )مرسني، فتيان، 12-15(

اما بعض املشاركني فقد ذكروا ان عائالتهم ال يثقون بهم. وبينام يتحدث احد املشاركني 

الخارجي".  باملحيط  نثق  ال  ولكننا  بك  نثق  "نحن  تقول  عائلته  فان  االمور  عن هذه 

اضافة اىل ذلك فان هناك نقطة تلفت النظر اىل عدم ثقة املشاركني بعائالتهم. وان ذلك 

يظهره عىل انه عنرص غري موثوق به عامة وهذا ما يشعر به تجاه املجتمع واملحيط. 

.... "نحن مل نكن نقوم بذلك يف السابق. وانتم االن تريدون املزيد من الحرية. عمركم 

ما زال صغريا". يف الواقع هم يثقون بنا لكن يا حبذا لو يجعلونا نشعر بذلك من قبلهم. 

وهم يرددون عبارة "نحن نثق بك ولكن ال نثق باملحيط" ، لكن طاملا لدينا راس نفكر 

به فاننا لن نتعرض الي اثر سلبي

انا ال اشعر بان "عائلتي يثقون يب" )مرسني، فتيان، 12-15(

والدي ال يثق يب ابدا. )مرسني، فتيان، 12-15(

وكام تعلمون هناك قول مشهور... "ال تثق بوالدك حتى، يف هذا العرص". انا ال اثق 

باي احد ابدا. أي انه برأي  يجب ان ال تثق باحدهم ابدا. عىل سبيل املثال عندما 

تحصل بعض االمور، فانني ال استطيع معرفة املكان الذي اتت منه املشكلة وعىل 

سبيل املثال يعطون وعدا ال يستطيعون تنفيذه فيغضب ذلك الناس. )طرابزون، 

فتيات، 16-18(

انا ال اثق بوالديت ابدا فانني اسمع ما اقوله المي من والدي. )طرابزون، فتيات، 

)16-18

3. العالقات مع االخوة
ركز يف  اذ  العائلة.  االخوة يف  بني  بالعالقات  منفصل  بشكل  التدقيق  يف  فائدة  هناك 

االجتامعات عىل العالقات بني االخ االكرب واالخت الكربى وتطرق اىل مواقف االخوة 

التوترات  من  عدد  هناك  كان  انه  من  الرغم  وعىل  االوضاع.  بعض  يف  سننا  االصغر 

ما  واول  عام.  بشكل  جيدة  االخوة  بني  العالقات  بان  لوحظ  انه  اال  بينهم  والشجار 

االكرب  واخواتهم  الخوانهم  الصغار  االخوة  وضع  ميزة  هو  االمر  هذا  النظر يف  يلفت 

االكرب  االخ  يتحدث عن  ان  ويجب  بتعبئته.  الوالدة  او  الوالد  ينجح  مل  مكان  سنا يف 

واالخت الكربى عىل انهم مناذج من املمكن ان يحتذي بها بالنسبة للمراهقني. وعىل 

العادات السيئة تكون منوذجا يحتذي به املراهق يف بعض االحيان اال  الرغم من ان 

بالنسبة ملن  الكبار يشكلون مثاال جيدا  انه من املمكن القول بشكل عام ان االخوة 

هم اصغر سنا منهم. واضافة اىل االخوة واالخوات الكبار من املمكن ان يلعب االقرباء 

ايضا دورا ايجابيا يف حياة املراهقني. حيث ان العالقة مع اوالد العم تشبه بشكل كبري 

صفة العالقات بني االخوة الكبار )غري االعتيادي واتخاذه عىل انه مثال وما شابه ذلك(. 

انا اتكلم مع اخي االكرب عىل الدوام .... وال اكون عىل عالقة وطيدة مع االخرين... 

حيث ان والدي يخرج من البيت يف الصباح ويعود اليه يف املساء وبسبب ذلك انا 

ال اراه كثريا. )دياربكر، فتيان، 16-18(

من املمكن ان اتشارك مع اخي االكرب كل ما ارغب به. ومن هذه الزاوية فان اخي 

االكرب ال يتعامل معي كاخ بل يتعامل كصديق. اال انه يف بعض االمور ال ميكنني 

ان اتقاسمها مع  احد من افراد عائلتي. )انقرة، فتيان، 16-18(
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بالنسبة يل.  االكرب  االخ  ابن خايل. وهو مبثابة  النحو وهو  لدي قريب عىل هذا 

ويبلغ من العمر 24 عاما وكام قال صديقي هذا فانني اتحدث معه عن جميع 

مشاكيل ايضا. واكون مرتاحا معه اكرث من والدي ووالديت. ومبا ان عمره قريب 

من عمري فان ذلك يؤدي اىل ان يفهمني بشكل اكرب. وهو يحاول ان يفهمني يف 

جميع املواضيع. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

انا اتخذت من اختي الكربى مثاال يل منذ صغري. وكنت ارغب بان اكون كاختي 

الكربى عىل الدوام. وكنت اقلدها يف جميع ما تقوم به وحتى انني بدات ادخن 

السجائر بسبب ذلك. )طرابزون، فتيات، 16-18(

انا لدي عالقة جيدة مع الجميع لكننا نتشاجر كثريا انا واختي الكربى. لكن بعد 

ساعة نعود ونتصالح. )مرسني، فتيات، 16-18(

)ان علم والدي ووالديت انني ادخن السجائر( اعتقد انهم اذا علموا بذلك فانهم 

سيقتلونني . اال ان قريب يل  هو من يعلم ذلك فقط. وهو اكرب مني باربعة اىل 

خمسة اعوام وهو ابن عمتي... )اسطنبول، فتيان، 16-18(

4. اتخاذ من افراد العائلة مثاال يحتذى بهم
عىل الرغم من وجود مشاكل يف العالقات مع الوالد، اال ان بعض املشاركني افادوا بانهم 

يرغبون بان يشبهوا والدهم يف املستقبل. وان السبب وراء ذلك هو وقوف الوالد عىل 

مسافة من اوالده مام سيؤدي اىل خلق شخصية سلطوية لدى عقول الشباب. وخاصة ان 

كون الوالد بعيد عن املنزل بسبب عمله فانه يجعل منه شخصا مضحي وعامل جدي. 

اعني  باين قريب منه انني اشعر بالتعاطف مع والدي اكرث. أي انني اعني ان اتبع 

طريقه. واحاول ان اقوم مبا يقوم به هو. وانا اقوم بتعقبه عىل الدوام. )اررضوم، 

فتيان، 16-18(

انا اريد ان اشبه والدي. بداعي انني اريد ان اكون كوالدي اعمل بجهد وان يكون 

لدي مهنة جيدة مثله. )مرسني، فتيان ، 12-15(

انا اريد ان اشبه والدي بداعي ان لوالدي محيط واسع من االصدقاء وان ارغب 

ان يكون محيط االصدقاء الخاص يب عىل هذا الشكل. )مرسني، فتيان، 12-15(

لوحظ انه اضافة اىل الوالد، فان االفراد االكرب سنا االخرين يف العائلة ايضا يتخذ منهم 

مثاال يحتذى بهم ولوحظ ذلك من اعراب املشاركون عن نيتهم ان يشبهوا خالهم او 

عمهم عىل سبيل املثال. ويظهر يف هذه النامذج بعض املواقف والترصفات واملميزات 

االجتامعية واملهنة ومنط الحياة، والتي تشكل منوذجا يحتذي به الشباب. 

بالنسبة يل انا ايضا اريد ان اشبه والدي وعمي. مثال عمي كان ميارس يف صغره رياضات 

كثرية كالتكواندو وكرة السلة وكرة الطائرة. ولهذا السبب اريد ان اشبه عمي كام انني 

ارغب يف ان اشبه والدي ايضا. )مرسني، فتيان، 12-15(

فانني  الجميع  مع  متعاطف  انه  وبداعي  الدوام.  مبتسم عىل  خايل هو شخص 

احاول ان اشبهه وان اتخذه مثاال بالنسبة يل. )انقرة، فتيان، 16-18(

)ارغب يف ان اكون مثل عمي( وهو الشخص املثايل بالنسبة يل. وانا اريد ان اعمل 

يف نفس العمل الذي يعمل به. كام انني اريد ان اكون شخصا يشبهه متاما. أي ان 

تكون كلمتي نافذة يف مدينة اررضوم. وهو مهندس مدين... وبشكل عام انا اميض 

معه معظم وقتي.)اررضوم. فتيان، 16-18(

يف الواقع عمي هو مثايل االعىل.. يبلغ عمي من العمر 35 عاما ومل يتزوج حتى 

االن هو يعمل كطاهي. ويذهب بالباخرة... و يعيش يف منط خاص به. ويرصف 

كامل معاشه عىل نفسه فقط. وهذا اليشء يدفعني الن اتشبه به. )اسطنبول، 

فتيان، 16-18(

اريد ان اشبه عمي بداعي انه يعمل كمعلم. )دياربكر، فتيان، 16-18(

التعليم  يف  االهداف  حول  اقربائهم  اوالد  من  مثاال  املشاركني  يتخذ  ان  املمكن  من 

واملهنة. 

اريد ان اكون كنسيبي.. أي ان اعمل بجهد وان اكون مهذبا جدا. وهو يدرس االن 

يف فرع الطب يف جامعة الشابا. )دياربكر، فتيان، 16-18(

لدي نسيب يل. وهو يبقى مع زمالئه يف املنزل. وهو يحب ان يتحدث عن ما 

يحصل معه. و يايت لزيارتنا  يف الصيف ونحن نذهب اليهم ايضا. وهو يتحدث 

ويتحدث ولديه اخ بنفس عمري وانا اتاثر منه بداعي انه ينصحنا حول ما يجب 

ان نقوم به اذا ذهبنا اىل الجامعة. )دياربكر، فتيات، 16-18(

5. توقعات العائلة والتوقعات من العائلة
من اكرث التوقعات للعائلة من االوالد تتعلق باملدرسة. وان القلق االسايس لالهل هو ان 

يتخرج ولدهم من جامعة جيدة مبفهوم "ان ينقذ نفسه" و"ان يقف عىل رجليه بشكل 

سليم". اضافة اىل ذلك القلق الذي يكون مصدره املخاطر التي من املمكن ان تايت من 

الخارج يف بعض الحاالت، تكون طاغية عىل قلق االهل وكام ورد يف القسم املتعلق بردة 

الفعل التي تظهر حول مخططات الشباب حول مستقبلهم فان بعض العائالت ال ترى 

ان يبتعد اوالدهم عنهم حتى ولو لهدف الدراسة يف مدينة اخرى. 

 ، فتيان  )انقرة،  كايف.  وهذا  نفيس  انقذ  ان  عيل  يجب  انه  عام  بشكل  يقولون 

)16-18

يقولون يل، "انت ادرس وال عليك" وبالطبع "هم يفكرون باننا سنهتم بهم عندما 

فتيان،  )انقرة،  للعلن.  ذلك  يظهرون  ال  ولكن  واضح  وهذا  يفكرون...  يكربون". 

)16-18

يطلبون مني ان ادرس يف مدرسة واحدة وان اذهب اىل مدرسة جيدة وان يكون 

لدي مستقبل جيد. )مرسني، فتيان، 12-15(

يطلبون مني ان ادرس وان اعيش حيايت. ويقولون اذا مل ادرس  فلن يكون لديك 

االذن.  سيعطونني  وهم  ايضا  حياتك  يف  ستنجحني  فانك  درست  واذا  مستقبل. 

)دياربكر، فتيات، 16-18(
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مل يرغب أي احد ان اعمل. وطلبوا مني ان ادرس فقط. )اررضوم، فتيان، 16-18(

انا اريد ان اخرج لكن والدي ال يعطيني االذن. ويقول "احذر من ان تطلب ان 

فتيان،  الجامعة". )طرابزون،  اىل  تخرج من مدينة اررضوم عندما تكرب وتذهب 

)12-15

الوالد  ومفهوم  والوالدة  الوالد  من  اذن  عىل  كالحصول  مواضيع  مناقشة  يتم  بينام 

التي تشهدها  النفسية  بالتكنولوجيا واملشاكل  الشباب  والوالدة حول موضوع عالقة 

فرتة املراهقة واالقسام املختلفة من الحياة املدرسية، فان املراهق يتحدث بشكل كبري 

عن الضغط الذي تتسبب به االمتحانات. ويطبق عىل االوالد ضغط كبري فيام يتعلق 

باالمتحانات والدروس. ويف الواقع ان وجه اخر "لطلب االهل من ولدهم ان يدرس 

ويؤمن مستقبله" هو تطبيق الضغط عىل االوالد يف موضوع االمتحانات والدروس. وما 

قاله احد املشاركني من مدينة انقرة يظهر الوجهني لهذه العملة. 

كل يشء عبارة عن امتحان فالحياة هي امتحان. وامتحان فوق امتحان. )مرسني، 

فتيات، 16-18(

الدروس ليست مشكلة بشكل عام لكن مبا انني ادرس يف الصف الثاين عرش هذا 

العاجل. وما يقلقني هل سانجح  القريب  انه لدي امتحان رسمي يف  العام. أي 

ام سارسب يف االمتحان... االن عائتي رصفت عيل حتى ادرس ملدة 12 عاما وهم 

بالطبع لديهم توقعات مني. لكنهم يطبقون الضغط يف هذا املوضوع ويتسألون 

هل سينجح او سريسب. لكن هذا الضغط مل يكن موجودا يف الصف 11 او الصف 

10. )انقرة، فتيان، 16-18(

انا اعتقد انهم محقون حول توقعاتهم حول الجامعة. حيث انهم ساعدونا عىل 

الدراسة ملدة طويلة جدا وبذلوا جهدا كبريا جدا. وهو يتعبون كام نتعب نحن 

ايضا. )دياربكر، فتيات، 16-18(

ويف هذه االثناء وعىل الرغم من كون عددهم قليل فانه يوجد اهل يختارون تذكري 

اوالدهم مبسؤوليتهم او التخفيف عن اوالدهم عوضا عن مامرسة الضغط عليهم. 

ما يتوقعه اهيل مني هو ان ادرس. "ويقولون يل عىل الدوام ال متيض وقتا طويال 

الدراسة يف  اكسب حق  ان  يريدونني  وانتبه عىل درسك". وهم  الحاسوب  عىل 

مدرسة جيدة يف امتحان تحديد مستوى الطالب الرسمي. اما والدي فليس لديه 

اية  توقعات مني ويقول يل:"هذا شأنك وحياتك واذا درست فانه لصالحك واذا مل 

تدرس فهو ضد مصلحتك ايضا فالقرار لك". )مرسني، فتيان، 12-15(

كال كال، ال يطبقون الضغط عيل ابدا. عىل سبيل املثال، انا مل احصل عىل العالمات 

وبكيت  فتاثرت  الرسمي،  الثانوية  املرحلة  اىل  االنتقال  امتحان  يف  اردتها  التي 

وغضبوا مني بسبب ذلك. وقالوا يل "هذه ليست نهاية العامل". "وال تبيك". لكنهم 

هم ايضا كانوا يرغبون بذلك بقدري انا ايضا. وكانت والديت تستيقظ باكرا معي 

الفطور.  يل  تعد  وكانت  التحضريية  املدرسة  اىل  اذهب  كنت  عندما  صباح  كل 

)دياربكر، فتيات، 16-18(

بينام نتحدث عن توقعات االوالد من عائالتهم، ظهرت امامنا بعض املصطلحات 

والتسلية  والتفهم  الحرية  واعطاء  املسامحة  التايل:  الشكل  استعملت عىل  التي 

دامئا وغضب وصياح...  انهم عىل حق  نفسهم  أشبههم ويظنون  ان  ويريدونني 

والتسامح. وال  التفهم  ووالدهم  والدتهم  املراهقون من  ينتظر  وبشكل مخترص 

حريتهم.  يعطوهم  وان  حياتهم  يف  يتدخلوا  ان  ووالدهم  والدتهم  من  يريدون 

ويتوقعون من والدتهم ووالدهم ان ال يجربوهم عىل تنفيذ ما يرونه  هم مناسبا 

وصحيحا وانهم ال يحاولون ان يربونهم بنفس الشكل الذي تربونه هم. ويطلبون 

قضاء وقت  يرغبون يف  الواقع  ويف  يوبخونهم.  وال  عليهم  يصيحون  ال  ان  منهم 

ممتع مع والدهم ووالدتهم عوضا عن الشجار معهم. 

ما اطلبه منهم هو ان ال يحاولوا تنشئتي الكون مثلهم. ويف النهاية العرص الذي 

فيه.  نعيش  الذي  العرص  اىل  انظروا  واالن  عاما مضت.   30 قبل  كان  فيه  نشؤا 

واعتقد انهم ما زالوا مرتبطني بذلك العرص حتى االن. )دياربكر، فتيات، 16-18(

املشكلة الكربى بالنسبة يل هي امكانية ان اتعرض ملشكلة عندما اعود اىل املنزل 

قليال حول هذا  يكونوا متسامحني  ان  منهم  واطلب  الليل.  متاخرة يف  يف ساعة 

ينفع واكون  ان ذلك ال  اعتقد  لهم عن وجهة نظري لكن  اعرب  وانا  املوضوع. 

انا الطرف الخارس عىل الدوام. واليشء الوحيد الذي اطلبه من عائلتي هو عدم 

توبيخي عىل القدر الذي يقومون به عندما اعود يف وقت متاخر اىل املنزل وال 

اطلب يشء اخر . )اررضوم، فتيان، 16-18(

التي  التجارب  عن  نابعا  وذلك  الدوام  عىل  محقة  جوانب  لديهم  لهم  بالنسبة 

خاضوها يف املايض... بالنسبة لهم ان ما يؤمنون به بانه صحيح فهو  امر ثابت 

بالنسبة لهم وال يتغري. وهذا مل ميكننا تخطيه. وان من لديه عادة من الصعب جدا 

ان يتخىل عنها. )ازمري، فتيات، 16-18(

بعض  حريتي  عىل  يرتكونني  ان  االفضل  من  انه  لوالديت"  واقول  كثريا  ليس  كال 

اليشء". وهي بدورها تقول :" انت مل ترى  كيف يكون الضغط من قبل االمهات 

حتى االن وانت مرتاحة جدا وال امارس الضغط يف االصل"... وبالنسبة لها فانا 

مرتاحة جدا. وبالنسبة لها السامح يل بالخروج كل يومني هو مبثابة نعمة كبرية... 

لكن بالنسبة يل ليس كذلك وهو ليس وضع عادي. )ازمري، فتيات، 16-18(

ما اتوقعه من والديت هو، ان تتقبل جميع مشاكيل وما شابه ذلك بتفهم وعىل 

سبيل املثال ان ال تغضب مني وان ال توبخونني وان ال ترضبونني. وما اتوقعه 

من والديت هو، ان منيض وقتا ممتعا بشكل اكرث. أي اننا نقوم بامور مسلية االن 

لكن ما اطلبه هو ان نركز عىل بعض االمور املسلية بشكل اكرث. وال انتظر شيئا من 

اختي الكربى. وقد انقطع الرابط بني وبينها بالفعل. وبالرغم من ذلك فانا احبها 

كاخت كربى يل وهي ال متيض وقتا طويال معي وانا بدوري ال انتظر منها الكثري. 

أي انني ال اريد. )مرسني، فتيان، 12-15(

و"الحرية"  و"التسامح"  "التفهم"  وهي؛  اعاله  ذكرت  التي  املصطلحات  اىل  اضافة 

و"توسيع دائرة الحرية"، فان الشباب ينتظرون بشكل اسايس ان يكون هناك متاسك 

يف العالقات مع والدتهم ووالدهم. وكام ذكر يف الجزء اعاله، فانهم يتوقعون ان يتم 

تاسيس عالقة ثقة وان يتم تنفيذ الوعود التي يقطعونها. وعندما ال يتم تحقيق ذلك 

فلوحظ ان "خيبة االمل" التي تظهر من عدم تحقيق هذا االمر، تكون جارحة جدا. 
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يف هذا املوضوع يعد والدي غريبا جدا. حيث انه ال يرفض أي يشء. وعىل سبيل 

املثال، ان اردت ان اشرتي شيئا ما رخيص الثمن او غايل الثمن. فيقبل عىل الفور 

لكن عندما يحني املوعد ويايت ذلك اليوم فانه يبدأ بخلق االعذار ويقول ال ميكن 

ان نقوم ذلك. وال يحتاج حتى الن يعطني رشحا عن ذلك. ويكتفي بالقول "ال 

ميكن ان يتم ذلك". ويتبع طريقة تغيري الحديث عىل الدوام . وهل ما يقوله "ال 

اريد ان اخيب املها يا ترى" او انه يقول "يجب ان اماطلها" بالنسبة يل ال اعلم 

الجواب. )دياربكر، فتيات، 16-18(

انا اكتسبت حق الدراسة يف مدرسة االناضول. وبداعي ان والدي مل يسجلني يف 

الوقت املحدد فانني خرست هذا الحق. وانا تعرضت لخيبة امل كبرية. واالن انا 

اذهب اىل املدرسة املهنية و ابقى االن يف منزل عمتي وال اذهب اىل املنزل. وهم 

يتصلون يب ولكن لن اذهب اىل املنزل. وعىل سبيل املثال هربت من املنزل. وبعد 

ذلك اىت ايل وقال "الخطأ خطأي" وقام بتقديم االعذار وبذل جهود كبرية. وعىل 

اثر ذلك قررت ان اتصالح معه بعد ان رايت انه يرغب بذلك كثريا. ويف النهاية 

هو والدي. وهو ليس عىل خطأ. وهو مل يدرك ان الوقت قد فات عىل التسجيل. 

)دياربكر، فتيات، 16-18(

باي  تقوم  بذلك" وتقول "سانفذ ذلك قطعيا" ولكن ال  تقول يل والديت "ساقوم 

يشء. وال يوجد لدي مثال اتحدث عنه لكن تقول مثال  "انها ستشرتي يل يشء ما" 

وتقول "بكل تاكيد" ولكن ال تقوم بذلك وهذا يغضبني كثريا. )طرابزون، فتيات، 

)16-18

انهن  من  يشتكني  ودياربكر  اررضوم  مدينتي  يف  خاص  بشكل  الفتيات  كانت 

مضطرين للقيام باالعامل املنزلية عىل الدوام. ولوحظ ان الفتيات يعتقدون بان 

االلتزام بتنفيذ االعامل املنزلية ال يكون نابعا عن الوالد والوالدة فقط بل ان االخ 

او االخ االكرب يضع املسؤولية عىل الفتيات ايضا فيام يتعلق بتنفيذ االعامل املنزلية 

وحتى انهم يطلبون منهن ان يقومون باعاملهم الشخصية ايضا. 

املنزل  بتكنيس  التنظيف يف كل صباح. واستيقظ صباحا واقوم  اقوم بعملية  انا 

ولكن والديت ال يعجبها ما قمت به من عمل. وتقول "ال تقومي بذلك بعد االن" 

ولكن يف الصباح التايل اقوم وانظف املنزل مرة اخرى. ولكن ان هذا االمر ال يوجد 

يف العائالت املوجودة يف غرب تركيا. فانا اذهب اىل جديت يف الصيف وال ارى مثل 

هذا املوضوع ابدا. وبالنسبة  لنا فانني ال استطيع ان اغادر البيت من دون ان 

انظفه يومي السبت واالحد عىل سبيل املثال . ويجب ان ينتهي التنظيف وعىل 

اساس ذلك بامكاين ان اغادر املنزل. )اررضوم، فتيات، 16-18(

عندما بدأت للمرة االوىل بالذهاب اىل املدرسة كانت والديت تقوم بتكنيس املنزل 

وكنت انا امسح االرض ورائها. وانا االن اكرب سنا ولكن ما زلت اقوم بنفس العمل. 

واختى االخرى تقوم بذلك ايضا. وهي بدات بذلك منذ صغرها. وال ادري اىل أي 

مدى سيستمر هذا االمر. )اررضوم، فتيات، 16-18(

يومي يكون عبارة عن ما ييل: اغسيل الصحون واكنيس االرض وامسحيها ونظفي 

ونظفي السجاد. )اررضوم، فتيات، 16-18(

اخي االكرب يجعلنا نقوم باعامل كثرية عنه... عىل سبيل املثال اقوم بعملية الكوي 

له. وانا اقوم ايضا بتحضري طاولة الطعام وبرفع االطباق بعد االنتهاء من تناول 

الطعام. وهو يقول "الفتيات يقمن بذلك" وبشكل عام يجعلنا نقوم باعامله هو 

ايضا. )دياربكر، فتيات، 16-18(

عىل سبيل املثال، يطلب مني اخي االكرب اشياء مثل "ان انزع له حذائه وان البسه 

جواربه" )دياربكر، فتيات، 16-18(

ونفس االمر ساريا بالنسبة لنا ايضا. بشكل عام انا اطلب من اخوايت ان يقمن هنا 

بالعمل ولكن اطلب ذلك ملصلحتهم هم ايضا. والهدف هو ان ينشئوا بطريقة 

كانت  عندما  نادمة  لست  انني  وبداعي  الترصف.  كيفية  يعلموا  وان  صحيحة  

والديت تجربين عىل القيام بذلك. )دياربكر، فتيات، 16-18(

لدي ثالث اخوات. وانا اخلع ثيايب واتركها يف مكانها واغادر. ومل يكن لدي أي مشكلة يف 

عملية نزع هذه الثياب. ويف هذا االمر اشعر باين مرتاح جدا. )اررضوم، فتيان، 16-18(

6. العالقة مع الصديقة / الصديقة ووجهة نظر العائالت يف هذا املوضوع. 
ذكر يف هذا القسم املفاهيم حول وجهة نظر الشباب عن العالقة مع الصديق/الصديقة 

العائالت من هذا املوضوع. بعض املشاركون قيموا العالقات  وبعد ذلك عن موقف 

الرومنسية قبل الزواج بشكل ايجايب والبعض االخر مل يقبلوا مبثل هذه العالقات بداعي 

تردد حول  له  كان  العالقات  مثل هذه  استحسن  من  ان  ولوحظ  السن.  انهم صغار 

موضوع "عدم املبالغة" يف هذه العالقات. 

يجب ان يعيش املرء شبابه. ويف املستقبل ستتزوج وستكون لك عالقة جدية لذا 

يجب ان يتمتع الشخص بالحياة االن. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

عىل سبيل املثال، يجب ان يكون الشاب والفتاة اصدقاء من ناحية العالقة بينهام. 

)دياربكر، فتيان، 16-18(

نعم هناك صديق يل لكنه باستطاعتي ان يلتقي مع والدي ووالديت لكن بالنسبة 

يل فان عمري صغري قليال لذا انا ال ادخل يف مثل هذه املواضيع. )دياربكر، فتيات، 

)16-18

يكفي ان ال تصل العالقات بني الشاب والفتاة اىل مستوى متقدم كثريا. )انقرة، 

فتيان، 16-18(

أي ال نحبذ اتصال الجسد بالجسد االخر )انقرة، فتيان، 16-18(

وعىل الرغم من وجود مثل هذه الرتددات اال انه كانت لنا فرصة الحصول عىل 

العائالت عن  التحدث مع  النظر من عدد من املشاركني حول موضوع  وجهات 

مع جميع  الكالم  يكون  ال  ان  من  الرغم  وعىل  والشبان.  الفتيات  بني  العالقات 

افراد العائلة اال اننا قدمنا وجهات نظر للمشاركني الذين قالوا انهم من املمكن 

انه يف مدينة  الفتاة والشاب وكام لوحظ  الصداقة بني  يتحدثوا عن عالقات  ان 

اسطنبول كام هو الحال يف املدن االصغر حجام، كان املشاركون من الفتيات او 

الشباب يشريون اىل وجود شخص واحد عىل االقل من عائالتهم بامكانهم ان 
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املقتطفات من  الفتاة. وكام سيفهم من  او  الشاب  يتحدثوا معه عن عالقة مع 

التي سنذكرها لكم ادناه فان املشاركة يف هذا املوضوع مع الوالد والوالدة بشكل 

خاص، تعد مقياسا عىل جدية هذ االمر او تعد مقياسا للمحبة. 

انا اتكلم عن موضوع صديقتي مع اخي االكرب. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

انا مل اتكلم عن موضوع صديقي مع عائلتي من قبل لكن من املمكن ان اتكلم 

معهم عن هذا املوضوع.. يوجد لدي صديق لكن مل اتحدث عن املوضوع. بداعي 

بداية  زلنا يف  ما  الننا  املوضوع  اتحدث عن  ان  الرضوري  انه من  اشعر  انني مل 

الطريق واذا انتقلنا اىل مرحلة الحب فانني ساتحدث مع عائلتي عن حبه يل.. من 

املمكن ان اتحدث عن املوضوع مع الجميع ما عدى اخي. حيث ان اخي يترصف 

بشكل قايس قليال يف هذا املوضوع وحتى انه توجد فتيات ال ميكنهن التكلم عن 

املوضوع مع والدهن لكن انا اؤمن انني استطيع ان اتحدث مع والدي عن ذلك. 

)دياربكر، فتيات، 16-18(

انا اتحدث مع والديت عن املوضوع. أي ان والديت تعلم ذلك عىل الدوام. واقولها 

انه "حصل هكذا وهكذا" وانا اتحدث عن صديقي معها ان وجد. أو ان وجد من 

اعجبت به او من يعجبني من بعيد فانني اتكلم معها عنه وهي تعلم عني كل 

يشء وحتى ادق التفاصيل. )اسطنبول، فتيات، 12-15(

يف البدء اتحدث عن املوضوع مع والدي. ومن املمكن ان اتحدث عن املوضوع 

مع والديت وهي تثق يب بالفعل يف مثل هذه املواضيع. اوال اكون واثقة من نفيس 

وبعد ذلك اثق بالشخص الذي امامي وبعد ذلك اصل اىل املرحلة التي يجب ان 

اتحدث فيها مع والديت عن املوضوع. وهي تعتقد ان مثل هذه املواضيع ما زالت 

مبكرة جدا ملن هن يف مثل عمري. واال فانها ال تقول "كال ال ميكن او ال يجب ان 

يحدث ذلك" بل تترصف بروية. واتحدث عن املوضوع مع والدي اوال وبعد ذلك 

ابوح لوالديت عن االمر رويدا رويدا. وبعد ذلك اقوم بنفس الطريقة بالبوح الخي 

االكرب بذلك ايضا. )مرسني، فتيات، 16-18(

ساقولها بكل رصاحة، كان لدي صديق وقد دخل احدهم اىل حيايت. لكن كانت 

العالقة عىل مستوى معني وكنا كصديقني اكرث من كوننا عاشقني. وما كنا نقوم به 

هو التنزه معا عىل الدوام وكنا ال نفارق بعضنا البعض. وكنت اتفق مع والديت 

بشكل جيد حول هذا املوضوع وكانت والديت تحزن يف الوقت الذي اخفي عنها 

مثل هذه املعلومات. وكانت تطلب مني ان اتحدث معها يف حال كان لدي احد 

يف حيايت وكانت تطلب مني ان اخربها عىل الدوام مبا اقوم به. وانا ال اعاين أية 

مشاكل يف هذا املوضوع. )طرابزون، فتيات، 16-18( 

اذا اصبح لدي صديق يف احد االيام وان كنت احبه من كل قلبي فانني ساذهب 

اىل والدي واتحدث معه عن املوضوع بكل راحة. ومن املمكن ايضا ان اتحدث 

مع والديت عن املوضوع. )دياربكر، فتيات، 16-18(

اما يف بعض الحاالت فان املشاركني قالوا عبارات تشبه العبارات التالية: "من املمكن ان 

اتحدث عن املوضوع اال انني ال اقوم بذلك". 

عىل سبيل املثال ان والدي متفاهم. أي انني استطيع ان اتحدث معه عن كل يشء 

يخصني. وانا قريبة من والدي اكرث من قريب من والديت. واذا كان لدي صديق فانا 

ال استطيع ان اتحدث عن املوضوع مع والدي لكنه من املمكن ان يتقبل املوضوع 

بالطبع  والديت  باملقارنة مع  الضغط عيل. وذلك  ولن ميارس  بذلك  علم  يف حال 

فوالديت لديها قواعد قاسية جدا. )اررضوم، فتيات، 16-18(

ذلك،  يعرتضوا عىل  لن  فانهم  يعجبني  الذي  الصديق  موضوع  عن  تحدثت  اذا 

ولكني ال افضل ذلك بشكل عام. وانا ال اتحدث مع والدي عن املوضوع ابدا وال 

اعتقد انه من الرضوري ان يعلم بذلك. )دياربكر، فتيات، 16-18(

عىل الرغم من تنوع النامذج املذكورة اعاله، فانه لوحظ بشكل عام اننا صادفنا العديد 

من الشباب الذين قالوا انهم لن يتحدثوا مع عائالتهم عن العالقات الرومنسية قبل 

الزواج. ونالحظ ان  املشاركة مع الوالدة والوالد ستشكل عائقا يف حال كون العالقة 

جدية اكرث من ما هي عليه او كون العالقة غري جدية بالقدر الكايف. وكان بعض الشباب 

تعليقاتهم حول  فان  السبب  ولهذا  الزواج  موضوع  عائالتهم سريكزون عىل  ان  قالوا 

موضوع أي عالقة  ستشكل عىل اساس هذا املقياس. وتحدث بعض املشاركون عن ان 

هذه امليزة هي خاصة مبنطقة رشق تركيا فقط اما يف بعض االماكن االخرى فلوحظ انه 

هناك قناعة بوجود اختالف يف املعاملة بني الفتيات والشبان. 

من املمكن ان اتحدث عن املوضوع يف حالة واحد ة فقط وهي عندما يصبح 

املوضوع جديا حول صديقي وليس حول الشخص الذي يعجبني. وما عدى ذلك 

فبامكاين ان اعرف اصدقايئ الذين تربطني بهم عالقة اجتامعية عىل والدي لكنني 

فتيات،  )دياربكر،  الذي يعجبني.  الشاب  اتحدث مع والدي عن  ان  استطيع  ال 

)16-18

ال نتحدث مع والدنا حول املوضوع بداعي ان عمرنا ما زال صغريا أي انه سيفهم 

لكنني  اصغر سنا  كنا  نتحدث عن ذلك عندما  ان  نستطيع  بشكل خاطئ. وكنا 

اتوقع انه من املمكن ان يفهم املوضوع بشكل جدي اكرث وخاصة اننا بلغنا من 

العمر مرحلة معينة. )اسطنبول، فتيات، 16-18(

عندما يصبح للفتيات اصدقاء فان الوالدة تصبح قاسية اكرث تجاه ابنتها وتقول لها 

"انت صغرية جدا وكم عمرك االن؟".... اما بالنسبة للشبان فيقولون لهم "متهل 

قليال فانت مل  تبلغ من العمر ما يكفي، وانا سازوجك". وهم يفكرون بالزواج عىل 

الدوام، )اررضوم، فتيان، 16-18(

والديت.  مع  املوضوع  عن  نتكلم  فاننا  صديق  لدينا  اصبح  حال  يف  لنا  بالنسبة 

ووالديت بدورها تامرنا بانهاء العالقة عىل الفور. واذا عرفوا يف منطقة رشق تركيا 

فانهم  صديقا  الثانوية،  مرحلة  يف  يدرسن  الاليت  الصغريات  للفتيات  اصبح  بانه 

الشاب وهذا ما نجده لدى جميع  بهذا  الفتاة ستتزوج  بان هذه  يفكرون فورا 

العائالت. وبسبب زواجهم هم يف سن مبكر أي يف عمر يرتاوح بني 17-16 فانهم 

يعتقدون بان بناتهن سيقومون بذلك ايضا. وكانهم يفكرون ان الفتاة "عشقت 

علموا  حال  يف  الفور  عىل  ترتك صديقها  ان  منها  ويطلبون  وذهبت".  وتزوجت 

بهذه العالقة. وال اريد ان افكر حتى مبا سيفعله والدي يف حال علم بهذا االمر. 

)اررضوم، فتيات، 16-18( 
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ولدى  االشخاص.  بني  والنشأة  الرتبية  منط  يف  االختالف  هو  ذلك  وراء  السبب 

ذهابكم اىل غرب تركيا فان الناس يجدون العالقة بني الفتاة والشاب امر طبيعي 

جدا ولكنكم عندما تذهبون اىل رشق تركيا فانكم ستجدون فكرة تعارض فكرة 

عالقة الصداقة حتى بني الفتاة والشاب. وان هذا الفكر ال يتغري ابدا وبسهولة 

مهام حاولت العثور له عىل حل. )دياربكر، فتيان، 16-18(

اما بعض املشاركني فقالوا ان والدتهم ووالدهم يصابون بالغضب يف حال تم الحديث 

عن مثل هذا املوضوع وانهم ال يقبلون بذلك ويطلبون بانهاء العالقة عىل الفور. 

7. العنف االرسي
بينام كان يتم مناقشة العنف االرسي فانه وعىل الرغم من التاكيد عىل العنف 

ايضا.  الجسدي  العنف  عن  تحدث  من  هناك  كان  انه  اال  اكرب  بشكل  الشفهي 

والعنف الجسدي ظهر بشكل اكرث بني الوالد وابنه اال انه لوحظ بان الوالدات 

ايضا من املمكن ان متارسن العنف الجسدي عن طريق "رمي النعال عىل االوالد". 

وبينام كانت تناقش موضوع احداث العنف فان بعض املشاركني اشتكوا من كون 

العنف  الدوام. وقد تحدث عن  والدهم "عصبي جدا" وانه يرصخ بوجهم عىل 

الشفهي عىل الشكل الذي ذكر فيه ادناه. 

أي اذا استمرت املشكلة لفرتة قصرية فال يكون هناك رصاخ كثري لكن اذا استمرت 

ملدة طويلة فان الرصاخ ميتد معها ايضا... لكننا ال نطبق العنف الجسدي عىل 

بعضنا البعض. )ازمري، فتيان، 16-18(

االمر مرتبط بوضع نفسيته أي ان االمر مرتبط بحالته الروحية. يف يوم من االيام 

اىل  قدومه  ولدى  احدهم  من  وغضب  كثريا  متعبا  وكان  كثريا  فيه  عمل  والدي 

اذا كان  املنزل وجدين اجلس امام الحاسوب فغضب مني. ولكنه ال يقول يشء 

سعيدا. )مرسني، فتيان، 12-15(

السبب  والدي هو  السبب ولكن  انا  او  والدي  السبب وراء ذلك هو  ان  اعتقد 

عموما. بداعي ان والدي يغضب من كل يشء ويغضب بشكل رسيع. وهو لديه 

مثل هذه العادة ولهذا السبب انا ال اتحدث معه عن أي يشء يخصني و اتحدث 

مع والديت عوضا عن ذلك. )مرسني، فتيان، 12-15(

انا ال اتحدث عن امور عديدة مع اخي االكرب بداعي انني اخاف منه واحرتمه 

يف نفس الوقت. بداعي ان اخي االكرب يغضب من ابسط االمور. )مرسني، فتيان، 

)12-15

عىل سبيل املثال اخي االكرب يتسبب بتضخيم حجم الشجار الذي يقع بني والديت 

واختي الكربى. )مرسني فتيان 12-15(

والدي يف. ومضت مدة طويلة وهو ال  بل يف رصاخ  العنف  ليست يف  املشكلة 

يتدخل يف أي يشء. نحن نرصخ عىل بعضنا البعض كل يوم ونتناقش عىل الدوام 

لكنه اذا رصخ يف وجهنا فان حالتنا ستكون صعبة جدا وكام قال فانني ال اريد ان 

اسمع صوته فهو يزعجني كثريا. )دياربكر، فتيات، 16-18(

اضافة اىل ما تم الحديث عنه اعاله فانه لوحظ بان العديد من املشاركني قد تعرضوا 

للعنف الجسدي خالل الحديث يف االجتامعات التي عقدت مع الشبان الذين ترتاوح 

اعامرهم بني 12 و15 عاما يف مدينة مرسني. واضافة اىل ذلك فان احد املشاركني يف 

اجتامعات اخرى قد نقل لنا حادثة تعرض فيها لعنف جسدي ليس من قبل عائلته 

القريبة بل من قبل افراد عائلتهم الكبرية واعرب عن املدى الذي تاثر فيه من هذه 

الحادثة. ومن بني جميع هذه النامذج فان تحدث احد املشاركني عن الطريقة التي 

يتبعها اهله معه من "رضبه ليك يضمنوا سكوته" هي مبثابة منوذجا صارخا عن سوء 

التواصل الذي تحدث عنه اعاله. 

ال يوجد لدي اشقاء كرث لدي فقط شقيقني وهام يف شجار دائم وقايس وانا ايضا 

اتعرض للرضب بسببهم. )مرسني، فتيان، 12-15(

والديت تقوم برمينا بالنعال وهي االن ال ترضبنا وكانت يف السابق ترمينا بالنعال 

عىل الدوام وكنت اذهب واعتذر منها لهدف عدم بوحها مبا قمت به اىل والداي 

حني يعود 

اىل املنزل مساءا واعود اتصالح معها. )مرسني، فتيان، 12-15(

اكرب  بشكل   يرضبني  والدي  اصبح  واالن  الدوام.  عىل  مشابها  ليس  انا  وضعي 

واقىس عندما يغضب ولكنه عندما يغضب بشكل اقل فانه يرضبني بشكل اقل 

قساوة مستخدما بعض االشياء للقيام بذلك. )مرسني، فتيان، 12-15(

اذا االمر  املثال  انا لدي اخت اكرب مني وهي من اخاف منها كثريا وعىل سبيل 

)مرسني،  برضيب.  تقوم  االوقات  بعض  ويف  عيل  بالرصاخ  تقوم  فانها  بها  يتعلق 

فتيان، 12-15(

والدي هو من اكون عىل مسافة منه عىل الدوام بداعي ان والدي عصبي جدا. 

واذا قمت او قلت باي يشء خاطئ فانه سيقوم برضيب بيده التي يبلغ حجمها 

ثالث اضعاف يدي... )مرسني، فتيان ، 12-15(

عىل سبيل املثال فلنقول بان والديت ووالدي رضبونا فاننا ال نتوقف عن البكاء اال 

حني يرضبوننا مرة اخرى. )مرسني، فتيان، 12-15(

... جدي شخص بغيض للغاية... وهو يقوم برضب جديت من بني كل من يكون 

رايت ذلك  وانا  املرات رضب جديت.  احدى  يكون سكرانا. وهو يف  حوله عندما 

بنفيس. وبسبب ذلك دخلت جديت املستشفى ووضعوها يف قسم العناية الفائقة. 

حدوث  شهدت  الوقت  ذلك  ويف  جدي  ورضب  والدي  قام  االوقات  احدى  ويف 

عراكا بينهام. واضافة اىل ذلك فانني ال ايت اىل املنزل حني ارى مثل هذه االمور. 

الوعي يف  اعاين من مرض عصبي.... واغيب عن  الرهاب أي اين  وانا لدي مرض 

السبب  ولهذا  الحالة.  ما يحصل يل يف هذه  نوبة عصبية وهذا  حال دخلت يف 

فهم يبذلون جهدهم لعدم اظهار يل مثل هذه االمور أي انني ال اشهدها ابدا. 

)مرسني، فتيات، 16-18
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II. الحياة املدرسية
ومن  يدرسون  من  الرتكيز  مجموعات  يف  املشاركني  بني  من  وجود  من  الرغم  وعىل 

وان  الطالب.  املشاركني هم من  كبريا من هؤالء  فان قسام  الوقت  نفس  يعملون يف 

اجواء التبادل االجتامعي املهمة يف حياة الشباب، قد عربوا عنها عىل الشكل املذكور 

ادناه وقد متت مناقشتها تحت عدة عناوين رئيسية. 

1. املساهمة التي تقدمها املدرسة وجوانبها الجيدة
قسمني.  اىل  املدرسية  والحياة  باملدرسة  املتعلقة  االيجابية  االفكار  فصل  املمكن  من 

الناحية االجتامعية  وبينام شدد بعض املشاركون عىل ان املدرسة تغني االنسان من 

فان البعض االخر قد اعطى االهمية بشكل اكرب اىل الجانب الذي تكسب فيه املدرسة، 

االنسان من الناحية التعليمية والتدريسية واملهنية. واضافة اىل تقيمهم املدرسة عىل 

الناس وانها مدخال اىل املجتمع، فانه تحدث عن  التعرف عىل  انها واسطة تؤدي اىل 

فكرة تفيد بان املرأة اصبحت "حرة" بفضل املدرسة. 

عىل  نتعرف  اننا  بداعي  الحياة.  ملواجهة  تحرضنا  املدرسة  فان  يل  بالنسبة  نعم 

العديد من االشخاص ونتواصل مع  الكثري وال ميكن ان يحدث كل هذا ان كنا 

جالسني يف املنزل. )ازمري، فتيات،  16-18(

يف املدرسة تنجح يف الدخول اىل املجتمع.. تدخل اىل املجتمع وتطور مهارة تاسيس 

عالقات الصداقة. )طرابزون، فتيان، 12-15(

مساهامت املدرسة لنا هي ان نكون مثقفني ومتعلمني وان نتعرف عىل اصدقاء 

فتيان،  )مرسني،  كالمنا.  نكون رصيحني يف  وان  الصداقة  من  وتاسيس جو  جدد 

)12-15

اعتقد انه اذا كنا احرارا يف هذه االيام فان ذلك بفضل املدرسة. واذا مل نكن ندرس 

الخروج بني  او  الخارج  التنزه يف  الرضوري  ليس من  انه  قلنا  كنا  انا  اعتقد  فاين 

املجتمع.. ونحن كنا نذهب من اجل تلقي الدروس يف املدارس التحضريية ولهذا 

املدرسة.  اىل  ذهبنا  عندما  كثرية  امور  وتعلمنا  عديدة  امور  تعرفنا عىل  السبب 

اخرى يف  مدينة  اىل  لتذهنب  كدياربكر  مدينة  الفتيات وخاصة يف  كانت  ملا  واال 

هذا املجتمع لتتمكن من تاسيس منزل وتسكن فيه. )دياربكر، فتيات، 16-18(

كام هو من املمكن الفهم من ما ذكر اعاله، فان املدرسة تقييم عىل انها قوة تتسبب 

بدفع الشباب "للخروج اىل الشارع". وان املدرسة التي هي واسطة مرشوعة تقييم عىل 

انها تسمح بخروج الشباب اىل الشارع وان ال يبقوا يف املنزل فقط، و قد لعبت دورا 

الرغم من فهم  الناحية. وعىل  لديهم من هذه  االجتامعية  العالقات  مهام يف تطوير 

بعض الطالب عىل انها "مدخال اىل املجتمع" اال انه وكام ظهر من املقطع االخري فان 

بسببها  انهم الحظوا  عن  وتحدثوا  للمراة  االجتامعي  املوقع  بتعزيز  تسببت  املدرسة 

حقهم بامكانية التحرك بشكل مستقل. ولدى االخذ بعني االعتبار تاثري الحامية لالهل 

عىل الشباب وموقفهم الذي يحدد من عالقات الصداقة مع اصدقائهم، فان املدرسة 

تعني بالنسبة لهؤالء الشبان انها وسيلة للخروج من الحامية املنزلية. واضافة اىل ذلك، 

فان بعض املشاركون تحدثوا عن ان املدرسة تحرضهم لهذه الحياة عن طريق ضامن 

املساهمة فيهم يف اطار التعليم والتدريس. 

فيها  بدئنا  التي  االوىل  الفرتة  يف  كانت  والكتابة  القراءة  تعلم  املثال  سبيل  عىل 

درس  عىل  اجبارنا  املثال  سبيل  وعىل  والكتابة.  القراءة  وتعليم  فقط.  املدرسة 

مهن.  اصحاب  نكون  الن  املجال  تعطينا  وان  درسها  الصعب  من  التي  الدروس 

)مرسني، فتيان، 12-15(

ان املدرسة تقوينا من ناحية املعلومات. )طرابزون، فتيان، 12-15(

اما احد املشاركني رشح املوضوع عىل شكل  اشار فيها اىل الرشاكة بني  مهمة التعليم 

واملهمة االجتامعية للمدرسة. وان النقطة التي تلفت النظر يف العبارات التي ذكرت 

امليزة  وابراز  بنيوي  بشكل  "التنظيم"  مصدر  انها  عىل  املدرسة  اظهار  فهي  ادناه، 

املؤسساتية لها. ومن املهم جدا تقييم وجهة النظر التي شددت عىل موقع املدرسة يف 

الحياة االجتامعية للطالب والذي يقيمها من زاوية واسعة اكرث وليس فقط من اطار 

الدروس اليومية واالمتحانات او العالمات. 

املدرسة  وان  فقط.  ودروس  معلمني  عن  عبارة  ليست  املدرسة  يل....  بالنسبة 

بشكل  تذهب  انك  وحيث  االنسان.  حياة  يف  النظام  مفهوم  وضع  يف  تساهم 

السابعة  الساعة  يوم  االسبوع وتستيقظ كل  ايام يف  املدرسة خمسة  اىل  منتظم 

صباحا وتذهب اىل املدرسة. ويصبح لحياتك نظام معني ويجب عليك ان تلتزم 

بقواعد معينة وتوجد قواعد يف املجتمع ايضا. ومن هذا املنطقة ان املدرسة تعدك 

لتكون جاهزا للحياة وتزودك باملعلومات. وبشكل عام ان املدرسني وعىل الرغم 

لنا  يقدموا  ليك  املدرسة  يف  موجودين  انهم  اال  وبينهم  بيننا  مشاكل  وجود  من 

املعلومات وليعلمونا... ونحن ال نتلقى الدروس فقط بل نحن نتعلم بعض االمور 

لإلنسان.  بالنسبة  كبرية  فائدة  للمدرسة  ان  السبب  ولهذا  ايضا.  هناك  االخرى 

)طرابزون، فتيات، 16-18( 

ب. عدم الرىض من املدرسة 
ان وجهات النظر السلبية التي اعطاها الطالب حول املدرسة والحياة املدرسية، كانت 

انهم  التحضريية أي ان  بالتواصل باملدرسة واملدارس  بشكل عام وجهات نظر تتعلق 

تحدثوا عن املدرسة التحضريية عىل انها احتياج بينام كانوا يتحدثوا عن عدم رضاهم 

عن املدرسة. وان العنرص املهم الذي يحدد مستوى الرىض من املدرسة هي االمتحانات 

التي يخضع لها الطالب يف مراحل مختلفة والنجاح يف هذه االمتحانات. والتقدم يف 

نظام تربوي يضمن بفضل عدد من االمتحانات و يتسبب بان يقوم الطالب بتقييم 

يوجد طالب  وانه  كام  لكن  املرحلة.  بشكل مستقل يف هذه  املدرسة  افكارهم حول 

باملدرسة  يثقون  انهم  ويقولون  التحرضية  االمتحانات  ناحية  من  املدرسة  ينتقدون 

يف  اختالفا  اظهرت  قد  املوازنة  هذه  ان  عىل  ظهرت  املؤرشات  فان  اكرث،  التحضريية 

املرحلة الدراسية املتوسطة والثانوية. 

بالنسبة يل ان املدرسة ال تحرضين ليك اكون ناجحا يف املهنة التي ارغب ان ازاولها. 

)ازمري ، فتيات، 16-18(

اتلقى  مل  وانا  الحياة...  ملواجهة  االنسان  تحرض  ال  املدرسة  ان  اعتقد  ايضا  وانا 

دروسا يف الرياضيات والكيمياء والفيزياء بل تلقيتها يف املدارس التحضريية. وانا 

اتلقى دروسا مهنية فقط ولهذا السبب اعتقد انها لن تساهم يف مسرية النجاح. 

)اسطنبول، فتيان، 16-18(
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وهناك امر اخر وهو ان من يريد ان ينجح يف الجامعة فانه يجب عليه ان يتلقى 

دورات التقوية يف املدارس التحضريية. بداعي ان املدرسة ال تقدم لك الدروس 

ابدا وال تنقل لك املعلومات. وهي تقدم لك ما ذكر يف الكتاب وانت عليك انت 

تحفظه وتكتبه وتنقله اىل الدفرت . وان الذهاب اىل املدارس التحضريية مهم جدا 

بالنسبة ملن يريد ان يدخل اىل الجامعة. )ازمري فتيان، 16-18( 

يف الواقع ان املدرسة التحضريية هي االهم وليس املدرسة العادية. وانا نجحت يف 

امتحان تحديد املستوى الرسمي عن طريق تلقي الدعم من املدارس التحضريية 

يف صف السادس والسابع والثامن.. أي ان املدرسة تكون محطة هامشية ومبعنى 

اخر هي مرحلة عابرة فقط وانا ال افهم الدروس جيدا يف املدرسة قصدت انني مل 

اكن استطيع ان افهم الدروس يف املرحلة املتوسطة ولكن يف املرحلة الثانوية تغري 

االمر حيث بدات افهم يف هذه املرحلة. وانا كنت اتلقى العلم الكايف يف املدرسة 

ومل اكن بحاجة للمدرسة التحضريية. )اسطنبول، فتيات، 16-18(

ان جميع الطالب الذين تحدثوا عن عدم رضاهم عن املدرسة مل يشريوا اىل ان االمتحان 

هو السبب وراء ذلك. وكام انه يوجد هناك مشاركني قالوا بشكل غري دقيق ان املدرسة 

ال تضيف اليهم أي يشء ، فقد كان هناك من يشتيك من النظام الذي تطبقه وتفرضه 

املميزات  احد  من  هو  املتمرد  املوقف  ان  ادناه  رشحه  تم  ما  من  ويفهم  املدرسة. 

الشخصية للمراهق. واي انهم يقييمون املدرسة عىل انها مؤسسة تحاول ان تضغط 

ومن  تحكم.  نظام  وانها  واحد  من منط  اشخاصا  منهم  تجعل  وان  وتضبطهم  عليهم 

ناحية اخرى وبينام تكون هناك وجهات نظر تفيد بان املدرسة تضمن النظام او انها 

تعطي الحرية اىل االنسان فانه من جانب اخر تلفت النظر االقوال املذكورة ادناه. 

وانا ايضا ال اعتقد انها تساهم يف ذلك واعتقد انه من الطبيعي ان يكون التدريس 

يف املرحلة االبتدائية ملزم لكن يجب ان يتم الضغط عىل الشخص الذي ال يريد 

ان يدرس يف املرحلة الثانوية )اسطنبول، فتيان، 16-18(

 . املدرسة  يف  نتلقاه  الذي  ذلك  مثل  تعليم  الي  يحتاج  أي شخص  ان  اعتقد  ال 

والجميع هنا هم اشخاص اذكياء . وال اعتقد انه هناك حاجة الن تعلمك املدرسة 

ومن املمكن ان تقوم انت بتعليم نفسك. وان ما تقوم به املدرسة هو ان تجعلك 

تدرس وان تكسب املال وان تتناول الطعام وستموت يف الوقت الذي يحني وقتك 

فيه. ولن تستطيع ان تسال عن ذلك وال ميكنك ان تقوم باي يشء لتفادي ذلك. 

)ازمري، فتيان، 16-18(

اعتقد ان قواعد النظام يف املدرسة قاسية جدا. وعىل سبيل املثال هم ينتقدوننا ان 

تركنا شعرنا طويال واعتقد ان ذلك مشكلة كبرية. او انهم ينتقدون وضع  الشاب 

للحلق يف اذنيه. اما الفتيات فلديهن مشاكل اكرب منا. وبالنسبة يل اعتقد انه يجب 

ان ال تكون هناك مثل هذه املشاكل وكون الشخص ميلك شعرا طويال قان ذلك 

ال مينعه من تلقي العلم وال يجعل منه شخصا اخرا. ويطلب منك املعلم وهو 

غاضب منك ان تقص شعرك عىل الرغم من مسالة الشعر ال تزعجه بشكل شخيص 

هذا  يعجبه  ال  هو  انه  واملسالة  الدرس.  من رشح  مينعه  الطويل  الشعر  ان  او 

التعليم الذي يخضعون له ونحن بدورنا نحاول  املنظر وهو خضع لنفس نظام 

ان نعلمهم شيئا ايضا. وان املدرسة ال تحرضنا من أي جانب من الجوانب لهذه 

الحياة وبل هي تشكل االنسان عىل النمط الذي تريده . )ازمري، فتيان، 16-18(

وفقا لهذه االقوال التي ذكرت اعاله فان املدرسة تظهر امامنا عىل انها مؤسسة ال داعي 

لها من الناحية الرتبوية وهي تحتوي عىل قواعد تاديبية وغري منطقية وتعيق الشباب 

الذين يرغبون بالتعبري عن انفسهم. ولهدف كرس مثل هذا املفهوم فانه من الرضوري 

ان يتم املشاركة مع الطالب االسباب املخفية خلق التطبيقات والتعديالت املختلفة. 

ت.  االجواء االجتامعية والعالقات مع االصدقاء يف املدرسة.

يفهم من النامذج التي مرت معنا اعاله ان الشباب من املمكن ان يقييموا املدرسة 

عىل انها ساحة ملامرسة النشاطات االجتامعية. ولكن ومع الرتكيز عىل ما شاركه معنا 

املشاركني يف هذه االجتامعات من معلومات حول اصدقائهم وعالقات الصادقة الخاصة 

بهم، فان فارق بسيط يظهر امامنا يف هذا املوضوع. واليافعون يشتكون من العالقات 

االجتامعية التي اسسوها يف املدرسة . وبداعي انهم ينتظرون نفس السلبيات يف الحياة 

العامة ايضا فانه يعتقد بان املدرسة هي مكان مناسب لتحضري انفسهم يف هذا االطار. 

ومبعنى اخر، فان مهمة املدرسة للتحضري للحياة من الناحية االجتامعية تتعلق بتقديم 

فرصة التعرف عىل سلبيات الحياة بشكل مسبق بالنسبة للبعض منهم. 

نعم تتعرف عىل الناس ويف البدء تتعرف عىل عدد كبري من االشخاص وبعد ذلك 

انت  وتقوم  االحيان  بعض  او جميعهم يف  منهم  البعض  يخطئ  ان  املمكن  من 

)دياربكر،  اشخاص.  ثالثة  او  لك شخصني  ويبقى  حياتك  من  جميعا  باخراجهم 

فتيات، 16-18(

لدى النظر اىل املوضوع من ناحية الدروس فانك تجد ان املدراس الحكومية ال 

تعد الطالب بشكل جيد لكنها من املمكن ان تعلم االنسان ان ال يثق بالجميع 

يطعنك  ان  املمكن  من  انه  بداعي  املدرسة.  يف  الصادقة  باجواء  يتعلق  فيام 

الحياة من  تقييم  الناحية يجب عدم  كثريا ومن هذه  به  الذي وثقت  الشخص 

زاوية املدرسة فقط. ويجب ان تنظر اىل الحياة من الناحية التي تعيشونها انتم 

الناحية فان للمدرسة مساهامت عدة. ومن املمكن ان يكون  ايضا. ومن هذه 

هناك اناس تثق بهم كثريا او ال تثق بهم ابدا. وبالنسبة يل فانها تكسبك التجربة 

يف هذا املوضوع. )اسطنبول، فتيان، 16-18( 

من املمكن لك ان تتعرف عىل الناس بشكل اكرب ومن املمكن ان تجعل منك خبريا 

يف شخصيات الناس. )دياربكر، فتيات، 16-18(

وهناك طالب يتجولون عىل شكل مجموعات وهم ياتون اىل من يتجول لوحده 

وذلك لحاجة يف نفس يعقوب. )طرابزون، فتيات، 16-18(. 

املدن  املدرسة يف  اصدقائهم يف  تجاه  بها  التي يشعرون  الثقة  ايضا عن عدم  تحدث 

اما  االناضول.  منطقة  يف  املختلفة  ايضا  الصغرى  واملدن  اسطنبول  كمدينة  الكربى 

يتعرفوا بشكل جيد عىل  انهم مل  املوضوع عىل  فانهم تحدثوا عن  الحاالت  يف بعض 

املنطقة  باصدقائهم من  يثقون جدا  املدرسة بشكل جيد ولكنهم هو  اصدقائهم من 

التي يسكنون فيها حيث انهم يعرفونهم بشكل اكرث وجيد اكرث. ويفهم من ذلك ان 

اصدقاء املدرس للشاب تتغري مع تغرييه للمدرسة وتؤدي اىل وضع يصعب فيه ان يضع 

ثقته فيهم. ومن جانب اخر وكام من املمكن ان يفهم من القسم املتعلق "باملشاكل 

املتعلقة بامن محيط املدرسة" ادناه والذي رشح يف القسم االول فيه ان موضوع عدم 

الطويل عىل معرفة  الوقت  الزمان ومع مرور  املدرسة يختفي مع  الثقة مع اصدقاء 

الشاب لالصدقاء الذين من حوله. 
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ال ميكنك ان تثق كثريا باالصدقاء املوجودين يف املدرسة. وعىل سبيل املثال فانك 

تتعرف عىل اصدقاء جدد لدى انتقالك اىل املرحلة الثانوية. وان مدة اربع سنوات 

هي ليست مدة كافية لك ليك تتعرف عليه اكرث. لكن االصدقاء يف املحلة التي 

اسكن فيها فانني تعرفت عليهم منذ صغري. )اررضوم، فتيان، 16-18(

انا ال اثق ابدا باي احد يف املدرسة. بداعي انني ال اعرف أي احد منذ مدة طويلة. 

)اسطنبول، فتيان، 12-15(

ث. العالقات مع املدرسني 
كام هو الحال يف وجهات النظر املتعلقة باملدرسة فان التعليقات السلبية وااليجابية 

وافكارهم  الشباب  قبل  من  املدرسني  مع  العالقات  رشح  موضوع  يف  امامنا  تظهر 

املتعلقة مبعلميهم. وبشكل عام وعىل الرغم من ان الطالب الذي يفيد بانه غري رايض 

عن مدرسيه يف املدرسة اال ان له عالقة جيدة تربطه مبدرس واحد او عدد من املدرسني 

يف املدرسة وحتى انه ينترش الوضع الذي يكون فيه للطالب معدرس واحد عىل االقل 

يحبه بشكل خاص ويتشارك معه مشاكله الخاصة حتى. وهناك بعض النامذج التي من 

املمكن فيها للطالب ان يبوح ملعلميه ما ال ميكن له ان يبوح به الهله مثال كرس يتعلق 

بتدخينه للسجائر. كام افيد ايضا انه من املمكن للطالب ان يتصل مبعلمه بكل راحة 

وان يطلب منه التوصيات حول حياته الخاصة خارج املدرسة. وان ما ذكر ادناه من 

اقوال تساعد عىل فهم تفاصيل جميع هذه االنعكاسات. 

الفيزياء ومساعد املدير.. عىل سبيل املثال ان هذا املدرس اىت من فرع  مدرس 

التجارة. وكام قالوا يل يف فرع التجارة انه عصبي جدا. لكن بداعي انه ال وجود 

للشجار يف مدرستنا فان الرجل يترصف بشكل جيد معنا. وخاصة معي انا. ونحن 

كبريا ال  اهتامما  اصدقاء. ويظهر يل  وكاننا  الدوام  نتكلم عىل  كاالصدقاء. ونحن 

الذين احبهم. )اررضوم، فتيان،  يظهره الي احد يف املدرسة. وهو اكرث املدرسني 

)16-18

بل  ليس كطالب  معنا  يترصف  فهو  لكم  اقولها  كيف  الطالب.  مع  هو كصديق 

كاصدقاء له. وهو يتكلم مع الطالب بنفس مستواهم. وهو ال يقول "يا ابني" بل 

العلم  اتلقى  يقول "يا فتيان". ولهذا السبب احب مدرس الجغرافيا. وارغب يف 

عىل يده. )انقرة، فتيان، 16-18(

ساقولها بكل وضوح هي مدرسة لها منظرا جميال وهي مدرسة جميلة جدا وانا 

احب طريقة لبسها واحب منط مالبسها واحبها وهي مدرسة مختلفة. ولديها منط 

جميل يف عملية رشح الدرس. وان هذه الطريقة تجعل الدرس يبقى يف العقل. 

وكانت تعطي كل منا موضوع مختلف من الدروس وتطلب منا ان ندرسه يف ذلك 

الطريقة  املدرس. وان  انت  املوضوع وكانك  املساء وبعد ذلك ستقوم وسترشح 

التي ترشح فيها الدرس تجعلك تفهم الدرس بشكل جيد. وكنا نقف امام الجميع 

يف الصف ونرشح الدرس كاننا معلمني وكان ذلك مفيدا جدا. وكانت هي ايضا 

تحبني. وكانت تقول يل انها تشعر بانني مهتمة مبهنة التدريس لذا كانت تطلب 

مني ان اهتم بدرويس واجعل من مهنة التدريس مهنة مستقبلية يل. وهذا ما 

حصل. )طرابزون، فتيات، 16-18(

مشكلة  معرفته  يف  ان  ارى  وال  معلمي  عن  السجائر  ادخن  انني  اخفي  ال  انا 

بالنسبة يل. لكن انا اخفي ذلك عن والدي ووالديت. )ازمري، فتيان، 16-18(

وصف احد الطالب يف مرحلة الثانوية يف مدينة ازمري العالقة املقربة من مدرسته يف 

الشباب  يعيشه  الذي  التواصل  مشاكل  واذا وضعنا  والديت".  مثل  "انها  بقوله  القسم 

بشكل خاص يف اجواء املنزل او يف حياتهم العائلية فان ما ذكر ادناه سيرشح املوضوع 

بشكل جيد. حيث ان بعض الطالب حصلوا عىل امكانية التواصل والدعم وهي كانت 

تعترب مشكلة بالنسبة لهم، بفضل الحياة املدرسية. 

يف  نعمل  الدوام  ونحن عىل  الغذائية  املواد  قسم  ادرس يف  فاين  لكم  قلت  كام 

املطبخ وان مدرسة قسمنا تكون اىل جانبنا عىل الدوام وهم ينظمون املسابقات 

املثال. ويشرتك طلب يف هذه  الطعام عىل سبيل  الدوام كمسابقات اعداد  عىل 

املسابقات من املدرسة، طاهي القسم اضافة اىل شخصني او ثالثة اشخاص. وكنت 

انا من بني املشاركني يف احدى املرات ولدى ذهايب اىل هناك كان هناك العديد من 

املدرسني االخرين. لكن مبا انه يهتم بنا نحن فكان يقول "هل لديك مشكلة" او 

"تكلموا معي وشاركوين" وبذلك تقومون انتم برشح ما لديكم ونحن عىل تواصل 

دائم. .. وان مدرسة القسم لدينا هي مبثابة الوالدة بالنسبة يل. ويف بعض االحيان 

يل  وتقدم  جانبي  اىل  االحيان  بعض  تقف يف  مشاكيل وهي  باطالعها عىل  اقوم 

الدعم اكرث من ما تقدمه يل والديت. وانا اعترب انني كسبتها. )ازمري، فتيات، 16-18(

يفهم ان التواصل هو من اهم العنارص الذي يحدد نوعية العالقة مع املدرسني. عىل 

دور  يلعب  انه  يرى   ، منه  مقرب  هو  الذي  املدرس  يرى  الطالب  فان  املثال،  سبيل 

الوسيط بينه وبني اصدقائه يف املدرسة ورشح انه عوضا عن التحدث مع املدير فان 

الطالب يطلبون املساعدة من مدريس القسم. ومن القول انه كيف ان للوالدة "دور من 

يحل املشكلة" فان يف املدرسة هناك مدرس يقوم بهذا الدور ايضا. 

معهم  جيدة  ليست  وعالقتي  مدرستنا.  يف  املدير  مساعدي  من  العديد  هناك 

جميعا. عالقتي جيدة فقط مع احدهم. وكان مدرس القسم الخاص بنا هو من 

لعب دور الوسيط يف هذا االمر. عىل سبيل املثال كنا نطلع مدرس قسمنا عىل 

مشاكلنا. وكان هو ينقل ما نطلبه اىل من كانت له عالقة جيدة معه من االدارة. 

وهكذا كانت االمور تحل. )دياربكر، فتيات، 16-18(

الحل  نحو  خطوات  القاء  اهمية  اىل  التطرق  تم  فقد  ادناه  املذكور  املثال  اما 

مرتبط  ملموسا  لنموذج  وفقا  الشباب  ومشاكل  شكاوى  اىل  واالستامع  والجدية 

بالتواصل من جديد حول موضوع العالقة مع املدير هذه املرة. واضافة اىل ذلك، 

املدير  يعرف  ان  "يجب  انه  مبدأ  عىل  تركز  التي  االساسية  الفكرة  ان  فلوحظ 

املراهق  تعبري  عملية  عىل  تعتمد  الينا"،  الوصول  يستطيع  وان  ويعرفنا  اسامئنا 

عن نفسه كفرد من املجتمع ومبدأ "االستامع اليه كرجل بالغ" وتقييم ذلك عىل 

الجميع  عىل  نفسه  وتعريف  املجتمع  يف  له  مكان  اتخاذ  مسرية  يف  احتياج  انه 

وان يجعل الجميع يستمعون ملا يقوله. ولوحظ انه من الرضوري ان متر "الفرتة 

االنتقالية هذه" بكل راحة وان يعطى فرصة االستامع اليه وان يالحظ انه يستمع 

اليه ملا يف ذلك من توازن وتكامل يف عملية تشكل هويته. 

كام نذهب اىل االدارة ونتكلم هناك. وحللنا مشاكل عديدة بهذا الشكل. حتى اننا 

وصلنا اىل وضع كانت شكوانا تؤدي اىل تغيري املدراء حتى. ومل نكن نرى مدربنا 

الطالب.  ان تعرف من قبل جميع  ما فيجب  واذا كنت مديرا يف مدرسة  كثريا. 

واذا كان الطالب ميرون من جانبك وال يعرفون حتى اسمك فان ذلك فيه مشكلة 

كبرية. وكانت لنا العديد من املشاكل. وكنا نتكلم مع املدير. ويف اخر مرة كتبنا 
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عريضة شكوى قلنا فيها "نحن ال نرى املدير يف غرفته وبالتايل ال ميكننا ان ننقل 

له مشاكلنا". عىل اثر ذلك قام املدير بالغاء درس كان مقرر ملدة ثالث ساعة واىت 

اىل صفنا واستمع اىل مشاكلنا. وقدم اعتذاره وهكذا استطعنا ان نحل مشاكلنا. 

)دياربكر، فتيات، 16-18( 

عىل الرغم من وجود تعددية يف النامذج املذكورة اعاله اال اننا صادفنا مشاركني غري 

راضيني عن عالقاتهم مع مدرسيهم وعاشوا تجربة سلبية مع مدرسيهم. وان السبب 

بعبارات صغرية  عنه  يعربون  كانوا  ذلك عدم وجود عالقة جيدة مع مدرسيهم  وراء 

جدا "كمدرسينا سيئون جدا" وبعض املشاركون اشتكوا من عدم اظهار مدرسيهم لهم 

التفاهم وحتى انه يف بعض الحاالت تحدث بعض املشاركني عن ان املدرسني كانوا سببا 

يف هدم ثقتهم يف نفسهم. واضافة اىل ذلك، اشتيك ايضا من مستوى التعليم للمدرس. 

االمنية  "املشاكل  قسم  يف  ستذكر  التي  او  ادناه  ذكرت  التي  النامذج  بعض  يف  وذكر 

داخل املدرسة" ، ان املشاكل بني املدرس والطالب قد تتحول يف بعض االحيان اىل عنف 

شفهي او جسدي. 

بالنسبة ايل ان املدراس هنا ال تحرضنا للحياة. بداعي ان املدرسني فيها سيئني جدا. 

)مرسني، فتيان، 12-15(

مدرسينا ال يهتمون بنا ابدا. بداعي ان عددنا كبري. وحتى املدرسون يقولون انهم 

ال يستطيعون االهتامم بنا بداعي ان عددنا كبري جدا. )ازمري، فتيات، 16-18( 

ساقول لكم سبب واحد لهذا وهو ان املدرس يقوم بالكتابة عىل اللوح يشء ما 

بينام انا كنت اجلس وانا وواضعة رجل فوق االخرى. وانا مل اكن منتبهة لذلك 

وفجاة يقول "يل انا استاذ درست يف سبع سفن حربية انزل رجليك". وقام بصفعي 

عىل وجهي. وعىل اثر ذلك قمت من مكاين وحصل شجار خارج الصف وبعد ذلك 

اعطوين عقوبة تاديبية. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

ابدا  بنا  يهتم  ال  املدرس  وكان  الرياضة.  يخص درس  فيام  كبرية  تعرضنا ملشاكل 

وكانوا  يشكل مجموعة  كرة  وكان من ال يحصل عىل  فقط.  الكرة  يعطينا  وكان 

يستمعون اىل املوسيقى وكان اليافعون ينظمون مباراة فيام بينهم. وهكذا كان 

الرياضة. وكان من املمكن ان ميىض الدرس بشكل افضل من ذلك.  مييض درس 

)دياربكر، فتيات، 16-18( 

وال  كانوا مدرسني سيئني جدا.  مدرستنا  املدرسني يف  بعض  ان  املثال  سبيل  عىل 

يظهرون اهتامما ابدا بالطالب وكانوا ال يقومون برشح الدروس. ومثال كان لدينا 

عىل  يعرتض  يكن  مل  ولكنه  اعينه  وامام  صفه  يف  يغشون  الجميع  كان  مدرس، 

املوضوع. وكان يكتفي بالنظر اليهم. )مرسني، فتيان، 12-15( 

التعليم  الدروس من مدرسينا. ويكون مستوى  تلقي  كانت هناك مشكلة عدم 

ملدرسينا متدين بسبب عدم وجود نظام االمتحان الذي وضع يف هذه االيام . ولهذا 

االمتحان  السبب فان  السبب كانوا يعطونا دروسا مبستوى ضعيف جدا. ولهذا 

الحايل هو مناسب جدا يف هذا االطار. )اررضوم، فتيات، 16-18(

ساذكر لكم مثاال بسيطا جدا انا كنت قد رسبت يف احد الدروس بفارق عالمتني 

فقط وساقول لكم انني رسبت يف هذا الدرس. ومل اتلقى املساعدة من أي احد 

ولهذا  جدا  معقدا  الوضع  وكان  التوبيخ.  بكيفية  فقط  يهتمون  املدرسني  وكان 

السبب ال وجود ملساهمة املدرسة يف حياتنا. )طرابزون، فتيات، 16-18(

بينام يتم مناقشة مساهامت املدرسة يف حياة الطالب، فانه مقارنة ظهرت بني املدرسة 

واملدرسة التحضريية حول موضوع الحديث املتعلق باملدرسني. وكانت املدرسة تقييم 

عىل انها نظام تتحكم به العالمات وان املدرس هو املرجع االسايس يف تحديد العالمات 

هذه مام يدفع اليافعون للوقوف عىل مسافة معينة من املدرسني باملقارنة مع املدرسني 

من املدارس التحضريية. 

مدرس  لدينا  مثال  اكرث...  ومثقفني  ناجحني  التحضريية  املدارس  يف  املدرسني  ان 

مادة الكيمياء يف املدرسة ال يقوم بتدريسنا ابدا. وكان  طالب املدراس التحضريية 

املسألة بشكل صحيح من عدمه وكان يثق بهم كثريا  اذا ما حل  يسألون حول 

ولدينا عدد من املدرسني الذين هم عىل نفس الشكل. )اررضوم، فتيات، 16-18( 

ال يتغري أي يشء يف حال قمنا بالشكوى عنه. وعىل سبيل املثال ان املدرسني يف 

املدرسة العادية ال يشبهون املدرسني يف املدرسة التحضريية. ومن املمكن التحدث 

اعادة  منه  طلب  املمكن  ومن  التحضريية.  املدرسة  يف  املدرسني  مع  راحة  بكل 

ان  لكن ذلك ال ميكن  افهم".  "مل  له  او ثالث مرات يف حال قلت  الرشح ملرتني 

يحدث يف املدرسة. بداعي ان الصف يكون مكتظا حيث يرتاوح عددنا بني 25 

و30 شخصا. لكن يف املدرسة التحضريية فان عدد الطالب يرتاوح  بني 15  اىل 20 

طالبا وذلك ينعكس عىل شكل راحة اكرب بالنسبة لنا ويؤدي اىل فهمنا للدرس وان 

يبقى يف عقولنا بشكل اسهل. ويف املقابل فانك ال ترتاح مع املدرسني يف املدرسة 

الشفهي مل تكن جيدة. وهكذا فانك ستترصف  بداعي ان عالماتك يف االمتحان 

بشكل دقيق اكرث ولهذا السبب فاننا نقيض اوقات افضل يف املدرسة التحضريية 

وليس يف املدرسة العادية. )اسطنبول، فتيات، 12-15(

كام ذكر اعاله فان بعض الطالب يرون مدرسيهم عىل انهم وسيلة. وخاصة يف موضوع 

التواصل مع املدرس او املدير الذين يعانون معهم من مشاكل يف التواصل وهكذا فان 

عدد من املدرسني املقربني منهم سيكتسبون اهمية اكرث. ويف هذا الوضع بدء املدرس 

بتحمل دور "املدرس املميز" او "رشيك الشكوى عن املشاكل". وكام هو الحال يف جميع 

العالقات غري العادية فان الصدق والتفاهم هام عنرصان مهامن يف العالقات املقربة 

التي تنشئ مع املدرسني . ولهذا السبب فانه من املمكن ان يشعر الطالب بانه تعرض 

للخيانة يف حال قام املدرس بالبوح مبا قاله له الطالب وبشكل ال يحبذه، عىل اعتبار 

انه له دور كشخص غري اعتيادي. 

بالنسبة يل اعتقد انه ملن املهم جدا ان يبقي املدرس ما يحصل يف الصف عىل 

شكل رس لديه. وال وجود ملثل هذا االمر يف مدرستنا. وهناك اجواء نقل الكالم 

سبيل  نراه صادقا عىل  الذين  املدرس  أي  مدرسنا  عن  ما  نقول يشء  وكنا  فيها. 

املثال، وكان من نشاطره هذا الرس بالبوح لهذا املدرس عىل الفور . "ويايت املدرس 

ويقول قلتي عني كذا وكذا". وكنا نقول "ملاذا تحصل هذه االمور". هناك دوما 

محاولة لتوصيل جميع ما قيل من كالم رسي. )مرسني، فتيات، 16-18( 

اما يف بعض الحاالت ، يفهم بان املدرس كان يطبق العنف الشفهي والجسدي مام ارض 

بالتوازن النفيس الحساس يف االصل للطالب. عىل سبيل املثال، مع االنتقال اىل نظام 
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التعليم لغي فيه اللباس املوحد، تحدث بعض الطالب عن "استهزاء" بعض املدرسني 

بلباسهم. واملهم هنا ليس السؤال اذا كان املدرس قد استهزأ بلباس الطالب من عدمه 

بل املهم هو فهم املراهق لردة الفعل عىل هذا الشكل. وكام ذكر يف النامذج ادناه 

فاننا نرى ان املدرس قام مبا هو اصعب من االستهزاء حيث فهم انه ترصف املدرس 

وصل اىل حد االهانة. 

وكان  املدرسة....  يف  االوىل  للمرة  بدات  عندما  سجلني  الذي  هو  املدرس  هذا 

معي تقارير اعطيت يل من املدرس السابقة وهي تقارير تتعلق بوضعي النفيس. 

وهو يعلم ما هي هذه التقارير وعىل الرغم من ان هذا املدرس يعلم ما هي 

هذه التقارير اال انه وجه اهانات كبرية يل ذلك اليوم. حيث قال: "انت تعانني 

تسجييل يف  تم  كيف   " و  مجنونة"  انت  مريضة  "انت  و  نفسية"   مشاكل  من 

هذه املدرسة؟". وذلك اهانني بشكل كبري وبعد ذلك قام بصفعي عىل وجهي. 

)طرابزون، فتيات، 16-18( 

من  الخروج  يجربنا عىل  وكان  ثانوي.  االول  الرياضة يف صف  مدرس  لدينا  كان 

الصف حتى وان كان الجو ماطرا او مثلجا كان يقول ارتدوا معاطفكم واخرجوا 

من الصف  ويقول :"ممنوع ان تجلسوا يف الصف". وكان يجربنا عىل الخروج وعىل 

الركض يف امللعب. و كان هو يذهب اىل دكان جانب ملعب املدرسة ويجلس يف 

مكان دافئ. وكان يامرنا بقوله :" نفذوا هذا وهذا"... بينام هو يجلس ويحتيس 

الشاي وكان يخضعنا المتحان شفهي هناك وكان يطلب منا ان نقوم بحركة متارين 

الصدر عىل الدوام. )انقرة، فتيان ، 16-18( 

كان املدرس يهيننا بسبنا وبدوره كان الطالب ايضا يسبون املدرس، )ازمري، فتيات، 

 )16-18

مل يصل املشاركون اىل اتفاق حول مسالة العالقة املثالية بني الطالب واملدرس. واستعمل 

والبعض  له"  الطالب  ان يخضع  املدرس هو  اعرفه عن  "ما  التالية:  العبارات  بعضهم 

االخر استعمل :" ال ميكن الن يفرض املدرس سلطته عن طريق اخافة الطالب". ولوحظ 

ان الطالب رشحوا  اسلوبهم  وفقا للمفاهيم التالية "النظام"  و"السلطة" و"الصدق". 

اما املدرسني فيجب عليهم ان يدرسوا باتباع نظاما تربويا صحيحا ليك يتامشوا مع هذه 

املفاهيم والتطبيقات. 

القوا  لكنهم  املدرسة  يف  مدرسيهم  عن  راضني  يكونوا  مل  ممن  مشاركون  هناك  وكان 

باللوم عىل انفسهم يف هذا االطار. 

ان املدرسة هي مكان مكتظ جدا وهي تدفع الشخص ليك يندمج يف املجتمع 

من جميع الجوانب... وعىل الرغم من كون مدرسينا سيئني حيث انني لدي ايضا 

مدرسني سيئني كام انه هناك العديد من املدرسني الذين ال اتفق معهم ابدا. لكن 

ان هذه املشكلة ليست من طرف واحد فقط بل اعتقد انني انا ايضا  جزء من 

هذه املشكلة. ولهذا السبب انا ال اعتقد ان املدرسة ال تكسب االنسان أي يشء. 

)طرابزون، فتيات، 16-18( 

املدرسة تكسبنا امور كثرية ويف النهاية فان مستقبلنا مرتبط مبدرستنا وهي تجعل 

اننا نقصد املدرسة ليك نتعلم ونشكل عقولنا. ولكل  من مستقبلنا باهرا. حيث 

شخص رايه الخاص. وعىل الرغم من اننا ال نتفق كثريا مع املدرسني اال ان االمر 

التي  االخطاء  بعض  ايضا  نحن  لدينا  وبالطبع  فقط.  واحد  طرف  من  يكون  ال 

نقوم بها. وبالفعل اعتقد ان املدرسني يفكرون بنا ويريدون مصلحتنا. )طرابزون، 

فتيات، 16-18( 

ج.  العالقات مع املدرسني املرشدين 
افاد الطالب بان املدرسني املرشدين يف املدرسة كانوا يساعدونهم يف بعض الحاالت ويف 

حاالت اخرى مل يكون لهم تاثري جدي عليهم. وعىل الرغم من استعامل الطالبات يف 

االجتامعات التي عقدت يف مدينة اسطنبول لعبارة "ال يوجد يف مدرستنا مدرس مرشد" 

اال انه لوحظ ان يوجد مدرس مرشد يف جميع املدارس. وثبت ان املدرس املرشد كان 

يقوم بنقل خرباته الجيدة اىل الطالب ويعرف جيدا املدرسني زمالئه وطالبه ويستمع اىل 

مشاكلهم ويقوم مبساعدتهم يف الخيارات املتعلقة باملرحلة املدرسية املقبلة. 

مدرسنا مل يكن مثل هذا املدرس الذي تتحدث عنه،  أي مل يكن غري مهتم. وكان 

يعرف اسامء وشهرة العديد منا وكان يتحدث معنا. وكان يعرف العالمات التي 

حصلنا عليها يف السابق وكان يتعقب العالمات التي نحصل عليها. وكان يتبادل 

معنا اطراف الحديث... وان ذلك اثر يف بشكل جيد ومثال كان يتصل يب ويرشدين 

انني قمت بعملية  "لنقوم بكذا وكذا". أي  املدرسة ويقول  يف موضوع خيارات 

االختيار معه وتحدثنا عن هذا املوضوع. وكان يظهر اهتامما كبريا وكان محبوبا 

من قبل الطالب. )دياربكر، فتيات، 16-18( 

كان يتحدث معنا ويناقش معنا املشاكل . وعىل سبيل املثال، كان لدي صديقة 

شهدت مشاكل مع مدرسها وكان مدرس الرياضيات وذهبت اىل املرشد وتحدثت 

معه عن املوضوع والذي قام بدوره بالتحدث مع مدرسها عن املوضوع. والطالب 

يشاركون هذا املرشد مشاكلهم. كام انهم تحدثوا معه عن املشاكل العائلية. ومل 

يقل يل شيئا لكن هذا ما بدى يل. )اسطنبول، فتيات، 12-15(

يف الواقع ان املرشد يكون له فائدة كبرية وهو يعد برامج الدروس وكان يدخل اىل 

الساعات التي ال يكون فيها دروس وكان يتحدث مع الذين يعانون من مشاكل 

به من اخطاء وكان  قاموا  ما  "املشاغبني" وكان يتحدث معهم عن  نفسية ومع 

اىل  املشاغبني  ارسال  عن  عوضا  فان  وهكذا  االخطاء.  لهذه  االرضار  لهم  يرشح 

املجلس التاديبي فانهم يرسلون يف املرحلة االوىل اىل املدرس املرشد الذي يهتم 

بهم وهذا مفيد لهم. )طرابزون، فتيان، 12-15(

يف بعض الحاالت لوحظ ان املدرس املرشد قد توىل مهمة "الوسيط" وهي مهمة راينا 

ان املدرسني يتولونها بالنسبة لبعض الطالب. 

املدرس  املرشد عن ذلك. فاستدعى  املدرس  باخبار  باهانتي وقمت  قام مدريس 

وطلب منه ان يعتذر مني. وانا ايضا اعتذرت من مدريس. )دياربكر، فتيان، -16

 )18

ومن جانب اخر، لوحظ ان بعض الطالب لديهم عالقات ضعيفة جدا مع مدرسيهم 

وعىل  االحيان.  بعض  املرشدين يف  املدرسني  اكرتاث  عدم  ذلك هو  وسبب  املرشدين. 

سبيل املثال كان هناك من قال ان املدرس املرشد يقوم فقط بتوزيع برنامج الدروس 
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وال يقوم باي مهمة اخرى. وبنفس الشكل، قال اخرون ان املدرس املرشد كان يقوم 

باستطالعات للراي داخل الصفوف لالطالع عىل مشاكل الطالب اال انه مل يكن يتحرك 

لحل هذه املشاكل. 

وعوضا  غرفته.  يف  الدوام  عىل  موجود  انه  اال  مدرستنا  يف  مرشد  مدرس  هناك 

عن ذلك يايت املدرسني املتمرنني ويقومون هم بدور املرشد. وياتون اىل الصف 

ويسالون سؤال او اثنني وبعد ذلك يذهبون. واذا كان هناك حاجة فهم يقومون 

بتوزيع برامج الدروس. وهذا فقط ما يقومون به. )اررضوم، فتيان، 16-18( 

انا ذهبت عدة مرات اىل املدرس املرشد بداعي انه كان لدي بعض املشاكل. وهو 

ساعدين لحل تلك املشكلة يف تلك اللحظة فقط. وما قام به هو انه قال يل بعض 

الجمل فقط. وبشكل عام ما يقوم به هو ان يايت اىل الصفوف وينظم استطالعات 

اجباري  بشكل  بذلك  يقوم  وهو  والتعليم  الرتبية  مديرية  اىل  ويرسلها   . للراي 

بداعي انها وظيفته. لكن ال ينتج أي يشء عن استطالع الراي... يايت ويسالنا عن 

الراي  مثال "ماذا ميكنكم ان تنجحوا به؟". وال يتوصل اىل نتيجة يف استطالعات 

هذه. وال يقوم مثال بان يستدعي كل طالب عىل حدة ويستمع اىل مشاكلهم او 

ان يايت اىل الصف ويقدم عرضا حول هذا املوضوع. وكان يقوم بتنفيذ استطالعات 

للراي حول املدرسني االخرين. وبعد ذلك ال نرى انه تم اتخاذ أي اجراء ضد أي 

مدرس. وهم ينظمون استطالعات الراي من دون ان تكون لها أية فائدة تذكر. 

)اررضوم، فتيات،16-18( 

نحن لدينا ايضا مدرس مرشد لكن مل يكن يهتم ابدا. )اسطنبول، فتيات ، 12-15( 

كنت اذهب اىل املدرس املرشد يف االوقات التي اشهد مشاكل فيها مع اصدقايئ يف 

املدرسة االن انا اكتشفت الجانب اليسء للمدرسة وهوان املدرس يف قسم االرشاد 

ال يقوم باي يشء يتعلق مبهنته. وعىل الرغم من اين ذهبت اليه عدة مرات يف 

الواقع ذهبت اليه مرتني فقط لكنه عىل الرغم من ذلك تضايق مني )طرابزون، 

فتيات، 16-18( 

سلبي  بشكل  ينعكس  املرشد  املدرس  اعامل  كثافة جدول  فان  املدارس  بعض  اما يف 

التاثريات السلبية  ويؤدي اىل نتائج غري مرغوب بها يف عالقاته مع الطالب. ورشحت 

لتويل املدرس املرشد للمهام االدارية او انه يعمل عىل شكل مدرس متعاقد مع عدة 

استعملها  التي  اسامئنا"  "يعلم  عبارة  فان  اعاله  ذكر  ما  من  لوحظ  وكام  مدارس. 

للتعبري عن فعالية مهمة االرشاد وجوانبها االيجابية. وكام ذكر يف  املشاركني كوسيلة 

النامذج املذكورة ادناه فانه لدى اضافة كثافة العمل اىل موضوع العالقات املقربة مع 

املرشد فتصبح هذه العالقة غري ممكنة. 

ال  االستطالعات  استامرات  ولكن  االستطالعات  وينظمون  االوراق  لنا  يحرضون 

تصل اىل غرفة املدرس املرشد حتى. وتبقى يف يد املدرسني ملدة اسابيع طويلة. 

االرشاد. وحتى  اىل حصص  الصفوف هم من يدخلون  ان مدرسني  وبشكل عام 

ان مدرسنا املرشد ال يعمل يف مدرستنا بل يعمل يف مدرسة اخرى. وهو يايت اىل 

مدرستنا يومني يف االسبوع حيث انه مدرس متعاقد مع املدرسة. ولهذا السبب 

هناك العديد من املشاكل لدينا. )اررضوم، فتيان، 16-18(

كان مدرسنا املرشد يشتيك عىل الدوام من ما ييل: "انا مدرس مرشد وال يف الوقت 

الذي يجب ان اخصصه لكم اقوم بتنفيذ االعامل االدارية". وهو بدوره يريد ان 

يتكلم معنا لكنه ينشغل من جانب باالعامل االدارية التي توكلها بها االدارة  ومن 

جانب اخر يقوم باعامل مختلفة اخرى. )ازمري، فتيات،16-18( 

انهم  عىل  يظهرون  املرشدين  املدرسني  فان  اقوال  من  اعاله  ذكر  ما  من  يفهم  كام 

انه لدى اخالل الطالب بقاعدة  التاديب" يف بعض املدارس. أي  "الخطوة االوىل قبل 

اساسية يف املدرسة وان يوم مبا يستحق عليه ان يتلقى عقوبة تأديبية ، فان الطالب 

اىل  يرسل  فانه  املشكلة  تحل  واذا مل  اوال  املرشد  املدرس  اىل  يرسل  االحيان،  بعض  يف 

املجلس التأديبي. وان هذا النظام الذي يعتقد بانه يف صالح الطالب، يجعل من املدرس 

التحول اىل املجلس  الذي ينقذ من  انه "الشخص  بالنسبة للطالب عىل  املرشد يظهر 

التأديبي". وكام ظهر يف النموذج املذكور ادناه، فان املدرس املرشد يظهر عىل انه انقد 

الطالب من ان يتعرض لعقوبة تأديبية ولكنه "مل يرى رضورة يف التواصل" مرة اخرى 

مع املدرس املرشد. 

امر  بسبب  قصدته  املرات  احدى  ويف  املدرسة  يف  مرشد  مدرس  لدينا  يوجد   ...

تأديبي. ومل اقصده من قبل ابدا. واحمد الله عىل انه انقذين من العقوبة التأديبية 

وقال يل : " اطلب منك عدم تكرار ما قمت به". واىت اىل الصف وتحدث معي 

ايل وان  ان تحرض  فبامكانك ومن دون خجل  اية مشكلة  لديك  كان  "اذا  وقال 

تسالني فيها"، لكنني مل اذهب اليه ابدا و مل احتاج لذلك حتى. )اسطنبول، فتيان، 

)16-18

وكام رشح يف القسم املتعلق "العالقات مع املدرسني" فانه افيد بان بعض الطالب اسسوا 

عالقات صداقة صادقة مع مدرسيهم املختلفني او مع مدريس صفهم او قسمهم. وبشكل 

مشابه فانه لدى التحدث عن املشاركة مع املدرس املرشد فاننا نرى ان الطالب افادوا 

بانهم يفضلون التحدث مع املدرس الذي يشعر انه مقرب منه عوضا عن املدرس املرشد. 

بداعي انه املدرس املرشد فان ذلك ال يعني بالرضورة ان اقصده واقوم بالتحدث معه 

عن مشاكيل. وانا بالنسبة يل اقوم بالتحدث مع املدرس الذي اشعر انه مقرب مني. 

)دياربكر، فتيان(

ح . الرىض عن االمكانيات االجتامعية يف املدرسة وعن البنية الفيزيائية 

للمدرسة
فهم ان مستوى الرىض من االمكانيات االجتامعية للمدرسة ومن البنية الفيزيائية لها، 

كان بشكل عام عىل مستوى متدين. ويف هذا القسم ستذكر افكار الطالب الذي ميلكون 

امامنا عىل  تظهر  النظافة  الشكاوى.  االطار وبعد ذلك سنذكر  ايجابية يف هذا  افكار 

شكل عنرص مهم يحدد مستوى الرىض. وهناك طالب كانت له وجهات نظر ايجابية 

حول موضوع النظافة يف املدرسة، ذكر انه يقوم هو واصدقائه بعملية التنظيف فيها. 

ان ملدرستنا حديقة جميلة جدا وانا ما زلت معجبة بهذه الحديقة. ومل اتنزه كثريا 

لكن بالفعل هي حديقة جميلة. وعىل سبيل املثال انا ال ادخل اىل الحامم يف أي 

مكان وانا معقدة يف هذا االمر ولكن بالفعل مدرستنا مريحة جدا ونظيفة وترى 

ان عامل النظافة يعملون فيها عىل الدوام. وحتى ان الطعام املقدم يف املدرسة 

جيد جدا. )دياربكر، فتيات، 16-18( 
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اعتقد ان مشكلة النظافة قد تخطيناها ونحن حصلنا عىل الراية البيضاء كدليل 

عىل نظافتنا وهي رمز للنظافة. ونحن كفتيات قمنا بتأليف مجموعة فيام بيننا 

بذلك  ونقوم  النوافذ  اىل  الجدران  من  بالكامل  مدرستنا  بتنظيف  نحن  ونقوم 

الراية  عىل  النهاية حصلنا  ويف  60 صف.  اىل   50 من  مدرستنا  وتتألف  بأنفسنا. 

البيضاء. )دياربكر، فتيات، 16-18(. 

اختريت مدرستنا عىل انها اكرث املدارس نظافة العام املايض. )طرابزون، فتيان، 12-15( 

وعىل عكس النامذج التي ذكرت اعاله، فان معظم الطالب الذين شاركوا يف االجتامعات 

اشتكوا من البنية الفيزيائية للمدرسة وبشكل خاص من عدم نظافة الحاممات. وحتى 

ان البعض افادوا ان املشكلة االساسية للنظافة يف الحاممات مصدرها التدخني السجائر 

فيها. وهناك ايضا مشاكل جدية تتعلق بالنظافة بشكل مستقل عن السجائر. 

الحاممات قذرة جدا وال يقوم أي احد بتنظيفها. ومعظم املدراس هي عىل هذا 

الشكل واملشكلة ليست يف مدرستنا فقط. ونحن ندرس يف نفس املدرسة وهي 

قذرة جدا وخاصة انه ال وجود للصابون السائل حتى لتستعمله عقب الخروج من 

الحامم. وال وجود ألبريق النظافة يف الحامم وال يوجد كل ما ذكرت وهي قذرة 

جدا. )اررضوم، فتيان، 16-18(

يا سيدي، ال وجود لباب حتى يف حاممات مدرستنا. )اررضوم، فتيان، 16-18(

املدرسة.  اىل  معي  احرضها  وانا  الحاممات  يف  للمحارم  وجود  ال  انه  وحتى 

)اسطنبول، فتيات، 12-15(

ان العناية بحاممات املدرسني ال تظهر للحاممات الخاصة بالطالب. حيث يضعون 

املحارم يف حاممات املدرسني فقط ولكن ال يضعونها يف حامماتنا. ونحن مضطرين 

الن نستعار املحارم من حامم املدرسني ونحرضها اىل حاممنا. )طرابزون، فتيان، 

)12-15

ال وجود للصابون يف الحامم. )انقرة، فتيان، 16-18(

انا لدي شكوى من مقاعد املدرسة. حيث ميلئ سطح املقاعد، الرسامت املحفورة 

عليها. )مرسني، فتيان، 12-15( 

انا ال احب امر او امرين يف مدرستنا. االمر االول عدم نظافة صفنا واالمر االخر 

هو عدم نظافة الحاممات فيها. )مرسني، فتيان، 12-15( 

ان الحديقة يف مدرستنا ليست واسعة كثريا. ومن املخطط ان يتم انشاء ملعبا 

للرياضة ولكرة القدم خلفها. وهذا املرشوع ينتظر التنفيذ منذ اربع اىل خمس 

سنوات. وال يوجد محارم يف الحاممات والصابون ال يكون عىل شكل قطعة واحد 

بل يكون مكسورا اما املدرسني فهم عاديون... )طرابزون، فتيان، 12-15(

ان الحاممات الخاصة بنا سيئة جدا. وليس فقط من ناحية النظافة بل يوجد عىل 

جدرانها العديد من ارقام هواتف عائدة للفتيان وكتبوها عىل جميع الجدران يف 

حاممنا. )طرابزون، فتيات، 16-18(

عدم  اسطنبول،  مدينة  يف  عقدت  التي  االجتامعات  يف  الفتيات  من  املشاركون  ربط 

االعتناء بالحاممات بقلة املصادر املالية للمدرسة وبرتك عامل النظافة لعملهم بسبب 

عدم رضاهم عن االجرة التي يتلقونها. وكام ذكر اعاله ان مهمة تنظيف املدرسة تقع 

عىل عاتق الطالب فانه ذكر ادناه انه يتوقع من الطالب ان يقدم الدعم املادي لضامن 

تنظيف الحاممات. 

يتلقونها.  التي  االجرة  قلة  بسبب  العمل  يرتكون  مدرستنا  يف  النظافة  عامل  ان 

النقود  نجمع  ان  منا  يطلب  املدير  وكان  نظيفة.  غري  الحاممات  تبقى  وهكذا 

تدفعوا  ان  فيجب  عملهم  النظافة  يرتك عامل  ال  ان  تريدون  كنتم  ان  ويقول:" 

لسنا مضطرين  اننا  اعتقد  يل  وبالنسبة  متسخة".  تبقى حامماتنا  ال  ليك  النقود 

النقود وهذا امر يتعلق باملدرسة... وعىل الرغم من ذلك كنا ندفع  لدفع هذه 

يف بعض االحيان وكان هدفنا هو االبقاء عىل عامل النظافة عىل راس عملهم يف 

املدرسة ليك تبقى حامماتنا نظيفة عىل الدوام. )اسطنبول، فتيات، 12-15(

ان عدم الرىض املتعلقة بالبنية الفيزيائية للمدرسة ليست محدودة بالحاممات 

فقط. حيث اشتىك الطالب من عدم كفاية االمكانيات االجتامعية يف مدراسهم 

وتحدثوا عن مالحظاتهم السلبية حول هذا املوضوع. وكام ان عدم االمتنان هذا 

يكون بسبب مشاكل النظافة يف بعض االحيان اال انه يف احيان اخرى يكون بسبب 

قصور يف املرافق التابعة للمدرسة ويف املدراس االخرى فان الشكوى تكون بسبب 

العدد املكتظ للطالب. 

مدرستنا سيئة جدا وعىل سبيل املثال هناك مقصف يف هذه املدرسة لكنه متسخ 

اىل حد ال ميكنك ان متر فيه حتى. وال ميكنك ان تأكل الشاورما فيه وهي املكان 

بأكمله متسخ وهم يقومون بقطع الخبز عىل الرخام. )دياربكر، فتيات، 16-18( 

ال وجود مللعب كرة قدم يف مدرستنا حتى. وقدمنا عرضا مرسحيا العام املايض 

واعددنا هذا العرض مع مدرسينا. ولكن ان مدرستنا غري كافية من ناحية املصادر 

ويوجد فيها صالة صغرية لكنها كانت غري كافية خاصة ان فريقنا كبري جدا. ويف 

احد االيام قمنا بالتحضريات يف مدرسة اخرى ويف اليوم التايل قمنا بذلك يف مدرسة 

اخرى ويف اليوم االخري قمنا بذلك يف مدرسة مختلفة جدا. وكانت كمكان خاص 

بالبدو الرحل.. وتتسع مدرستنا لستامئة طالب واذا اردت ان تجمع الطالب يف 

البدء بنوا مبنى كبريا وكانت الحديقة  آن واحد فان الساحة لن تكفي لهم. يف 

كبرية وبعد ذلك بنوا مبنى عىل نفس حجم املبنى القديم وبسبب ذلك تبقى جزء 

بسيط من الحديقة. وبنوا داخل هذه الحديقة الصغرية مقصف خاص باملدرسة 

يف  اياها  يعطونها  التي  الوحيدة  الفسحة  فان  جدا  صغري  املقصف  ان  وبداعي 

فرتة الظهرية والتي تبلغ مدتها 60 دقيقة، تذهب 30 دقيقة منها ونحن نحاول 

ان نشرتي يشء من املقصف هذا. والعدد مكتظ جدا يف املدرسة. )ازمري، فتيان، 

 )16-18

مدرستنا سيئة جدا وال يوجد فيها مختربات وال صالة للرياضة وال ينظمون فيها 

رحاالت اجتامعية وال يشء من هذا القبيل. وحجتهم هي اننا عددنا  كبري. واليشء 

االيجايب الوحيد... هو انني اذهب اىل مركز اتاتورك الثقايف القريب منا يف بعض 

االحيان. وهناك مركز تسوق قريب جدا منا ومن املمكن ان نذهب اليه مشيا 

عىل االقدام لهذا الحد هو قريب. )ازمري، فتيات، 16-18(
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كانت مدرستي التي درست فيها املرحلة االبتدائية... وهي متلك اكرب صالة رياضية 

يف انقرة. وبعد ذلك اتيت اىل هذه املدرسة ونحنا نحاول ان منارس الرياضة يف 

املأوى السفيل يف هذه املدرسة يف فصل الشتاء. )انقرة، فتيان، 16-18( 

ال يوجد يف مدرستنا ال مكتبة وال صالة رياضية. وحتى ان حديقتها صغرية جدا. 

)مرسني، فتيان، 12-15(

كانت هناك مقارنة حول استعامل عدد من االمكانيات يف املدرسة من عدمه، اضافة 

الطالب  فان  ادناه  النامذج  يف  ذكر  وكام  االصل.  يف  االمكانيات  هذه  وجود  عدم  اىل 

اشتكوا من عدم استعامل املصادر املوجودة او االمكانيات املوجودة يف املدرسة وانهم 

مضطرين لطلب ذلك و"التحدث عن ذلك" او يشتكون من منعهم من استعامل هذه 

االمكانيات. ولدى الحديث عن االمكانيات التي متلكها املدرسة فانه لوحظ بان الطالب 

يشتكون من الرقابة املفروضة عىل االنرتنت يف املدرسة. 

كان لدينا موضوع يجب ان ننفذه وكيف ارشح لكم كان يجب ان نقوم ببحث ما، 

لدينا غرفة خاصة بالحاسوب لكن ال ميكن ان نستعملها... وهذه الغرفة ليست 

عنها  املسؤول  املدرس  عن  تبحث  ان  يجب  تستعمل  ليك  الدوام  عىل  مفتوحة 

وعن مفتاح الغرفة حتى ... وهذا امر مضحك بداعي انه وضع صعب جدا. كام 

يوجد يف املدرسة غرفتني خاصتني بتكنولوجيا املعلومات لكن ال نستعملها ابدا. 

)طرابزون، فتيات، 16-18( 

يف الواقع يوجد ذلك يف مدرستنا لكن ال ميكننا استعامله. يوجد لدينا شبكة خاصة 

بكرة الطائرة. وليك تستعملها يجب ان ترتجى مدرس الرياضة وان تقول:" استاذي 

للرياضة  املحدد  الوقت  وحتى  فضلك"...  من  فيها،  العب  ان  يل  اسمح  ارجوك 

ينتهى ونحن نرتجى املدرس. حيث ان هذه الشبكة وال تكون معلقة عىل الدوام 

يف امللعب. )طرابزون، فتيات، 16-18(

يوجد لدينا انرتنت يف املدرسة لكن صفحة االنرتنت معدلة ليك تفتح عىل موقع 

املحرك غوغل فقط. وميكنك ان تدخل اىل موقع غوغل فقط وال ميكنك ان تدخل 

اىل أي موقع اخر. ومتيض ساعة من الوقت عىل االقل وانت تبحث عن امر ما 

عىل هذا املوقع وبالنسبة يل ال ارغب يف الدخول اىل هذه الغرفة. )انقرة، فتيان، 

 )16-18

تطرح موضوع مهام جدا عىل  بالنظافة  املتعلقة  واالقوال  املدرسني  مع  العالقات  ان 

جدول االعامل. وعىل الرغم من ان الطالب مل يتحدثوا بشكل واضح عن املوضوع اال 

الحق باالحرتام هو من احد االحتياجات االساسية بل هو من اهمها  بان  انه لوحظ 

للطالب  بالنسبة  مناسبة"  تعترب  "التي  النظافة  رشوط  كون  ولدى  للطالب.  بالنسبة 

انه يجب عدم  القول  املمكن  فانه من  وترصفات بعض مدرسيهم، موضوعا لحديث 

بني  بالعالقات  املتعلقة  املشاكل  حل  يجب  جدا.  غريبة  انها  عىل  فعلهم  ردة  تقييم 

املدرسني والطالب واالمكانيات التي تقدم اىل الطالب او مبعنى اصح الشكل الذي تقدم 

فيه االمكانيات اليهم، بشكل مفصل ليك تكون فيها فائدة لهم. 

خ . األمن 
ان األمن داخل املدرسة ويف محيطها الخارجي هو من احد اكرب املشاكل التي تتعلق 

باملدرسة. ووفقا ملا رشحه بعض الطالب فانه يفهم بان املدرسة تقع يف منطقة امنة. 

لكن ظروفا سلبية تنتظر الطالب يف اللحظة التي يضع فيها قدمه خارج بابها كالعنف 

هناك  بان  فهم  فانه  ذلك  اىل  واضافة  املخدرات.  وبيع  والتحرش  والشجار  الجسدي 

الطالب واملدرس  او بني  الطالب  تتطبق بني  املدرسة  ببعد جدي داخل  اعامل عنف 

او بني املسؤول االداري وبني الطالب. ويف حني ان بعض الطالب كانوا يتحدثون عن 

وانهم  ساخر  بشكل  املوضوع  عن  تحدثوا  اخرين  فان  املوضوع  هذا  يف  شكاواهم 

تعودوا عىل هذا الوضع وانهم ال يشتكون من ذلك بداعي ان الشجار يتسبب "بتعليق 

الدراسة" يف الصفوف. ويف جميع االوضاع، فان االمن يف املدارس يظهر امامنا عىل شكل 

مشكلة مهمة يف موضوع االمن والنظام يف املدارس. وهنا متت مناقشة موضوع االمن 

داخل املدرسة وخارجها، بعد تقسيمه اىل قسمني. 

1. املشاكل االمنية داخل املدرسة
شكل  عىل  امامنا  يظهر  املدرسة،  داخل  االمنية  باملشاكل  يتعلق  الذي  الوضع  ان 

مجموعات مختلفة وعصابات تتشكل بني الطالب. ومن املمكن ان تتشكل العصابات 

واما  سواء.  حد  عىل  والفتيان  الفتيات  من  باملشاكل،  تتسبب  التي  املجموعات  او 

الترصفات الغري جيدة فإنها تؤدي اىل االرضار باملدرسة واىل ظهور من يسلب االموال 

من الصغار او من يضايقهم وحتى انه من املمكن ان تتطور هذه املشكلة للتحول اىل 

موضوع ينترش يف جميع انحاء املدينة. وان النامذج التي ذكرت ادناه ترشح لنا االذى 

الذي يشعر به الطالب بسبب هؤالء املجموعات. 

وحتى  اسامئهم  نعرف  وكنا  يعرفهم.  املدرسة  يف  والجميع  اشخاص.  ثالثة  كانوا 

السرية الذاتية للفتيات يف هذه املجموعة. يف العادة يجب ان نخاف من الفتيان 

لكن كان لدينا عصابة مؤلفة من ثالث فتيات وكانت تسيطر عىل كامل املدرسة. 

)دياربكر، فتيات، 16-18( 

يحملون  طالبا  ارى  كنت  الدراسة  بدأت  وعندما  تجارية.  مهنية  يف  درست  انا 

سالحا او سكينا عىل خرصهم. وبقي لدي عامني ليك انهي املدرسة وكانت املدرسة 

نظيفة بعض اليشء من مثل هؤالء يف تلك الفرتة ولكن كان هناك استقطاب بني 

املجموعات. وكانوا قذرين.... وهذا النوع من املدراس معروف. )اررضوم، فتيان، 

)16-18

انا تعرضت للعنف الجسدي. ويف فرتة ما  تعرضت للرضب عىل يد الطالب الذين 

هم اكرب مني سنا. وقاموا برسقة االموال التي كانت بحوزيت... وحرشوين يف زاوية 

الحامم ورضبوين ورسقوا نقودي وكان لدي مبلغ كبري من النقود وتلك املدرسة.... 

وليك اعطيهم نقودي.... حرشوين يف الزاوية وقاموا برضيب. )مرسني، فتيان، 12-15( 

وكانوا  "املجانني"  يشبهون  وهم  القدم  كرة  لفريق  مشجعني  مدرستنا  يف  يوجد 

يخربون يف املدرسة وكانوا يرصخون ويهتفون "بفريق طرابزون، فريق طرابزون" 

اىل  يعود  الباب  هذا  وكان  االبواب  احد  القدم( وكرس  لكرة  طرابزون  )فريق   –

صفنا. وانا كنت يف ذلك املكان مع املدرس الذي حاول ابعادنا عنهم... انا كنت 

هناك ومل اكن افعل شيئا. )طرابزون، فتيان، 12-15(

هذا ما يحصل يف معظم االحيان، هناك من يستمع اىل موسيقى الراب االرابيسك... 

وهناك مجموعة تشبههم وهناك من الشباب من يستمع اىل املوسيقى الرتكية او 
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االحيان  بعض  املجموعتني. ويف  بني  اشتباكات  تقع  الدوام  االجنبية. عىل  االغاين 

املدارس.  التجمعات يف  وتظهر  فقط.  االشتباكات عىل شكل شفهي  تكون هذه 

وعىل سبيل املثال هناك مجموعة من الشباب تدعو نفسها "شايكارا" يف جادة 

الجمهوريت... اما جادة الجمهوريت فانا كام قال االخ هنا، ال اقصدها وال اميش 

املمكن  من  انه  وخاصة  بذلك  اقوم  ال  انا  االحتامالت  لجميع  تفاديا  ابدا.  فيها 

ان يكون الجميع فيها يحمل شفرات معهم وذلك يظهر عىل االثار البارزة عىل 

سواعدهم. انه الحتامل كبري ان تقع بني ايديهم يف هذه الجادة. )ارضورم، فتيان، 

 )16-18

لوحظ ان اعامل العنف التي تتطور بني الطالب داخل املدرسة والتي ترتبط بالتجمعات 

املستقطبة، تتعلق بالكحول والسجائر ويف بعض الحاالت تتعلق باستعامل املخدرات. 

وذكر احد املشاركني من مدينة ديار بكر املوضوع عىل الشكل التايل: 

املدرسة وليس  اىل  الكحول  التي تحدثت عنها من قبل كانت تحرض  املجموعة 

املخدرات. وبالفعل ال ميكنك حتى ان تقف بينهم ملا تكون هناك من رائحة كريهة 

الكبري وهناك  الكحول والسجائر. ويوجد يف الحامم مرأة بسبب حجمه  بسبب 

قسم لغسل االيادي ويف القسم االخر توجد الحاممات. وهم كانوا يدخلون اىل 

هذه الحاممات ويغلقون االبواب ويدخنون السجائر. وانا بدوري انزعج كثريا من 

تلك الرائحة. وحتى ان مساعد املدير مل يكن يستطيع ان يفعل أي يشء. وحتى 

السجائر اىل  اولياء من يدخن  ان االدارة تستدعي  ان املوضوع تطور ليصل اىل 

املدرسة وتطلب منهم ان يدفعوا الغرامة املفروضة عىل تدخني السجائر وكانت 

مل  فانهم  اغنياء  كانوا  الطالب  هؤالء  ان  وبداعي  تركية.  لرية  مائة  تبلغ  الغرامة 

يتأثروا بذلك. )دياربكر، فتيات، 16-18(

يتم تسمية الشجار الذي ينشب يف املدراس بشكل عام عىل انه شجار حول "الفتيات" 

او حول "الفتيان". ومن املمكن ان تكون املناقشات التي تظهر عقب مباراة كرة القدم 

او ان تكون نظرة واحدة مل تعجب شخصا ما، سببا يف ان ينشب الشجار بني الطالب. 

وان هذا الشجار من املمكن ان يتطور يف بعض االحيان ليتحول اىل عنف جسدي ويف 

بعض الحاالت اىل سحب السكاكني. 

كانوا معظمهم يدخلون يف الشجار بسبب الشباب. ومعظم هذه املشاكل كانت 

بسبب ذلك. او بسبب الرتاشق بالكالم او حتى انها من املمكن ان تتحسس منك 

اذا نظرت اليها بشكل مل يعجبها. )طرابزون، فتيات، 16-18(

ان عنوان الشجارات التي تحصل يف تركيا هي مدرستنا يف مدينة اررضوم. وهي 

مدرسة باتت معروفة يف هذا املجال. وبشكل عام ان الشجار يف مدرستنا ال يكون 

عن طريق الرتاشق بالكالم فقط بل يكون عىل شكل التضارب بااليادي والرفس 

باالرجل وبشكل عام يحدث الشجار يف مقصف املدرسة. او خارج املدرسة. واذا 

حدث الشجار خارج املدرسة فان املكان يتحول اىل ساحة معركة. ويشارك فيها 

مائتي شخص من املدرسة... )اررضوم، فتيان، 16-18(

عىل سبيل املثال، يف حال حدث شجار ما فانهم يدخلون عنوة اىل الصف وحتى 

ان املدرس ال ميكنه ان يتدخل ومينعهم...  ويف احدى املرات قاموا برضب املدرس 

يف الصف االخر وليس من صفنا ودخلوا اىل الصف عنوة واخذوا الطالب الذي 

مينعهم.  ان  او  يشء  أي  لهم  يقول  ان  املدرس  يستطيع  ومل  عنه  يبحثون  كانوا 

)اررضوم، فتيان، 16-18( 

بشكل عام يحدث شجار كل يومني . )اسطنبول، فتيان، 16-18( 

الرضب  حوادث  من  العديد  حدث  املثال  سبيل  وعىل   ... امنة  ليست  مدرستنا 

بالسكاكني يف مدرستنا. )دياربكر، فتيان، 16-18(

هذا كان يحدث يف مدرستنا ايضا وبشكل عام كان ذلك يحدث بني الصفوف يف 

املدرسة ... ويحدث الشجار بشكل عام عقب املباريات ويتحاسبون عىل ما قالوه 

لبعضهم، أي يقولون "انت قلت يل كذا وكذا"... وحصل ذلك عدة مرات يف املمر 

يف املدرسة مام اضطر املدير الن يتدخل وان يفصل بني املجموعات املتشاجرة. 

)اسطنبول، فتيات، 12-15( 

لدى تساءلنا عن كيفية التغلب عىل مثل اعامل العنف هذه، فان بعض الطالب تحدثوا 

املشاركني  ان  لوحظ  فانه  ذلك  اىل  واضافة  املراقبة.  كامريات  او عن  االمن  عن رجال 

بالقرب من  تأسيس مخفر للرشطة  الشجار هو  نهاء  افضل ضامنة ال  ان  يرون  كانوا 

املدرسة وان تتدخل الرشطة يف حال حدوث الشجار. وهناك من الشباب من قالوا ان 

هذه االساليب ال متنع من حدوث الشجار واشاروا يف النفس الوقت اىل ان العقوبات 

التأديبية داخل املدرسة هي اساليب غري كافية ايضا. 

حدث شجار كبري يف مدرستنا يف احد االيام . وبإمكاين القول بان %80 من الشباب 

الذي وقع يف حديقة املدرسة وهي حديقة  الشجار  يف مدرستنا شاركوا يف هذا 

كبرية وكان الجميع فيها يرضب بعضهم البعض. وحرض عىل الفور 6 اىل 7 فرق من 

رجال الرشطة. ولكنهم انتظروا اىل حني انتهاء الشجار  الذي دامت عملية الرضب 

فيه ملدة ساعة ونصف تقريبا. عىل اثر ذلك دخل ما يقارب العرش اشخاص اىل 

املستشفى. وبعد انتهاء الشجار قاموا بإلقاء القبض عىل بعض الطالب الذين كانوا 

يراقبونهم. ومل يقوموا باي عمل اخر. )اررضوم، فتيان، 16-18( 

ويف احدى املرات حرضت الرشطة اىل مدرستنا وهي مدرسة غري امنة ابدا... أي 

البناء  عمليات  فيها  تستمر  االماكن  بعض  وهناك  فيها  امني  ضعف  هناك  انه 

وهناك العديد من النقاط الخفية وهناك كامريات لكنها بال فائدة وعىل الدوام 

يقوم املدرسني بورديات يف هذا االطار. وعىل سبيل املثال من املمكن الحدهم ان 

يدفعك اىل زاوية ما وان يطعنك بالسكني بكل راحة. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

عىل  بالتعود  بدأوا  لكنهم  تأديبية  عقوبة  عىل  الشجار  يف  يشارك  من  يحصل 

ذلك ايضا. وتلقي العلم ليس من بني اهدافهم وهذا ما يعرتفون به بأنفسهم.. 

)اسطنبول، فتيات، 12-15( 

سئل املشاركني عن اذا ما كانوا سيشتكون من ما يشهدوه من امور مزعجة كهذه 

يف املدرسة. ولوحظ بانه اضافة اىل ان الطالب اعربوا عن قناعتهم بان العقوبات 

املوضوع  يتحدثون عن  انهم ال  ايضا  قالوا  فانهم  التأديبية اصبحت غري مجدية 

بسبب ما يتعرضون له من ضغط من قبل اصدقائهم. ولهذا السبب فان "نظام 

الفيزيايئ  بالتحرش  القيام  فقط  يعني  ال  العاملية  اآلداب  يف  مر  الذي  االشقياء" 
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بل يعني ذلك ان يقوموا بعملية الرسقة ايضا ولوحظ بانه تطور ليصبح تطبيق 

الضغط من الناحية االجتامعية. 

ان مدرستنا تكون يف العادة مدرسة هادئة وهي موجودة خارج املنطقة لكن 

يوجد مثل هؤالء الطالب عىل الدوام. وبشكل عام هناك اصدقاء لنا يحتسون 

الكحول يف املدرسة. ويدخنون السجائر يف حاممات مدرستنا . اما مدرسينا فهم 

ملدرسينا  نشتيك  ان  ميكننا حتى  ال  الواقع  ويف  يحدث.  مل  شيئا  وكان  يترصفون 

عن الوضع يف املدرسة لعدم تأثري ذلك عىل عالقات الصداقة. )اررضوم، فتيان، 

 )16-18

يدخن  فتيات  هناك  نجد  الحامم،  اصدقايئ  مع  ادخل  عندما  االحيان  بعض  يف 

املدرس  يايت  ذلك  وبعد  الحامم  من  ويخرجن  السجائر  يدخن  وهم  السجائر. 

املعني ويوبخنا بقوله "اخرجن من هنا اننت الاليت دخن السجائر"... وكانه نحن 

يكن.  مل  شيئا  وكان  فيخرجن  االمر  بهذا  قاموا  الذين  اما  السجائر.  دخن  من 

وتقع الالمئة علينا. وال ميكننا ان نقول أي يشء يف هذا املوضوع حيث ان هؤالء 

الفتيات سيفتعلن مشاكل معنا وهن بالعادة يحملن سكاكني معهن. وال ميكنك 

ان تحاسبهن عىل ما يقمن به وتقول ان املدرس حملنا مسؤولية ما قمن به. فهن 

تشهد مدرستنا  واالن  الحد.  اىل هذا  اربا. وهن شقيات  سيقتلوننا وسيقطعوننا 

شقاوة الفتيات وليس شقاوة الشباب. وانا ال اتدخل يف هذا املوضوع ابدا حيث 

انني اخاف منهن. )اررضوم، فتيات، 16-18( 

حدد ان العنف داخل املدرسة ليس عبارة عن عنف بني الطالب فقط بل من املمكن 

ان يكون بني املدرسني واملسؤولني االداريني ايضا. وان هذا النوع من العنف من املمكن 

ان يطبق من قبل املدرسني او املسؤولني االداريني عىل الطالب او ان يكون عىل شكل 

سب الطالب ملدرسه او ان يرضبه او حتى ان يسحب عليه السكني. ويف هذا االطار، 

فان موضع اخر يجب ان يعرض عىل النقاش هو وضع الشباب الذين يشهدون العنف 

يف املنزل او يف مكان العمل لحل مشكلة ما او لضامن التواصل ولجوئهم اىل العنف 

لحل مشاكلهم او التعبري عن نفسهم يف املشاكل املعنية بينهم. وتحدث عن املوضوع 

العنف  او  الفيزيايئ  العنف  من  كجزء  االداري  املسؤول  او  املدرس  فيه  يكون  الذي 

الشفوي، عىل الشكل املذكور فيه ادناه. 

عىل سبيل املثال، اذا حدث شجار ما فان الشباب يذهبون اىل الصف ويسحبون 

الطالب منه. وحتى ان املدرس ال ميكنه ان يقول أي يشء لهم. ويف احدى املرات 

قاموا برضب مدرس ليس من صفنا بل من صف اخر ودخلوا اىل الصف واخذوا 

الطالب منه ومل يستطع أي احد ان يعرتضهم. )اررضوم، فتيان، 16-18( 

عىل  السكني  سحب  احدهم  شاهدت  وانا  السكاكني  يسحب  من  هناك  كان 

املدرسة. ورسق حقيبتها وكانت امرأة حامل  وهي مدرستي... وهي كانت طالبة 

نفس  يف  التعيني  عىل  حصلت  مدرستي  ان  وحتى  املدرسة.  هذه  من  تخرجت 

املدرس التي درست هي فيها وهي املدرسة التي ادرس فهيا حاليا. وقالت: "هو 

طالب من الذين تلقوا التعليم لدينا وانا ال اقبل بذلك ابدا. ومن املمكن ان يكون 

النظام فعاال يف املدراس الحكومية لكن ال استطيع ان اقبل بذلك" وطلبت نقلها 

اىل مدرسة اخرى. )دياربكر ، فتيات، 16-18( 

صديق  لدي  وكان  االحيان.  بعض  يف  املخدرات  وحتى  السجائر  يدخنون  كانوا 

يدرس معي يف نفس املدرسة وكام قلت لكم من قبل فان هذه املدرسة يكرث فيها 

عنف املدرسني تجاه الطلبة. وعىل ما اعتقد انه يف العام املايض سحب احدهم 

السالح بوجه املدرس. )مرسني، فتيان، 12-15( 

تعرض املدرس يف احدى املرات لنوبة عصبية. . وراية يديه ورجيله ترتجفان من 

مدرسة  اىل  تعينه  اىت  ذلك  وبعد  مدرس عصبي جدا  املدرسني  احد  وكان  ذلك. 

عنقه  ربطة  ان  بداعي  املدرس  يد  للرضب عىل  تعرض  وكان يل صديق  اخرى.. 

وقميصه مل يكونا مرتبني وبعد ذلك تعرض لنوبة غضب وبعد ذلك حرض مدرسني 

اخرين واخذوه اىل مكان اخر. )ازمري، فتيات، 16-18( 

تعرضت للرضب عىل يد مدريس واالصح عىل يد مدرسنا املخمور والسكران وكان 

يرضب بشكل عنيف. وكان ميسك يب وكان يضغط برجله عىل رجيل وكان ميسك 

الهرب )مرسني،  ينهال علينا بالرضب ومل نكن نستطيع  بيده االخرى وكان  يدي 

فتيان، 12-15( 

كان لدى مدرسنا مسطرة مصنوعة من الحديد وكان يرضبنا بها عىل راسنا عىل 

الدوام . )مرسني، فتيان، 12-15( 

وكان هذ  اللوح.  الطالب عىل  احد  املدرسني برضب  احد  قام  املثال،  عىل سبيل 

الطالب شابا وكان شعره طويال قليال وقام بقصه بواسطة املقص وعىل اثر ذلك 

بدأت الدماء بالسيالن من هذا الطالب ... جرح الطالب عندما كان املدرس يقطع 

القسم الخلفي للشعر عن طريق ضغط املقص براسه.) طرابزون، فتيات، 12-15( 

ان االقوال املذكورة ادناه تظهر كيفية معرفة اعامل العنف وكيفية اعادة انتاج العنف 

باملقارنة  ادناه قام احد املشاركون عن طريق االستهزاء  من جديد. ومن بني ما ذكر 

بني العنف الذي تعرض له عىل يد مدرسه وبني العنف الذي تعرض له عىل يد والده. 

املدير كحل  قبل  من  عليها  التي حصل  العقوبة  ان  الطالب  احد  قال  اخر  مثال  ويف 

ملشكلة الشجار الذي طبق فيه العنف الجسدي، كانت ان يتعرض للرضب عىل يد هذا 

املدير. ويف املثال الثالث ظهر ان استعامل العنف "تجاه من يستحقه" هو اسلوب من 

املمكن ان يكون عقوبة معقولة. ولذلك فان استعامل العنف القايس عىل انه وسيلة 

للمعاقبة او نوع من التواصل او لحل املشكلة، سيؤدي اىل تكرار هذه الترصفات من 

قبل الشباب مرة اخرى.  

انا تعرضت للعنف يف احدى املرات... وهذا كان عىل يد صديق يل كان يعرتضني 

عىل الدوام. ويف احد االيام غضبت منه كثريا وقمت برضبه وبدوره احرض معه 

اىل  الرغم من ذلك رضبتهم جميعا. وبعد ذلك احرضوين  اشخاص وعىل  سبعة 

جانب نائب املدير وتعرضت هناك للرضب عىل يد املدير. )مرسني، فتيان، -12

 )15

الصف وميسكه ويبدأ برضبه  الطالب من  كان هناك مدرس يف مدرستنا يخرج 

يرفسنا  وكان  والدي يرضبني.  كان  ما  افضل من  بشكل  انه يرضب  كثريا وحتى 

برجله. )مرسني، فتيان،  12-15(
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ال مانع من ان يرضب املدرس الطالب. كان لدينا صديق ما تعرض للرضب عىل 

يد املدرس. واعتقد ان املدرس رضبه بشكل خفيف. وبعد ذلك جلس صديقي يف 

مكانه يف الصف ... وكان يصيح من املقاعد الخلفية "مل يوجعني رضبك". وكان 

املدرس يطلب منه الحضور مرة اخرى ويعود ليرضبه من جديد. )انقرة، فتيان، 

 )16-18

اضافة اىل هذه النامذج فكان هناك مشاركون قالوا انهم يشعرون باألمان يف املدرسة 

وانهم مل يصادفوا أي اعامل عنف جسدي. 

انا ايضا درست يف ثانوية االناضول ... وانا اتفاجأ ملا سمعته هنا وال وجود ملثل 

هذه االمور يف مدرستنا. أي انه بشكل عام تحدث بعض امور التمييز عىل سبيل 

املثال بني الطالب. حيث انه من املمكن ان يفضل املدرس احد الطالب عىل غريه 

ويترصف معه بشكل جيد وهذا ما يحدث يف جميع املدارس وانا اعلم ذلك جيدا 

وال وجود ملثل ما قيل... وال وجود ملثل هذه الحوادث من مامرسة املدرس العنف 

ويف  املدرسة...  من  الفور  عىل  يطرد  املدرس  فان  ذلك  واذا حدث  الطالب  عىل 

مدرستنا هناك نظام قايس. وعندما يقولون "ال ميكن ان تقوم بذلك" فان الطالب 

يرضخ لذلك وال يقوم به ابدا. )طرابزون، فتيات، 16-18( 

ان املشاكل االمنية يف داخل املدرسة هي امر مهم جدا لكنه فهم ان الطالب يواجهون 

احداث عنف جدية اكرث يف املنطقة املجاورة ملدراسهم عندما يخرجون منها. 

2. املشاكل االمنية يف املنطقة املجاورة للمدرسة 
قالت احدى الطالبات يف مدينة دياربكر انها مل تواجه املشاكل الداخلية يف املدرسة 

البعض منذ سنوات طويلة  املدرسة يعرف بعضه  الجميع يف  والتي ذكرت اعاله وان 

ويوجد بينهم عالقة جيدة. لكن عىل الرغم من ان هذه املدرسة تنعم بجو هادئ وامن 

اال ان الطالبة قالت انهم كان يتعرضون ملشاكل عند الخروج من املدرسة كالتحرش 

الشفهي وتدخني السجائر وتشكيل املثال اليسء. 

بشكل عام ان الجميع يف مدرستنا يعرف بعضه البعض،  بداعي ان الجميع كان 

الطالب،  االبتدائية... ولكن بني هؤالء  املرحلة  املدرسة يدرس فيها منذ  يف هذه 

املدرسة  الكحول. وجميع من تخرج من هذه  يتعاطون  او طالبني ممن  طالب 

التقى مرة اخرى يف املرحلة الثانوية ايضا. ومل نكن نشهد اي مشاكل بداعي اننا 

نعرف بعضنا البعض منذ زمن. ولكن املشكلة الوحيدة كانت الطالب الذين يأتون 

من الخارج. وهؤالء هم الطالب الذين مل يتأتوا للدراسة بل يأتون للوقوف امام 

شفهيا  بنا  والتحرش  للسجائر  تدخينهم  ان  املثال،  سبيل  وعىل  فقط...  املدرسة 

هو بحد ذاته مشكلة بالنسبة لنا. وما عدى ذلك فليس لدينا اية مشكلة اخرى. 

بداعي ان الفرد منا ينظر اىل االخر وكانه اخ او اخت له. وبداعي ايضا ان جميع 

فانهم  املنطقة  هذه  يف  تربوا  مدرسني  وانهم  دياربكر  مدينة  من  هم  مدرسينا 

بنية  يعلمون  انهم  بداعي  اكرث  بتفهم  يترصفون  ووهم  جيد.  بشكل  يفهموننا 

عائالتنا. واملشكلة الوحيدة التي نعاين منها هي الطالب الذين يأتون من خارج 

املدرسة . )دياربكر، فتيات، 16-18( 

وكام هو الحال يف موضوع االنزعاج من التحرش الشفهي وتدخني السجائر عند الخروج 

من املدرسة، فانه فهم من ما تم رشحه انه من املمكن انم يكون هناك طالب يتعرضون 

عند  الطالب  اىل  املخدرات  يبيع  ان  يحاول  من  هناك  يكون  ان  او  الجسدي  للعنف 

الخروج من املدرسة. وعىل الرغم من تقديم الطالب الشكوى حول هذا املوضوع اال 

انهم ظهروا عىل انهم قبلوا بهذا الوضع ولوحظ انهم مل يكونوا متفاجئني عندما كانوا 

يتحدثون عن املوضوع وكانوا هادئني جدا. وان ما رشحه الطالب يؤرش اىل وجود خطر 

تحول العنف الجسدي الذي يظهر خارج املدرسة اىل وضع طبيعي يقبل به وان العنف 

يف املنطقة املحيطة للمدرسة يساهم يف نبذ العنف. 

نحن نتعرض للمشاكل ليس داخل املدرسة بل خارجها وخاصة عندما ندخل اليها 

املدرسة.  باب  امام  يكونوا منتظرين  املشاغبني  الطالب  ان  او نخرج منها حيث 

وهم يحتلون الرصيف بالكامل بحيث نضطر للمرور من بينهم... وهم بالعادة 

تزعجنا.  بان  تكفي  الينا برشاهة  نظراتهم  ان  لكن  تجاهنا  باي يشء  يقومون  ال 

)دياربكر، فتيات، 16-18(

بالطبع حدث هذا االمر من قبل حيث تجمهر ما يقارب السبعني اىل مثانني شخص 

ونشب شجار بينهم يف املنتزه القريب من املدرسة وانا كنت شاهد عىل ذلك وكان 

الشجار عنيف اىل درجة انه تم نقل احد الطالب اىل املستشفى. ومل يستطع احدا 

ان يقوم باي يشء. )اسطنبول، فتيان، 16-18(

لكن  عام  بشكل  مدرستنا جيدة  ان  اال  سيئة جدا  باملدرسة  املحيطة  املنطقة  ان 

محيطها سيئ جدا. وطريقها يسء والناس الذين يقيمون يف محيطها سيئون. وعندما 

تضع رجلك خارج املدرسة حتى تصادف مجموعة من الشباب االشقياء ويبدئون 

بالتحرش الشفهي بنا كام يحصل عراك كثريا هناك. )طرابزون، فتيات، 16-18( 

كان هناك رجل يبيع املخدرات وهذا ما سمعت به. انا ال اعرف ذلك لكنه ينتظر 

االدارة  بإخبار  قاموا  ذلك  وبعد  لنقلنا.  الحافلة  ننتظر  نكون  عندما  الباب  امام 

النقود  جمعوا  ذلك  وبعد  املخدرات...  يبيع  وهو  جدا.  غريب  رجل  وهو  عنه 

انا قد  منا وطلبوا الحامية من الرشطة. ويف الوقت الذي اتت يف الرشطة كنت 

تخرجت من املدرسة. )اررضوم، فتيات، 16-18( 

كانت املنطقة املحيطة باملدرسة سيئة جدا يف العام املايض. وكانا نشهد العديد 

من االحداث كالرضب بالسكني او بيع املخدرات وكانت مليئة مبثل هؤالء الناس 

الدرايس كان رجال الرشطة املدنيني  العام  لكنها اصبحت نظيفة االن. ومع بدء 

يقفون امام املدرسة ليك يحافظون عىل امن املدرسة التي اصبحت امنة اكرث هذا 

العام. لكن الوضع كان سيئ جدا يف العام املايض. )طرابزون، فتيات، 16-18( 

ان ما قاله احد الطالب من مدينة انقرة يظهر عىل انه منوذجا ملا اصبحت عليه احداث 

العنف امام املدرسة يف ساعة االنرصاف، حيث تحولت اىل امور اعتيادية وان الطالب 

اصبحوا يقييموها عىل انها امر عادي جدا. 

دعني اقولها عىل هذا الشكل يف حال نشوب شجار مع شخص ما فان املنطقة 

امام املدرسة تشهد تجمهرا كبريا عىل الفور وتتحول ساعة االنرصاف اىل ساحة 

وكل  املشاكل.  هذه  يف  بالتدخل  الدرك  قوات  بدات  االخرية  الفرتة  يف  معركة. 

يشء عادي بالنسبة يل انا ال اكرتث بذلك واقوم بكل بساطة بالركوب يف الحافلة 

للذهاب اىل البيت. )انقرة، فتيان، 16-18( 
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املنطقة  الطالب يف  امام  تظهر  التي  واملخدرات  والكحول  السجائر  ان حقيقة وجود 

املحيطة للمدرسة اصبحت تلعب دورا يف املرحلة التالية من حياة الشباب. وقد ذكر 

يف اجتامعات مجموعات الرتكيز ان الطالب افادوا بان الشباب يدخنون السجائر بشكل 

شائع جدا. وحتى ان بعض املجموعات من الطالب الذين ترتاوح اعامرهم بني 16 و18 

عاما، طلبت فسحة خالل االجتامع للتدخني. ورشح يف القسم املذكور ادناه العالقة بني 

املراهقني بالسجائر يف البدء وبعد ذلك بالكحول واملخدرات. 

د. السجائر والكحول واملخدرات 

1. السجائر 
كام هو معروف فان الشباب يدخنون السجائر بشكل رسي عن أولياء أمورهم. ولهذا 

السبب فان موضوع معرفة العائلة بانهم يدخنون السجائر او ان ترى العائلة ولدها 

وهو يدخن السجائر، له موقع مهم جدا داخل العائلة. اما النتيجة املهمة لهذا البحث 

فهو التثبيت بان املدرسة هي مكان مهم جدا الستهالك السجائر. وان املوقف العام 

كان  خاص،  بشكل  املدرسة  حاممات  يف  السجائر  يدخنون  الذين  للطالب  بالنسبة 

يتمحور حول "الخالف العنيف" بني الطالب وبني االداريني. أي وكام انه من املمكن 

وجود طالب يعاقبون بسبب تدخينهم للسجائر فانه هناك حاالت يغض فيها االداريني 

او  اليومية  العقوبات  تطبيق  الرغم من  الطالب. وعىل  به هؤالء  يقوم  ما  النظر عن 

العقوبات الطويلة االمد اال ان ذلك مل يؤدي اىل ظهور تغيري جذري يف ترصفات الطالب 

بشكل عام. وقال احد الطالب الذين شاركوا من مدينة ازمري ان لتدخني السجائر يف 

املدرسة "مذاقا خاص" وقال: كيف من املمكن ان يكون القيام بامر ممنوع له شعور 

خاص بالحامس والتسلية. 

وبينام كنا موضوع السجائر يتم مناقشته فان بعض الطالب تحدثوا عن وجود نظام 

كامريات املراقبة يف املدرسة ، اال انه فهم فيام بعد ان نظام املراقبة هذا مل يكون له تأثري 

جديا ابدا. وافاد بعض الطالب ان املدرسني قاموا بتخريب نظام الكامريات املخصصة 

للمراقبة يف املدرسة ليك يدخنوا السجائر فيها بكل راحة. 

مدراءنا يف املدرسة ركبوا كامريات مراقبة يف الحاممات. وكانوا يقبضون عىل من 

يدخن السجائر وبعد ذلك يتصلون بعائالتهم. )انقرة، فتيان، 16-18( 

يوجد يف جميع انحاء مدرستنا كامريات مراقبة ما عدى يف الحاممات ولكن قام 

مدرسينا بفصل اجهزة االستشعار الخاصة بالكامريات وال اعتقد ان الكامريات ما 

زالت تعمل بعد ذلك. وانا شهدت عدة مرات كانوا مدرسينا يدخنون السجائر يف 

املمر. وحتى ان املدير كان يقوم بذلك ايضا. وكان املدير يدخن السجائر باستمرار 

وهو يدخن السجائر يف غرفته وان ذلك ليس مشكلة بالنسبة له ابدا. )اررضوم، 

فتيان، 16-18( 

هناك العديد من الطالب الذين يدخنون السجائر يف حاممات املدرسة. عىل سبيل 

املثال كنت يف الحامم يف احدى املرات وكان اىل جانبي طالب يدخن السجائر. 

وارتعبت كثريا عندما اىت املدرس بداعي انه االن سيشك يب وسيتهمنني بانني انا 

من يدخن السجائر. وبالنسبة يل ان تدخني السجائر يف الحامم هو امر غري الئق 

ويقوم  وسيعاقبك.  املدرس سرياك  فان  الخارج   يف  السجائر  تدخن  عندما  ابدا. 

الطالب باملناوبة عىل الباب ملراقبة املدرس بينام يقوم االخرين بتدخني السجائر 

يف الحامم. أي انهم يقومون بعملية مراقبة للتدخني. )اررضوم، فتيان، 16-18( 

وضعوا جهاز للتنصت عىل الصوت يف حامماتنا يف املدرسة. )طرابزون، فتيان، 12-15( 

ال اعتقد ان االداريني يف مدرستنا سيولون اهمية لذلك وهم ال يهتمون ابدا اال 

اذا قام احدهم بكتابة عريضة شكوى اىل وزارة الرتبية والتعليم.... وان املشكلة 

التي تعاين منها مدرستنا ليست املخدرات بل السجائر. حيث يوجد فيها من يبيع 

السجائر وليس املخدرات. )اسطنبول، فتيات، 12-15( 

كان احد اصدقايئ يدخن السجائر فقمت بتبليغ االدارة عنه اال ان احدا مل يكرتث 

لذلك. )اررضوم، فتيات، 16-18( 

ان تدخني السجائر يف املدرسة وخاصة يف الحاممات يؤثر بشكل سلبي عىل االمكانيات 

الفيزيائية للمدرسة. حيث ان بعض الطالب اشتىك من الرائحة التي تخلفها السجائر 

مبارش  بشكل  اشتكوا  الطالب  بعض  ان  ولوحظ  دخانها ووسخها.  الحاممات ومن  يف 

بالسجائر عندما سألناهم عن رضاهم عن االمكانيات  من الحاممات وبشكل يتعلق 

الفيزيائية واالمكانية االجتامعية ملبنى املدرسة. 

تعد تستعمل  الحاممات مل  الحاممات. وان  ابدا وخاصة من  لنسا راضيني  نحن 

فقط.  السجائر  فيه  يدخن  مكان  انها  عىل  تستعمل  هي  بل  الحقيقي  لهدفها 

وكانوا يكتبون اسامئهم بواسطة السجائر عىل الجدران. )اررضوم، فتيان، 16-18( 

خصصوا يف مدرستنا منطقة محددة يف الوسط ملرحلة الصف الثانوي االخري. هناك 

حتى  به  مسموحا  كان  التدخني  ان  وحتى  امليكانيك.  فرع  من  الطالب  يتواجد 

الصف االخري من املرحلة الثانوية وكانت هناك منطقة محددة يسمح فيها لهؤالء 

بالتدخني.  وكان هذا املكان مفتوحا وعىل شكل متنزه صغري ويوجد اىل جانبه 

مقصف ومطعم. وكان التدخني هناك مسموحا. والتدخني مسموح فقط لطالب 

الصف االخري من املرحلة الثانوية وليس لطالب من املراحل االخرى. )اررضروم، 

فتيان، 16-18( 

هناك غرفة صغري يف حديقة مدرستنا يقوم الجميع بتدخني السجائر فيها بشكل 

عام. )انقرة، فتيان، 16-18( 

ان الحاممات يف مدرستنا تشكل مشكلة كبرية. وتفوح منها رائحة السجائر وان 

نسبة %90 من االصدقاء الذين يوجدون يف محيطي يدخنون السجائر. )دياربكر، 

فتيان، 16-18( 

هناك العديد من الذين يدخنون السجائر يف املنطقة واعتقد انه هناك العديد 

سالمل  يف  السجائر  بتدخني  ويقومون  ايضا.  مدرستنا  يف  السجائر  يدخنون  ممن 

االدارة  ان  اال  الحديقة  يف  السجائر  يدخن  من  وهناك  الحاممات.  ويف  الحريق 

قبضت عليه متلبسا عندما يدخن السجائر هناك. )طرابزون، فتيات، 16-18( 

افاد بعض الطالب ان عددا كبريا من الحاممات اغلقتها االدارة لهدف الحد من تدخني 

ابواب  زجاج  كرسوا  املدرسني  بعض  ان  افاد  االخر  والبعض  الحاممات  يف  السجائر 

الحاممات ليك يتمكنوا من الدخول اليها. وان هذه االساليب ال متنع تدخني السجائر 

يف الحاممات بل هي تزيد من سوء الوضع يف الحاممات واملظهر الفيزيايئ للمدرسة 

والذي يشتيك منه الطالب يف االصل. 
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ان الحاممات يف مدرستنا سيئة جدا واملدرسون يقومون بكرس الزجاج ليك يدخلوا 

وكانوا  الحامم.  يف  يدخنون  والطالب  زجاجا  الحامم  لباب  ان  حيث  عنوة.  اليها 

يقفلون الحامم من الداخل وكان املدرس يفهم من ذلك انهم يدخنون فيه ولهذا 

من  يظهر  الفور  الحامم وعىل  اىل  للدخول  الزجاج  بكرس  املدرس  يقوم  السبب 

يدخن السجائر. )مرسني، فتيان، 12-15( 

ان الحاممات يف مدرستنا غري كافية وهم يقومون بإقفال الحاممات ليك يدخنون 

يف  وادخن  املدرسة  موظف  من  الحامم  مفتاح  عىل  احصل  انا  وكنت  السجائر. 

االماكن املغلقة. وهناك ستة حاممات يف مدرستنا وكانت ثالث منها مقفلة عىل 

هناك  السجائر  ادخن  كنت  انني  اال  منا  أي  يستعملها  ان  يستطيع  وال  الدوام 

بداعي ان يل عالقات جيدة مع الجميع. )اسطنبول، فتيان، 16-18( 

لدينا نفس املشكلة يف مدرستنا حيث انه ان كان لدينا عرش حاممات يف املدرسة  

ولكن خمس منها تكون مغلقة. )اسطنبول، فتيان، 16-18( 

تم رشح التأثري السلبي لتدخني السجائر يف محيط الشباب عن طريق استعامل احد 

املشاركني من مدينة اسطنبول لكلمة "نتشبه" خالل رشحه للموضوع. وان ما ذكر ادناه 

هو مبثابة منوذجا عن البدء بالتدخني بسبب الفضول والتشبه وهي مشاكل من املمكن 

تواجهنا يف االيام العادية. واضافة اىل ذلك فان نرى الشباب يبدئون بتدخني السجائر 

مجربين من قبل االشقياء الذين يدفعونهم لتجربة التدخني. 

لدي صديقة بدأت بالتدخني بسبب شعورها بالفضول حول السجائر حيث كانت 

للتشبه  محاولة  هو  االمر  وهذا  اجربها"  ان   يف  ارغب  سيجارة  اعطوين  تقول" 

باالخرين. وهي تشعر بالفضول كثريا حيث انه كانت تقول دعوين ادخن انا ايضا. 

ومعظم اصدقايئ كان وضعهم عىل هذا الشكل. وهمن يحاولن التشبه مبن يدخن 

السجائر ويقولن انه يجب ان نجرب نحن ايضا. ) اسطنبول، فتيات، 16-18( 

يف  عاقلة  اصحبت  بالفعل  وانا  فيها  السائدة  االجواء  بسبب  سيئة...  اقول  ملاذا 

هذه االجواء. كانت فتاة وكانت صديقتي وكانت تعطيني السجائر ألدخنها. وهي 

بها. وكانت  بالتشبه  السجائر عن طريق دفعي  بان ادخن  بالقوة  كانت تجربين 

هذه احدى املشاكل التي تعرضت لها وبالطبع اىل حني عثوري عىل صديقة جيدة 

يل. واالن وجدت هذه الصديقة. )طرازبون، فتيات، 16-18( 

انا بدات بتدخني السجائر بداعي ان جميع من كان حويل من اصدقاء كانوا يدخنون 

السجائر. واالن بالطبع مل اعد صديقا لهم. لكن ما زلت ادخن السجائر. االن لدي انا 

اصدقاء ال يدخنون السجائر. وانا اكون معهم عىل الدوام ويطلبون مني ان ال ادخن 

السجائر ولكن ليس باليد حيلة انا ما زالت ادخنها. )مرسني، فتيان، 12-15( 

من  عليهم  املامرس  والضغط  االصدقاء  بترصفات  التشبه  ظهور  ان  من  الرغم  وعىل 

اصدقائهم، بشكل مكثف امامنا اال انه كان هناك مشاركون اعربوا عن عدم تاثرهم 

بهذا الوضع. وان ما ذكر ادناه يعد منوذجا لذلك. 

لدي عدة اصدقاء ممن يدخنون السجائر  وبعضهم االخر يستعملون املخدرات. 

وطلبوا مني ان اجربها ولكنني مل اقوم بذلك ابدا. وان هذا االمر يعد تشبها او ان 

يقوم بالتجربة ولو ملرة واحدة لكنني ال اقوم بذلك ابدا وال ارغب بذلك. وحتى 

اليوم مل ادخن السجائر ومل ارشب الكحول وال الخمر حتى ولو قدمها يل االصدقاء. 

)مرسني، فتيان، 12-15( 

يف النهاية ان جميع اصدقايئ وجميع من حويل يدخن السجائر ولكنني ال ادخنها. 

ولو كانوا سيأثرون عيل لكنت انا االن بدات بالتدخني.)انقرة، فتيان، 16-18( 

تحدث اليافعون الذين شاركوا يف اجتامعات مجموعات الرتكيز، عن تعاطي السجائر 

من  اقل  بشكل  املخدرات  عن  تحدثوا  انهم  من  الرغم  وعىل  واملخدرات.  والكحول 

الكحول اال ان املخدرات تظهر امامنا يف عدة مدن. 

2. الكحول واملخدرات
وعىل  االجتامعات.  امامنا يف جميع  ظهر  الشباب  بني  املخدرات  تعاطي  موضوع  ان 

انه  اال  انهم تعاطوا املخدرات  قالوا  الذين  الشباب  الرغم من وجود عدد ضئيل من 

كان هناك عددا كبريا من املشاركني الذين افادوا انهم واجهوا حاالت كثرية مثل هذه 

يف وسطهم. ولوحظ انه هناك موقفان شائعان لدى الشباب حول املخدرات. يف البدء 

قال بعض املشاركون انه ليس من املمكن ان تقدم املساعدة اىل من يتعاطى املخدرات 

ابدا وان النصيحة لن تؤدي اىل تغيري ما يقومون به. واضافة اىل ذلك كان هناك فتيان 

تحدثوا عن تعاطي املخدرات لكنهم تحدثوا عن املوضوع بشكل غري مبالغ به ولوحظ 

انه لدى بعضهم احكام اخالقية سلبية حول موضوع الكحول واملدخرات بشكل عادي. 

الفتيات  من  كل  تعاطيها  عن  تحدث  والكحول،  السجائر  فان  ايضا  ذلك  اىل  واضافة 

والفتيان ولكن عندما تكون املخدرات هي موضوع الحديث فانه لوحظ بان هذا االمر 

منترش بني الشباب بشكل اكرث. 

الوسط الذي نحن فيه هو وسط قذر جدا. ونتعاطى كل يشء وحتى املخدرات ... 

واقل ما ميكن ان نبدأ به هي املخدرات. واالن ماذا اقول... ومعظم اصدقايئ اصبحوا 

مدمنني عىل املخدرات االن وهم يتعاطون عىل الدوام. )دياربكر، فتيان، 16-18( 

يا استاذي الكريم ان كان صديقي يتعاطى فال يسعني اال ان اقول له "ال تتعاطى"... 

واذا كان يتعاطى فانه ال فائدة من ان تعظه عىل الدوام. وكام قال فانك ان طلبت 

ممن يتعاطى املخدرات "ان ال يتعاطها" فانه يتعاطها بسبب املشاكل التي يعاين 

منها واذا طلبت منه ذلك فانه لن يستمع اليك حتى. )دياربكر، فتيان، 16-18( 

من  االمور  هذه  انه  وحتى  ايضا  اخرى  اماكن  يف  يحصل  االمر  هذا  استاذي  يا 

املمكن ان تحصل يف منتزه موجود يف منطقة غنية وجميلة. وللمخدرات عدة 

انواع منها الهريوين عىل سبيل املثال ... ولهذا السبب ان ال اقصد املنتزهات ابدا.

)اررضوم، فتيان، 16-18( 

وانا  مني  مقربني  اصدقاء  ليسوا  وهم  املخدرات  يتعاطون  ممن  اصدقاء  لدي 

من  تحولوا  الذين  اصدقايئ  من  العديد  وهناك  تتعاطى"  "ال  بقويل  انصحهم 

متعاطي مخدرات اىل متاجرين فيها... هم ينترشون يف منطقة توزال و ايشاران 

املرحلة ومن  اوصتنا اىل هذه  يتعاطوا. والحياة  بان ال  انصحهم فقط  وانا  كوي 

انا".  شأين  وما   " اقول  بدوري  وانا  شؤوين"  يف  تتدخل  "ال  لك  يقول  يتعاطى 

)اسطنبول، فتيان، 16-18( 
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لدي صديق يتعاطى املخدرات... اما ما هي ردة الفعل التي يحصل عليها جراء 

ذلك؟...  فبالدعاء عليه بقويل "فلينزل الله عقابه عليك ال تتعاطى هذه املادة". انا 

بدوري حاولت تجربتها مرة او مرتني ووجدت انها ليست منطقية ابدا. وطعمها 

مختلف جدا. اال انه هناك العديد من اصدقايئ ممن يتعاطوا السجائر والكحول... 

وبالنسبة يل فانا مرتاح يف هذا املوضوع وانا ال انبه أي احد حول هذا املوضوع 

فالخيار يعود اليه. )اسطنبول، فتيان، 16-18( 

عىل سبيل املثال، هناك مادة تدعى باملربدة ويقومون بسحبها اىل داخلهم. وهم 

يقومون بإحضار مثل هذ املواد معهم اىل املدرسة أي احرضوا املربدة اىل املدرسة. 

)ازمري، فتيات، 16-18( 

وانا  املدرسة  حاممات  يف  املخدرات  بتعاطي  يقومون  االحيان  بعض  يف  مثال 

شاهدتهم بام عيني. وكانوا يحتسون الفودكا ايضا وكانوا يعرضون عىل الجميع ان 

يرشب معهم. )انقرة، فتيان، 16-18( 

ان مدرستنا سيئة جدا بسبب الطالب املوجودين فيها. وال يوجد من بينهم من 

يعلم كيف يتكلم . وتوجد يف املدارس جميع انواع املخدرات من نوع البايل اىل 

الهريويني. )مرسني، فتيان، 12-15( 

كام من املمكن ان يفهم من بعض االقوال التي عرضت اعاله، فان الوضع يف املدراس 

اصبح شائكا من حيث اعامل العنف الشفهي والجسدي وتدخني السجائر والكحول 

البعض  وتعاطي املخدرات. ومن الصعب ان ندعي بان كل ما ذكر هو سببا لبعضه 

لكنه يفهم بان العادات التي ذكرناها والتي تكون موازية مع االوضاع التي تتضمن 

العنف، عىل هذا الشكل من قبل الطالب. وعالوة عىل ذلك فان هذا التوازي يظهر 

التي  املثال، لدى سؤالنا يف االجتامعات  ايضا. وعىل سبيل  التدابري  نفسه يف موضوع 

عقدت يف مدينة ازمري عن ماذا ميكن ان نقوم به للحد من هذه العادات، حصلنا عىل 

امامنا وبشكل منترش  يتعرضوا للرضب". وظهرت  ان  االمر فيجب  "اذا اضطر  جواب 

افكار تتعلق بحل املشاكل عن طريق اللجوء اىل العنف القوي. 

خويف  شدة  من  وانا  املدرسة  داخل  الحاممات  احد  يف  سكني  عيل  سحبوا  املشارك: 

رصخت. 

عليك  سحب  من  طالبا  كان  هل  السكني؟.  عليك  سحبوا  ملاذا  الجلسة:  مرشف 

السكني؟. 

املشارك: كان يتعاطى املخدرات يف الجهة الخلفية. وانا ارتعبت من هذا الوضع 

وانا  رماها  ذلك  وبعد  السكني.  بهذه  يطعنني  ان  حاول  انه  وحتى  ورصخت. 

تنحيت جانبا وركضت اىل غرفة املدير وابلغته عىل الفور مبا حدث . وامسكوا 

به يف الحامم وطردوه من املدرسة وسلموه اىل الرشطة. )مرسني، فتيان، 12-15( 

املشارك: عندما وصلنا اىل الصف االخري من املرحلة الثانوية كنا نكرب الطالب من 

الصف االول من املرحلة الثانوية حجام وعمرا. وان هذا الطالب ياخذ منك مثاال 

له. وعىل سبيل املثال ان قمت بتحضري لفائف املخدرات يف الصف واذا رآك تقوم 

بذلك فانه سيظن بان الوصول اىل الصف االخري من املرحلة الثانوية يعني تعاطي 

تتدخل  ان  تستطع  مل  اذا  االقل  وعىل  بدوره.  بتعاطيها هو  وسيقوم  املخدرات. 

فيجب ان متنع من يتعاطاها.  )ازمري، فتيان، 16-18(

مرشف الجلسة: من هو الشخص الذي من املمكن ان تقول له ذلك؟. 

املشارك: تقوم بحل هذه املشكلة بنفسك. )ازمري، فتيان، 16-18(

مرشف الجلسة: من هو الشخص الذي من املمكن ان تستشريه؟. 

املشارك: ترضبه ان اضطر االمر. )ازمري، فتيان، 16-18( 

ان انتشار العنف الشفهي او الجسدي وعىل الرغم من ظهور عدة مرات افكار تفيد 

الشباب  ان هؤالء  اال  املخدرات،  يتعاطون  اشخاص  ان يصادف  املمكن  بانه من غري 

تحدثوا عن افكارهم بانهم يحتاجون لعناية من نوع اخر. 

كال االمر عىل الشكل التايل، ال ميكنك ان تطرد أي طالب من املدرسة بداعي انه 

وال  الخطء  املكان  ويف  الخطء  املكان  قصد  انه  يعني  املخدرات. وهذا  يتعاطى 

تعلم كيف بدأ بداعي انك ال ميكنك ان تجعله يعدل عن ما يقوم به عن طريق 

الرضب او طرده من املدرسة. ومن الرضورة ان تقدم له املساعدة. ورمبا النه مل 

يجد أي احد إلرشاده وان الجميع كانوا يرضبونه... )ازمري، فتيان، 16-18( 

III. الحياة االجتامعية
يف هذا القسم تم مناقشة عنارص الحياة االجتامعية للشبان التي هي فعاليات اوقات 

الفراغ، بيئة االصدقاء والعالقات. قسم هام من  االنخراط االجتامعي للشبان يتم من 

املتعلقة  واالفكار  بالتجارب  الزويد  تم  القسم  هذا  يف  السبب  ولهذا  االنرتنت.  خالل 

التغريات  فإن  لذلك،  واضافة  االجتامعي.  التواصل  ومواقع  االنرتنت  بالتكنولوجيا، 

باملعلومات  وتزودهم  املراهقة  سن  يف  الشبان  لها  يتعرض  التي  والنفسية  الجسدية 

بأن  تبني  ونهايتاً،  وعالقاتهم.  االجتامعية  حياتهم  يف  تؤثر  الجنسية  بالحياة  املتعلقة 

البيئة االجتامعية. هذه املواضيع  الفتيات، بأنهم يتعرضون " لضغط  الشبان وخاصة 

تم تقدميها يف هذا القسم.

1. شاطات اوقات الفراغ وبيئة االصدقاء
و الحالة التي يتم ذكرها كثريا يف االداب املتعلقة بسن املراهقة، هي ميول الشبان اىل 

قضاء اوقات فراغهم وباالخص مع اصدقائهم زابتعادهم عن امهاتهم – ابائهم. حتى 

ولو انه يوجد شبان بينوا بأنهم يقضون اوقاتهم مع عوائلهم يف اجتامعات املجموعات، 

تبني ان الوقت الذي يتم قضائه يتم عىل شكل " املعيشة تحت سقف واحد " فقط. " 

قضاء االوقات القيمة " مع العوائل ليست منترشة كثريا. وعندما يصبح االصدقاء هم 

بقليل. وسائل  ولو حتى  ما  نوعا  تختلف  الفراغ  اوقات  نشاطات  فإن  االسايس،  االمر 

التي تتمركز يف املقدمة هي لعب كرة القدم والذهاب اىل صاالت االلعاب.  التسلية 

واضافة اىل ذلك، تم ذكر الذهاب اىل منتزهات املدينة مع االصدقاء او الذهاب اىل 

االماكن السياحية او الذهاب اىل املكتبات.

انا اقيض اوقايت مع اصدقايئ، وغالبا نقوم بلعب كرة القدم يف امللعب. لقد قاموا 

بهدم ملعب كرة القدم لدينا. سابقا كان بالنقود: وبسبب انهم قد قاموا بتهدميه 

مرسني،   ( االصدقاء.  مع  القدم  كرة  نلعب  غالبا  وباملجان.  بأنفسنا  نلعب  نحن 

رجل، 12 – 15 (
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وانا ايضا العب كرة القدم مع اصدقاء الحي يف مقهى االنرتنت او يف الحي احيانا. 

) مرسني، رجل، 12 – 15 (

نذهب مع االطفال يف املبنى اىل املقهى كونرت ونلعب ) لعبة كونرت سرتايك (. ) 

طرابزون، رجل، 12 – 15 (

نحن نذهب اىل برج كجي. نعزف عىل الجيتار ونغني. نذهب اىل لعب البولينغ 

كثريا. نذهب اىل وجبات االفطار كثريا. ) ديار بكر، بنت، 16 – 18 (

مثال انا، يوجد لدي صديق من املعهد الدرايس، ويوجد لدي صديقتني... اصبحت 

يف عمر 18 عام ذهبت اىل منظقة كوزتبى ألول مرة معهم. يعني نحن نذهب 

اىل االماكن التي مل نذهب اليها ابدا يف السابق، او نذهب اىل السينام. وهكذا... 

نذهب اىل املكتبة، نتجول عند بائعي الكتب. ) طرابزون، بنت، 16 – 18 (

االقامة،  حي  العمل،  اماكن  النوادي،  او  املتنوعة  الدروات  الدرايس،  املعهد  املدرسة، 

املجمع السكني او البناية تشكل وسط االصدقاء للشبان. واضافة لذلك، يتضح ايضا 

الفايس بوك.  التواصل االجتامعي مثل  الصداقة بفصل مواقع  انشاء عالقات  انه يتم 

ومثلام تم رشحه يف قسم املدرسة ايضا، ففي حاالت تكون عالقات االصدقاء املدرسية 

الجديدة، فإن الشبان حددوا بأنهم يثقون بأصدقائهم القدماء اكرث.

االبتدائية،  املدرسة  ان يبقى اصدقاء من  احيانا  يف محيط االصدقاء من املمكن 

او من مكان العمل، يعني يصبح لدينا يف الثانوية مقابالت منعزلة. ) ديار بكر، 

بنت، 16 – 18 (

يف املدرسة ال يتم الثقة بالكثري من االشخاص. مثال عندما تعرب اىل الثانوية تتعرف 

عىل اشخاص جدد. ويف اربع سنوات ال تستطيع ان تتعرف عليهم جيدا. ولكن يف 

الحي فهم من تعرفهم منذ الصغر. ) ديار بكر، رجل، 16 – 18 (

يف هذه املثال، تم ربط ثقة املشارك " بإصدقاء املجمع السكني " بشكل اكرب بكونهم 

" يعرفون امهاتهم ". مثلام هو مبني ايضا يف االسفل، وبينام كان الشبان يوضحون ان 

بأنه يوجد قسم هام من االمهات  عوائلهم تتدخل بعالقاتهم مع اصدقائهم، حددوا 

– االباء يعرفون اصدقائهم. ومثلام هو مبني يف هذا املثال، فنفس القسم يعترب ساري 

املفعول من اجل الشاب نفسه.

اصدقاء املجمع السكني بالنسبة يل افضل من اصدقاء املدرسة، بسبب انه انك 

تعرف امهات او عوائل اصدقاء املجمع السكني، ولهذا السبب تستطيع ان تفهم 

نوعا ما من هم او باالحرى تستطيع ان تعرف نوعيتهم من االصدقاء. تستطيع ان 

تعرفهم من عوائلهم. ) طرابزون، رجل، 12 – 15 (

وباالضافة اىل هذه النشاطات فيوجد شباب حددوا بأنهم يقضون اوقات فراغهم يف 

املنزل، عىل الكمبيوتر او يف غرفهم وحيدين.

عندي  يوجد  التلفاز،  اشاهد  فراغي،  اوقات  يف  املنزل  يف  مقيام  ابقى  ايضا  وانا 

عصفور اهتم بالعصافري. ) مرسني، رجل، 12 – 15 (

واصفف  الروج  اضع  اقول  ان  بإمكاين  ماذا  الكمبيوتر.  جهازي  يف  وقتي  اقيض 

شعري. اذا كانت غرفتي غري مرتبة احاول ترتيبها. انظر اىل خزانتي حتى انني ال 

استطيع ان افتح خزانتي. افتحها انظر اليها وارتبها، اشعر بامللل واتراجع. ال يوجد 

يشء يفعل هناك ايضا اشعر بامللل... استمع للموسيقا ) يف الكمبيوتر (. يوجد 

عندي بعض العشق الغاين الرب. استمع للموسيقى، اتصفح الفيس بوك. والعب 

ايضا االلعاب، العاب كرة القدم. ) مرسني، بنت، 16 – 18 (

مثلام هو مبني يف بعض املقتبسات يف االعىل، فإن االنرتنت، مواقع التواصل االجتامعي 

االجتامع  مشرتيك  كان  فبينام  الشبان.  حياة  يف  هاما  حيزا  تشغل  الفيديو  والعاب 

التوضيحات  بإجراء  قاموا  االجتامعية  حياتهم  من  فراغهم  اوقات  نشاطات  يرشحون 

املوضوع  هذا  رشح  يتم  سوف  التكنولوجيا.  مع  لعالقتهم  فهمنا  عىل  تساعدنا  التي 

تفصيليا يف القسم يف االسفل.

2. التكنولوجيا، االنرتنت و مواقع التواصل االجتامعي
برامج  االجتامعي،  التواصل  مواقع  وخاصة  االنرتنت  الحديثة،  التكنولوجيا  منتجات 

الفيديو تظهر امامنا عىل شكل مسليات يرصف الشبان كمية كبرية  املراسلة والعاب 

من اوقاتهم بها. بعض املشرتكني افادوا بارتباطهم مبنتجات التكنولوجيا بشكل متواصل 

وبعضهم مل ميتنع عن التعبري بأنها " ادمان ". الجزء الهام من الثقافة التكنولوجية، هي 

متابعة املنتجات الحديثة.

الكمبيوتر.  وبرامج  الهواتف  هو  مبتابعته  اقوم  اكرث يشء  االحرى  يف  ان  عزيزي 

انني وبشكل عام اعرف برامج  انني تعلمت عىل االوتوكاد بهذا الشكل.  حيث 

الكمبيوتر. اقوم مبتابعة التكنولوجيا كثريا. واذا نزل يشء حديثا احاول جاهدا ليك 

اشرتيه. ) ارزوروم، رجل، 16 – 18 (

او  االغلب  ماذا يحملون عىل  ينزل  دقيقة متى سوف  بالبحث كل  اقوم  تقريبا 

كيف يكون موديله الحديث ميكنك ان تقول فضول. ولكنني استمتع من النظر. 

) اسطنبول، رجل، 16 – 18 (

الكمبيوتر.  اجهزة  املحمولة،  الكمبيوترات  الساعات،  الهواتف،  مبتابعة  اقوم  انا 

اليوم مثال رأيت ساعة، يوجد حولها ماء، رأيت ساعة تعمل باملاء. انا اردت ان 

اشرتيها ولكنها 90 مليار. ) مرسني، رجل، 12 – 15 (

بدأت يف استخدام ) املوبايل ( يف سن 8 اعوام جائني هدية يف حفلة طهوري، 

ومنذ ذلك الوقت انا استخدم ) املوبايل (. ) اسطنبول، رجل، 16 – 18 (

وباالضافة اىل متابعة املنتجات فقد قال املشرتكني بأنهم يتجولون بني صفحات االنرتنت 

فتبني  بوك  الفايس  مقدمتها  ويف  االجتامعي.  التواصل  مواقع  ادوات  ويستخدمون 

او  الصداقة  انشاء عالقات  اجل  االجتامعي ال تستخدم فقط من  التواصل  ان مواقع 

التواصل مع االصدقاء بل تستخدم ايضا من اجل االطالع عىل االخبار، لعب االلعاب، 

مشاعدة االفالم او االستامع اىل االغاين.

يا عزيزي ) يوجد لدي صديق تعرفت عليه يف االنرتنت وتقابلنا سوية يف  نعم 

الخارج (. تعرفنا من الفايس بوك. ونحن حاليا اصبحنا صديقني حميمني جدا... 
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يف العام املايض بالغنا قليال لغاية. اننا كنا كل يوم سبت نذهب سوية اىل السينام. 

ارزوروم، رجل،   ( او هكذا.  العام ال يوجد هكذا يشء. مرة يف االسبوع  يف هذا 

) 18 – 16

تكلمت مع احد االشخاص ) يف االنرتنت ( 2.5 سنة. ومن ثم اكتشفت ان هذا 

الشخص هو من طالب معهدنا. يعني اننا نحن نتجول سوية، هو صديق عزيز 

عيل ) ارزوروم، رجل، 16 – 18 (

عزيزي احيانا ال اشاهد حتى مقاطع الفيديو من الفايس بوك. الفايس بوك يشء 

جميل جدا. ) ارزوروم، رجل، 16 – 18 (

تحت تأخذ من الفايس البوك هذه االخبار تنرش عىل االغلب. يوجد بعض الصفحات 

متعلقة باالخبار. نستطيع أخذ كل يشء من هناك. ) ارزوروم، بنت، 16 – 18 (

اشياء من  اقوم مبتابعة  التواصل  اجل  يعني من  االنرتنت.  استخدم  ايضا ال  وانا 

هناك يعني. ) انقرة، رجل، 16 – 18 (

انا غالبا ادخل اىل الفايس بوك، ومن هناك اقوم بتحميل االغاين ومقاطع الفيديو 

الخاصة يب من الهاتف، وال اتعب نفيس يف االنرتنت نهائيا. ) مرسني، رجل، 12 – 15 (

املمثلني  صور  البومات  اىل  بالنظر  هناك  اقوم  وغالبا  املاينت.  اىل  ادخل  انا 

املشهورين. ) انقرة، رجل، 16 – 18 (

انا اقوم بحل االختبارات يف االنرتنت، انظر اىل الكتب. ) مرسني، رجل، 12 – 15 (

انا من اجل االشياء مثل مشاهدة مقاطع الفيديو، من اجل االلعاب الخ. مثال من 

اجل التكلم سوية من اصدقايئ يف الفايس بوك، وذلك النها ميكننا ان نتكلم يف 

الفايس بوم....) مرسني، رجل، 12 – 15 (

ايضا  واتصفح  انظر  انا  لذلك  وخالفا  بوك.  الفايس  اىل  وقتي  معظم  اعطي  انا 

وصفات الطعام ووصفات الحلويات بسبب انني احب تحضري الطعام كثريا. يعني 

اىل  اليها، واخصص نصف ساعة  نصفها  اعطي  اذا جلست ساعة بشكل مكثف 

الفايس بوك ولكنني ال أكتب  الكثري من االشخاص عىل  الفايس بوك ويراسلني 

جواب ألي احد، العب اوىك. ) مرسني، بنت، 16 – 18 (

وموضوع التسوق عرب االنرتنت يصادفنا يف الكثري من االوقات. فقال الشبان انهم احيانا 

التكنولوجية من االنرتنت من خالل استخدامهم يف  يقومون بتسوق االلبسة، ادوات 

بعض الحاالت لبطاقة االئتامن الخاصة بهم واستخدام بطاقة االئتامن التابعة ألبائهم 

وامهاتهم بشكل مبارش احيانا اخرى.

أنا دامئاً أفعل شيئاً يف املواقع االلكرتونية التي تبيع هذه االشياء و اتابع التخفيضات 

بشكل مستمر و أشرتي أرخص االشياء دون أن أفعل شيئاً )مرسني، رجل، 12-15( 

ميكنك أن تجد أشياء أرخص عىل االنرتنت و ميكنك ايضاً أن تتصفح عدة مواقع 

من املكان الذي تجلس فيه فهم يحرضونه لك بشكل مبارش )ازمري، بنت، 16-18(

بالحياة  الخارج   تربط  بنية  يعترب  ال  االنرتنت  أن  يظهر   ، ييل  مام  واضح  هو  وكام 

االجتامعية  و هو أصبح عنرصأ وثيقاً يف الحياة املدرسية و الحياة االجتامعية و يف بعض 

الحاالت أيضاً . وهو يف نفس الوقت املجال الذي يشكل العالقات  و ليست ما استمر 

منها فقط  وبتعبري أخر ، فالشخص الذي يكرب منذ نعومة اظفاره مستعمالً االنرتنت 

يعيش جزءاً من حياته عىل االنرتنت و يكتسب التجارب من خالله.

أعتقد أنه عندما يتم الدخول اىل االنرتنت ال يتم الدخول من أجل شيئاً معينا ً . 

والوقت مييض رسيعاً ... و كلمة البحث التي يقولونها بشكل دائم هي شيئاً يهدر 

الوقت و ميكنك أن تقف يف املكان الذي يحلو لك . )ازمري،رجل، 16-18(

أنا أدخل اىل [ االنرتنت ] الساعة الثانية عرش نهاراً و اخرج الساعة الثانية عرش 

ليالً . )مرسني، رجل، 12-15(

إن خالتي و اخوايل مهنديس حاسوب درسوا نظم املعلومات و أنا منذ أن كنت 

صغرية يف عمر 5-4 بدأت باستعامل الحاسوب و عليها تعملت القراءة و الكتابة 

بعمر مبكر و منذ ذلك الوقت و حتى االن أنا منغلقة عىل نفيس - وإن كان ذلك 

معيب- أنا جيدة جداً . )طرابزون،بنت، 16-18(

أنا ال أستعمل الحاسوب أبداً استعمل التلفون فقط .... وعىل [  التلفون ] أفعل كل 

يشء . الفيس بوك و التويرت و أشياء أخرى كثرية . و االلعاب أيضاً. )ازمري،بنت، 16-18( 

رغم ان وجود االنرتنت أصبح أمراً معتاداً يف الحياة فإن معظم مستعمليه يرون بأن 

عادة  فكرة  ان  كام  جداً   كثري  وقت  هو  االنرتنت  مستعملني  يقضونه  الذي  الوقت 

استعامل االنرتنت " االدمان"   قد ظهرت للعيان يف كثري من االجتامعات كام بدأ الناس 

بالتحدث عن االرضار املحتملة الناجمة عن استعامل االنرتنت و الحاسوب بشكل عام 

أو استعامل التكنولوجيا وقد تم مزج اراء أبناء األرس فيام يتعلق باستعامل االنرتنت 

مع االقتباسات أدناه 

يؤدي اىل االعتاد، وسبب ذلك حدوث بعض االشياء يف داخله عىل سبيل املثال 

فإنك تدخل اىل بعض املواقع أو اىل الفيس بوك وهناك كلام بدأت باللعب ينتابك 

شعزر بالحاجة اىل اللعب مجدداً و كام تبادلت الكتابة ينتابك شعور بالحاجة اىل 

الكتابة اضافة اىل أشياء كثرية تفعلها أيضاً . مستقبالً ميكن ان تؤملك عيناك ورمبا 

تتعرض لخطر العمى و رمبا تحدث امور أخرى تفوق ذلك بسبب الحاسوب فرمبا 

تزور موقعاً عن طريق الخطأ فتأيت الرشطة اىل بيتك فكل يشء وارد الحدوث ) 

مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

يف حال جلست أكرث من نصف ساعة ينتابني شعور بالحاجة للجلوس كل يوم 

ينتابني شعور بالجلوس كل دقيقة و شعور بالحاجة اىل الدردشة دون توقف لهذا 

السبب فأنا ال أجلس أكرث من نصف ساعة ) مرسني ، رجل ، 12-15 (

سابقاً تعلقت بااللعاب كثرياً ويف اليوم يف حال مل امتكن من تصفح االنرتنت كنت 

أذهب اىل مقاهي االنرتنت و ألعب مدة 8-7 ساعات يومياً و أما االن فلقد تركت 

ذلك ومل أعتد أكرتث بذلك و ال استعمل الحاسوب كثرياً بل أستعمل الهاتف عوضاً 

ذلك الستعامل االنرتنت ) دبار بكر ، رجل ، 16-18( 
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من  كثرياً  أشاهد  فأنا  االفالم  أو مشاهدة  التويرت  اجل  االنرتنت من  أستعمل  أنا 

االفالم فقط من أجل ذلك ) طرابزون ، بنت ، 16-18 ( 

أخي ال يخرج من مقهى االنرتنت ) طرابزون ، بنت ، 16-18 ( 

أنا استعمل الحاسوب بشكل مستمر اما مساًء رمبا أجلس مع والدي و نشاهد 

االخبار وما عدى ذلك فال أهتم . )ارزوروم، رجل، 16-18(

كام هو واضح من االقتباسات أعاله فإن استعامل الشباب لالنرتنت يف بعض االحيان 

يعني ذهابهم اىل غرفهم و انقطاع عالقاتهم مع أفراد االرسة و إن هذا التأثري الذي 

يعزل الشباب عن ارسهم و ادراك أن االنرتنت يفتح الطريق أمام " ضياع الوقت " دفع 

االرس اىل الحد من استعامل الشباب لألنرتنت ولذا فقد تحقق موضوع "مراقبة االنرتنت 

" من نواحي عديدة حيث يظهر اضافة اىل املراقبة الرسمية و الحد من الوصول اىل 

بعض املواقع يف املدارس مراقبة األرس أيضاً التي تعد مناهج تقيدية فعالة للغاية .

يتبني من خالل االمثلة التالية عدم فعالية أنظمة املراقبة املطبقة يف املدارس يف بعض 

الحاالت 

يوجد واحدة السلكية أحدهم قام بفك شيفرتها و كل املدرسة تعرف الشيفرة 

ولذا فإننا نستعمل االنرتنت عرب هواتفنا... ) اسطنبول ، بنت ، 12-15 ( 

لنقل أنه يوجد يف صفنا 36 شخص وعدد الذين ال ميلكون هواتف ال يتجاوز اربعة 

أشخاص فكل شخص لديه هاتف ورغم انه ممنوع فكل شخص يحرضه معه كونه 

متطور و أثناء االمتحانات أحدهم يكتب االجوبة كرسالة ويرسلها اىل صديقه يف 

ينال درجة 40 درجة 90 )  الذي يجب ان  الطالب  ينال  الناحية االخرى وعليه 

طرابزون ، رجل ، 12-15 (

تظهر املراقبة و التقييد الصادرة من قبل األرسة من خالل محموعة متنوعة من األسباب 

فاألبوين أو كبار العائلة عندما يطلبون منع طلبات الصداقة التي تتكون عرب االنرتنت 

و التي يعتقدون أنها بغيضة هنا ميكن أن تظهر مجموعة من التقيدات و يف حال كان 

الوقت الذي ميضيه الشاب مستعمالً االنرتنت يسبب  اهامله ملسؤولياته املنزلية ميكن 

عندئذ ظهور تقيدات مشابهة اضافة اىل ذلك يف حال كان االنرتنت أو الحاسوب يسببان 

تقصري الشاب بدروسه يتم تطبيق مراقبة جديدة من قبل أفراد العائلة .

كان لدي حساب عىل الفيس بوك و لكن [ عمي ] قال يل " أغلقيه لو سمحت 

" فأغلقته أما بنت عمي فقد اقامت عالقة من خالل الفيس بوك وقام الشاب 

بخداعها و هربا سوية و تزوجا و بيت عمي قد غضبا منا و قالوا لنا بأن نغلق 

الفيس بوك ) دياربكر، بنت ، 16-18 ( 

أمي و اختي يتجادالن كثريأ أقصد أن اختي اجتامعية أكرث أي أنها مولعة بالدردشة 

عىل الفيس بوك أكرث من الهاتف و الحاسوب بينام امي تريدها أن تبدي اهتامماً 

املائدة و رفعها ولهذا  البيت من نظافة و اعداد للطعام و تحضري  أكرث بأعامل 

السبب هام تتجادالن . )ارزوروم ، بنت ، 16-18 (

نعم لدي أنا ايضاً فأنا استيقظ صباحاً و ال أتوقف حتى منتصف الليل و عندما 

اعمل ألقي نظرة بني الحني و االخر فأهرب و أدردش مجدداً اما يف البيت فاميض 

حوايل نصف ساعة مع والدي وبعد ذلك أفر اىل غرفتي مجددا ً )مرسني ، بنت 

) 16-18 ،

يقولون يل " عندما تبدأ املدرسة سيذهب ) االنرتنت ( ألن االنرتنت يعيق الطالب 

انتظر حتى منتصف  امتحاناتك  تنتهي  العب كام يحلو لك عندما  الدراسة  عن 

السنة حتى تأيت العطلة والعب صباحاً و مساًء كام يحلو لك " ثم نجلس ساعتني 

فيقولون هيا لقد لعبت كثرياً ) أنقره ، رجل ، 16-18 ( 

لكم هو  قلت  اخر كام  املدرسة مبعنى  اكون يف  عندما  االنرتنت  أستعمل  ال  أنا 

أمريكية ألنني أحبها جداً فخالل  مشفر اما خارج أوقات املدرسة أشاهد افالماً 

عطلة الصيف أشاهد ما يقارب فلمني أو ثالثة أفالم .) ديار بكر ، رجل ، 16-18 (

انا ال أجهد نفيس يف املنزل من خالل اللعب بالهاتف كام انني ال استطيع أن أدرس 

. هذه هي املشكلة يعني )مرسني ، بنت ، 16-18 (

يف احد االمثلة رشح احد املشاركني أن هذا النوع من املنع ليس فعاالً قائالً : 

أنا معظم وقتي يف الفيس بوك يف اليوم أقيض ما مجموعه 3.5-3 ... ثم تايت أمي و 

متنعني ثم أذهب بعد ذلك اىل مقهى االنرتنت )مرسني ، رجل ، 12-15 (

بينام رشحت احدى املشاركني يف أحد األمثلة انها وضعت قيوداً بنفسها بشكل يشبه 

القيود التي تضعها العائلة قائلة :

كنت أستعمل الهاتف أقصد الواتس اب يف الهاتف من اجل تبادل الرسائل حيث 

انني اتساءل دامئاً فيام إذا بعث أحدهم برسالة أو ال و لهذا السبب اقوم بنفيس 

بإلغاء الهاتف من اجل أنه اهتم بالدروس اثناء املدرسة ثم استعمل الهاتف يف 

العطلة الصيفية ) اسطنبول ، بنت ، 12-15 ( 

الكثيف  االستهالك  بأن  االجتامعات  بعض  الشباب يف  ، رشح  الشائع  االستعامل  رغم 

للتكنولوجيا ميكن ان يكون ضاراً.

أنا ارى أن جمع الشباب صيفاً و تدريبهم ليس باالمر الصعب عىل سبيل املثال 

بينهم  من  أصدقاؤنا  و  صباحاً  املدرسة  من  يفرون  الثانوية  مرحلة  يف  الشباب 

ال  أشخاص  وهناك  املدرسة  نهاية  حتى  و  الصباح  من  االنرتنت  يستعملون  و 

يستطيعون اخراج رؤسهم من هذا املستنقع و انا ال اعتقد بأنه تم متابعة ذلك 

) أرزوزم ، رجل ، 16-18 ( 

لقد بالغوا كثرياً حينام قالوا بأن [ الفيس بوك ] يشء جيد ، أنا ال اعرف فبعض 

أو  اباؤهم  تراهم  عندما  و  مشهورين  يصبحوا  يك  بالغوا  قد  الشبان  و  البنات 

امهاتهم سيتربؤن منهم .)أنقره ، رجل ، 16-18 (

فمثالً  االجتامعي  التواصل  مواقع  تنرشه  ما  وتعليقاتهم عىل   ، و مضاره  فوائده 

حدث أمر لصديقتي وهي مثل أقربايئ و مثل أختي حيث قامت بنرش صورة لها 
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ملتقطة يف الساحل فقاموا بأخذ هذه الصورة و اضافة أشياء متنوعة و مشاركتها 

يف الفيس بوك أقصد ميكننا ان نعترب ذلك أمراً يسء. )مرسني ، رجل ، 12-15 (

 ( . أنه يكون مرٌض حسب استعاملك له  يعتمد ذلك عىل طريقة استعاملنا أي 

مرسني ، رجل ، 12-15 (

متاشياً مع هذا الرأي فإن بعض املشاركني رحبوا بتطبيق مراقبة و تقييد رسميني  أكرث 

عىل االنرتنت .

ألننا نقوم بالبحث عن شيئاً اخر فتظهر امامنا أشياء تافهة عديدة . ) اسطنبول 

، بنت ، 12-15 (

أعني لنقل أن اشياء تختلف عن موضوعنا تحدث أيضاً يف االنرتنت لهذا السبب 

سيكون أفضل يف حال متت مراقبته و تنظيمه ) اسطنبول، بنت ، 12-15 ( 

أي يجب ازالة املواقع السيئة ... فيجب اال يشاهدوا ذلك ، فيجب ازالة ذلك ، 

الشبان فقط يقومون بهذا . ) اسطنبول ، بنت ، 12-15 ( 

يجب أن تتم املراقبة من قبل الرشطة الرسية .) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

تم سؤال املشاركني يف االجتامع عندما تم رشح االفكار أعاله عن مدى اتفاقهم مع تلك 

األفكار فلم يحدث  اجتامعاً يشكل اتفاقاً يف موضوع املراقبة . ويف احد االجتامعات 

عىل سبيل املثال تم رشح بأن استعامل الفيس بوك يرتبط " بالحياة الخاصة " و ان 

إدارة الفيس بوك ستطبق حزمة من املراقبات ولكن عدى ذلك وجد بأنه من الخطأ 

تكليف العائلة بهذا النوع من املهام بشكل خاص .

انا استعمله ، لدى عم يبلغ عمره 56 سنة يستعمل الفيس بوك هو أيضاً و لدى 

كل العائلة فيس بوك و هذا مل يسبب أية مشاكل لدينا حتى االن ، أعتقد انه 

يحب اال تتم مراقبته أي انني ال ارى مراقبة أرسيت للفيس بوك أمراً صحيح فيجب 

عىل إدارة الفيس بوك أن تراقب بعض االمور وهذا أمر ميكن ان يحدث ويجب 

أال يتم من قبل العائلة فهذه حياة خاصة و انا اتبادل الرسائل هناك . ) ديار بكر 

، بنت ، 16-18 ( 

ج. التغريات التي تحدث يف مرحلة املراهقة 
أثناء  املراهقني  لها  التي يتعرض  الفيزيولوجية  التغريات  املراهقة تقديم  تم يف  أدب 

مرور هذه املرحلة بشكل مضطرب فالتغريات التي تحدث يف جسدهم ال متكنهم من 

استيعابها و ميكن ان تؤثر بشكل سلبي يف الحالة النفسية للمراهق حيث أنه يعاين 

من االضطراب يف املجتمع نتيجة لهذه التغريات . ويف ضوء هذه املعلومات طُلب من 

املشاركني ابداء ارائهم فيام يتعلق بالتغريات الفيزيولوجية التي حدثت لهم يف املراحلة 

املختلفة لفرتة املراهقة و مناقشة انعكاسات هذا النوع من التغريات فتبني أن الشبان 

و الفتيات مستائني من التغريات الفيزيولوجية و بينام تحدث بعض املشاركني فقط عن 

التغريات الفيزيولوجية تحدث البعض االخر عن انعكاسات هذه التغريات من الناحية 

النفسية و االجتامعية .

عىل  الشعر  ظهور  و  صوتهم  ثخانة  هي  الذكور  عىل  تطرأ  التي  التغريات  أبرز  إن 

اعتبار  من  باالنزعاج  يشعر  أنه  املشاركني  أحد  ذكر   ، املثال  سبيل  عىل   . أجسامهم 

ثخانة الصوت " داللة عىل الرجولة " و قال " أنا رجل يف االصل " محاوالً اثبات هويته 

يتعلق  فيام  املدارس  يف  املعلمني  تعليقات  فإن  ذلك  اىل  اضافة  االجتامعية  الجنسية 

بتغريات الصوت يؤثر سلباً عىل الشبان . 

عند قدوم احد الضيوف يقول " لقد ثخن صوته ، لقد أصبح رجالً "... أقول بيني 

و بني نفيس أنا رجالً أصالً. ) ديار بكر ، رجل ، 16-18 ( 

إن مدرس اللغة االنكليزية يوبخني فقط ألن صويت ثخني ... ) ديار بكر ، رجل 

 ) 16-18 ،

عندما  أنه  أي  االخرين  أمام  أنك صغري  تشعر  يجعلك  هذا   . جميل  ليس  هذا 

تداعب طفالً صغرياً تقول له " لقد كربت " و ألعرف ماذا . ) ديار بكر ، رجل ، 

 ) 16-18

يشعر االنسان شاء أم أىب بالخجل و ال يستطيع ان يعرب عام يريد. ) ديار بكر ، 

رجل ، 16-18 (

يتبني من االقتباسات اعاله أن تذكريهم بأنهم ميرون  بتغريات تفرس عىل أنها عالمة " 

النمو " يف املجتمع ميكن ان يسبب الخجل و الضجر و االنسحاب .

اضافة اىل التغريات التي تطرأ يف الصوت أشار الشبان اىل انزعاجهم من منو الشعر عىل 

أجسادهم اضافة اىل ذلك رشح أحد املشاركني أنه يشعر باالستياء من ازدياد طوله و 

وزنه .الشعر يزعجني . الشعر . ) ديار بكر ، رجل ، 16-18 ( 

مل أكن أرغب ان تكون يل لحية كهذه يف املرحلة الثانوية  ... فأنا أحق دامئاً ، مرتني 

يف االسبوع عندما أذهب إىل املدرسة . ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 ( 

اريد أن أكون أنحف فأنا مستاء من كوين قصري القامة السبب أصالً هو أين كسول 

النني ال أمارس الرياضة .) اسطنبول ، رجل ، 16-18 ( 

رشح البعض من املشاركني الذكور أيضاً اضافة اىل هذه االراء و التعليقات أنهم راضني 

عن التغريات التي طرأت عليهم و أنهم يتعاملون مع هذه املراحل عىل أنه  " عىل 

سبيل املزاح " و أحياناً عىل أنه أمر يتعلق بالنمو ال مفر منه .

أنا مرتاح فيام يتعلق بذلك املوضوع مل اعاين من مشكلة نفسية أي أنا أنظر بعني 

الراحة اىل الحياة و أضحك بشكل مستمر و ال أحمل أي يشء عىل محل الجد و 

أعترب كل يشء عىل انه مزاح . ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 ( 

أنا أيضاً مرتاح فنحن نعيش بالفعل ما يجب أن نعيش . ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 (

أنا اعتربت االمر طبيعياً وكام يقول صديقي نحن ال نستطيع تغري يشء يجب أن 

نعيشه ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 (
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تبني أن املواضيع التي تزعج املشاركات الفتيات بشكل أسايس هي زيادة الوزن 

و قرص القامة و االعتياد عىل الحيض و قد رشحت الفتيات صعوبة التعامل مع 

هذه التغريات الفيزيولوجية هذه منوهني اىل الحياة االجتامعية يف بعض الحاالت 

انعكاسات  تحمل   " األنوثة   " مرحلة  اىل  الفتيات  انتقال  فإن  أخرى  بعبارة  و   .

مبوازين اجتامعية و تؤثر يف العالقات االجتامعية للفتيات و  يف شكل التواجد 

نتيجة  استياء  من  الشبان  إليه  يتعرض  ما  يشبه  االمرالذي  العامة  القطاعات  يف 

التغريات التي تعترب عالمة " الرجولة " 

أنا مل يعجبني ذلك فأنا كنت راضية عن شكيل السابق و معتادة عىل ذلك . عىل 

سبيل املثال ، االمراض و ماشابه ال أدري . ملاذا حدث هذا االن . هذا النوع من 

االشياء ) ديار بكر ،بنت ، 16-18 (

أنا ال أعرف  لقد خضعت للريجيم و الحمية و ازداد [ وزين ] بشكل كبري جداً 

رمبا ازدادت شهية للطعام و لكنني حاولت أن أمارس الحمية ولكنني مل أستطع . 

أما بعد التعرض لتوتر االمتحان مارست الحمية بشكل تلقايئ . ) ديار بكر ،بنت 

) 16-18 ،

إن موضوع املرض تخلقه املشاكل . ) ديار بكر ، 16-18 (

طويل ال يزداد . أنا ال أطول رغم  أنني أرشب الحليب منذ أن كنت صغرية ولكنني 

ال أطول فتخليت عن هذه الفكرة و قبلت نفيس هكذا وعليه فإن جسدي يتغري 

 (  . االجساد  من  نوعاً  هكذا  أملك  ألنني  بالعرض  ينمو  فجسدي  ليس طويل  و 

مرسني ،بنت ، 16-18 (

انا أريد أن تطول قامتي ألن أصدقايئ طوال القامة لذا أنا دامئة التحدث مع أمي 

يف هذا املوضوع فقالت يل " أنت ال تتغذين بشكل صحي " وتقول يل أيضاً  "أنت 

ال تتغذين بشكل كايف " ) اسطنبول ،بنت ، 12-15 (

التي  بالتغريات  يتعلق  فيام  أمها  مع  عن حديثها  املشاركة  التايل ترشح  املقتطف  يف 

ستعيشها معها . ورغم ذلك فإنها مستاءة من " كونها ستعيش مشاكل عديدة عندما 

تكرب " و أنها مل تلقى التفهم الكايف من محيطها .

عندما كنت يف 12-11 من عمري قالت يل أمي " ستكربين و ستعانني من مشاكل كذا و 

كذا " أنا ما أدراين بذلك " ستمرين يف مرحلة االنوثة و املراهقة و سيظهر حب الشباب 

يف كل مكان " و ال أعرف ماذا " وستضطرين الستعامل العقيدة " و " ستفعلني هذا و 

ذاك " و قالت " ستحدث بيننا مجادالت كبرية " " فيام يتعلق بهذا املوضوع ". وكام 

يقولون عندما يكرب الشخص يتغري شكله نعم فإن شكل الجسد يتغري أيضاً . إن أفراد 

أرسة والديت جميعهم نحيفون ماشاء الله أما أفراد أرسة والدي أرجلهم قصرية و قصريو 

القامة و سمينون نوعاً ما . و أنا أشبه أرسة والدي أي كام قالت يل عندما ستكربين 

ستعانني من مشاكل كثرية . أنا أريد أن أمنو براحة و لكن هذا ال يحدث فهم يصدرون 

املشاكل يف كل مسألة انا قد كربت أذهب اىل مصفف الشعر و اصفف شعري و أنتف 

حاجبي و شاريب

" أنا ال أعرف ما الداعي لكل هذا ؟ فأنا لن أصبح جميلة .

أنا أنتف القسم السفيل من حواجبي . فيقولون يل " لن تذهبي " فأقول لهم " 

سأذهب " يف الحقيقة كلام كرب االنسان تكرب مشاكله .) مرسني ، بنت ، 16-18 ( 

تم أعاله من خالل املقتطفات الحديث عن التغريات الفيزيولوجية و كيفية فتح جهود 

معالجة هذه التغريات الطريق أمام التحركات داخل األرسة .

نحن جميعنا نعيش يف مجتمع ذكوري فالنساء دامئا ً يعتربن يف الخطة رقم اثنان 

. أنا ال أستطيع ان أرتدي الثياب براحة وخوفأ من النظرات ألن أثدايئ قد بدأت 

بالظهور ألنني امرأة عداك عن النظرات و االراء كوين ال اتحجب و ال أستطيع أنا 

أضع املكياج براحة ففي هذا االطار يتم النظر و املعاكسات كثرياً كام قلت لكم 

نحن نعيش يف مجتمع ذكوري اىل االن فأنا أريد أن تنتقل النساء اىل الخطة رقم 

فأنا أريد بعد فرتة أن أمتكن من  واحد فنحن أيضاً نريد أن نعيش بحرية أيضاً 

الخروج الساعة 12 ليالً دون مشاكل أو باألخرى دون خوف فليس األرسة وحها 

هي السبب بل املحيط أيضاً ) ديار بكر ، بنت ، 16-18 (

لنفرض اننا ارتدينا فضفاضة أكرث عندها سنشعر بالخجل . ) طرابزون ، بنت ، 16-18 (

نظام  الحديث عن  الضغط سيتم  و   االجتامعية  البيئة  مناقشة موضوع  بينام ستتم 

التغريات  أن  أعاله  الرشح  من  فتبني  خاص  بشكل  الفتيات  عىل  املطبق  املراقبة 

التي  االسباب  أحد  تعد  املراهقة  مرحلة  يف  الفتيات  لها  تتعرض  التي  الفيزيولوجية 

تشكل الضغط الجتامعي وسيتم الحقاً يف هذا القسم تقديم عرض التأثريات النفسية 

من  واضح  هو  كام  ولكن   املراهقة  مرحلة  يف  تحدث  التي  التغريات  عن  الناجمة 

املقتطفات اعاله فإنه اضافة اىل التغريات الفيزيولوجية التي تحدث يف مرحلة املراهقة 

فإنها ميكن ان تكون يف نفس الوقت واضحة من الناحية االجتامعية ايضاً  و ليس فقط 

تغريات نفسية .

هذا امر موجود لدى العائالت بشكل أكرب لقد تشاجرت مع والديت بشكل كبري 

جداً مل أساطع التفاهم معها فكنت أخرج من البيت و أذهب و ال أعود و كانت 

أمي تبذل جهداً كبرياً من اجل ذلك عىل االغلب ولكن أعتقد أنني مل أكن أرى 

االطباء  اىل  أخذتني  أنها  حتى  ذلك  أفهم  بدأت  كربت  عندما  أما  كبرياً  جهدها 

النفسيني كونها كانت تحاول كثرًي معي رغم انني مل أرغب بذلك .) طرابزون ، 

بنت ، 16-18 ( 

اكن  التحدث و مل  أكن أرغب يف  املراحل االوىل و مل  انغلقت عىل نفيس يف  انا 

اخرج من غرفتي و ال أذهب اىل املدرسة و ال إىل املعهد فقط كنت أجلس مع 

نفيس بدون أن أصدر أي صوت و جودي و عدمه سواء مزاجي أيضاً كان سيئاً 

للغاية ... تلك املراحل كانت مهمة بالنسبة يل كنا ندخل اىل االمتحان و كان أمر 

ال بد منه بالنسبة يل و لصديقايت ... كانت مرحلة متأزمة جداً بالنسبة يل .) .) 

طرابزون ، بنت ، 16-18 ( 

تم يف أقسام متعددة من هذا التقرير نقل استياء الطالب فيام يتعلق بنظام التعليم و 

نظام االمتحانات و املعاهد و ما يتعلق باملشاكل التي يتعرضون لها وقد تبني يف هذا 

القسم أن القلق املتعلق بنظام التعليم و االمتحانات يأيت يف الوقت الذي تحدث فيه 

مرحلة املراهقة و تؤدي اىل حدوث مشاكل نفسية لدى املراهقني .
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يف  الفيزيولوجية  بالتغريات  املتعلقة  املواضيع  أخد  هو  الجنيس  الوعي  موضوع  إن 

الجنسية و إن كانت مواضيع  الجنسية و العالقة  الحياة  مرحلة املراهقة فالجنس و 

تعرض يف بعض املدارس من ناحية املعرفة العليمة فقد تبني أنه يف كثري من االجتامعات 

من  قليل  عدد   . ممنهج  بشكل  البيت  أو  املدرسة  يف  املوضوع  هذا  معالجة  يتم  ال 

املشاركني ذكروا بشكل مخترص بأنهم يحصلون عىل املعلومات من خالل كتب الصحة 

و العلوم و البيولوجيا ولكنهم أضافوا بأن شكل طرح هذه املواضيع ليس فعاالً .

 ، ، رجل  أنقره   (  . السادس  للصف  العلوم  كتاب  تعرف كل يشء يف  ان  ميكنك 

) 16-18

لقد رأيت ذلك يف كتاب الصحة للصف التاسع .) انقره ، رجل ، 16-18 ( 

البيولوجيا . لقد أصبح ذلك يف البيولوجيا عندما يتم االنتقال اىل املرحلة الثانوية 

. ) انقره ، رجل ، 16-18 ( 

ال يدرسون ذلك يف الصف فهم يضحكون عىل ذلك . ) انقره ، رجل ، 16-18 ( 

يبدأ أحدهم بالضحك و من ثم يتبعوه االخرون و يتبعه املدرس و بعد عدة ثوان 

يلغى الدرس و ينتهي الدرس باالستهزاء ) انقره ، رجل ، 16-18 (

ما تبني من اراء املشاركني أنه ماعدا املواضيع التعليمية التي تتعلق بالجنس و التطور 

الجنيس يف املدارس يوجد طرق غري رسمية 

أيضاً ملعرفة ذلك ولكن ظهر أن هذا النوع من التعليم يزعج بعض الكالب أيضاً حيث 

يرى بعض املشاركني ان اعطاء دروس تتعلق بالجنس هو امر يسبب مشاكل و قالوا بأن 

األرس تستاء من هذا املوضوع . و بينام كانت تتم مناقشة هذه املواضيع وقف بعض 

املشاركني عند الفصل بني الذكور و االناث .

كانوا يرشحون أشياء من ذلك القبيل أكرث يف الدروس يف املدارس أيضاً . عىل سبيل 

املثال كنا نذهب اىل امهاتنا و نرشح لهن ذلك فكانوا يغضبون من املدرسني و 

اىل  ينجرون  فالناس   " العمر  اننت يف هذا  و  ذلك  لكن  ملاذا يرشحون   " يقولون 

اشياء أخرى يف ذلك العمر يف الصف السادس و رمبا أيضاً أن ما نحن عليه االن 

من ناحية الطالب حيث يوجد طالب مختلفني جداً ممن عاشوا عالقات مختلفة 

ال أدري هناك الكثري وقد سبب ذلك اعطاء تلك الدروس من قبل . ) أرزوروم ، 

بنت ، 16-18 ( 

كان يتم عىل سبيل املثال رشح  ذلك يف كتب الصف السادس فاملعلمون كانوا 

يرشحون أمور خاصة بالفتيات عىل مسامع الطالب  الذكور فلو سمح للفتيات 

بالخروج و تم رشح االمور التي تتعلق بالذكور أوالً ولكن ال يوجد يشء كهذا ... 

ما أدرانا نحن يف الصف السادس ، فهم يرشحون ذلك أنا أعتقد أن هناك خطأ يف 

التدريس من هذه الناحية ) أرزوروم ، بنت ، 16-18 ( 

و  الذكور  بني  يفصلون  كانوا  و    [ بالجنس  يتعلق  [فيام  يدرسوننا  مدرستنا  يف 

الفتيات . ) مرسني ، بنت ، 16-18 ( 

مجددا ً ، قدم أحد املشاركني املعارضني إلعطاء دروس تتعلق بالجنس اقرتاحاً مفاده 

أن هذه النوع من الدروس يجب ان يعطى اىل االرس و هي بدورها تنقله اىل الشباب 

بعد ذلك .

لو حصلنا عىل هذه املعلومات من قبل عائالتنا لكان االمر أفضل فحصولنا عىل 

الدروس االن يف املدارس مع املعلمني و االصدقاء خطأ كبري جداً ليت أرسنا تحصل 

عىل املعلومات اوالً من خالل املحارضات ) أرزوروم ، بنت ، 16-18 (

يتم الحديث بشكل عام مع االمهات يف هذا الشان ) اسطنبول ، بنت ، 12-15 (

تتعلق  دروس  عىل  يحصلوا  مل  االبوين  بان  املشاركني  بعض  قال  املنوال  نفس  وعىل 

بالجنس ولذا ال يتستطيعون تبادل هذه املعلومات معهم 

هل حصل والدي و والديت عىل دروس بالجنس حتى يتمكنا من اعطاء الدروس 

به ألوالدهام ؟ ) ازمري ، بنت ، 16-18 (

يف زمن والدي و والديت هذه اغالمور اعتربت أشياء معيبة ... " التقبيل عيب " ) 

ازمري ، بنت ، 16-18 (

املرشف : هل حاول والديكام التحدث معكام يف املواضيع الجنسية ؟ 

املشارك : ال مل يتحدثا عن هذا االمر . ) انقره ، رجل ، 16-18 ( 

بينام رشح أحد املشاركني يف ازمري معارضاً ما قاله مشاركاً اخر بأن " فليتعلم لوحده 

، يجب اال يتم احراج الطفل " قائالً بان االبوين و املدرسة مسؤولون عن رشح ذلك 

ألولدهام املراهقني و انه يف حال مل يتم رشح ذلك فغنه ستحدث مشكالت اجتامعية 

جدية ال مفر منها .

فانت يف   14-16 العمر  اىل  ينظر  ال  األمر  فهذا  علّم  شيئاً  تعلم  ان  تريد  عندما 

حال مل تتمكن من اعطاء هذه الدروس اىل ابنك يف عمر 14 ال ميكنك ان تعطيع 

اياها يف عمر 21 أيضاً وهذا النوع من الدروس غري موجود أصالً يف تركيا ، اضافة 

... يومياً متوت خمس نساء و تحدث  بالعنرصية  تتعلق  اىل عدم وجود دروس 

االغتصابات و ينظر اىل الناس كدرجة ثانية . وبعدها نقول " هيا بنا لنلعب الكرة 

الطائرة ، و نحرض درس الرياضة " فنظراً لعدم وجود ذلك فإن النظام التعليمي 

خاطئ ... ) ازمري ، رجل ، 16-18 ( 

تثقيف يف  اىل  بحاجة  املراهقني  فإن  اعاله  التي وردت  املتطفات  مام هو واضح من 

مجال التغريات الحاصلة يف اجسادهم وأهمية ذلك من الناحية الجنسية و النفسية 

و االجتامعية و انهم بحاجة اىل دعم من قبل االرسة و املدارس . هذا املواضيع تفتح 

الطريق امام قوة املحظورات للتعرض لسوء الفهم و تاثر الشباب بذلك سلبياً .

د. الوسط االجتامعي و الضغط و املضايقة 

يف الحديث عن مواضيع يف اطار الحياة االجتامعية مثل قضاء الوقت يف اجواء خارج 

املدرسة و تنظيم نشاطات مع االصدقاء تبني أن بعض املشاركني مستائني من البنية 

االجتامعية يف املدينة التي يتواجدون فيها و بشكل خاص من ثقافة الشارع حيث ان 
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هذا املوضوع جرى يجري نقاشه بناًء عىل قصص مضايقات كالمية موجهة ضد الفتيات 

االمر الذي ميكن ان يحدث أيضاً ضد الشبان .

أما يف ما يتعلق بالعالقات االرسية تم الحديث عن عالقات الصداقة و عالقات الصداقة 

لألبوين و عن االراء املتعلقة بذلك اضافة اىل مواضيع تتعلق بإطار السالمة يف املدرسة 

لتقييد  الطريق  يفتح  الخارجي  للعامل  األرسة  فهم  إن   . القلق  و  املخاطر  و  االمن  و 

الشباب و يف نفس الوقت فإنه كام هو واضح يف مناقشات السالمة املدرسية بشكل 

خاص فإن الشباب يتواجدون يف اماكن عدمية االمن بشكل كبري. وقد  تبني من خالل 

هذا النوع من املشاكل و وقائع املضايقات الكالمية يف الشارع  أن ذلك يسبب ضغط 

من جانب االرسة عىل املراهقات الفتيات بشكل خاص .

يف ما ييل نرى قصص مضايقات جرت من خالل الهواتف او يف الشوارع وذلك من خالل 

رشحاً الحدى املشاركات اوالً . وقد ربط احد املشاركني كرثة هذه التجاب  بالفوراق 

بني الرشق و الغرب يف تركيا 

أنا عىل سبيل املثال عندما كنت قادمة اىل هنا رأين شخصني و حاوال التعرض إيل 

قائلني " هل افتتحت املدارس مجدداً" كان هذا امراً مخيف جداً . ) ديار بكر ، 

بنت ، 16-18 ( 

اليوم الفائت كنا نقوم بالتسوق لرشاء السمك مع االصدقاء حيث كنا ثالث فتيات 

و كان هناك رجالن جالسان بدءا مبعاكستنا من املكان الذي كانا جالسان فيه و 

أرسلوا إلينا القبل . فذهبت اليهام و قلت " انا أمامك، تفضل و قل ما تريد قوله 

امام الجميع " و رضبته بالحقيبة عىل رأسه . فإذا توقفنا عن السكوت لعدة مرات 

ميكن ان يخافوا . ثم قال يل " أعتذر ياختاه " ... نعم لقد رضبته عىل رأسه ماذا 

كان عيّل ان افعل . فإذا كان هو يقول ذلك فلم عيل أن اهرب و اخاف او ان 

ابتعد . ) ديار بكر ، بنت ، 16-18 ( 

امس اتصل يب رقم غريب عىل سبيل التعرف فقمت برفض املكاملة و ثم حاول 

االتصال بشكل متواصل بعد ذلك وقال " إن مل نتعرف االن ساقوم بتوزيع رقمك 

لكل شخص " و بعد ذلك و خالل شهر اتصل يب عىل االقل 20 شخصاً وضايقونني 

 (. فعندها أجربت عىل تغري رقمي أعني ان ها النوع من املشاكل يحدث ايضاً 

 ) kız, 16-18 ، ديار بكر ، بنت

لقد قابلته ولكن تلك الحادثة كانت غريبة جداً فقد كان احمقاً بشكل واضح و 

لكنني مل افهم ذلك لقد الحقني لقد حدث ذلك منذ فرتة لقد كنت انظر هكذا 

و مل استطع ان اتفوه بشئ و بقيت هكذا و غضبت بشكل هستريي و بعد ذلك 

رأيته يقرتب فحاولت ان اجري برسعة فلم استطع . ) مرسني ، بنت ، 16-18(

اشخاص بعمر والدي هذا امر غريب. ) مرسني ، بنت ، 16-18 ( 

يف الغرب أن ترتدي رسواالً قصرياً و تخرج ال احد ينظر إليك اما يف ارزوروم ما 

إن ترتدي رسواالً ضيقاص قليالً حتى يجروا خلفك ... و يبدؤن باملعاكسات ... و 

النظر . نظرات عيونهم تكفي أصالً )ارزوروم ، بنت ، 16-18 (

إن التجارب السابقة الذكر كانت جميعها تعود لفتيات ولكن من خالل مثال ارزوروم 

نرى بأن عدم الشعور بالسعادة يف شوارع املدينة ال تعد مشكلة تواجه الفتيات فقط 

، فيام ييل مقتطفات ملشاركني ذكور يرشحون بأنه يف مدينة ارزوروم  يوجد بنية قريبة 

من  بالقلق  يشعرون  فإنهم  السبب  لهذا  و  املدارس  يف  املوجود  الرتهيب  نظام  من 

الخروج  اىل مركز املدينة .

نعم يوجد يشء كهذا فانا عمري 18 سنة و ال أخرج اىل شارع الجمهورية  عىل 

سبيل املثال يف حال مل يكن لدي عمل أجريه هناك الن املتسكعني جعلوا من ذلك 

املكان ماوى لهم  فعندما منر من هناك ترى نظرات النساء غريبة أيضاً. حيث 

انا ال  انهم مستعدون للمشاجرة يف أي وقت و هذا االمر مشكلة بحد ذاته و 

اذهب اىل تلك الجادة يف حال مل يكن لدي عمل هناك . )ارزوروم ، رجل ، 16-18( 

هكذا يحدث بالعادة حيث يوجد اشخاص يستمعون اىل راب عربيسك و يغنون 

اغاين تحمل معان تافهة ومنهم من  لديهم طاقم و يكونون عادة من الشباب 

شجارات  بينهم  تحدث  احياناً  و  اجانب  و  اتراك  مغنون  اىل  يستمعون  الذين 

مجموعة  هناك  املثال  سبيل  .عىل  تجمعات  املدارس  يف  تحدث  و  مالسنات  و 

اطالقت عىل نفسها اسم شباب تشاي قره يف شارع الجمهورية وهم يف األصل من 

مستمعي راب عربيسك و االن كام قال صديقي ال اذهب اىل شارع الجمهورية 

أبداً فجميعهم لديهم شفرات و أسلحة و ماشابه يجب علنا االحرتاس منهم ففي 

كل لحظة هناك احتامل كبري أن يتشاجروا سوية )ارزوروم ، رجل ، 16-18( 

قبل  من  الضغط  اىل  الشباب  تعرض هؤالء  سببها  الشوراع  االزعاج يف  انعكاسات  إن 

أرسهم و بشكل خاص وحسب ما سبق ان ذكرته املشاركات من الفتيات فإن االباء و 

االخوة يلعبون دوراً يف التقييد و يف تقييد الحريات  بشكل اكرب رمبا باسم تقييد ضغط 

بناًء  قامئة  إن حيايت   " قالت  ارزوروم  مدينة  املشاركات من  الفتيات  احدى  الشارع  

عىل ما يطلبه اخي "  ومهام كان هذا االمر مختلفاً من الرشق اىل الغرب فإن احدى 

املشاركات من مدينة اسطنبول رشحت عن ةعالقتها مع اخيها بشكل مشابه االمر الذي 

يشري اىل ان االختالف بني الرشق و الغرب هو امر موجود بشكل اكرث عمليا ً

أخي هو رجل هو ال يخاف ليالً فلم يخاف من الرجال و هو يستطيع ان يعود الساعة 

الثانية ليالً اما أنا فحتى الساعة العارشة تعترب كثرية بالنسبة ايل . ) ديار بكر ، 16-18 ( 

فهم  نفسه  يدلل  وحيداً  كونه  و  رجل  الصغري  فأخي   ، االحرتام  باب  من  ذلك 

اليتعاملون معنا مثلام يتعاملون معه ألننا فتيات فوالدي يقول دامئاً " فليكونوا 

أكرث ثقال ً و صباء ً فليكربوا عىل هذا و أال ينظروإىل هنا و هناك عند خروجهن 

اىل الخارج " )ارزوروم ، بنت ، 16-18 ( 

أخي هو اكرب مني سنا ً و كل ما يقوله يكون و حيايت قامئة عىل مايريده اخي 

الكبري فله ما يطلب ويف البيت كلمة اخي هي الكلمة االخرية فعندما اريد ان 

اذهب إىل احد االمكنة اسأل والدي فيقول يل " انا ال عالقة يل اسأيل أخاك فام 

يقوله اخاك هو الذي يفعل " )ارزوروم ، بنت ، 16-18 ( 

أنا عىل سبيل املثال كنت ارتدي رسواالً و ال اتحجب فكنت احظى باإلطراء كثرياً 

؟  القصرية  التنورة  ترتدين  ملاذا  و   ، الرسوال  ترتدين  ملاذا  هكذا،  ملاذا   " وعليه 
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والذي كان يحدث هذه املرة ؟ كان والدّي يضايقاين ويلقيان بثقلهام عيلّ  قائلني 

" ملاذا تصبحني هكذا يا ابنتي ملاذا تجعلينهم يتكلمون ، ملاذا يقولون يل هكذا ، 

كوين هكذا و امنعيهم عن قول ذلك يل . " أي ان عامل البيئة يلعب دوراً كبرياً 

)ارزوروم ، بنت ، 16-18 (

ال ليس كذلك فاحياناً عندما نذهب إىل احد االماكن يقوم بالتدخل ، ال تلبيس 

قصرياً وما شابه ... أحياناَ تدفعه الحمية االخوية . ) اسطنبول ، بنت ، 12-15 ( 

إن عبارات " كل يشء يسمع " " ويصبح عىل كل لسان " " هناك ضغط " " عامل البيئة 

التعليقات  تبادل  الذكور  املشاركني  الفتيات بل تم من قبل  تقال فقط من قبل  " مل 

املتعلقة بأدوار الجنسني من خالل ظهور أحد املشاركني  من مدينة ارزوروم كشاهد 

هام للشكاوي الواردة اعاله ومؤكداً  اراء الفتيات من خالل ابداء رأيه وفق ماييل 

ان يترصوفوا وفقاص  الشباب  الفتيات سيدات و عىل  تكون  ان  برأي يجب  أنا 

لذلك و لكنني اعتقد ان النظام يرسي بشكل مختلف جداً فقدمياً  كانت الفتاة يف 

عمر 17-16 تخرج اىل الخارج الساعة الواحدة و الثانية ليالً و تتجول بكل راحة 

عىل عكس االن و انا اعتقد ان هذا االمر خاطئ . )ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

IV. الحياة العملية 
من بني الشباب املشاركني يف املجموعات املحورية كان يوجد شباب يعملون اضافة اىل 

ذهابهم اىل املدرسة و منهم من كان يعمل يف الصيف و عدد قليل منهم يعمل و ال 

يذهب اىل املدرسة . ويف سؤال املشاركني عن العمر الذي بدؤا به حياتهم العملية تبني 

بأنها ترتاوح بني 8-7 سنوات ومنهم من قال " انا جئت اىل هذه الدنيا و اعمل " كام 

يوجد من بني املشاركني أيضاً شباب بدؤا العمل يف اعامر ترتاواح بني 17-14 عام . إن 

االعامل التي يعمل فيها الشباب يف سن مبكر تكون يف العادة االجارة لدى الحرفيني 

املرحلة  اجراؤها يف  يتم  التي  أو بشكل مساعدة االعامل االرسية. و االعامل االخرى 

التي  االعامل  بيطري و غريها من  و مساعد طبيب  املحاسبة  املتقدمة هي  العمرية 

ميكن ان تتطلب مهارات معنية . ويف هذا القسم سيتم التطرق اىل النتائج و املعلومات 

املجمعة و املتعلقة بالحياة العملية للمراهقني و التي تم الوصول اليها .

1. أنواع األعامل التي يتم العمل بها 
يعمل يف  منهم  فالبعض   . متنوعة جداً  الشباب  بعملها  يقوم  التي  األعامل  انواع  إن 

رشكة العائلة بجانب االب او االخ الكبري و البعض االخر يعمل بشكل مستقل عن رشكة 

العائلة و قد تطورت قصص العمل بشكل " العمل يف املكان الذي يوجد يف العمل " و 

ثبت ان الشباب ال يبحثون عن عمل لفرتات طويلة بشكل حريك .

أنا أعمل كفني كهربايئ و الكرتوين منذ عرشة سنوات تقريباً و انا منفصل عن ) 

عائلتي ( . لدي شغف بااللكرتونيات بشكل زائد و االن اعتقد بأنني اتقدم يف 

مجال عميل . )ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

أنا اعمل يف خان كونغرا . )ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

أنا موسيقي اعمل يف صاالت االعراس . )ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

الحني  بني  الغذائية  املواد  محالت  يف  اعمل  انا  و  للتشغيل  وكاالت  يوجد  االن 

. ) ازمري ، بنت ،  و االخر عند بدء العمل و عند حدوث عروض كعامل فريق 

 ) 16-18

أنا ال أعمل يف األماكن التي ال أعرفها فىل سبيل املثال أنا أذهب اىل كوزال يايل 

يف  يوجد  االن  و  هناك  أحياناً  اعمل  و  أقربايئ  ألحد  مقهى  هناك  يوجد  حيث 

املعرض مكان هكذا و انا أعمل هناك . ) ازمري ، رجل ، 16-18 ( 

عملت عند أحد االطباء البيطريني حتى عمر السابعة عرش و تركت العمل نظراً 

القرتاب االمتحانات الجامعية و سأبدأ العمل يف مكان اخر االن . ) اسطنبول ، 

رجل ، 16-18 ( 

انتهى يف شهر حزيران و قد  للمحاسبة حيث مترنت هناك و قد  أنا يف مكتب 

عملت يف الصيف هناك و يوم الجمعة هذا سيكون اليوم االخري إن شاء الله . ) 

اسطنبول ، رجل ، 16-18 (

أنا أعمل كل موسم صيف لدى بائع اطارات ) ازمري ، رجل ، 16-18 (

أنا ) أعمل ( يف مكتبة . ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

أنا ) أعمل ( يف املقهى املوجود يف الزاوية هناك و أعتني بالزبائن ، أنا ال أعمل 

كنادل بشكل كامل فأنا مسؤول عن كافة االعامل هناك ) مرسني ، بنت ، 16-18 (

الخرضوات ولدى  بائع  لدى  املعجنات و  لبيع  السنة يف محل  لقد عملت هذه 

بائع أكياس ... حيث كان يوجد لدى بائع االكياس هذا محارم و ماشابه ... حيث 

كانوا يحرضون له املحارم و املاصات و أنا كنت احرض مثل تلك االشياء و أغلفها  

. )طرابزون ، رجل ، 12-15 (

أنا ) أعمل ( يف تركيب الزجاج للرشفات فاملحل لنا حيث افتتحه عمي و أخي 

وعملت  هناك  غريباً  شخصاً  يشغلوا  ال  يك  هناك  أعمل  انا  و  بالرشاكة  الكبري 

بالتصنيع هناك . )طرابزون ، رجل ، 12-15 (

انا مع والدي يف أحد املطاعم ) ديار بكر ، رجل ، 16-18 ( 

نعم لقد عملت يف إحدى املرات لدى مصففة شعر . )ارزوروم ، بنت ، 16-18 (

 ، رجل   ، مرسني   (  . ايضاً  و يف صيدلية  عامني  ملدة  السباكة  يف  عملت  أيضاً  أنا 

) 12-15

عميل االول كان كفني أسنان يف مخترب أسنان و كان صاحب املخترب عم صديقي 

و أنا الذي طلب العمل و أنا الذي تقدمت للعمل هناك و إىل االن ال زلت اعمل 

هناك و افكر برتك العمل هناك ألن االستاذ الذي مترنت لديه سابقاً اتصل يب قائالً 

: " لقد ترك العامل العمل و أنا بحاجة اىل عامل عىل الفور " أي أنني مل اتصل 

األمر حصل صدفة ً. ) ديار بكر ، بنت ، 16-18 (
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تحدث أيضاً بعض املشاركني و املشارمات عن عدم متكنهم من العمل ألن أرسهم ال 

تأذن لهم بالعمل رغبتهم يف العمل  و تبني بأن بعض املراهقني ممتنني من أعاملهم 

و من كونهم يعملون . و كانت من اسباب امتنانهم حبهم للعمل الذي يقومون به و 

جنيهم للنقود و العمل كامرأة . اضافة اىل ذلك تحدث البعض عن أن العمل هو يشء 

" متعب " أو أنه يحد من " لقائهم مع أصدقائهم " ولكن أسباب عدم االمتنان سيتم 

تفصيلها أدناه تكمن يف التعرض للعنف الجسدي و اللفظي .

ب . كيفية انفاق النقود التي يتم ربحها 
يقوم الشباب بإنفاق النقود التي يجنوها عىل أنفسهم عادة اضافة إىل عدد ضئيل من 

الشباب الذين ذكروا بأن سبب عملهم هو مساعدة أرسهم أو اعطاء كافة النقود اىل 

ارسهم . لذلك فإن حالة العمل  التي وجدنا أنها منترشة لدى الشباب ال تنبع عن عدم 

كفاية الحالة املادية للعائلة بل وجدنا بأن عمل الشباب ينبع عن رغبتهم يف استغالل 

عطلة الصيف و التدرب يف املجاالت التي يدرسون فيها و املساعدة يف االعامل العائلية 

أو فقط جني مصاريف نفقاتهم .

أعطي عائلتي منه و احياناً  . أحياناً  النقود ( معي. يبقى معي  ) ما اجنيه من 

أنفقها وحدي . و) لكنهم ال ينتظرون شيئاً( مني.)ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

ال . أنا اعمل بناًء عىل إراديت و ليس بناء ً عىل رغبة أرسيت . و انا انفق النقود 

التي أجنيها بنفيس و ال أقوم بإعطاء أرسيت الكثري . )ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

تعطي   " املزاح  باب  قال يل من  والدي   ، أيضاً  النقود  تحدثنا عن موضوع  لقد 

أنا رمبا أشرتي لهم  . طبعأ  النقود  الذي يحصل عىل  أنا من  النقود يل " و لكن 

 ، الهدايا يف بداية العمل ولكن ال أعرف ماذا يحدث بعد ذلك . ) ازمري ، بنت 

) 16-18

عائلتي ال تريد نقوداً فقط أقوم ) بإعطاء ( أخوايت النقود بني الحني و االخر . ) 

طرابزون ، رجل ، 12-15 ( 

انا ال أجد أن الحصول عىل النقود من عائلتي أمٌر صحيح . ) ديار بكر ، بنت ، 

 ) 16-18

مدخويل ال يعود يل بالفائدة أي ميكن أن يكون له فائدة للعائلة ... )ارزوروم ، 

رجل ، 16-18 (

ت . العنف يف مكان العمل و التعامل اليسء 
يربط الشباب غري املمتنني من الحياة العملية و من رشوط العمل اسباب ذلك بشكل 

التي  الخالفات  عن  املشاركني  تحدث  قد  و  سيئة  معاملة  من  إليه  تعرضوا  مبا  عام 

عاشوها مع الزبائن يف أماكن العمل احياناً و مع أصحاب العمل أحياناً أخرى اضافة اىل 

حوادث العنف االقتصادي و اللفظي و الجسدي .

لقد تحدثنا عن حوادث املضايقات الكالمية التي تتعرض له الفتيات الشابات بشكل 

الحياة  الحوادث يف نطاق  الشوارع و قد تحدث بعض املشاركني عن هذه  خاص يف 

اللوايت  من  مرسني  مدينة  من  املشاركات  احدى  قالت   ، املثال  سبيل  عىل   . العملية 

يعملن و ال يدرسن بأنها تخرج للعمل خارج كجزء من عملها يف املطعم الذي تعمل به 

و أثناء الخدمة ) تتعرض ( ملضايقات كالمية . اضافة اىل ذلك تحدث عن مدى انزعاجها 

من الزبائن الذين يأتون اىل مكان العمل الذي تعمل به .

عندما اعمل أخرج أنا ألقدم الطلب . أي أقوم بخدمة الزبائن . و أثناء العمل 

أتعرض للكثري من املعاكسات . أن هناك الكثري من الذين يقومون باملعاكسات 

... ال أدرى فهم يقولون " يا حلويت " و " وبكم مثن ذلك " أي أنهم يثريون غضبي 

كثرياً . فأقوم باملشاجرة معهم و أذهب املتجر ... و أحيانا ً عىل سبيل املثال يأيت 

؟"  ال  ام  شيئاً  سيطلب  " هل  أي  إرادتك  بدون  إليه  فتنظر  الطاولة  اىل  الزبون 

ماذا يحدث؟  يبدأ بالنظر املطّول ثم أذهب اىل طاولته من اجل الحصول عىل 

الحساب أجد عىل طاولة  منديالً كتب عليه " اتصيل يب " لقد واجهتني مشاكل 

كهذه . و انا دامئاً أسأل املدير فيقوم املدير بإجراء الالزم ... فبعد ان أسأل املدير 

يأخذون الزبون اىل الجانب و يتحدثون معه ... و انا ضد هذا األمر ... أي أنني 

كنت ألتشاجر معه عند تركه الرقم و قيامه باملعاكسة  .لكنت فعلت ذلك مبارشة 

.) مرسني ، بنت ، 16-18 (

كام اشتىك مشاركون أخرون يعملون يف أماكن مشابهو من الزبائن . املقتطف التايل 

يشري اىل تجمعات الشباب يف مدينة أرزوروم من الذين تم الحديث عنهم يف األقسام 

االخرى .

تجري حفالت يف أماكن منظمة . و يف هذه السنة سنقوم بالعزف يف الحفالت 

نعمل  الذي  املكان  ولكن  نعمل  نحن   ... تقريباً  املدارس  جميع  يف  املدرسية 

" غيتار  قائلني  . فعندما نذهب يرصخون  أكرث  املتسكعون بشكل  إليه  يأيت  فيه 

. و  بيننا و بينهم  . ويف حال كانت ردود فعلنا معاكسة يحدث شجاراً   " أركان 

يف الشجارات نكون نحن الرابحني عىل االغلب ولكن ترصفهم بهذا الشكل يسء 

للغاية . )أرزوروم ، رجل ، 16-18 ( 

تم أيضاً  اضافة اىل املشاكل املتعلقة بالزبائن و الزوار رشح املشاكل التي تتعلق بزمالء 

العمل و صاحب العمل . حيث يذكر بعض املشاركني عن الحوادث التي تتعلق بالعنف 

الجسدي و اللفظي و عن عدم امتنانهم من رشوط العمل .

كان هناك )عامل ( ترك العمل نتيجة مشاجرة كبرية . كان قد طلب رقمي قائالً 

" أنا معحب بك " فلم أتحمل ذلك وقمت بإعالم املدير) فقال ( املدير " ماذا 

نستطيع أن نفعل " ... ألنه كان دائم النظر وعينه ال تغيب عني ثم مل اعد أتحمل 

ذلك فقمت بالرصاخ يف وجهه ألجل خطأ صغري ارتكبه نعم أنا من تعرض للوبيخ 

. أنا أقوم بفعل  بعد ذلك ولكن اخراجه من العمل كان بالنسبة إيل رشفاً كبرياً 

ما يجب فعله وأنا ال أريد أن ألعب يف لقمة عيش أحد و لكن أن يأيت أحدهم و 

يتحداين فذلك يعني انه انتهى 

لقد ) تعرضت لسوء املعاملة( يف املكان الذي اعمل فيه . كانوا يعاملونني بشكل 

يسء يف املكان السابق الذي كنت اعمل فيه رغم ادايئ عميل عىل أكمل وجه . 

هنا معظم الحرفيني ، يف حال مل يجري العمل كام أردوا ، كيف سأرشح لكم االن 

... )أرزوروم ، رجل ، 16-18 (  
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أحياناً يرسلني من هنا إىل منطقة مزيتيل سرياً عىل األقدام . ويقول يل " ستأيت " 

و أحياناً يفعل هذا رغم ان الحافبة متر من هنا و احياناً يرسلني عندما يريد أن 

يشرتي أسالك فتكون االسالك ثقيلة حيث يصل وزنها اىل 20-10 كغ فال استطيع 

حملها و لكنني رغم ذلك أحاول حملها . ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

يضع عىل ظهره 30 كغ ليحمله اىل الطبق السابع . ) طرابزون ، رجل ، 12-15 ( 

أتعرض للرضب و أحياناً  أنا أحب عميل ، أحياناً  اتعرض للرضب ... نعم أحياناًَ 

يقولون يل كلامت تثري غضبي فأغضب و أخرج من هناك ... مل اتحمل فمنذ أن 

وعيت و انا أتعرض للرضب . ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

عادة يتم الرضب و التفوه بكلامت بذيئة و ال يحدث شيئاً اخر .) مرسني ، رجل 

) 12-15 ،

و يف سؤالهم عن سبب الغضب منهم و تعرضهم للكلامت البذيئة أو سبب تعريض 

نفسهم للرضب أجاب املشاركني بأن السبب هو ما ارتكبوه من اخطاء و المباالة . وتبني 

بأن صاحب العمل يقوم بتطبيق عقوبات قاسية عقاباً عىل هذه األخطاء .

لقد تم خداعي مرات عديدة و تعرضت لالفاراء ايضاً و الخداع و لذا غضبوا مني 

. فحزنت كثرياً و خرجت من هناك ... ثم طلبني الرجل مجدداً و اتصل يب و قال 

" تعال يف املوسم " و اعتذر فقلت له " العفو أنا سأيت مجدداً ، واىل االن اعمل 

هناك . ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

أحياناً أنىس املعدات و بعد ذلك ال أستطيع جمعها واعادتها فيغضبون عىل ذلك 

و يرصخون و أنا عىل الفور ... أقوم برد الفعل . هكذا عادة نقوم بالشجار . ) 

مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

اضافة اىل الرشوط العمل الصعبة التي تم الحديث عنها و حودث العنف الجسدي و 

اللفظي فإن املشاركني تحدثوا أيضاً عن " العنف االقتصادي " وكانت امثلتهم بشكل 

أسايس العمل دون تأمني و عدم الحصول عىل النقود 

االمر كالتايل ، 90-80 % عىل االقل من املحالت يف مدينة أرزوروم تعمل بدون 

تأمني أي انهم ال يقومون بذلك أصالً و الراتب الذي يتم الحصول عليه يف مدينة 

عليه  يحص  ان  ميكن  الذي  للراتب  األقىص  فالحد  محدد  راتب  هو  أرزوروم 

الشخص هو 1.500 لرية تركية عندما يريد أن يعمل يف الخارج . فامذا ميكن أن 

يكون ؟ عندما ال تقوم بعملك عىل أكمل وجه يتم اخراجك . يوجد هكذا نوع 

من املشاكل . إن رأي الوحيد ... أنا أعمل منذ 10 سنوات و ليس لدي تأمني . 

)أرزوروم ، رجل ، 16-18 (

و انا أيضاً لست ممتناً ) من عميل ( ألنني أعمل و ال أحصل عىل النقود وأتعرض 

للرضب أيضاً ... كنت اعمل يف حديقة يوجد فيها دلوان أقوم بحملهام وهو عمل 

صعب جداً ... ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

د. الحياة العملية و العالقة باملدرسة 
تم سؤال املشاركني الذين بينوا عملهم عن تأثري حياتهم العملية بعالقتهم باملدارس 

فقال بعض الشباب بأنهم يعملون صيفاً فقط لذا فال يؤثر عملهم عىل مدرستهم بينام 

أجاب البعض بأنهم ال يدرسون و انهم فقط يعملون . إن بعد العالقة بني العمل و 

تم  .و قد  الثانوية  الدراسة  بعد  االستمرار  أو عدم  االستمرار  يعد سؤاالً عن  املدرسة 

املتابعة يف الحياة  التطرق اىل مواضيع الذهاب اىل الجامعة أو  يف بعض االجتامعات 

الجامعية . 

قال الشباب الذين يعملون فقط يف الصيف من اجل تجميع مصاريفهم بأن الحياة 

العملية مل تؤثر عىل مدارسهم .

وقد تم مالحظة ذلك يف أماكن عديدة يف  مدن أرزوروم و ازمري و طرابزون و ديار بكر 

. وقد قال أحد الشباب من الذين يلعبون بشكل احرتايف يف مدينة ازمري بأنه يدهب 

اىل التامرين بعد الدراسة وأنه يلعب يف املباريات يف عطل نهاية االسبوع . بينام نوه 

أحد املشاركني اىل صعوبة العمل أثناء الدراسة ليس فقط من ناحية الدروس و إمنا من 

ناحية االبتعاد عن الحياة االجتامعية أيضاً .

عندما نعمل ال نحظى بالوقت الكايف للقاء مع اصدقائنا ... تصوروا 10 ساعات يف 

نفس املكان كل يوم ... ) ديار بكر ،16-18 (

أشار بعض الطالب بأنهم يقومون يف بعض الحاالت بالعمل من اجل التحضري لحياتهم 

العملية يف املستقبل بدالً من العمل يف العطل حيث انهم يقومون بالتدرب . ويف هذه 

الحاالت ميكن رؤية أعضاء تكمل الحياة املدرسية و الحياة العملية معاً .

أنا سأعمل االن ثالثة أيام يف التمرين و يومان يف املدرسة فأنا ادرس عن الطعام 

و الرشاب يف قسم االغذية لهذا السبب سأعمل يف مطبخ يف احدى الفنادق . ) 

ازمري ، بنت ، 16-18 (

أن  بعد  و  التمرين  يف  بدأت  الثانوية  املرحلة  الثالث يف  الصف  كنت يف  عندما 

انتهت من الصف الثالث عملت يف الصف الرابع . فأنا أدرس و اعمل يف نفس 

الوقت يف الصف الرابع . ) ديار بكر ، بنت ، 16-18(

ومن بني املشاركني من ترك الدراسة و بدأ بالعمل ومن ال يفكر مبتابعة الحياة الدراسية 

. وقد أشار أحد الشبان من الذين تعرضوا ملشاكل أكادميية أثناء الدراسة و من الذين 

ال يشعرون بأي مقربة تجاه املدرسة أو الحياة الدراسية بأن مل يختار الدراسة بنفسه 

رغم رغبة عائلته بذلك .

الصف  فأعدت   . قربص  يف  ادرس  كنت  لقد   . املدرسة  من  همتي  بردت  لقد 

السادس ثالثة مرات و الصف السابع مرتني . عندها قلت لنفيس " لن أدرس بعد 

االن " فرتكت املدرسة و االن  يقولون يل  " ادرس من الخارج " . و أرسيت دامئة 

االرصار قائلة " تقدم اىل املدرسة " وانا كنت أقول لهم " لن اذهب " فلم اكن 

احرض الدروس ابداً . وكنت أهرب من املدرسة دامئاً ...دعوين أقول بأنها مل تكن يل 

رغبة للحضور ... مل تعد يل رغبة بالدراسة ليس لدي مثل هذه الرغبة . ) مرسني 

، بنت ، 16-18  (
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كام ذكر بعض الشباب بأنهم سيتابعون دراستهم يف املستقبل و يلتحقون بالجامعة من 

أجل اسعاد أرسهم و منهم من قال من اجل ايجاد فرص عمل أكرث ومنهم من قال من 

أجل التعرف عىل االوساط االجتامعية يف الجامعة 

لقد يل رغبة يف عدم االلتحاق بالجامعة اوالً ولكن االن اقوم بالتحضري نظراً الن 

الشهادة الجامعية أصبحت رشطاً . لرنى .) ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

أنا أفضل الذهاب اىل الجامعة ألنه يوجد وسط من االصدقاء هناك . ) طرابزون، 

رجل ، 12-15 (

 (. . سألتحق بالجامعة و أسعدهم ) أرسيت ( فالسعي وراء يشء ما يكون جيداً 

ارزوروم ، رجل ، 16-18 (

يستطيعون  مل  الذين  من  ازمري  يف  الكرة  يلعبون  الذين  الشباب  بعض  تحدث  كام 

االلتحاق بالجامعة و الذين تحدثوا عن القلق الناتج عن االنتقال اىل الحياة املهنية بعد 

الثانوية . حيث قال احد املشاركني " ليتني حققت حلمي الحقيقي ، أنا االن العب كرة 

قدم محرتف يف مدينة أنطاليا " منوهاً اىل ان كرة القدم ليست مهنة يعتمد عليها و أنه 

قام برفض العرض الذي قدم إليه من باب توفري مأمن من الناحية االقتصادية لعائلته 

و لنفسه و أنه اتخذ قرار متابعة الدراسة يف الجامعة بعد الثانوية .

V. التطلعات و التصورات املستقبلية 
تم يف هذا القسم التحدث عن أحالم الشباب و املهن التي يهدفون إليها و املدن أو 

الدول التي يريدون ان يستقروا فيها . اضافة اىل ذلك تم سؤال املشاركني عن تصوراتهم 

املتعلقة برتكيا و دول العامل و تم استامع تطلعاتهم التي يريدونها من الدولة . فتبني 

بأن املشاركني متفائلني من حيث مستقبلهم و انهم مستائني و متشامئني فيام يتعلق 

مبستقبل الدولة .

1. أحالمهم الوظيفية 
و  الهندسة  بأن  تبني  قد  و  جداً  طموحة  و  متنوعة  للمشاركني  الوظيفية  االحالم  إن 

الحقوق تجذب الشباب كمهن تحظى باملكانة يف املجتمع .حيث عدد ذلك الفتيات و 

الشباب ذلك اضافة اىل امثلة أخرى .

بعد فيام  عندما تم فتح موضوع املستقبل ظهر قسم من املشاركني مل يتخذوا قراراً 

نفسه صاحب  برؤية  يرغب  مل  من  يلمح  مل  .ولكن  الذي سيامرسونه  بالعمل  يتعلق 

عمل إال القليل . و قد تحدث املشاركني من ذكور و إناث عن امتام الدراسة الجامعية 

و الحصول عىل عمل ولكن احدى املشاركات من مدينة ديار بكر قالت بأن خطتها 

املستقبلية هي " الزواج " و " العمل يف حال سمح زوجها لها بالزواج " هذا و قد ظهر 

من بني املشاركني من يحملون نفس االفكار و فضلوا أن يلتزموا الصمت عىل االغلب 

. ولكن بيانات هطة العمل التي منلكها تشري اىل أن الشباب يرون أنفسهم يف الحياة 

العملية يف املستقبل . وبينام تم رشح املسودة املتعلقة باملستقبل رشح بعض الشباب 

النظام الذي مل يجدوه لدى عائالتهم و الذي يرغبون أن يعشونه يف املستقبل .

ميكانييك  مهندس  أكون  أن  بأن حلمي  لكم  أحالمي فسأقول  إذا سألتموين عن 

حيث انني سأقوم بأنشاء سالسل الرشكات و سيكون لدي بيت جميل و سأتعامل 

مع اوالدي بشكل جيد . لن يكون هناك عنف أو ماشابه ، توبيخ ... و سأتركهم 

يترصفون بحرية . فأنا لست حراً بتلك الغاية . ) أنقره ، رجل ، 16-18(

أن أكون األفضل يف عميل . أن تكون قاضياً أو نائباً عاماً . أنا أريد أن أكون قاضياً 

رائداً يف دولتي هذا هو هديف . ) أنقره ، رجل ، 16-18(

أنا أريد أن أدرس الحقوق و بعد أن انهي دراسته أريد أن ... كيف أقول ذلك 

أريد أن أمترن يف مكاتب محاماة كبرية . و بعد ذلك أريد أن أمارس مهنة املحاماة 

يف احدى الرشكات هذا هو حلمي فقط . و بعد ذلك أن أحصل عىل املاجستري يف 

الخارج ...من أن يكون ايراسموس ... هذه هي خططي بالنسبة يل املهنة أهم من 

اي يشء . ) مرسني ، بنت ، 16-18 (

أنا أيضاً أريد أن أدرس الحقوق . أريد كلية الحقوق . ولكنني أريد أن أصبح نائباً 

عاماً . ) مرسني ، بنت ، 16-18( 

جامعة  يف  الدراسة  تتم  أن  يجب  ولكن   . امليكانيكية  الهندسة  أدرس  أن  أريد 

جيدة . فاالمر ال يتعلق بإنهاء الجامعة و إمنا االمر يتعلق بإنهاء جامعة جيدة  . 

) أرزوروم ، رجل ، 16-18 (

أريد أن أدرس الهندسة الكهربائية من دراستي يف قسم الكهرباء و ما يلزمني االن هو 

جامعة جيدة و بعد ذلك سيكون املستقبل حارضاً أصالً . ) أرزوروم ، رجل ، 16-18 (

تبني أن بعض املشاركني قد تأثروا بأقربائهم من الذين يدرسون الطب يف القسم الذي 

تم فيه الحديث عن االشخاص كمثال يف العائلة و فيام ييل تم عرض مثاالً مشابه لذلك . 

اضافة اىل ذلك تبني تأثري االبوين يف األرسة عىل الشاب يف موضوع دراسة الطب و حتى 

التأثري عىل خطط  االبوين يف  لدور  الضغط .وهذا يعد منوذجاً  بانهم ميارسمون  تبني 

الشاب املستقبلية و املفصلة يف القسم املتعلق بالعائلة أيضاً .

أنا أيضاً كنت أرغب يف دراسة طب االسنان يف جامعة مرمره . يف احدى املرات 

طب  وضعت  السبب  لهذا  و  رأيته  مام  فتأثرت  أقاربنا  احد  عيادة  اىل  ذهبت 

االسنان هدفاً نصب عيني . ) اسطنبول ، بنت ، 12-15(

عادة كل شخص يقول بأنه سيصبح " طبيباً " أما انا أفضل الهندسة املدنية ألن 

والدي و أعاممي يهتمون بالهندسة املدنية ... أمي هي من تقول يل بأن أكون 

طبيباً . ) أرزوروم ، رجل ، 16-18 (

أمي عىل سبيل املثال كانت تريدين أن ادرس الصحة يف الثانوية أي بأنني سأجد 

مبارشة عمالً بعد التخرج . ولكنني مل أرغب بذلك و عندما أجريت املفاضلة مل 

أستطع ذلك يف املرحلة االعدادية كان يجب أن يحدث ما يريدون و لكنني مل أقم 

بذلك .) طرابزون ، بنت 16-18 (

أمي تنتظر مني دراسة الطب و لكنني ال أريد . .) طرابزون ، بنت 16-18 (

تم مالحظة أن املشاركني من الفتيات بشكل خاص يتم توجيههم اىل مهن مثل تنمية 
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بنقص  شعورهم  يكون  ان  ميكن  ذلك  أسباب  احد  و  اإلرشاد  أو  والتوجيه  الطفل، 

أخرون  مشاركني  وجد  ذلك  اىل  اضافة  دراستهم  يف  املجال  بهذا  املتعلقة  الخدمات 

يرغبون باختيار التدريس أو التدريس االكادميي . 

أنا لطاملا أردت أن أدرس املعاقني ذهنياً ملدة 8 سنوات . أريد ذلك كثرياً . ) ازمري 

، بنت ، 16-18(

أن أريد أن أدرس علم النفس و أريد أن أكون طبيب نفيس متخصص بعلم نفس 

االطفال . و حلمي أن أحصل عىل املاجستري يف الخارج بعد التحرج من الجامعة 

. ) مرسني ، بنت ، 16-18 (

انا أريد أن اكون مدرسة تنمية االطفال لذا فإن البعض يقول يل " تنمية الطفل 

، أنا أيضاً درست ذلك لقد كان صعباً " ... ورغم ذلك أنا أقول " أنا سأقوم بذلك 

ألنني أحب االطفال " ) اسطنبول ، بنت ، 16-18 ( 

( يف جامعة سلتشوك يف  النفيس  التوجيه  و  االرشاد   (  PDR بدراسة أرغب  أنا 

مدينة قونيا . إن شاء الله سأحقق ذلك . فاالرشاد و التوجيه النفيس يشدين كمنهة 

و هو يحقق مدخوالً عالياً .) ديار بكر ، بنت ، 16-18 (

ميكنني أن ارى ) نفيس ( يف قسم االدب االنجليزي كمدرس أو كمساعد عميد . 

) ازمري ، رجل ، 16-18 (

أنا انسان مهووس باللغة االنجليزية و انا أريد أن امارسها يف الحياة املهنية من 

املمكن ان أصبح مدرساً أو مرتجامً  عىل سبيل املثال .) أرزوروم ، رجل ، 16-18 (

أنا اريد أن أصبح مدرساً ملادة الرياضيات و أنا أريد أن أدرس هنا . ) ديار بكر 

، بنت ، 16-18 (

املعامرية،  والهندسة  والفن،  والتمريض،  الرشطة،  مثل  احتلت مهن  إىل ذلك  واضافة 

وألعاب القوى، والهندسة الغذائية وعلم التغذية موقعاً من بني االهداف املستقبلية و 

العلوم التي تجذب اهتامم الشباب .

2. االحالم املتعلقة مبكان االقامة 
البعض منهم اىل أنهم  التي يفكر املشاركون بالعيش فيها أشار  بالسؤال عن االماكن 

الشباب عربوا عن  لكن معطم  و  فيها حالياً  املوجودون  املدينة  بالبقاء يف  يخططون 

رغبتهم يف ترك املدينة التي يوجدون فيها والسفر اىل الخارج إلكامل حياتهم الدراسية 

أو جزء من حياتهم املهنية . 

وقد ثبت وجود حذر يصل اىل حد الخوف لدى املشاركني الذين يرغبون يف البقاء يف 

التعامل مع  يتم  الحاالت ال  أنه يف بعض  الشباب  . وأشار  فيها  التي يعشون  املدينة 

تحديات االنتقال اىل مكان اخر ) السفر اىل الخارج و تعلم اللغة عىل سبيل املثال ( 

البيت فسيحدث شيئاً يل بكل تأكيد فيمكن أن تنكرس  ... يف حال خرجت من 

قدمي . لقد أعلن املعهد عن مخيم ... عندها تضخمت لوزي و ارتفعت حراريت 

فعند تريك البيت فإن تغري الرائحة يجعل أشياء تحدث يل لهذا السبب يقول اخي 

" ال لن أسمح لك بالذهاب إىل أي مكان " . ) أرزوروم ، رجل ، 16-18 (

اعتقد أنني سأكون مرتاحة عندما اكون يف ديار بكر ألنني ال أعاين من ضغط فيام 

يتعلق بخروجي اىل الخارج وسأرتاح أيضاً من الناحية املادية فعندما أذهب اىل 

مكان اخر فسأخصص لنفيس مبلغاً قليالً من املال نظراً لوجود االجار و ماشابه 

و أنا ال أعاين مشاكل مع ارسيت لذا ليس هناك من مشكلة بالبقاء هنا . ) ديار 

بكر ، بنت ، 16-18 ( 

 . انا ال أستطيع أن أتعلم لغة اخرى  الناس هناك و  التفاهم مع  أنا ال أستطيع 

فأنا أتعلم االنكليزية منذ أن كنت يف الصف الرابع ولكنني مل استطع أن أتعلم 

أي يشء حتى االن رمبا يكون السبب نابع من املدرسة . و انا أتعلم االنجليزية و 

االملانية يف ثانوية االناضول و هناك احتامل كبري انني ال أستطيع أن اتعلم أي لغة 

. ) ازمري ، رجل ، 16-18( 

ليس لدي معلومات كافية ولكنني سمعتي أشياء سيئة عن اسطنبول . خالتي كانت قد 

ذهبت يف السابق وقالت أنه ال يوجد يشء من هذا القبيل .) ديار بكر ، بنت ، 16-18 (

تم أعاله رشح األحالم التي تتعلق باملهن و كام تم توضيحه فإن بعض املشاركني رشحوا 

عن تفضيلهم للذهاب اىل مكان اخر ضمن تركيا من اجل امتام دراستهم الجامعية . و 

من بني املدن التي تم ذكرها اسطنبول و أنقره و قونيا و أسيك شهري اضافة اىل ذلك 

اشار مشاركني اخرون بأنهم غري سعيدين يف املدن التي يوجدون فيها ألسباب متعددة 

أرزوروم  مدينة  يوجد يف  فإن من  بشكل خاص  و  االنتقال مستقبالً  يريدون  أنهم  و 

البعيدة عن البحر يرغب باالنتقال اىل مدن ازمري و أنطاليا .

انا أدرس يف التعليم املفتوح و أنا أرعب ان يكون يل عمل . أنا أصالً ال أحب مدينة 

ديار بكر ورغم أنها مدينتي لكنني ال أحبها . ) ديار بكر ، بنت ، 16-18(

أنا أفكر بالذهاب فال يوجد بحر يف مدينة أرزوروم ولهذا السبب ميكن أن ادرس 

فس مدينة أنطاليا جامعة أق دنيز . ورمبا جامعة ازمري )أرزوروم ، رجل ، 16-18 (

أنا أدرس فقط للجامعة والذهاب اىل مدينة أخرى والعيش بشكل منفرد يجعلني 

أشعر بالسعادة يف الحقيقة . فمثالً  صديقة أختي   ذهبت لوحدها واستأجرت 

بيتاً اعتقد انه أمر جميل جداً امتنى ان تكون نتيجتي يف أنطاليا وأن اذهب اليها 

فهي عىل االغلب لن تعود اىل هنا. برصاحة أنا ال أريد أن أعيش يف أرزوروم  أنا 

أناس  النميمة ولكنهم  و  الكالم  فالناس هنا يحب  املكان برصاحة  ال أحب هذا 

جيدون وانا ولدت وترعرعت هنا ولكن .... ) أررضوم ، بنت ، 16-18  (

إن العديد من املشرتكني قد أبدى رغبته يف الذهاب اىل الخارج للدراسة و العمل او 

كانت  ذلك  أسباب  ومن  تركيا  داخل  أخرى  مدينة  اىل  االنتقال  اىل  اضافة  لالستقرار  

"الثقافات  رؤية  و  املريحة  الحياة  اسلوب  و  االقتصادية  باالمكانات  تتعلق  اسباب 

واىل  الخارج  لرؤية  يتوقون  الذين  املشاركني  بعض  اىل  اضافة  عام  بشكل   " املختلفة 

تقليد معارفهم من الذين حظيوا بفرصة الذهاب اىل الخارج . 

انا كنت أود أن أعيش يف الخارج بدالً من تركيا حيث املستقبل االفضل لطفيل... 

لقد علمت أنه يف أملانيا عندما يولد الطفل يتم ايداع مبلغ 30 ألف لرية تركية يف 

حسابه ) ديار بكر ، رجل ، 16-18 ( 
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أنا أيضاً كام قال ذلك الشخص ارغب بالذهاب اىل أوربا وباالخص اىل الواليات 

املتحدة االمريكية وعدى الذهاب اىل هناك اريد أن أعيش هناك مدة من ثالث 

اىل أربع سنوات . ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 (

انا احب دول الخارج فاسلوب الحياة هناك أكرث راحة و تسلية برأي ) اسطنبول 

، رجل ، 16-18 ( 

يجب االطالع عىل ثقافات أخرى ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 ( 

أنا ال أفكر بالزواج اريد أن أجني النقود و أذهب اىل مدينة ريو يف الربازيل إن 

شاء الله ) أنقره ، رجل ، 16-18 ( 

أرى  وان  املثال  سبيل  عىل  اسبانيا  اىل  الذهاب  أود  كنت  اظفاري  نعومة  منذ 

لرؤية  بالفضول  ينتابني شعور  وإمنا  الدولة  ليس فقط هذه  التاريخية،  االماكن 

دول أخرى أيضاً ) طرابزون ، بنت ، 16-18( 

بينام اشار بعض املشاركني أن تركيا ال تعد املكان األنسب ملامرسة املهن التي يرسموها 

الخارج مستفيدين من  اىل  بالذهاب  رغبتهم  أبدوا  فإنهم  السبب  ولهذا  يف مخيلتهم 

تجارب أقربائهم الذين هناك. 

) ابن عمي ( عىل سبيل املثال سيذهب اىل انكلرتا هذا املساء للدراسة هناك وأنا 

كان يل فضول يف االصل أن أذهب اىل الخارج وقد قوت من عزمي معرفتي بأنه 

سيذهب اىل انكلرتا و ) أنا أريد الذهاب ( اىل هناك بعد أن أنهي دراستي الثانوية 

عىل االقل ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 ( 

من  أتخرج  عندما   ... تأكيد  بكل  الخارج  بدول  فسأفكر  الطهو  فن  درست  حال  يف 

يتم  أنه عندما  ... عىل أساس  للعمل هنا  امكانات كثرية  الجامعة هنا لن يكون هنا 

العمل ولكن  ايجاد  تزيد فرص  تركيا  اىل  العودة  و  الخارج  الجامعات يف  التخرج من 

رشكات فن الطهو هذه تستقطب عاملني من الخارج . 

فلو عملت يف رشكة هكذا فستقول من تلقاء نفسها " اذهب اىل تلك الدولة " ، 

سيوفرون لك ما تريد ، املال ... ) ازمري ، بنت ، 16-18 ( 

... انا منذ ان كنت صغرياً أرغب بالذهاب اىل الخارج و هديف هو دراسة العامرة 

الداخلية وأنا أخضع لدورات تدريبية منذ أربع سنوات من رسم و دورات أخرى 

ونحن  لك  يحلو  الذي  املكان  يف  ادريس   " قائلة  تساعدين  بجانبي  دامئا  .وأمي 

بنينا  ولقد  كثرياً  بها  اثق  لدي صديقة   ...  " كنت  اينام  اليك  نأيت  أن  مستعدون 

أحالمنا سوية امتنى ان ادرس أنا وهي يف الجامعة عينها يف الخارج ) طرابزون ، 

بنت ، 16-18 ( 

ج. التطلعات التي تتعلق مبستقبل تركيا ، و التطلعات املنتظرة من الدولة : 

اىل  اضافة  تركيا  مبستقبل  املتعلقة  تطلعاتهم  و  آرائهم  عن  املشاركني  السؤال  تم 

تطلعاتهم املنتظرة من الدولة و املتعلقة باملستقبل فتبني من خالل االجابات امكانية 

تقسيمها اىل ثالثة اقسام . 

أوالً  فيام يتعلق  بالدراسة و فرص العمل فإن املشاركني عربوا عن شكواهم من الحياة 

تم تقديم تعليقات تتعلق  ثانياً   . االقتصادية بشكل عام و تطلعاتهم املتعلقة بذلك 

بتطور تركيا من الناحية السياسية و االجتامعية واخرياً تبني أن موضوع الحرب يشغل 

عقول العديد من الشباب . 

كام عرب املشاركني أيضاً عن آرائهم املتعلقة بنظام التعليم و االمتحانات وفرص العمل 

ما بعد الدراسة و اختيار العمل املناسب و الحالة االقتصادية العامة ألبناء البلد . 

لو كانوا قد نظموا االنظمة االمتحانية  بشكل أكرث منطقياً لكانت أصبحت أفضل 

 SBS (نحن التحقنا ب ) SBS ( النه يتغري بشكل مستمر ، عىل سبيل املثال االن .

الصف  نهاية كل سنة واالن طالب  الثامن يف  و  السابع  و  السادس  الصف  ( يف 

الثامن سوف يلتحقون بذلك و غالباً سيصبح عدد االمتحانات 12 بشكل كتايب 

 ، اسطنبول   ( أنها سخيفة  أعتقد  وانا  قليالً  مختلفة  اشياء  مشاع وهي  كام هو 

بنت ، 12-15 ( 

أعتقد أنه يجب تطوير املدرسني فيجب أن يكون املدرس جيداً يك يصبح الطالب 

ناجحاً فعندما يحب الطالب مدرسه يبدي اهتامماً بدرسه و يدرس أكرث فعندما 

تكره أحد املدرسني ال تكرتث بدرسه ) أررضوم ، رجل ، 16-18 ( 

ولكن  االمتحان  تدعى  هناك حقيقة  ولكن  موجودة  تكن  مل  االمتحانات  ليت 

بعد  ينقسمون  الطالب  و  الناس  فإن  الدول  بعض  يف  االمتحان  سبيل  عىل 

ابداعاتهم  وحسب  مهاراتهم  حسب  اي  فروعهم  حسب  الثانوية  الدراسة 

 ، مرسني   ( لالمتحان  بالدراسة  مستمرون  فإننا  كهذا  شيئاً  وجود  لعدم  ونظراً 

بنت ، 16-18 ( 

أنا لست متفائالً كثرياً مبستقبل تركيا ألن يا استاذ االن يوجد جامعًة يف كل مدينة 

وهذا سيزيد من عدد الشباب الجامعيني ولكنه لن يفيد بيشء الن كل شخص 

سيصبح دارساً أما فرص العمل ستقل فهناك آالف املدرسني و لكن كم عدد الذين 

وعدد  الدارسني  عدد  سيزداد  السبب  لهذا   . أربعة  أو  ثالثة  ؟  منهم  يوظفونهم 

الشباب ولكن بدون عمل وهذا يسبب الرتاجع . قدمياً عندما كان عدد الجامعات 

الوقت  ذلك  ويف  سهولة  أكرث  الدراسة  اآلن  أما  أصعب  الدراسة  كانت  معدوداً 

ميكنك البدء بعملك ما إن تكون دارساً . هناك فرق ألف عالمة بني من املتخرجني 

الجامعة التقنية للرشق األوسط ) ODTÜ ( واملتخرجني من جامعة أتاتورك ) 

أررضوم ، رجل ، 16-18 ( 

) يجب ( أن يتم التثقيف يف املدارس فيام يتعلق باملهن ، جميع أنواع املهن ... 

فهذا ميكن أن يحدث ولكن ال يحدث وإن حدث فيكون بشكل نادر

 ) أررضوم ، بنت ، 16-18 (

ما اتطلع اليه من الدولة أن ، هناك رجل غني جداً يدرس يف مدرسة خاصة ثم 

بجامعة جيدة يك نحظى  ونلتحق  كثرياً  ندرس  نحن  أما  يحصل عىل عمل جيد 

قبلنا  االولوية  فلهم  أوضاعهم جديدة جداً  تكون  الذين  او  االثرياء  لكن  بعمل 

بالحظي بالعمل ) طرابزون ، رجل ، 12-15( 
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عمالً  تجد  أن  الدولة  أريد  فأنا  العمل  عن  للعاطلني  عمالً  يجدوا  أن  أريدهم 

للعاطلني عنه ألنها مجربة بذلك ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

أريد ) الدولة ( أن تعتني يب بعد أن أنهي دراستي الجامعية ) ديار بكر ، بنت 

 ) 16-18 ،

اريد ) الدولة ( أن تقدم يل منحة ) ديار بكر ، 16-18 ( 

يجب عليهم ان يعطوا كل شخص مبلغاً من املال فمثالً بعض االشخاص ال ميلكون املال 

من أرس فقرية لذا يجب تحديد قروض لكل شخص مثالً  . 

عىل سبيل املثال فإن الفقراء و الذين ال يستطيعون رشاء ثياباً جديدة يجب أن 

يعطى لهم مبلغ 5000 لرية ومبلغ 1000 اىل االثرياء ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

إن الدخل الوطني لكل فرد وفق ماهو مكتوب يبلغ 16 الف دوالر ولكن عىل 

سبيل املثال فإن معظم الناس فقراء يف ديار بكر و معظم الناس فقراء يف تركيا .... 

يجب ايجاد حل لذلك ) ديار بكر ، رجل ، 16-18 ( 

ان بعض املشاركني قد تحدثوا فيام يتعلق باملشكالت التي تتعلق برتكيا و املشكالت 

التي تشغل حيزاً يف االجندة العاملية وعربوا عام يدور يف مخيلتهم فيام يتعلق بالعيش 

يف تركيا مستقبالً 

ما أتطلع اليه يف املستقبل هو الحد من االحتباس الحراري و انشاء نظام للتخلص 

تدق  ان  العيش مستقبالً  فيجب  القادمة من  االجيال  تتمكن  النفايات يك  من 

صفارة االنذار فأنا اتطلع ليشء كهذا ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

أريد أن يكون املكان الذي سأهرم فيه مليئاً بالسعادة وأن يكون أكرث نظافًة عيل 

سبيل املثال ، مكان ميكن ألي شخص أن يفعل ما يشاء به مكان متطور ) طرابزون 

، بنت ، 16-18 ( 

أعتقد انه يجب تقسيم تركيا اىل واليات ... الناس اآلن يرصخون بذلك فأنا أريد 

أن اتعلم بلغتي األم وهو يقول" او ليكتب يف هويتي مواطن كردي " هذا يعترب 

حقاً طبيعياً له ويجب تلبيته . ) ديار بكر ، رجل ، 16-18 ( 

أنا أريد رشوط حياة أكرث حرية ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 ( 

أنا ال استطيع ان اضع أمالً كبرياً لقد تحدثنا عن الخيال حيث أن دول الخارج توفر 

تسهيالت قليالً ال أعرف ، البنزين و ما شابه أريدها أن تكون دولة ميكن العيش 

فيها وان تكون آمنة ) اسطنبول ، رجل ، 16-18 ( 

يجب ايجاد أماكن اجتامعية فعندما يتم افتتاح مركز تسوق تجد طالب الثانويات 

هناك عادة فالناس يف صدد التعرف عىل البنات ... ورمبا تكون الحدائق أو حدائق 

بناء االجسام كام ميكن زيادة مقاهي االنرتنت سنقابل ذلك بالرىض ) أرزوروم ، 

رجل ، 16-18 ( 

التي  الرياضية  النوادي   ] مصاريف   [ تلبي  أن  هو  الدولة  من  اليه  اتطلع  ما 

سأذهب إليها ) طرابزون ، رجل ، 12-15 ( 

بينام تم مناقشة املشاكل الحديثة تحول املوضوع الذي حدث أوالً والذي تم تأكيده 

اىل حرب فاملشاركون اشتكوا من الحرب و آثارها . 

يجب عىل الدولة أن تجد حلوالً لهذه الحروب ... ثم تنشئ مفاعالً نووياً هنا يف 

مرسني ، نحن ال نريد ذلك املفاعل ألنه يتعلق مبستقبلنا فليتم انشاؤه يف مكان 

حيث الكثافة السكانية القليلة، اي اال تتم اقامته يف مرسني ، و عىل سبيل املثال 

الكثافة السكانية يف الرشق أقل بكثري فلم ال يكون هناك أنا ال اعارض فكرة اقامة 

مفاعالً نووياً ألن دولتنا بحاجة اىل السالح النووي ولذا نحن بحاجة اىل املفاعل 

النووي ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

انا أريد ايقاف الحرب ) مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

 ( ازدياد وأنا أحزن كثرياً ألجلهم  الشهداء يف  فعدد  ايقاف الحرب أيضاً  أريد  أنا 

مرسني ، رجل ، 12-15 ( 

هناك يشء أريد أن أضيف ، يجب فعل ما يجب يك يتم الحد من موت الجنود، 

فيمكنهم أن يصنعوا للجنود دروعاً أكرث قوةً  عندما يذهبون للحرب ألن فحاالت 

االستشهاد آخذة باإلزدياد ويجب الحد دون حدوث ذلك و أنا انتظر شيئاً كهذا 

يك ال تحزن أرسهم )مرسني،رجل 12-15 ( 

يجب عىل الدولة فعل كثري من األشياء كام سبق و قلت لكم أنا أشاهد األخبار 

كثرياً فعليها اتخاذ قرارات أكرث صحة يف ساحة الحرب حالياً ) ديار بكر ، بنت ، 

 ) 16-18

 ، بنت   ، ) طرابزون  يغضبني  و  يؤثر يب  ، وهذا  أسايس  بشكل  تحدث  الحروب 

 ) 16-18

أنا ] أريد [ أال تحدث حروباً عىل االطالق ) طرابزون ، بنت ، 16-18 ( 

أال  الراحة و  و  السعادة  الدولة جٌو من  أريده من  ما   ، تفيدين بيشء  الدولة ال 

 ، اسطنبول   ( له  يحلو  يعيش كل شخص بشكل حر كام  أن  و  الحروب  تحدث 

رجل ، 16-18 ( 

النتيجة : 

تركيا  يف  يعيشون  الذين  املراهقني  بحياة  تتعلق  انطباعات  عىل  نحصل  أن  استطعنا 

وذلك من خالل 12 اجتامع جرت يف سبع مدن . 

واالنطباعات االساسية التي تم الحصول عليها يف نتيجة االجتامعات هي ماييل : 

إن الشباب الذين مروا مبراحل تحطم هامة يف الحياة لديهم حاجات مادية و معنوية 

أساسية و هم يعلمون جزءاً من هذه الحاجات و هم يعربون عن ذلك بشكل رصيح 

ويعانون من صعوبات يف تسمية الجزء اآلخر بشكل كامل . 
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املشاكل  تنبع  حيث  العامرهم  بالنسبة  خارجية  و  داخلية  مشاكل  يواجهون  وهم 

الداخلية التي يعانون منها نتيجة التغريات الجسدية و النفسية التي تسببها مرحلة 

املراهقة بينام تتعد أسباب املشاكل الخارجية فمنها الحياة املدرسية و الحياة العملية 

و ما شابه فالضغط األكرب الذي يقع عىل عاتق الطالب هو االمتحانات التي يخوضونها 

يف املراحل املتعددة من املرحلة املدرسية ، فاالمتحانات و موضوع الدراسة يدفعهم اىل 

جٍو يخلق عندهم " أزمات " تبدأ منذ أن كانوا أطفاالً والكثري من العائالت ال تستطيع 

إدارة االزمة هذه بشكل جيد وهذا يغذي االضطرابات الداخلية لألرسة باستمرار . 

هناك طريقان أمام األطفال : إما ستحل املشاكل أو سيتم التخيل عن املشاكل ويف حال 

يعترب مشكلة  شائع وهذا  كمفٍر  واالنرتنت  الهواتف  اعتامد  يتم  املشاكل  يتم حل  مل 

جديدة تظهر أمام األبوين . 

إن الدعم األسايس يف حل مشاكل املراهقني ينتظر من قبل العائلة و املدرسني . مام تبني 

نجد أن هناك " ضعف " واضح يف هذا املوضوع واساس ذلك بناًء عىل اقتباسات بعض 

املشاركني يعود اىل عدم اعتبار املراهق فرداً وعدم احرتامه بشكل كاف من قبل أرسته 

و معلميه و من ناحية أخرى انتظار األرسة و املدرسني من " االطاعة " وليس االحرتام 

حيث تبني عدم الفهم الذي يستند عىل االحرتام املتبادل او مكانية حل املشاكل من 

خالل الحوار املبني عىل هذا األساس .

العالقات  ناحية  من  فقط  ليس  أهمية  تحمل  احرتامه  يجب  كفرد  املراهق  رؤية  إن 

للعيان  تظهر  السياق  و يف هذا    أيضاً  لذلك  املوفر  الوسط  ناحية  بل من  االنسانية 

مواضيع مثل تخصيص مكان للمراهق يف البيت يخصه و توفري النظافة يف املدارس و 

ان تكون رشوط العمل مناسبة ما أمكن . 

تم تلخيص اآلراء التي تم ابداؤها  بكرثة يف مجاالت مختلفة من قبل املجموعات 

تبني لنا بأن عدم التحاور يف الحياة األرسية للمشاركني من املجموعات املحورية هو 

مسألة بغاية األهمية وتم تحت هذا البند التعريف باألرس " املوجود " التي تعاين من 

نقص يف التواصل الذهني و العاطفي وبشكل خاص األرس ذوات الدخل املحدود حيث 

االب يعمل لساعات طويلة و أحياناً يعمل خارج املدينة مام يفتح الباب أمام املراهق 

لعدم التعرف عىل والده كفرد من األرسة . إن عالقة املراهق بوالدته تكون أكرث قرباً و 

حميمة فاألم تحفظ الرس و هي من يدير البيت وهي متثل السلطة يف غياب األب وهي 

تعد املرجع األويل للحصول عىل اإلذن الذي تعد هي وسيلة للحصول عليه وقد أفادة 

بعض املراهقني بأنهم يتشاجرون مع أمهاتهم  كونهم يرونهم أكرث .

وقد تبني لنا بأن أكرث مواضيع النقاش بني الوالدين و املراهف يكون سببها الدراسة . 

ويف حال كان األبوين مينعان ويعيقان الحياة االجتامعية للمراهق و استعامله لألنرتنت 

استيعاب  ويكون  دراسته  عدم  او  بدراسته  كلياً  يرتبط  فهذا  الشارع  اىل  خروجه  او 

املراهق يف هذا االمر . 

الشباب يتذمرون مام يقوم به األبوين من منع أو من عدم تركهم يترصفون بشكل 

مريح و حر واملراهقني يعتقدون بأن أرسهم ترى الشارع بأنه " عامل املخاطر " وهم 

يشعرون بإنزعاج من ترصفات و سلوك ذويهم من باب حاميتهم و رعايتهم وقد اشار 

بعض املشاركني أن اآلباء يثقون بنفسهم ولكن ثبت وجود عالقات أرسية لديها ضعف 

املراهق  استعامل  تبني  الحاالت  من  النوع  هذا  مثل  ففي  كبرية  بدرجة  بالنفس  ثقة 

للكذب عىل أرسته وخداعهم للحصول عىل إذن بشكل خاص . 

من  يقضونه  الذي  الوقت  يقدرون  بأنهم  قالوا  مشاركني  وجود  تبني  ذلك  اىل  اضافة 

داخل  الحوار  مستوى  من  ممتنون  وأنهم  معهم  يكونوا  أن  دامئاً  يسعون  و  أرسهم 

األرسة . 

أما يف يتعلق بالحياة املدرسية فقد تبني بأن الشكوى األكرب تتعلق بنظافة املدرسة و 

التدخني يف املراحيض اضافة اىل ذلك ذُكرت مشاكل أمنية تحدث يف محيط املدارس . 

نظراً لكون املشاركني يف املجموعات املحورية معظمهم من الطالب فقد تم التطرق 

اىل مواضيع تتعلق بالحياة املدرسية حيث تبني بأن االمتحانات و التغريات يف النظام 

التعليمي ترهق الطالب فالطالب الذي يستعد لإلمتحانات والذي يصول و يجول بني 

املدرسة و املعهد ميكن أن يثور و يستاء .

متت الشكوى فيام يتعلق بعدم كفاية الوسائل االجتامعية يف املدارس ) صاالت رياضية 

و مكاتب و مخابر وما شابه ( أما فيام يتعلق ببناء املدارس فقد كانت معظم الشكاوي 

املكررة تتعلق باملراحيض حيث تم التحدث مراراً و تكراراً عن عدم نظافة املراحيض 

وعن عدم كفاية مناديل املراحيض و الصابون  يف مدن عديدة اضافة اىل ذلك فقد رشح 

العديد من املشاركني شباناً كانوا أم فتيات من مدن عديدة بأنه يتم استعامل املراحيض 

يف املدارس كأماكن للتدخني و أن التدخني شائعاً جداً بني الشباب . 

وقد تبني لنا بأن املدرسة و محيطها هي األماكن االكرث شيوعاً التي يتم التدخني فيها . 

الحياة  يف  ايجايب  بشكل  يساهمون  بأنهم  قالوا  الذين  من  املشاركني  بعض  تحدث 

اىل  .اضافة  االجتامعية  و  الدراسية  و  التعليمية  الوظائف  املدرسية بشكل خاص عن 

ذلك اشتىك العديد من املشاركني من املدرسني . وتم التحدث عن أن املدرسني أنهم 

ال مبالني و حتى انهم ال ميلكون املعلومات الكافية . اما فيام يتعلق باساتذة التوجيه 

و ضغط  أحياناً  الالمباالة  بسبب  منهم  املرتقبة  الخدمات  يقدمون  ال  فهم  االرشاد  و 

العمل أحياناً أخرى .

إضافة اىل ذلك وجد مشاركني من الذين كونوا عالقات ايجابية ألبعد درجة مع االساتذة 

و البعض تحدث عن اساتذتهم كأنهم " أم " و البعض االخر تحدثوا بأهم يشاركون 

أساتذتهم ما ال يشاركوهم مع ذويهم .

مسند  أو  الهموم  معه  يتبادلون  األقل  عىل  واحد  شخص  املراهقني  لدى  بأن  لوحظ 

لهم . و هذا الشخص يكون أحياناً االخ الكبري و أحيانا القريب و أحياناً االم أو االب 

و أحياناً أخرى ميكن ان يكون االستاذ . أن التعرض لحالة عدم الفهم هو امر صحيح 

ولكن معظم املراهقني ال يعيشون هذه املشكلة يف حياتهم مع كل شخص . حيث يقوم 

املراهق بتعني شخصاً و االفصاح له و من ثم يقوم بالحصول عىل النصائح و الدعم منه 

حيث يعترب هذا األمر تجربة تشاهد بشكل كبري جداً و هذا الشخص متت مقابلته أكرث 

من مرة مع الحاالت التي يكون فيها مدرساً يف املدرسة . 

اىل  التطرق  تم  فقد   . محيطها  و  املدرسة  يف  الهامة  املشاكل  أهم  أحد  االمان  يعد 

املشاجرات الجسدية التي تتضمن عمليات طعن يف اكرث من مدينة و بينام تم الحديث 

عن هذه املشاجرات لوحظ بقاء بعض املشاركني صامتني كام لوحظ تعريفهم بحوادث 

بيعها يف  أو  املواد  استعامل  عن  أيضاً  التحدث  تم   . انها طارئة و عادية  العنف عىل 

الحاالت و الترصفات التي تتضمن خطورة يف املدرسة أو محيطها و لكن لوحظ بأن 

ذلك غري منترش ليصل اىل املرشوبات الكحولية و التبغ و قد لفت انتباهنا مصادفتنا 

ملثل هذه النوع من املواضيع يف سياق املدرسة و يف محيط مبنى املدرسة 
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تم  بينام  و  االنرتنت  أو يف  أصدقائهم  مع  فراغهم  يقضون وقت  بأنهم  الشباب  أشار 

الحديث عن الحياة االجتامعية احتل موضوع " ضغط املحيط " املرتبة االوىل يف الحوار 

. حيث كانت الشكاوي تتعلق بحوادث املعاكسات الكالمية التي تتعرض لها الفتيات 

يف الشوارع يف الرشق بشكل خاص .

إن نظام الذكورة و الحد من الحريات يف األماكن العامة و فهم االبوين لعدم االمان 

املتعلق بالشارع و تقييد االبوين الولد و اعرتاض الولد عىل والديه يشكل حلقة مفرغة 

من خالل تفاعل ذلك مع بعضه البعض . و إن كانت هذه الحلقة املفرغة ميكن أن 

ترى بوضوح يف الرشق وهي تتعلق بفهم الرشق بشكل أكرث وعالماتها تتوزع يف كافة 

االتجاهات 

أشار املراهقون من  املشاركني  الذين يعملون أنهم يعملون عادة لتغطية مصاريفهم 

يف رشكات العائلة او يف أحيائهم او يف محالت اقربائهم . ومنهم من يقوم بالتمرن يف 

مهنته من الذين عىل وشك انهاء الثانوية  

و  الجسدي  و  اللفظي  العنف  هي  العملية  بالحياة  تتعلق  التي  االكرب  املشكلة  ان 

منذ  الحرفيني  لدى  كأجارة  عملوا  الذين  االطفال  تحدث  خاص  بشكل  و  االقتصادي 

عىل   التأمني  عدم  بأن  لوحظ  و  الجسدي  و  اللفظي  العنف  عن  أظفارهم  نعومة 

العاملني أمر شائع بدرجة كبرية.

كانت شكاوي املراهقني الذين تحدثوا عن العنف يف املدارس و العمل أقل فيام يتعلق 

يالعنف املطبق داخل البيت و رغم ذلك تم التحدث عن " الغضب " و " الرصاخ " 

النعال " و قد تبني بأن األوالد الذكور بشكل خاص قد تعرضوا اىل العنف  و " رمي 

الفيزيولوجي من قبل ابائهم 

التي تطرأ عىل  النفسية  و  الفيزيولوجية  التغريات  فإن  املؤلف  مناقشته يف  تم  مثلام 

عن  تحدثوا  الذين  للشباب  بالنسبة  بأنه  لوحظ  قد  و   . الشباب  عىل  تؤثر  املراهق 

تعرضهم لتغريات يف مظهرهم من طول القامة و الوزن و الجلد و الصوت و النفس 

تكون هذه املرحلة أكرث صعوبة إذا صادف مرورها مع مرور توتر االمتحان . كام أن ما 

تم االشارة اليه يف املؤلف بشكل كبري " نظام الرتهيب " يؤدي اىل توجيه املراهقني و 

ميكن ان يكون مصدر مشاكل يف هذه املراحل . وقد تم التحدث عن العالقات االقران 

الضارة يف املدرسة و املدينة .

تم الرتحيب بعالقات الصداقة مع الجنس االخر أو اقامة عالقة رومنسية معه يف الكثري 

رغم   . املواضيع   هذه  يف  املتعلقة  تجاربهم  املشاركني  رشح  وقد   . االجتامعات  من 

مالحظة عالمات الخجل أثناء رشح العالقات الرومنسية بشكل خاص تم مالحظة وجود 

مشاركني لديهم أصدقاء و صديقات . ورغم أن الشباب ال يشاركون جميع ارسهم فيام 

يتعلق بالعالقات الرومنسية إال أنهم ذكروا بأنهم وجدوا من يستطيعون ايجاد أشخاصاً 

يتبادلون ذلك معهم . 

إن فهم األرس املتعلق بوجوب ان تفيض العالقات الرومانسية بني االصدقاء و الصديقات 

بشكل مبارش بالزواج و رؤية الجنس عىل أنه أمر " معيب " يعجل الشباب عاجزين 

عن التحدث مع أرسهم يف هذه املواضيع . وقد لوحظ وجود نقص يف موضوع الحصول 

عىل املعلومات املبارشة و املمنهجة بخصوص الحياة الجنسية بشكل خاص . 

 " قناة  ليس  أو  الحياة  عن  عزله  ميكن  ال  شيئاً  أصبح  فصاعداً  االن  من  االنرتنت  إن 

كافة  من  خالله  من  الحياة  تعاش  ان  ميكن  وسط  أصبح  حيث   " إليها  الدخول  يتم 

النواحي . وقد تحدث الشباب بعبارات مختلفة عن عدم استعاملهم لألنرتنت و " أنهم 

يستعملون " االنرتنت يف االصل . و الفكر بينهم و بني أرسهم أن الشباب يستعملون 

تأيت  التي  التكنولوجيا  استعامل  و  االنرتنت  اىل  الدخول  بأن  فرتى  االرس  أما  االنرتنت 

معه تعترب وسيلة للهدر الوقت . و قد أشار بعض املراهقني اىل ذلك قائلني " هذا هو 

فارق السن " .

إن الشباب متفائلني فيام يتعلق مبستقبلهم الشخيص و قد تم لقاء مشاركني من الذكور 

و االناث يهدفون اىل الدراسة يف مدارس مرموقة و العمل يف أماكن محرتمة . ولوحظ 

بأن العديد من الشباب يفضلون السفر اىل الخارج لقضاء مرحلة ما أو بهدف االستقرار 

. ومن ناحية اخرى فإن الشباب كانوا متفائلني فيام يتعلق مبستقبلهم الشخيص بينام 

كانت تصوراتهم مختلفة فيام يتعلق مبستقبل تركيا حيث اعربوا عن قلقهم بخصوص 

مستقبلهم االقتصادي و ايجاد العمل . اما فيام يتعلق بتطلعاتهم من الدولة فكانت 

ذلك  اىل  اضافة   . العمل  فرص  وايجاد  العايل  التعليم  مواضيع  يف  الدعم  أكرب  بشكل 

تحدث العديد من الشباب عن العيش يف مجتمع حر و هانئ ال تسوده الحروب . 

امللحق : دليل مرشف مجموعة الرتكيز  
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اجلدول االضافي1. الوضع االجتماعي واالقتصادي

عالمة%

70 عالمة ومافوق4,9عليا

بني 60 و 69.99 عالمة9,4فوق الوسط

بني 50 و 59.99 عالمة28,2وسط

بني 40 و 49.99 عالمة43,9حتت الوسط

حتت 40 عالمة13,6سفلى

100,0اجملموع

اجلدول االضافي 2. احترام الذات عند املراهقني ) على حسب التحصيل العلمي لالباء ( ) % (

ال يعرف القراءة 
والكتابة

يعرف القراءة 
والكتابة

متخرج من 
املدرسة 
االبتدائية

متخرج من 
االعدادية

متخرج من 
الثانوية

متخرج من 
املعهد

متخرج من 
اجلامعة

اجملموع

8,35,15,56,08,26,85,66,5منخفض

87,986,282,880,678,878,379,981,2متوسط

3,88,711,713,413,014,814,512,3مرتفع

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 16  س2 : 29,591 

اجلدول االضافي3. التصور املستقبلي والسعادة ) املعدل الوسطي (

3,11تعيس جدا

3,10تعساء

3,47ليس تعيس, وليس سعيد

3,73سعيد

3,81اجملموع

اجلدول االضافي 4. العنف في املنزل ومفهوم النجاح ) % (

متواصلعلى االغلباحيانانادراال حتدث ابدا

0,60,61,84,49,4لست ناجحا ابدا

2,13,86,68,619,4لست ناجحا

28,734,639,239,431,4ناجحا نوعا ما

55,251,844,739,237,7ناجحا

13,49,37,78,52,2ناجحا بامتياز

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 16  س2 :174,845  

ت ب م م 2442013



اجلدول االضافي5. تطبيق العنف ومفهوم النجاح ) % (

اجملموعغالبابعضانادراال, ابدا

0,60,51,46,50,8لست ناجحا ابدا

2,53,66,06,83,4لست ناجحا

30,732,735,041,432,0ناجحا نوعا ما

53,953,948,831,652,5ناجحا

12,49,38,813,611,3ناجحا بامتياز

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 12  س2 :111,169 

اجلدول االضافي 7. عدد االطفال ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

18,511,716,5طفل واحد

237,825,534,2 اخ

323,423,223,4 اخ

49,912,410,7 اخ

54,26,75,0 اخ

62,16,23,3 اخ

71,54,92,5 اخ

81,12,91,6 اخ

90,52,81,2 اخ

100,83,51,6 ومافوق

100,0100,0100,0اليوجد جواب 

2,713,763,02اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 9  س2 :403,751 

اجلدول االضافي 6. نوع العوائل ) على حسب املناطق ( ) % (

طنبول
س

ا

مرمرة الغربية

جة
اي

شرقية
مرمرة ال

ي
ضول الغرب

االنا

ض
حر االبي

الب

ضول
ط االنا

س
و

سود
حر اال

ب الب
غر

سود
حر اال

شرق الب

شرق
ي ال

شمال
ضول ال

 االنا

ضول
ب االنا

ط غر
س

و

ي
شرق

ي ال
جلنوب

ضول ا
االنا

جملموع
ا

91,693,791,085,089,782,390,988,982,784,181,882,487,1املركزية

الواسعة 
التقليدية

4,01,43,68,85,710,25,99,012,612,612,210,67,6

1,31,11,92,72,43,10,90,50,80,84,14,82,4وحيدة االبوين

3,13,93,43,52,14,02,31,23,92,51,92,12,8مفككة

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 55  س2 :215,244 
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اجلدول االضافي 8.عدد االطفال ) على حسب نوع املنطقة ( ) % (

طنبول
س

ا

مرمرة الغربية

جة
اي

شرقية
مرمرة ال

ي
ضول الغرب

االنا

ض
حر االبي

الب

ضول
ط االنا

س
و

سود
حر اال

ب الب
غر

سود
حر اال

شرق الب

ي 
شمال

ضول ال
 االنا

شرق
ال

ضول
ب االنا

ط غر
س

و

ي 
جلنوب

ضول ا
االنا

ي
شرق

ال

جملموع
ا

34,739,212,317,320,011,918,314,04,95,63,23,116,5طفل واحد

242,547,152,745,839,032,940,142,128,316,512,08,034,2 اخ

317,510,422,325,625,527,229,529,040,530,422,517,823,4 اخ

44,11,56,77,99,015,08,27,222,017,120,817,310,7 اخ

50,60,22,51,14,14,62,75,12,910,110,814,15,0 اخ

60,31,21,40,41,02,81,01,61,35,58,412,73,3 اخ

70,00,01,20,70,92,50,00,70,04,48,59,12,5 اخ

80,10,00,60,60,41,30,20,40,05,64,26,01,6 اخ

90,00,20,00,50,01,20,00,00,01,63,05,51,2 اخ

100,10,00,30,20,00,70,00,00,03,16,66,51,6 ومافوق

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اليوجد جواب 

1,951,812,492,412,473,052,412,572,944,094,805,203,02اجملموع

ب=0.000 درجة احلرية: 99  س2 :2824,893 

اجلدول االضافي9.عدد االطفال ) على حسب التحصيل العلمي لالم ( ) % (

كتابة
ف القراءة وال

التعر

كتابة
ف القراءة وال

تعر

سة 
جة من املدر

خر
مت

االبتدائية

سة 
جة من املدر

خر
مت

االعدادية

جة من الثانوية
خر

مت

هد
جة من املع

خر
مت

جلامعة
جة من ا

خر
مت

...+
ستير

ج
ما

جملموع
ا

4,42,711,015,631,731,547,447,416,5طفل واحد

29,313,834,743,746,452,839,939,934,3 اخ

311,419,330,427,616,613,59,79,723,3 اخ

413,024,713,19,44,11,12,52,510,7 اخ

513,413,24,92,70,61,20,50,55,0 اخ

612,112,02,60,20,10,00,00,03,2 اخ

712,94,81,40,20,10,00,00,02,5 اخ

88,03,80,90,10,20,00,00,01,6 اخ

96,01,90,70,00,00,00,00,01,2 اخ

109,63,80,30,50,10,00,00,01,6 ومافوق

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اليوجد جواب 

5,634,562,912,461,981,881,691,693,02اجملموع

ب=0.000 س2 : 3129,25درجة احلرية: 63 
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اجلدول االضافي 10.عدد االطفال ) على حسب التحصيل العلمي لالب ( ) % (

ف القراءة 
التعر

كتابة
وال

ف القراءة 
تعر

كتابة
وال

جة من 
خر

مت
سة االبتدائية

املدر

جة من 
خر

مت
سة االعدادية

املدر

جة من 
خر

مت
الثانوية

جة من 
خر

مت
هد

املع

جة من 
خر

مت
جلامعة

ا

...+
ستير

ج
ما

جملموع
ا

4,32,19,710,623,932,234,927,216,6طفل واحد

214,19,328,139,342,043,140,836,034,2 اخ

36,211,427,626,121,814,116,026,823,4 اخ

45,79,314,012,67,87,26,23,110,7 اخ

58,616,27,03,62,52,81,63,04,9 اخ

613,010,04,44,21,00,60,40,03,3 اخ

711,225,03,31,20,70,00,01,92,6 اخ

816,86,52,00,70,20,00,10,01,6 اخ

99,12,51,90,40,00,00,00,01,2 اخ

1011,07,71,91,20,10,00,02,01,5 ومافوق

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اليوجد جواب 

6,135,833,432,942,312,072,012,403,01اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 63  س2 :1707,66 

اجلدول االضافي 11. نوع التأمني االجتماعي للمراهق النابع من االم او االب ) على حسب املنطقة ( ) % (

طنبول
س

ا

مرمرة الغربية

جة
اي

شرقية
مرمرة ال

ي
ضول الغرب

االنا

ض
حر االبي

الب

ضول
ط االنا

س
و

سود
حر اال

ب الب
غر

سود
حر اال

شرق الب

ي 
شمال

ضول ال
 االنا

شرق
ال

ضول
ب االنا

ط غر
س

و

ي 
جلنوب

ضول ا
االنا

ي
شرق

ال

جملموع
ا

ليس لدي تأمني 
اجتماعي

2,30,83,76,43,85,76,64,93,43,67,18,45,0

م ت ج ( 57,463,764,858,248,746,157,360,661,037,129,940,351,6مؤسسة ) 

13,412,610,910,517,111,914,312,47,611,510,87,511,9صندوق املتقاعد

18,517,415,020,519,620,818,514,014,58,616,814,617,3 )م ت ج ت ف (

2,90,80,00,00,20,10,00,50,00,00,00,20,6تأمني خاص

0,20,23,93,66,511,62,34,710,439,233,828,010,9البطاقة اخلضراء

4,74,51,60,73,73,50,63,03,10,01,40,92,5ال  اعرف

0,00,00,00,00,00,00,30,00,00,00,00,00,0التأمني اخلارجي

0,60,00,00,00,30,30,00,00,00,00,00,00,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 66  س2 :1294,161  
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اجلدول االضافي 12. اسباب الهجرة ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعاملفككةوحيدة االبوينالواسعة التقليديةاملركزية

56,255,659,758,756,3اسباب اقتصادية

15,716,117,48,815,5الزواج

13,54,43,06,212,4التعيني الوظيفي

6,26,95,84,36,2التعليم

5,97,87,410,76,2الهجرة القسرية

2,27,44,911,32,8غير ذلك

0,41,81,90,00,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 20  س2 : 69,38  

ن:2667

اجلدول االضافي 13.اسباب الهجرة ) على حسب مكان االستقرار ( ) % (

اجملموعاليوجد جوابقرية/ريفمركز الناحيةمركز املدينة

56,457,854,734,356,3اسباب اقتصادية

14,513,719,97,715,5الزواج

15,614,54,00,012,4التعيني الوظيفي

4,26,99,83,66,2التعليم

5,25,58,92,86,2الهجرة القسرية

3,61,62,70,02,8غير ذلك

0,40,10,051,60,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 س2 :101,66درجة احلرية: 15 

ن:2667

اجلدول االضافي 14. غرفة مستقلة للمراهق ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

59,442,754,4نعم , يوجد

40,457,245,3ال, اليوجد

0,30,10,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب=0.000 درجة احلرية: 1  س2 : 260,872 
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اجلدول االضافي 15. وجود غرفة خاصة باملراهق ) على حسب عدد غرف املنزل املقام به ( ) % (

هي يوجد غرفة خاصة بكم في 
منزلكم؟

اجملموعاليوجد جوابال, اليوجدنعم, يوجد

10,0100,00,0100,0غرفة

217,882,20,0100,0 غرفة

346,353,50,2100,0 غرفة

461,838,00,2100,0 غرفة 

573,027,00,0100,0 غرفة

676,623,40,0100,0 غرفة واكثر

54,436,78,9100,0اليوجد جواب

54,445,30,2100,0اجملموع

ب=0.000 درجة احلرية: 7  س2 : 445,25 

اجلدول االضافي 16.ملكية املنزل املقام به ) على حسب وضعية الهجرة ( ) % (

اجملموعالنعمهل العائلة التي تقيم في املدينة قدمت من مكان اخر

58,672,572,5تابعة لنا

36,322,622,6اجار 

1,70,40,4تابعة الى احد اقاربنا

3,24,24,2مساكن

0,10,00,0غير ذلك

0,10,20,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 224,17  

249 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي 17. نوع مكان اقامة املراهقني التي مت مقابلتهم وتوزع املناطق ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

48,751,3100,0املدينة

49,051,0100,0الريف

ب= 0.000 درجة احلرية: 1  س2 : 6,089  

48,651,4100,0اسطنبول

48,451,6100,0غرب مرمرة

48,451,6100,0ايجة

48,951,1100,0شرق مرمرة

48,651,4100,0غرب االناضول

48,851,2100,0البحر االبيض

49,051,0100,0وسط االناضول

50,249,8100,0غرب البحر االسود

49,150,9100,0شرق البحر االسود

48,451,6100,0شمال شرقي االناضول

48,651,4100,0شرق االوسط االناضول

48,751,3100,0جنوب شرقي االناضول

48,851,2100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 11  س2 : 39,927  



اجلدول االضافي 18. التحصيل العلمي للمراهقني التي متت مقابلتهم ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

0,10,30,2اليعرف القراءة والكتابة

0,00,20,1يعرف القراءة والكتابة

1,03,01,6ترك التعليم االبتدائي

33,635,534,1مستمر في التعليم االبتدائي

2,85,93,7متخرج من التعليم االبتدائي

2,03,22,4ترك الثانوية

50,743,348,6مستمر في الثانوية

4,15,94,7متخرج من الثانوية

0,00,10,0ترك التعليم املفتوح

1,61,51,5مستمر في جامعة التعليم املفتوح

4,01,13,1مستمر في اجلامعة

0,00,00,0في مركز التعليم املهني

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 س2 : 129,743درجة احلرية: 11 
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اجلدول االضافي 19.املركز التعليمي املنتشر الذي درس فيه املراهق ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

76,678,377,6مدرسة ثانوية مفتوحة

6,712,09,9التعليم املفتوح املهني والتقني

13,41,76,4في مركز التعليم املهني

3,36,75,3مركز التعليم العام

1,40,9 0,0مركز العلوم والفنون

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 2,627 

اجلدول االضافي 20. السبب الرئيسي لعدم استمرار الفتيات املراهقات في حياتهم الدراسية ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

0,00,00,013,438,023,9بسبب سوء وضعنا املادي

م خ ط ( 63,3100,034,620,09,716,8بسبب عدم النجاح في امتحان اختيار الطالب ) 

0,00,04,56,011,08,2بسبب عدم ارسال عائلتي السباب مثل العادات واملفاهيم

0,00,00,00,03,31,6بسبب عدم وجود مدرسة في مكان اقامتي

0,00,07,86,74,05,4بسبب امتالكي ملشاكل صحية

36,70,045,553,231,041,9ألنني ال ارغب في الدراسة

0,00,00,00,60,00,3بسبب سوء عالمات دروسي

0,00,00,00,00,50,2بسبب وجود مشاكل مع املدرسني/املدراء

0,00,07,70,02,61,7بسبب مرض امي/ ابي

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 32  س2 : 57,443 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي 21.السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

41,533,937,8ألنني ال ارغب في الدراسة

م خ ط ( 22,622,222,4بسبب عدم النجاح في امتحان اختيار الطالب ) 

20,724,022,3بسبب سوء وضعنا املادي

4,54,54,5بسبب عدم ارسال عائلتي السباب مثل العادات واملفاهيم

3,14,43,7بسبب امتالكي ملشاكل صحية

1,51,91,7بسبب سوء عالمات دروسي

0,52,31,4بسبب مرض امي/ ابي

0,02,11,0بسبب عدم وجود مدرسة في مكان اقامتي

1,81,51,7غير ذلك

3,93,33,6اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب=13 0.000 درجة احلرية:  س2 :22,25 

ن: 547
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اجلدول االضافي 22. السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

املركزية
الواسعة 
التقليدية

اجملموعاملفككةوحيدة االبوين

36,943,930,451,437,8ألنني ال ارغب في الدراسة

م خ ط ( 24,915,34,20,022,4بسبب عدم النجاح في امتحان اختيار الطالب ) 

20,826,051,214,522,3بسبب سوء وضعنا املادي

4,85,20,00,04,5بسبب عدم ارسال عائلتي السباب مثل العادات واملفاهيم

4,31,50,00,03,7بسبب امتالكي ملشاكل صحية

1,20,010,98,01,7بسبب سوء عالمات دروسي

1,70,00,00,01,4بسبب مرض امي/ ابي

0,83,70,00,01,0بسبب عدم وجود مدرسة في مكان اقامتي

1,03,10,016,01,7غير ذلك

3,61,43,210,13,6اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 39  س2 : 107,695 

ن: 547



اجلدول االضافي 23.السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب وضع التحصيل العلمي ( ) % (

اليعرف 
القراءة 
والكتابة

يعرف القراءة 
والكتابة

ترك التعليم 
االبتدائي

متخرج من 
التعليم 
االبتدائي

ترك املدرسة 
الثانوية

متخرج من 
املدرسة 
الثانوية

اجملموع

42,739,866,312,037,8  ألنني ال ارغب في الدراسة

م خ ط ( 2,975,522,4 0,0 0,0 0,0 0,0بسبب عدم النجاح في امتحان اختيار الطالب ) 

13,222,638,234,614,57,522,3بسبب سوء وضعنا املادي

14,573,66,25,13,41,44,5بسبب عدم ارسال عائلتي السباب مثل العادات واملفاهيم

41,83,87,63,81,30,83,7بسبب امتالكي ملشاكل صحية

1,7 0,86,00,0 0,0 0,0 0,0بسبب سوء عالمات دروسي

1,4 3,22,60,70,0 0,0 0,0بسبب مرض امي/ ابي

1,0 0,0 2,22,00,0 4,70,0بسبب عدم وجود مدرسة في مكان اقامتي

0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,10,0ليس لدي رقم تعريف

1,71,40,81,4 0,0 4,70,0غير ذلك

9,73,62,03,5 0,0 7,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 78  س2 : 662,78 
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اجلدول االضافي 24.السبب الرئيسي لعدم استمرار املراهقني في حياتهم الدراسية ) على حسب املنطقة ( ) % (

طنبول
س
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ي
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ي
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جملموع
ا

34,462,060,232,442,342,283,327,719,029,936,533,737,8ألنني ال ارغب في الدراسة

بسبب عدم النجاح في امتحان اختيار 
م خ ط ( الطالب ) 

15,312,718,718,649,217,60,056,126,90,018,517,522,4

27,025,39,215,92,734,20,00,015,962,130,624,722,3بسبب سوء وضعنا املادي

بسبب عدم ارسال عائلتي السباب مثل 
العادات واملفاهيم

10,90,04,13,80,00,00,06,40,00,02,39,54,5

0,00,02,410,41,81,90,01,817,80,05,04,13,7بسبب امتالكي ملشاكل صحية

0,00,00,01,50,01,30,03,114,40,00,03,81,7بسبب سوء عالمات دروسي

0,00,00,00,01,80,00,02,40,00,04,52,21,4بسبب مرض امي/ ابي

بسبب عدم وجود مدرسة في مكان 
اقامتي

0,00,00,00,00,00,00,00,00,08,10,01,61,0

0,00,00,74,42,11,10,00,05,90,00,02,91,7غير ذلك

12,50,04,812,90,01,616,72,70,00,02,50,03,6اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 66ب= 0.000 س2 : 207,914 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي 25. مستوى جناح الفتيات في الدروس ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

1,20,00,70,70,90,7لست ناجحا ابدا

1,92,32,33,61,82,8لست ناجحا

7,417,826,530,131,926,6ناجحا نوعا ما

65,959,356,652,451,955,1ناجحا

22,519,112,512,212,913,7ناجحا بامتياز

1,11,51,40,90,61,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

4,083,973,793,733,753,79متوسط مستوى االنتاج

ب= 0.000 درجة احلرية: 16  س2 : 93,39 
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اجلدول االضافي 26.مستوى جناح الفتيان في الدروس ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

0,00,40,70,73,41,0لست ناجحا ابدا

1,12,73,74,35,84,0لست ناجحا

24,823,433,240,641,336,1ناجحا نوعا ما

54,662,649,346,640,048,6ناجحا

19,510,311,36,58,89,2ناجحا بامتياز

0,00,51,91,30,71,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,933,803,683,543,453,62متوسط مستوى االنتاج

ب=0.000 درجة احلرية: 16  س2 : 106,984 

اجلدول االضافي 27.مستوى جناح املراهق في الدروس ) على حسب املنطقة ( ) % (
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1,20,50,60,31,21,21,90,00,70,00,00,80,8لست ناجحا ابدا

5,10,85,71,73,03,33,91,63,20,92,53,53,3لست ناجحا

27,924,733,536,426,433,629,734,339,523,831,237,131,6ناجحا نوعا ما

52,161,050,451,459,049,553,653,442,136,550,349,651,8ناجحا

12,09,99,910,19,311,510,08,18,738,814,77,711,2ناجحا بامتياز

1,73,10,00,01,11,01,02,65,70,01,31,31,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,703,823,633,693,733,683,663,703,584,133,783,613,70متوسط مستوى االنتاج

ب= 0.000 درجة احلرية: 33  س2 : 259,606 
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اجلدول االضافي 28.مستوى جناح املراهق في الدروس ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموععاليطبيعيمنخفض

,5,45,1,7لست ناجحا ابدا

9,33,21,43,3لست ناجحا

38,532,720,631,6ناجحا نوعا ما

37,852,754,852,0ناجحا

7,09,622,411,0ناجحا بامتياز

2,01,47,1,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,323,693,993,70متوسط مستوى االنتاج

ب= 0.000 درجة احلرية: 8  س2 : 231,677 

اجلدول االضافي 29. مستوى النجاح في املدارس ) على حسب مؤشر كتلة اجلسم ( ) % (

اجملموعبدينوزن زائدطبيعيضعيف

,8,8,1,14,79لست ناجحا ابدا

2,63,54,35,93,3لست ناجحا

30,431,732,137,531,4ناجحا نوعا ما

53,252,754,838,352,8ناجحا

13,011,37,713,711,6ناجحا بامتياز

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

اجلدول االضافي 30. نسبة الرضاء عن االمكانيات والظروف التي تقدمها املدرسة ) على حسب املنطقة ( ) املعدل الوسطي (
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من مظهر مبنى ومظهر مدرستكم 
اخلارجي

3,433,383,763,973,673,603,753,633,763,893,893,513,43

3,453,383,733,853,703,633,773,573,683,803,803,493,41من حديقة مدرستكم

3,133,193,483,563,453,343,613,403,613,903,903,353,29من مختبر مدرستكم

من نسبة كفاية اداوات التعليم في 
مدرستكم

3,113,253,483,593,413,373,573,453,623,843,843,353,22

3,323,473,563,683,443,633,743,513,803,793,793,533,20من عدد الطالب في صفكم

من االمكانيات الرياضية واالجتماعية 
التي توفرها مدرستكم

3,213,233,583,733,313,373,673,413,523,873,873,323,13

2,943,183,063,443,192,763,442,963,293,753,752,982,68من احواض ودورات املياه في املدرسة

لم يتم اضافة الذين لم يجيبوا على هذا السؤال والذين يدرسون في مؤسسات التعليم املفتوح الى اجلدول

ت ب م م 2013
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اجلدول االضافي31. املوضوع التي متت مناقشته مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي في املقابلة االخيرة ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموععائلة مفتتةالعائلة وحيدة االبوينالعائلة التقليدية الواسعةالعائلة املركزية

61,855,343,549,760,2الدروس

13,312,416,15,713,0االصدقاء

6,18,821,821,97,5مشاكل العائلة

7,64,510,47,77,4امتحانات القبول في الثانوية والكليات

3,46,70,04,13,6اصدقاء فتيات/ فتيان

1,82,20,03,11,8املعلمني/ االداريني

الصحة, احترام الذات 1,33,12,10,01,4علم النفس, 

0,80,00,00,00,7عقوبات تأديبية

0,60,90,01,90,7عادات تناول الدخان, الكحول

0,70,20,00,00,6التغيب عن العمل

1,61,93,82,61,7غير ذلك

1,04,02,33,21,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 69ب=0.003 س2 : 106,023 

اجلدول االضافي32. نسبة الرضاء في املقابلة االخيرة التي متت  مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

1,92,82,3لم اكن راضيا ابدا

6,16,96,5لم اكن راضيا

10,015,412,7راضي جزئيا

59,555,657,6راضي

21,318,119,7راضي جدا

1,21,21,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,933,803,87وسطيا

درجة احلرية: 4ب= 0,033 س2 :10,447 

اجلدول االضافي33. نسبة الرضاء في املقابلة االخيرة التي متت  مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

1,33,92,3لم اكن راضيا ابدا

5,77,76,5لم اكن راضيا

9,817,212,7راضي جزئيا

61,052,157,6راضي

20,518,519,7راضي جدا

1,60,51,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,953,743,87وسطيا

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 :30,031 

ن: 1530
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اجلدول االضافي34. نسبة الرضاء في املقابلة االخيرة التي متت  مع املستشار النفسي/ املعلم التوجيهي ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

4,87,2,62,12,92,3لم اكن راضيا ابدا

2,610,27,55,84,46,3لم اكن راضيا

22,220,312,610,313,112,8راضي جزئيا

53,154,156,857,460,357,1راضي

17,412,719,023,617,520,2راضي جدا

0,02,11,68,1,91,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,763,693,843,953,873,88وسطيا

ب=0,039 درجة احلرية: 16  س2 : 27,217 

ن: 1438

اجلدول االضافي35. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

7,88,17,9الياخذون املصروف

516,215,916,1 ليرة تركية ,واقل

618,216,317,2 10- ليرة تركية

20,718,619,6-11 20 ليرة تركية

13,315,714,6-21 30 ليرة تركية

406,36,56,4-31 ليرة تركية

508,69,89,2-41 ليرة تركية

518,08,48,2 ليرة تركية وما فوق

0,50,30,4غير معروف

0,30,40,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع 

25,9427,1126,54وسطيا

ب= 0,050 درجة احلرية: 7  س2 :14,086 

اجلدول االضافي36. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

8,47,27,9الياخذون مصروف

520,78,316,1 ليرة تركية واقل

619,513,417,2 – 10 ليرة تركية

1119,919,119,6 – 20 ليرة تركية

2112,717,714,6 – 30 ليرة تركية

315,77,76,4 – 40 ليرة تركية

417,012,89,2 – 50  ليرة تركية

515,512,78,2  وما فوق

0,30,50,4غير معروف

0,30,50,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

21,8634,2526,54وسطيا

ب= 0.000 درجة احلرية: 7  س2 :484,491 

ت ب م م 2013



257 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي37. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

6,013,17,9الياخذون مصروف

513,223,816,1 ليرة تركية واقل

616,818,317,2 – 10 ليرة تركية

1119,918,819,6 – 20 ليرة تركية

2115,711,514,6 – 30 ليرة تركية

317,53,56,4 – 40 ليرة تركية

4110,75,29,2 – 50  ليرة تركية

519,45,18,2  وما فوق

0,50,20,4غير معروف

0,40,40,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

28,8919,7926,54وسطيا

ب= 0.000 درجة احلرية: 7  س2 :408,021 

اجلدول االضافي38. املعدل الوسطي للمصروف االسبوعي ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

2,33,23,98,720,17,7الياخذون مصروف

52,13,18,420,039,116,1 ليرة تركية واقل

62,87,015,321,122,417,1 – 10 ليرة تركية

119,614,722,622,210,119,5 – 20 ليرة تركية

2113,615,419,014,05,414,6 – 30 ليرة تركية

319,613,19,74,20,76,6 – 40 ليرة تركية

4125,517,711,95,70,89,3 – 50  ليرة تركية

5133,325,58,33,50,58,4  وما فوق

0,20,30,60,20,30,4غير معروف

1,10,10,30,20,60,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

57,7846,1729,3919,6610,1226,70وسطيا

2 :1767,806 درجة احلرية: 28 ب= 0.000

اجلدول االضافي39.نوع العمل الذي يعمله املراهق ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

12,920,315,6عامل عائلة )خدمات االسرة(

26,311,120,8تصنيع اماكن العمل) عمال صناعيني(

41,920,034حالق, خياط, بائع و الخ )قطاع اخلدمات(

4,541,217,7مجال احلدائق) عامل زراعة(

7,92,15,8املالبس او املنسوجات

2,72,82,7حمال

1,1 1,70,0مراقب

1,62,41,9غير ذلك

0,4 0,60,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 7ب= 0.000 س2 : 32,792 



اجلدول االضافي40.نوع العمل الذي يعمله املراهق ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

وحيدة االبويناملفككةاملركزية الواسعةاملركزية

0,0 16,821,10,0عامل عائلة )خدمات االسرة(

20,914,140,620,6تصنيع اماكن العمل) عمال صناعيني(

34,020,649,250,6حالق, خياط, بائع و الخ )قطاع اخلدمات(

16,534,210,14,8مجال احلدائق) عامل زراعة(

22,9 4,94,80,0املالبس او املنسوجات

 0,0 2,75,20,0حمال

 0,0 0,0 1,40,0مراقب

1,0 0,0 2,40,0غير ذلك

 0,0 0,0 0,50,0اليوجد  جواب

100,0 100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 21ب= 0,249 س2 : 21,637  

اجلدول االضافي41.نوع العمل الذي يعمله املراهق ) على حسب املنطقة ( ) % (
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30,24,82,115,818,18,834,216,634,44,529,013,115,6عامل عائلة )خدمات االسرة(

24,40,014,415,017,337,526,30,00,020,222,430,320,8تصنيع اماكن العمل )عمال صناعيني(

حالق, خياط, بائع و الخ )قطاع 
اخلدمات(

45,477,054,313,247,334,512,940,424,936,220,823,934,0

0,06,93,542,40,014,60,043,040,725,610,724,317,7مجال احلدائق) عامل زراعة(

0,00,015,313,60,00,00,00,00,08,10,06,05,8املالبس او املنسوجات

0,03,86,10,00,04,70,00,00,00,017,10,02,7حمال

0,00,03,70,017,30,00,00,00,00,00,00,01,1مراقب

0,00,00,50,00,00,026,50,00,05,40,02,41,9غير ذلك

0,07,40,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4اليوجد  جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 77  س2 : 137,830 

258

اجلدول االضافي42. من متى يعمل املراهق ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

18,46,36,7 شهر او اقل

120,922,221,9 – 6 شهر

3,62,8 0,0-7 12 شهر

1325,023,223,5 – 24 شهر

2529,919,721,9 – 36 شهر

315,92422,3 سنة واكثر

1,00,8 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,541,911,83وسطيا

ب= 0.000 درجة احلرية:6  س2 : 3,076 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي43. من متى يعمل املراهق ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

3,75,24,812,96,4 0,0اق من شهر

11,131,524,112,122,2 10,0 – 6 شهر

4,02,91,73,0 37,70,0-7 12 شهر

1362,313,332,921,523,024,0 – 24 شهر

45,715,720,324,821,4 250,0 – 36 شهر

26,210,826,425,523,0 30,0 سنة واكثر

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اليوجد جواب

0,842,191,232,041,841,84اجملموع

وسطيا

ب= 0.000 درجة احلرية: 20  س2 : 33,470 

اجلدول االضافي44. من متى يعمل املراهق ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

7,16,06,7اقل من شهر

122,321,121,9 – 6 شهر

2,8 4,4-7 12 شهر

1327,217,123,5 – 24 شهر

2520,823,921,9 – 36 شهر

318,229,622,3 سنة واكثر

2,20,8 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,572,291,83وسطيا

ب= 0,170 درجة احلرية: 6  س2 : 9,065 

259 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي45. من متى يعمل املراهق ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

31,16,7 0,0 7,10,0اقل من شهر

123,317,05,434,921,9 – 6 شهر

2,8 0,0 2,76,20,0-7 12 شهر

1325,611,13111,223,5 – 24 شهر

2516,940,356,56,921,9 – 36 شهر

323,425,37,116,022,3 سنة واكثر

0,8 0,0 0,0 1,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,832,042,000,901,83وسطيا

ب= 0,413 درجة احلرية: 81  س2 : 18,668 



اجلدول االضافي46. من متى يعمل املراهق ) على حسب املنطقة ( ) % (
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0,09,34,97,70,013,033,00,00,00,022,50,06,7اقل من شهر

120,928,425,68,851,520,422,627,924,926,412,126,821,9 – 6 شهر

13,30,06,20,00,03,30,00,00,00,00,00,02,8-7 12 شهر

1329,133,315,517,531,220,815,357,00,016,826,628,923,5 –24 شهر

2533,38,317,027,10,013,40,015,165,147,319,717,721,9 – 36 شهر

33,420,730,838,917,329,129,10,09,99,58,326,622,3 سنة واكثر

0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,010,70,00,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,311,531,722,971,161,781,461,121,821,691,121,991,83وسطيا

س2 : 490,035درجة احلرية: 462ب=0.0177

260

اجلدول االضافي47. عدد االيام في االسبوع التي يعمل بها املراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

10,0 2,60,9

28,27,17,8

36,72,75,3

43,25,34,0

514,310,713,0

654,624,643,8

712,046,924,5

0,7 1,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

5,385,765,52وسطيا

ب=0.004 درجة احلرية: 81  س2 : 19,360 

اجلدول االضافي48. عدد الساعات في اليوم التي يعمل بها املراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

15,54,35,1 – 4 ساعة

517,419,918,3 – 7 ساعة

825,336,729,4 ساعات

923,621,422,8 – 10 ساعة

23,115,720,4-11 14 ساعة

5,22,04,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

8,728,338,57وسطيا

ب= 0.686 درجة احلرية: 4  س2 : 2,270 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي49. عدد الساعات في اليوم التي يعمل بها املراهق العامل ) على حسب املنطقة ( ) % (
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111,08,36,20,00,00,021,80,00,00,012,93,65,1 – 4 ساعة

533,731,518,111,737,99,30,015,10,039,36,613,218,3 – 7 ساعة

812,429,933,954,614,544,619,817,275,19,917,621,329,4 ساعات

929,417,417,318,534,623,318,029,80,027,736,518,522,8 – 10 ساعة

5,43,724,47,713,119,040,323,224,923,126,340,620,4-11 14 ساعة

8,19,30,07,50,03,70,014,70,00,00,02,94,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

7,467,488,558,328,468,968,679,619,008,808,799,378,57وسطيا

ب= 0.028 درجة احلرية: 44  س2 : 63,580 

261 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي50. وجود التأمني االجتماعي العائلي للمراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

40,111,029,6نعم , يوجد

59,989,070,4ال, اليوجد

100,0100,0100,0اجملموع

ب=0.028 درجة احلرية: 44  س2 : 12.065 

اجلدول االضافي51. الراتب الشهري/االسبوعي للمراهق العامل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفاملدنية

0,70,80,8ال اخذ نقود

506,86,56,7 – 200 ليرة تركية

2018,77,78,3 300- ليرة تركية

4006,17,56,6-301 ليرة تركية

50015,910,213,8-401 ليرة تركية

100054,440,149,2-501 ليرة تركية

20004,57,85,7-1000 ليرة تركية

2,919,58,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

632,3686,2649,4وسطيا

ب=0.023 درجة احلرية: 81  س2 : 14,644 



اجلدول االضافي52. الراتب الشهري/االسبوعي للمراهق العامل ) على حسب املنطقة ( ) % (
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0,00,05,80,00,00,00,00,00,00,00,00,00,8ال اخذ النقود

507,74,89,90,013,15,90,031,40,00,019,34,76,7 – 200 ليرة تركية

2018,33,54,22,117,321,40,00,00,00,07,718,58,3 300- ليرة تركية

40010,87,012,81,819,78,00,013,20,00,00,06,46,6-301 ليرة تركية

50019,37,211,311,20,012,918,038,30,041,011,44,413,8-401 ليرة تركية

100042,860,950,466,949,934,754,117,259,341,136,753,649,2-501 ليرة تركية

200011,13,85,50,00,09,30,00,00,015,013,12,45,7-1000 ليرة تركية

0,012,80,018,00,07,927,80,040,72,811,710,18,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

652,0715,5600,3774,4548,0572,7686,3422,2745,0746,2677,4597,4649,4وسطيا ليرة تركية

ب=0.843 درجة احلرية: 66  س2 : 54,502 

262

اجلدول االضافي53. من اجل من يصرف املراهق نقوده التي يكسبها ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

30,522,027,5على االغلب لنفسي

36,542,238,5لنفسي ولعائلتي على حد سواء

30,435,032,0في االغلب لعائلتي

2,60,81,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.118 درجة احلرية: 18  س2 : 4,270 

اجلدول االضافي54. من اجل من يصرف املراهق نقوده التي يكسبها ) على حسب املنطقة ( ) % (
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37,353,239,212,850,912,634,214,734,425,220,625,727,5على االغلب لنفسي

33,528,117,773,549,159,349,433,824,927,616,425,838,5لنفسي ولعائلتي على حد سواء

29,218,737,313,70,028,20,051,440,747,356,548,532,0في االغلب لعائلتي

0,00,05,80,00,00,016,40,00,00,06,60,01,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.005 درجة احلرية: 22  س2 : 42,905 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي55. توفير او عدم توفير املراهق العامل للنقود ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

39,522,233,3نعم

57,577,064,5ال

3,00,82,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0,171 درجة احلرية: 18  س2 :1,877  

263 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي56.درجة سعادة املراهق من العمل ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع12-1516-18

8,56,77,0ابدا غير سعيد

12,88,79,4ليس سعيد

24,834,032,4سعيد نسبيا

44,041,842,2سعيد

9,98,58,8سعيد جدا

0,30,2 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,343,373,36وسطيا

ب=0.639 درجة احلرية: 18  س2 :2,532 

اجلدول االضافي57. درجة سعادة املراهق من العمل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

5,99,17,0ابدا غير سعيد

10,38,09,4ليس سعيد

26,443,032,4سعيد نسبيا

48,331,242,2سعيد

8,88,78,8سعيد جدا

0,2 0,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,443,233,36وسطيا

ب= 0,391 درجة احلرية: 18  س2 : 4,109  



اجلدول االضافي58. درجة سعادة املراهق من العمل ) على حسب املنطقة ( ) % (

طنبول
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جنو
ضول 

االنا

جملموع
ا

13,83,80,014,40,03,80,00,00,00,011,59,17,0غير سعيد ابدا

9,93,73,80,017,321,27,315,10,08,317,813,49,4غير سعيد

24,137,340,345,219,731,216,453,634,442,828,518,032,4سعيد نسبيا

46,842,936,536,745,739,666,231,440,735,428,055,242,2سعيد

5,57,419,43,717,34,210,20,024,913,514,34,28,8جدا سعيد

0,04,80,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

3,203,493,713,153,633,193,793,163,913,543,163,323,36وسطيا

ب=0,675 درجة احلرية: 44  س2 :39,244 

264

اجلدول االضافي59. درجة رضاء املراهق عن العمل الذي يقوم به ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع12-1516-18

10,27,78,1ابدا غير راضي

1,86,25,5غير راضي

29,027,127,4راضي نسبيا

48,145,245,7راضي

10,813,513,0جدا راضي

0,30,2 اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,473,513,50وسطيا

ب= 0.649 درجة احلرية: 18  س2 : 2,476 

اجلدول االضافي60.  درجة رضاء املراهق عن العمل الذي يقوم به ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

5,313,18,1ابدا غير راضي

5,75,15,5غير راضي

27,627,227,4راضي نسبيا

48,840,345,7راضي

12,314,313,0جدا راضي

0,2 0,40,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,573,373,50وسطيا

ب= 0.416 درجة احلرية: 18  س2 : 3,926 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي61.  درجة رضاء املراهق عن وسط العمل ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

7,46,97,0ابدا غير راضي

1,75,44,6غير راضي

30,420,422,6راضي نسبيا

38,447,545,6راضي

17,719,419,1جدا راضي

4,40,31,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,603,673,66وسطيا

ب=0.565 درجة احلرية: 18  س2 : 2,956 

265 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي62. درجة رضاء املراهق عن وسط العمل ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

12-1516-18

11,26,17,0ابدا غير راضي

5,84,44,6غير راضي

17,823,622,6راضي نسبيا

44,345,845,6راضي

21,018,619,1جدا راضي

1,41,2 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,583,673,66وسطيا

درجة احلرية: 18ب= 0.529 س2 : 3,177 

اجلدول االضافي63. درجة رضاء املراهق عن وسط العمل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

8,44,57,0ابدا غير راضي

3,46,84,6غير راضي

20,326,622,6راضي نسبيا

48,540,245,6راضي

17,521,919,1جدا راضي

1,2 1,80,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,643,683,66وسطيا

ب= 0.544 س2 : 3083درجة احلرية: 18 



اجلدول االضافي64. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

1,43,93,4ابدا غير راضي

1,73,43,0غير راضي

13,717,216,4راضي نسبيا

59,756,957,5راضي

18,816,717,1جدا راضي

4,61,92,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,973,813,84وسطيا

ب= 0.000 درجة احلرية:18  س2 : 1,372 
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اجلدول االضافي65. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع12-1516-18

5,72,93,4ابدا غير راضي

10,11,53,0غير راضي

13,417,116,4راضي نسبيا

55,358,057,5راضي

15,517,517,1جدا راضي

3,02,5 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,653,883,84وسطيا

ب= 0.018 درجة احلرية: 18  س2 : 11,934 

اجلدول االضافي66. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

4,41,43,4ابدا غير راضي

3,42,43,0غير راضي

15,817,516,4راضي نسبيا

56,858,857,5راضي

17,117,317,1جدا راضي

2,42,62,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,813,903,84وسطيا

ب= 0.933 درجة احلرية: 18  س2 : 0,841 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي67. درجة رضاء املراهق عن تصرفات اصدقائه في العمل ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

7,82,72,93,6 0,0 0,0ابدا غير راضي

3,85,83,2 0,0 0,0 0,0غير راضي

13,422,89,620,814,6 0,0راضي نسبيا

100,053,861,957,260,058,9راضي

25,85,226,36,117,8 0,0جدا راضي

7,02,30,54,41,9 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

4,004,133,584,013,633,86وسطيا

ب= 0.106 درجة احلرية: 18  س2 : 23,302 
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اجلدول االضافي68. درجة رضاء املراهق عن تصرفات رب العمل/املعلم/االداريني ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

4,44,84,7ابدا غير راضي

1,78,36,8غير راضي

17,122,321,2راضي نسبيا

44,240,941,6راضي

28,822,824,1جدا راضي

3,81,01,6اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,953,693,75وسطيا

درجة احلرية: 18ب= 0.626 س2 : 2,6074 

اجلدول االضافي69. درجة رضاء املراهق عن تصرفات رب العمل/املعلم/االداريني ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع12-1516-18

5,74,54,7ابدا غير راضي

12,25,76,8غير راضي

18,221,821,2راضي نسبيا

45,740,741,6راضي

18,325,324,1جدا راضي

1,91,6 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,593,783,75وسطيا

ب= 0,689 درجة احلرية: 18  س2 : 2,253 



اجلدول االضافي70. درجة رضاء املراهق عن تصرفات رب العمل/املعلم/االداريني ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

6,71,24,7ابدا غير راضي

7,06,66,8غير راضي

22,818,421,2راضي نسبيا

40,743,241,6راضي

21,428,824,1جدا راضي

1,41,91,6اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

3,643,943,75وسطيا

درجة احلرية: 18ب= 0.084 س2 : 8,228 
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اجلدول االضافي71. درجة رضاء املراهق عن تصرفات رب العمل/املعلم/االداريني ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

7,66,75,02,95,0 0,0ابدا غير راضي

11,94,210,26,7 0,0 0,0غير راضي

18,523,319,020,1 0,0 0,0راضي نسبيا

62,361,949,835,349,142,5راضي

37,730,513,131,715,424,7جدا راضي

0,53,51,0 0,0 0,0 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

4,384,083,513,853,663,76وسطيا

درجة احلرية: 18ب= 0.478 س2 : 15,639 

اجلدول االضافي72. نسبة تعرض املراهق للعنف الشفوي في مكان العمل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

71,181,975,0ال, ابدا

18,312,616,2نادر جدا

6,94,46,0بعضا

1,80,41,3غالبا

2,00,81,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,381,231,32وسطيا

ب= 0.331 درجة احلرية: 18  س2 : 3,419 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي73. نسبة تعرض املراهق للعنف الشفوي في مكان العمل ) على حسب القطاع الذي يعمل به ( ) % (

اجملموعانشاءاتالبسة/نسيجاشغال عائلةخياطةصناعةخدمات

76,768,887,861,575,164,375,0ال, ابدا

15,417,812,224,918,16,816,2نادر جدا

6,829,06,0 0,0 5,66,30,0بعضا

1,3 0,0 10,30,0 1,34,00,0غالبا

1,5 0,0 3,30,0 1,13,20,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,311,441,121,471,321,651,32وسطيا

ب= 0.160 درجة احلرية: 18  س2 : 23,852 
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اجلدول االضافي74. نسبة تعرض املراهق للعنف الشفوي في مكان العمل ) على حسب املنطقة ( ) % (

طنبول
س

ا

ب مرمرة
غر

جة
اي

شرق مرمرة

ضول
ب االنا

غر

ض
حر االبي

الب

ضول
ط االنا

س
و

سود
حر اال

ب الب
غر

سود
حر اال

شرق الب

شرق 
شمال 

ضول
االنا

شرق 
ط 

س
و

ضول
االنا

شرق 
ب 

جنو
ضول 

االنا

جملموع
ا

49,872,669,084,062,276,263,7100,0100,063,291,387,475,0ابدا

29,922,59,412,137,812,236,30,00,036,88,74,116,2نادرا

11,60,018,40,00,011,60,00,00,00,00,06,26,0احيانا

8,80,01,10,00,00,00,00,00,00,00,00,01,3غالبا

0,04,82,13,90,00,00,00,00,00,00,02,41,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,791,241,501,131,381,351,361,001,001,371,091,171,32وسطيا

ب= 0.069 درجة احلرية: 33  س2 : 45,737 

اجلدول االضافي75. نسبة تعرض املراهق للعنف الشفوي في مكان العمل ) على حسب احترام الذات ( ) % (

اجملموعمرتفعة طبيعيةمنخفضة 

154,680,885,278,6 ال,ابدا

224,712,913,114,1نادرا

313,36,10,86,4احيانا

47,40,10,90,9غالبا

100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.157 درجة احلرية: 6  س2 : 9,304 



اجلدول االضافي76. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في مكان العمل ) على حسب القطاع الذي يعمل به ( ) % (

اجملموعانشاءاتمالبس/ نسيجاشغال عائلةخياطةصناعةخدمات

42,1 0,0 45,034,286,047,10,0صاحب العمل

10,2 0,0 0,0 0,0 13,623,50,0ريس/ مدير

8,4100,051,234,2 34,752,30,0املعلم/املسؤول

3,2 0,0 0,0 0,0 13,10,0 0,0اصدقائي العمل

48,825,7 18,923,414,044,50,0اليوجد جواب

112,3146,5100,0100,0100,0100,0115,3اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة.
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اجلدول االضافي77. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في مكان العمل ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

95,595,495,4ابدا

2,11,6 0,0نادرا

1,71,3 0,0احيانا

1,40,60,8غالبا

3,00,30,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,0410,71,07وسطيا

ب= 0.387 درجة احلرية: 18  س2 : 3,028  

اجلدول االضافي78. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في مكان العمل ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع12-1516-18

92,596,095,4 ال,ابدا

1,81,61,6نادرا

5,60,41,3احيانا

1,00,8 0,0غالبا

1,10,9 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,131,051,07وسطيا

ب= 0.505 درجة احلرية: 18  س2 : 2,338 

ت ب م م 2013



اجلدول االضافي79. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في مكان العمل ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

62,3100,096,296,793,595,8 ال,ابدا

1,7 3,81,20,0 37,70,0نادرا

0,74,91,4 0,0 0,0 0,0احيانا

0,91,60,8 0,0 0,0 0,0غالبا

0,3 0,50,0 0,0 0,0 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,381,001,041,051,151,07وسطيا

ب= 0.004 درجة احلرية: 18  س2 : 28,794 
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اجلدول االضافي80. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في مكان العمل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

93,898,395,4ال , ابدا

2,50,41,6نادرا

1,3 1,80,0بعضا

0,51,30,8غالبا

0,9 1,40,0اليوجد جواب

100,0 100,00,0اجملموع

1,081,051,07وسطيا

ب= 0.253 درجة احلرية: 18  س2 : 4,080 

اجلدول االضافي81. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في مكان العمل ) على حسب القطاع الذي يعمل به ( ) % (

اجملموعانشاءاتمالبس/ نسيجاشغال عائلةخياطةصناعةخدمات

96,692,598,391,0100,093,295,4 ال,ابدا

1,6 0,0 4,80,0 0,0 2,50,0نادرا

6,81,3 0,0 0,94,01,70,0احيانا

0,8 0,0 2,60,0 0,40,0 0,0غالبا

0,9 0,0 1,50,0 3,20,0 0,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,041,091,051,131,001,141,07وسطيا

ب= 0.344 درجة احلرية: 18  س2 : 19,801 



272

اجلدول االضافي83. توزيع اصدقاء املراهق ) على حسب نوع العائلة( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

1,51,40,53,41,5ليس لدي أي صديق

14,616,811,412,514,6اغلب اصدقائي فتيات

11,714,19,011,211,8اغلب اصدقائي فتيان

8,812,217,73,59,2جميع اصدقائي فتيات

6,811,68,110,07,3جميع اصدقائي فتيان

56,643,953,459,455,6لدي اصدقاء بنفس العدد من كلى اجلنسني

0,10,00,00,00,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 12  س2 :52,648 

اجلدول االضافي84. توزيع اصدقاء املراهق ) على حسب املنطقة ( ) % (

غرب اسطنبول
مرمرة

شرق ايجة
مرمرة

غرب 
االناضول

البحر 
االبيض

وسط 
االناضول

غرب 
البحر 
االسود

شرق 
البحر 
االسود

شمال 
شرق 

االناضول

وسط 
شرق 

االناضول

جنوب 
شرق 

االناضول 

اجملموع

2,90,90,50,01,31,01,11,91,83,41,21,81,5ليس لدي اصدقاء

16,96,48,48,910,417,221,120,013,332,418,713,414,6معظمهم فتيات

11,48,47,57,08,110,615,315,011,628,015,515,111,8معظمهم فتيان

2,31,811,23,216,68,110,23,14,67,511,218,89,2كلهم فتيات

3,71,56,31,817,15,85,02,58,36,38,811,77,3كلهم فتيان

62,681,065,978,946,457,247,457,160,422,444,239,155,6لدي من كال اجلنسني

0,20,00,20,20,00,00,00,40,00,00,40,00,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 44  س2 : 794,478 

ت ب م م 2013

اجلدول االضافي82. توزيع اصدقاء املراهق ) على حسب نوع مكان  االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

1,51,51,5ليس لدي أي صديق

14,814,014,6اغلب اصدقائي فتيات

11,512,511,8اغلب اصدقائي فتيان

6,315,99,2جميع اصدقائي فتيات

5,212,27,3جميع اصدقائي فتيان

60,543,855,6لدي اصدقاء بنفس العدد من كلى اجلنسني

0,10,10,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 11  س2 : 129,743  



اجلدول االضافي85. املواضيع التي يتم التحدث بها مع االصدقاء ) حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

59,655,350,953,558,9املدرسة

30,831,935,732,931,1املواضيع احلديثة

29,521,429,332,929,0صديق/صديقة

26,221,320,928,225,8االلبسة- احلرف

24,422,022,221,724,1كرة القدم

20,223,216,619,420,3الرياضة

18,613,815,921,318,2املوسيقا

18,414,512,625,118,1املستقبل

17,320,517,818,917,6املواضيع العائلية

17,713,314,517,717,3امتحانات الثانوية/ الكلية

15,610,211,118,715,1مسلسالت تلفزيونية

8,45,912,99,48,3حياة العمل 

7,24,67,24,87,0املواضيع املادية

7,14,26,57,66,9املشاهير

6,35,63,013,06,4عالم تكنولوجيا املعلومات) كمبيوتر, انترنت(

5,52,92,63,85,2مواضيع جنسية

0,70,60,01,50,7غير ذلك

0,50,61,40,00,5اليوجد جواب

314,0271,9280,9330,3310,6اجملموع

مت اخد اكثر من اجابة.

273 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي86.املواضيع التي يتم التحدث بها مع االصدقاء ) حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

58,559,958,9املدرسة

32,627,431,1املواضيع احلديثة

32,919,629,0صديق/صديقة

26,424,325,8االلبسة- احلرف

25,321,124,1كرة القدم

21,317,920,3الرياضة

19,415,418,2املوسيقا

17,918,718,1املستقبل

17,717,417,6املواضيع العائلية

18,414,517,3امتحانات الثانوية/ الكلية

16,013,115,1مسلسالت تلفزيونية

8,18,88,3حياة العمل

6,97,27,0املواضيع املادية

7,75,16,9املشاهير

8,12,46,4عالم تكنولوجيا املعلومات) كمبيوتر, انترنت(

6,03,35,2مواضيع جنسية

0,70,80,7غير ذلك

0,60,30,5اليوجد جواب

324,5277,4310,6اجملموع

مت اخد اكثر من اجابة.



اجلدول االضافي87. العالقات مع افراد العائلة ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) املعدل الوسطي (

اجملموعالريف املدنية

4,414,514,44ام

4,274,374,30اب

4,174,374,24اخت كبيرة

4,074,304,16اخ كبير

4,074,204,12اخت 

4,034,214,09اخ

274

اجلدول االضافي88. العالقات مع افراد العائلة ) على حسب املنطقة ( ) املعدل الوسطي (

اخاخت اخت كبيرةاخ كبيرابام 

4,164,013,943,683,803,81اسطنبول

4,484,374,564,164,454,10غرب مرمرة

4,494,404,404,154,324,15ايجه

4,554,243,963,953,853,82شرق مرمرة

4,424,314,114,143,963,97غرب االناضول

4,554,424,284,134,174,03البحر املتوسط

4,314,174,103,884,124,16وسط االناضول

4,424,354,134,184,284,26غرب البحر االسود

4,644,534,564,284,194,34شرق البحر االسود

4,744,474,444,504,194,36شمال شرق االناضول

4,494,404,414,384,184,23وسط شرق االناضول

4,494,434,374,314,214,16 جنوب شرق االناضول

4,444,304,244,164,124,09عام

اجلدول االضافي89. اكثر االشخاص الذي يتم الشجار/اجلدال معه في العائلة ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

9,512,010,6امي

4,59,66,7ابي

8,07,37,7اختيالكبيرة

7,85,36,8اخيالكبير

9,07,18,2اختي الصغيرة 

10,310,310,3اخي الصغير

0,70,30,6غير ذلك

50,048,049,2مشاجرة مع أي احد/ مناقشة

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 5ب= 0.000 س2 : 137,803 

ت ب م م 2013



275 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي90. اكثر االشخاص الذي يتم الشجار/اجلدال معه في العائلة ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

12,65,610,6امي

7,54,66,7ابي

7,87,57,7اختي الكبيرة

7,55,06,8اخي الكبير

8,86,98,2اختي  الصغيرة

9,711,910,3اخي الصغير

0,60,50,6غير ذلك

45,558,049,2مشاجرة مع أي احد/ مناقشة

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:5  س2 :45,006 

اجلدول االضافي91. اكثر االشخاص الذي يتم الشجار/اجلدال معه في العائلة ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

10,77,612,613,810,6امي

7,05,90,23,16,7ابي

7,68,29,28,57,7اختي الكبيرة

6,87,37,34,76,8اخي الكبير

8,29,64,67,78,2اختي  الصغيرة

10,013,312,19,510,3اخي الصغير

0,23,63,12,50,6غير ذلك

49,544,551,050,249,2مشاجرة مع أي احد/ مناقشة

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 15  س2 :39,601 

اجلدول االضافي92. اكثر االشخاص الذي يتم الشجار/اجلدال معه في العائلة ) على حسب املنطقة ( ) % (

طنبول
س

ا

ب مرمرة
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ب االنا
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ض
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س

و

ضول 
شرق االنا

ب 
جنو

جملموع
ا

16,28,78,49,79,417,68,99,57,97,98,96,210,6امي

12,25,66,34,86,36,49,26,43,82,16,83,66,7ابي

6,93,65,69,87,46,613,33,910,84,510,09,07,7اختي الكبيرة

5,31,94,55,88,16,98,13,912,03,211,28,86,8اخي الكبير

4,31,76,86,910,411,26,65,98,33,911,913,28,2اختي الصغيرة

4,72,510,08,611,413,09,17,513,24,413,718,610,3اخي الصغير

0,30,01,00,00,80,80,00,60,41,70,11,00,6غير ذلك

50,076,157,554,446,237,644,862,443,672,237,539,649,2ال احد

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 55  س2 : 379,968 



276

اجلدول االضافي93. اسباب الشجار/اجلدال ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

32,239,534,0مشاهدة التلفزيون

28,314,324,9دراسة الدروس

23,723,023,5قضاء االوقات على الكمبيوتر

17,016,016,8املساعدة في االعمال املنزلية

13,715,514,2البسة - حرف

14,710,613,7اخلروج خارج املنزل

11,16,910,1اختيار االصدقاء

8,79,79,0املواضيع املالية

7,96,17,4التأخر خارج املنزل

6,44,55,9غير ذلك

7,57,27,4التلكم على الهاتف

0,50,20,4اليوجد جواب

171,8153,4167,3اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن: 3524

اجلدول االضافي 94.اسباب الشجار/اجلدال ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

33,439,340,632,134,0مشاهدة التلفزيون

25,720,813,122,724,9دراسة الدروس

23,821,316,827,523,5قضاء االوقات على الكمبيوتر

16,518,723,215,716,8املساعدة في االعمال املنزلية

14,312,314,716,614,2البسة - حرف

13,316,221,211,713,7اخلروج خارج املنزل

10,26,517,412,110,1اختيار االصدقاء

9,07,414,19,79,0املواضيع املالية

7,37,710,59,07,4التأخر خارج املنزل

7,47,55,010,07,4التلكم على الهاتف

6,03,75,89,95,9غير ذلك

0,50,50,00,00,4اليوجد جواب

167,1161,9182,6176,9167,3اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن: 3524

ت ب م م 2013



277 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي 95. اكثر االشخاص الذي يتم اخذ الدعم منه عند حدوث مشكلة ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

68,162,160,561,261,861,5امي

16,719,113,014,615,314,8ابي

5,09,28,47,14,67,2اصدقائي

4,23,86,56,16,66,0اخي الكبير

1,11,74,64,05,64,0اختي الكبيرة

0,21,41,70,80,31,0صديقي/ صديقتي

3,11,42,63,43,73,0غير ذلك

1,61,42,42,52,12,3ال احد

0,00,00,50,20,00,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 96ب= 0.002 س2 :142,272 

اجلدول االضافي 96. اكثر االشخاص الذي يتم اخذ الدعم منه عند حدوث مشكلة ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

62,752,661,562,561,9امي

14,520,16,610,814,6ابي

7,16,85,95,37,0اصدقائي

5,95,710,87,06,0اخي الكبير

3,94,23,11,93,8اختي الكبيرة

1,01,01,01,31,0صديقي/ صديقتي

2,47,26,26,93,0غير ذلك

2,22,33,13,12,3ال احد

0,20,11,91,30,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 100  س2 :539,585 

اجلدول االضافي 97.اكثر االشخاص الذي يتم استغالل اوقات الفراغ معه ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

29,132,230,0امي

30,123,328,1اصدقاء املدرسة/ اصدقائي

15,619,716,8اصدقاء احلي/ اصدقائي

5,66,15,7صديق/ صديقة

4,64,24,5اختي الكبيرة

4,23,03,8ابي

3,13,73,3اختي الصغيرة

2,22,92,4اخي الصغير

1,82,42,0اخي الكبير

3,62,43,2غير ذلك

0,30,20,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 28ب= 0.000 س2 :101,666 



اجلدول االضافي 98. توقعات العائلة من املراهق ) على حسب مجموعة االعمار( ) % (

اجملموع18-16 سنة15-12 سنة

88,674,782,8اعمل دروسي/ اذهب للمدرسة

18,115,316,9احافظ على نظافة غرفتي اخلاصة

12,116,413,9القيام باالعمال املنزلية/ املساعدة

5,88,77,0اليوجد تطلعات لي

7,35,96,7التعامل مع االخ االصغر/ االخت

4,36,85,4اتسوق الجل البيت/ اساعد

2,38,64,9العمل وكسب املال

2,97,64,9اعد الطعام/ اساعد باعداده

5,04,54,8عمل الدروس مع اخوتي

0,30,40,3غير ذلك

0,20,20,2اليوجد جواب

146,9148,9147,7اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

اجلدول االضافي 99. توقعات العائالت من املراهقني الفتيات ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

92,389,985,182,466,783,3اعمل دروسي/ اذهب للمدرسة

40,233,625,015,66,117احافظ على نظافة غرفتي اخلاصة

13,113,719,222,936,513,5القيام باالعمال املنزلية/ املساعدة

5,76,06,26,56,66,9اليوجد تطلعات لي

8,18,98,07,310,46,6التعامل مع االخ االصغر/ االخت

5,55,15,96,212,45,3اتسوق الجل البيت/ اساعد

7,1,31,62,03,44,9العمل وكسب املال

3,84,77,68,715,64,9اعد الطعام/ اساعد باعداده

3,54,86,24,05,94,8عمل الدروس مع اخوتي

0,0,1,3,6,0,3غير ذلك

5,3,5,1,1,0,2اليوجد جواب

173,5168,4165,2156,0164,3147,7اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ت ب م م 2782013



اجلدول االضافي100. توقعات العائالت من املراهقني الفتيان ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

88,592,184,784,576,783,3اعمل دروسي/ اذهب للمدرسة

26,024,321,010,51,117احافظ على نظافة غرفتي اخلاصة

6,32,65,75,54,113,5القيام باالعمال املنزلية/ املساعدة

5,35,96,38,18,96,9اليوجد تطلعات لي

6,15,46,04,94,26,6التعامل مع االخ االصغر/ االخت

4,03,24,54,12,05,3اتسوق الجل البيت/ اساعد

1,83,45,97,915,94,9العمل وكسب املال

1,50,2,09,1,4,9اعد الطعام/ اساعد باعداده

4,77,55,14,72,94,8عمل الدروس مع اخوتي

7,5,5,30,04,0,3غير ذلك

0,0,1,1,0,0,2اليوجد جواب

145,0144,9141,9161,1116,2147,7اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

اجلدول االضافي101. توقعات العائلة من املراهق ) حسب نوع العائلة ( ) % (

مفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

83,579,271,980,1اعمل دروسي/ اذهب للمدرسة

17,89,512,413,4احافظ على نظافة غرفتي اخلاصة

13,418,416,714,2القيام باالعمال املنزلية/ املساعدة

6,97,37,99,9اليوجد تطلعات لي

6,77,85,45,2التعامل مع االخ االصغر/ االخت

5,24,311,27,0اتسوق الجل البيت/ اساعد

4,47,912,97,4العمل وكسب املال

4,85,87,52,8اعد الطعام/ اساعد باعداده

4,85,72,33,8عمل الدروس مع اخوتي

0,30,21,00,0غير ذلك

0,20,00,00,6اليوجد جواب

147,9146,1149,2144,5اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

279 اجلداول االضافية



اجلدول االضافي102. العالقات مع االم ) على حسب نوع العائلة ( ) املعدل الوسطي (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

4,484,474,454,584,49اشعر بأن امي حتبني

4,134,064,034,104,12امي تراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

3,853,803,833,903,85امي تعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

4,194,174,104,304,19امي تهتم مبشاكلي

3,923,783,964,023,91تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع امي

4,194,214,244,244,20امي تراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,334,324,284,444,33اشعر بأن امي تثق بي

اجلدول االضافي103. العالقات مع االم ) على حسب نوع العائلة ( ) املعدل الوسطي (

اجملموع عائلة مفككة عائلةوحيدة االبوين عائلةمركزية واسعة عائلةمركزية

4,344,274,003,754,33اشعر بأن ابي يحبني

3,923,783,883,313,90ابي يراقب جميع حركاتي وتصرفاتي

3,793,693,693,213,77ابي يعتقد انه يجب علي ان اقوم بكافة اعمالي من دون أي خطأ وأي تقصير

3,853,873,773,363,84ابي يهتم مبشاكلي

3,463,383,242,953,44تقريبا اقوم مبشاركة جميع مشاكلي مع ابي

4,054,063,843,494,04ابي يراني مثلما انا عليه, وتقبل بي

4,194,184,093,614,18اشعر بأن ابي يثق بي

اجلدول االضافي104. االختالفات الناجتة عن مرحلة املراهقة ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

26,421,324,9ازداد غيابي عن املدرسة/العمل

62,861,362,4اصبحت اهتم اكثر بالباس واالناقة والزينة

44,939,343,2ازداد اهتمامي باجلنس االخر

الطول الخ ( 34,031,433,2بدأت بعدم االعجاب مبظهري اجلسدي ) الوزن, 

33,921,930,3بدأت باجلدال بشكل اكبر مع الكبار, عائلتي, ابي

29,526,228,5انخفض جناحي في املدرسة/العمل

25,619,923,9اصبحت انسانا قليل التفاهم, اكثر شراسة, وقاسي

23,723,223,6انقطعت عن عائلتي/ اصبحت قريبا اكثر من اصدقائي

22,314,820,1بدأت باجلدال بشكل اكبر مع معلميني والتعرض للمشاكل ايضا

19,419,319,4انطويت على نفسي / لم استطع انشاء عالقات مع البيئة احمليطة بي

على االقتراحات. نعم “  النسبة املئوية للذين قالوا “ 

ت ب م م 2802013

اجلدول االضافي105. حتقيق التأقلم مع التغيرات احلاصلة في مرحلة املراهقة ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

17,114,716,3نعم, عشت

23,522,623,2نسبيا

53,457,954,7ال, لم اعش مشاكل

4,23,33,9لم اعش تغيرات جسدية/بيولوجية

1,91,61,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 20,951 



اجلدول االضافي106. حتقيق التأقلم مع التغيرات احلاصلة في مرحلة املراهقة ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

16,118,321,914,916,3نعم, عشت

23,423,819,918,123,2نسبيا

54,853,449,361,654,7ال, لم اعش مشاكل

3,93,26,64,33,9لم اعش تغيرات جسدية/بيولوجية

1,91,22,41,01,8اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.213 درجة احلرية: 12  س2 : 15,545 

اجلدول االضافي107. حتقيق التأقلم مع التغيرات احلاصلة في مرحلة املراهقة ) على حسب مؤشر كتلة اجلسم ( ) % (

اجملموعبدينوزن زائدطبيعيضعيف

15,016,724,524,216,8نعم, عشت

21,424,123,532,223,4نسبيا

56,254,747,539,754,5ال, لم اعش مشاكل

4,93,32,74,03,7لم اعش تغيرات جسدية/بيولوجية

2,61,21,70,1,6اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 9  س2 :41,175 

281 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي108. مؤشر كتلة اجلسم ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

31,923,927,7ضعيف

62,866,864,9طبيعي

4,68,36,5وزن زائد

,8,1,09بدين

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 3ب= 0.000 س2 : 3,850 

اجلدول االضافي109. مؤشر كتلة اجلسم ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع18-16 سنة15-12 سنة

35,218,327,7ضعيف

58,472,964,9طبيعي

5,77,66,5وزن زائد

0,71,10,9بدين

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 3  س2 : 202,350 



اجلدول االضافي110. نسبة التعرض للمشاكل التي حتتوي على العنف في املنزل ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

54,552,749,854,654,2اليحدث ابدا

2926,933,427,628,9نادرا

14,417,99,912,414,5احيانا

1,51,953,61,7على االغلب

0,10,20,90,50,2دائما

0,50,41,11,30,5اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب=0.000 درجة احلرية:22  س2 : 461,199 

ت ب م م 2822013

اجلدول االضافي111. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في املنزل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

39,137,338,6امي

33,839,435,4ابي

37,335,336,7اخوتي

0,82,81,4غير ذلك

11,04,99,2اليوجد جواب

121,9119,7121,3اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:2941

اجلدول االضافي112. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف اجلسدي في املنزل ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

24,839,628,7امي

38,135,637,4ابي

28,843,532,8اخوتي

1,51,91,6غير ذلك

19,46,115,8اليوجد جواب

112,6126,7116,30اجملموع

ن:557

اجلدول االضافي113. نسبة التعرض للعنف اجلسدي في املدرسة ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

95,487,591,4ال, ابدا

2,36,24,3نادر جدا

1,55,13,3بعضا

0,30,70,5غالبا

0,50,40,5الاريد اعطاء جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,061,191,13وسطيا

درجة احلرية: 3ب= 0.000 س2 : 125,869 
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اجلدول االضافي114. نسبة تعرض املراهق لالستهزاء, االهانة, التجاهل في املدرسة ) على حسب اختالف اجلنس (

اجملموعفتيانفتيات

90,087,088,5ابدا

4,66,35,5نادرا

3,74,84,3احيانا

1,21,41,3غالبا

0,50,50,5الاريد اعطاء جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب=0.000 درجة احلرية: 3  س2 :13,640 

اجلدول االضافي115. نسبة تعرض املراهق لالستهزاء, االهانة, التجاهل في املدرسة ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسط فوق الوسطعليا

88,288,287,789,189,488,6ابدا

8,77,46,94,43,15,5نادرا

1,83,14,14,75,04,2احيانا

1,21,20,91,51,71,3غالبا

0,00,20,40,30,70,3الاريد اعطاء جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.002 س2 :31,552درجة احلرية:12 

اجلدول االضافي116. الشخص الذي يقوم باستهزاء املراهق, اهانته, والذي يقوم بتجاهله في املدرسة ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

7,75,26,2مدير/مدراء

11,220,716,7اساتذتي

75,264,468,9اصدقائي

2,01,92,0غير ذلك

13,720,517,7اليوجد جواب

109,7112,7111,5اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:666

اجلدول االضافي117. الشخص الذي يقوم باستهزاء املراهق, اهانته, والذي يقوم بتجاهله في املدرسة ) على حسب مجموعة االعمار ( ) %(

اجملموع16 - 18 سنة-12 15  سنة

6,95,16,2مدير/مدراء

16,616,816,7اساتذتي

76,356,968,9اصدقائي

1,32,92,0غير ذلك

12,725,817,7اليوجد جواب

113,9107,5111,5اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:666



ت ب م م 2842013

اجلدول االضافي118. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في الشارع ) على حسب اختالف اجلنس ( ) % (

اجملموعفتيانفتيات

29,928,028,6شخص ال اعرفه

54,062,660,1اخوتي

1,40,70,9غير ذلك

21,117,518,6اليوجد جواب

106,4108,8108,1اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:1290

اجلدول االضافي119 . الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في الشارع ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

28,229,028,6شخص ال اعرفه

63,955,460,1اخوتي

1,40,30,9غير ذلك

16,620,918,6اليوجد جواب

110,2105,6108,1اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:1290

اجلدول االضافي120. الشخص الذي يقوم بتطبيق العنف الشفوي في الشارع ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

29,825,128,6شخص ال اعرفه

56,769,960,1اخوتي

0,71,80,9غير ذلك

20,712,318,6اليوجد جواب

107,9109,1108,1اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:1290

اجلدول االضافي121. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

9,910,810,3الى امي 

4,96,15,4الى ابي

44,838,442,0الى اخوتي

38,430,634,9الى اصدقاء املدرسة

23,622,723,2الى اصدقاء احلي

4,37,25,6الى شخص ال اعرفه

2,33,01,3الى استاذتي

0,00,21,4غير ذلك

8,412,410,2اليوجد جواب

136,7131,3134,3اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:2544



285 اجلداول االضافية

اجلدول االضافي122. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف الشفوي عليه ) على حسب املنطقة ( ) % (

غرب اسطنبول
مرمرة

شرق ايجة
مرمرة

غرب 
االناضول

البحر 
االبيض

وسط 
االناضول

غرب 
البحر 
االسود

شرق 
البحر 
االسود

شمال 
شرق 

االناضول

وسط 
شرق 

االناضول

جنوب 
شرق 

االناضول 

17,84,712,410,69,418,54,23,81,20,09,23,4الى امي 

15,41,97,52,81,98,71,70,00,00,03,00,5الى ابي

16,914,854,478,741,649,713,613,222,01,747,963,7الى اخوتي

36,38,160,32,833,843,748,418,558,641,554,217,5الى اصدقاء املدرسة

20,55,852,06,314,323,013,86,820,760,426,421,3الى اصدقاء احلي

8,50,97,40,03,51,414,912,64,80,83,47,5الى شخص ال اعرفه

4,30,02,50,00,40,31,00,00,00,01,30,0الى استاذتي

1,20,02,70,01,31,21,02,44,0,00,02,0غير ذلك

19,263,80,60,913,80,66,050,38,54,02,74,7اليوجد جواب

140,3100,0199,8102,0120,0147,1104,6107,6116,2108,4148,1120,5اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:2467

اجلدول االضافي123. الشخص الذي يقوم املراهقني بتطبيق العنف الشفوي عليه ) على حسب االحترام الذاتي ( ) % (

اجملموعمرتفعطبيعي منخفض 

23,99,56,910,2الى امي 

13,24,73,45,1الى ابي

22,744,537,942,1الى اخوتي

1,40,70,50,7الى اصدقاء العمل

25,532,846,133,9الى اصدقاء املدرسة

19,921,033,122,4الى اصدقاء احلي

4,05,47,85,6الى شخص ال اعرفه

3,40,92,41,3الى استاذتي

3,81,72,41,9غير ذلك

26,89,65,210,3اليوجد جواب

141,2129,9143,3132,2اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:2358

جدول االضافي124. الشخص الذي يقوم املراهق بتطبيق العنف اجلسدي عليه ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

1,70,11,3الى امي 

1,90,51,5الى ابي

26,942,031,3الى اخوتي

30,529,830,3الى اصدقاء املدرسة

25,834,628,3الى اصدقاء احلي

14,19,112,7الى شخص ال اعرفه

1,50,71,3غير ذلك

18,312,016,4اليوجد جواب

120,8128,7123,1اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:830



ت ب م م 2013 ت ب م م 2862862013

جدول االضافي125. شرب الكحول ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

89,096,391,1لم ادخن ابدا

3,90,63,0جربت مرة واحدة

0,50,30,5كنت ادخن ولكنني تركته

6,32,75,2احيانا

0,20,10,1كل يوم

0,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 5  س2 :81,345 

جدول االضافي126.املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

17,717,117,4استاذ

21,611,417,4طبيب

12,114,513,1مهندس

11,88,910,6شرطي

6,97,77,2محامي

3,83,13,5العب كرة

2,34,63,3موظف

2,63,43,0عسكري

1,23,42,1تاجر/صاحب متجر

1,02,01,4سياسي

0,81,31,0فنان

100,0100,0100,0اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية: 13  س2 :277,084 

جدول االضافي127. املهن التي يرغب املراهقني مبمارستها ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

14,624,117,4استاذ

17,616,717,4طبيب

15,47,613,1مهندس

9,812,310,6شرطي

7,17,77,2محامي

3,92,63,5العب كرة

3,04,03,3موظف

3,32,13,0عسكري

2,02,42,1تاجر/صاحب متجر

1,70,81,4سياسي

1,20,51,0فنان

ب= 0.000 درجة احلرية: 13  س2 :140,956 



287 287اجلداول االضافية اجلداول االضافية

جدول االضافي128.التفكير بإمكانية ممارسة املهنة التي يرغب بها في املستقبل ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

90,882,287,2نعم

8,817,512,4ال

0,40,30,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 1ب= 0.000 س2 :142,891 

اجلدول االضافي129. وجهة النظر حول مستقبل البلد ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

36,444,838,9اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح جيد جدا

29,724,128,0اعتقد بأنه لن يتم حدوث أي اختالف في وضع بلدنا

21,414,919,5اعتقد بأن وضع بلدنا في املستقبل سوف يصبح سيء جدا

12,516,113,6ليس لدي فكرة

100,0100,0100,0اجملموع

درجة احلرية: 4ب= 0.000 س2 :87,051 

اجلدول االضافي 130. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب مجموعات االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15 

45,638,842,8افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

36,445,240,1زيادة فرص العمل

36,836,236,6القيام باملساعدة االجتماعية للمساكني

23,927,325,3اجراء تنظيم للبيئة

22,521,021,9افتتاح املكتبات

19,321,620,3ترتيب مخيمات شبابية, رحالت

19,119,919,4زيادة اماكن السينما, املسرح, احلفالت

13,413,813,6ايجاد حل ملشاكل السير

12,610,811,8زيادة اماكن املعيشة صديقة البيئة من اجل املعاقني االطفال والشباب

10,09,19,6زيادة متاحف العلوم, واحلدائق العلمية

1,01,01,0غير ذلك

1,91,51,7ال اعرف

242,6246,2244,1اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة



ت ب م م 2882013

اجلدول االضافي131. التوقعات من املؤسسات احلكومية ) على حسب املناطق ( ) % (

طنبول
س

ا

ب مرمرة
غر

جة
اي

شرق مرمرة

ضول
ب االنا

غر

ض
حر االبي

الب

ضول
ط االنا

س
و

سود
حر اال

ب الب
غر

سود
حر اال

شرق الب

ضول
شرق االنا

شمال 

ضول
شرق االنا

ط 
س

و

ضول 
شرق االنا

ب 
جنو

جملموع
ا

41,145,532,333,240,139,433,142,352,869,947,455,042,8افتتاح صاالت واماكن رياضية جديدة

26,636,018,948,116,920,522,019,717,418,940,818,025,3زيادة فرص العمل

القيام باملساعدة االجتماعية 
للمساكني

26,926,018,814,928,524,322,620,716,813,725,316,821,9

33,533,347,243,030,242,445,738,049,943,332,849,340,1اجراء تنظيم للبيئة

34,122,936,039,129,638,339,130,027,233,032,353,436,6افتتاح املكتبات

29,621,212,99,613,512,813,49,27,19,26,84,713,6ترتيب مخيمات شبابية, رحالت

22,118,421,016,724,116,127,220,227,931,19,711,919,4زيادة اماكن السينما, املسرح, احلفالت

22,022,630,115,923,015,620,415,432,530,815,014,420,3ايجاد حل ملشاكل السير

زيادة اماكن املعيشة صديقة البيئة 
من اجل املعاقني االطفال والشباب

11,77,816,23,014,810,09,86,210,08,37,96,29,6

11,915,510,14,35,811,014,815,626,737,88,812,611,8زيادة متاحف العلوم, واحلدائق العلمية

0,30,00,40,00,21,70,00,03,80,06,31,80,9غير ذلك

1,50,70,30,70,83,10,42,51,10,07,82,01,7ال اعرف

261,3249,9244,2228,5227,5235,2248,5219,8273,2296,0240,9246,1244,0اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

اجلدول االضافي 132. النشاطات ) على حسب املناطق ( ) املعدل الوسطي (

استمع اقرء اجلرائد
موسيقا

حدائق القهوة, رياضةاذهب للسينمااذهب للمسرح
الشاي

مقهى انترنت 
وااللعاب

اعمل اشغال 
يدوية

2,394,052,412,973,063,162,271,09اسطنبول

2,123,801,902,652,862,992,461,04غرب مرمرة

2,354,411,582,232,682,572,121,16ايجة

1,403,751,462,321,642,531,791,03شرق مرمرة

1,934,111,582,133,002,271,881,08غرب االناضول

2,24,311,692,193,002,251,711,21البحر االبيض

1,984,041,712,072,772,422,021,12وسط االناضول

1,884,081,662,102,852,392,011,15غرب البحر االسود

2,094,21,472,253,102,491,721,27شرق البحر االسود

1,674,441,361,453,091,711,871,03شمال شرق االناضول

1,774,001,361,643,011,891,781,17وسط شرق االناضول

1,843,901,301,582,621,611,591,09جنوب شرق االناضول

1,984,071,672,182,762,371,921,11اجملموع
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اجلدول االضافي 133. قراءة اجلرائد ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

40,162,446,7ابدا

22,115,220,1نادرا

25,117,722,9احيانا

9,53,37,6غالبا

2,90,82,3دائما

0,40,50,4اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع 

2,131,641,98وسطيا

درجة احلرية: 4ب= 0.000 س2 :139,794 

اجلدول االضافي 134.استماع املوسيقى ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

0,62,41,1ابدا

5,85,05,5نادرا

15,922,617,8احيانا

35,536,635,8غالبا

41,233,138,8دائما

1,00,30,8غير ذلك

100,0100,0100,0اليوجد جواب

4,123,934,07اجملموع

درجة احلرية:4ب= 0.000 س2 : 21,891 

اجلدول االضافي 135.قراءة اجلرائد ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

1,11,61,20,51,1ابدا

5,74,57,22,35,5نادرا

17,721,715,113,817,8احيانا

35,836,140,531,735,8غالبا

38,835,535,251,338,8دائما

0,90,60,90,40,8غير ذلك

100,0100,0100,0100,0100,0اليوجد جواب

4,064,004,024,324,06اجملموع

ب= 0.000 درجة احلرية:12  س2 :11,242 



ت ب م م 2902013

اجلدول االضافي 136. الذهاب للمسرح ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريف املدنية

48,580,958,0ابدا

26,612,222,4نادرا

16,74,113,0احيانا

5,51,74,3غالبا

1,50,31,2دائما

1,30,71,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,841,271,67املعدل الوسطي

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 :498,739 

اجلدول االضافي 137. الذهاب الى املسرح ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

56,869,670,055,158,0ابدا

22,818,216,324,522,4نادرا

13,48,910,813,313,0احيانا

4,61,32,04,84,3غالبا

1,30,60,01,61,2دائما

1,11,40,90,71,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,691,431,441,721,67املعدل الوسطي

درجة احلرية: 12ب= 0.000 س2 :42,515 

اجلدول االضافي 138.الذهاب الى املسرح ) على حسب نوع مكان العائلة ( ) % (

اجملموعالريفاملدينة

24,866,737,1ابدا

23,916,821,8نادرا

34,311,927,7احيانا

12,83,610,1غالبا

3,20,62,4دائما

1,10,50,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

2,451,542,18املعدل الوسطي

درجة احلرية: 4ب= 0.000 س2 :932,475 
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اجلدول االضافي 139. الذهاب الى السينما ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

35,454,254,928,637,1ابدا

21,918,117,832,021,8نادرا

28,720,319,023,827,7بعضا

10,65,24,611,510,1غالبا

2,51,52,63,32,4دائما

0,90,71,10,70,9اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

2,221,811,812,282,18املعدل الوسطي

ب=0.000 درجة احلرية: 12  س2 :91,282 

اجلدول االضافي 140. ممارسة الرياضة ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفاملدينة

20,938,426,1ابدا

17,111,815,5نادرا

26,923,125,8احيانا

20,018,219,5غالبا

13,87,712,0دائما

1,20,81,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

2,892,452,76املعدل الوسطي

ب= 0.000 درجة احلرية:4  س2 :109,907 

اجلدول االضافي 141. ممارسة الرياضة ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

25,926,331,826,726,1ابدا

15,913,59,315,515,5نادرا

25,727,127,025,525,8احيانا

19,619,818,616,719,5غالبا

12,011,911,314,512,0دائما

1,11,31,91,11,1اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

2,762,772,682,772,76املعدل الوسطي

درجة احلرية: 12ب=0.000 س2 :6,453 



ت ب م م 2922013

اجلدول االضافي 142. الذهاب الى االماكن مثل املقاهي, حدائق شرب الشاي الخ ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفاملدينة

24,951,832,9ابدا

2019,719,9نادرا

30,518,126,8احيانا

17,57,114,4غالبا

5,62,64,7دائما

1,50,71,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

2,581,882,37املعدل الوسطي

درجة احلرية:4ب= 0.000 س2 :429,835 

اجلدول االضافي 143. الذهاب الى االماكن مثل املقاهي, حدائق شرب الشاي الخ ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

31,843,442,629,932,9ابدا

20,219,71516,819,9نادرا

26,925,129,329,226,8احيانا

15,10,99,314,214,4غالبا

4,91,63,58,24,7دائما

1,31,30,41,61,3اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

2,402,042,162,532,37املعدل الوسطي

ب= 0.000 درجة احلرية: 12  س2 :83,169 

اجلدول االضافي 144.الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على حسب نوع مكان االقامة ( )%(

اجملموعالريفاملدينة

48,762,252,6ابدا

17,913,816,7نادرا

18,414,717,3احيانا

9,96,58,9غالبا

3,82,13,3دائما

1,40,71,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

2,011,721,92املعدل الوسطي

ب= 0.000 درجة احلرية: 4  س2 : 59,929 
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اجلدول االضافي 145. الذهاب الى مقهى االنترنت, مقهى بالي ستايشن ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

51,959,953,554,752,6ابدا

17,113,914,313,816,7نادرا

17,414,419,919,817,3احيانا

9,16,99,75,98,9غالبا

3,33,70,80,43,3دائما

1,21,11,81,71,2اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,941,791,881,891,92املعدل الوسطي

ب= 0.000 درجة احلرية: 12  س2 :25,98 

اجلدول االضافي 146. احلرف اليدوية ) النجارة, التصليح, اخلياطة, النقش الخ ( ) على حسب و ج ق ( ) % (

اجملموعسفلىحتت الوسطوسطفوق الوسطعليا

81,485,288,589,493,288,8ابدا

18,614,811,510,66,811,2نادرا

0,00,00,00,00,00,0احيانا

0,00,00,00,00,00,0غالبا

0,00,00,00,00,00,0دائما

0,00,00,00,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0100,0100,0100,0اجملموع

1,191,151,121,111,071,11املعدل الوسطي

ب= 0.000 درجة احلرية:4  س2 :36,526 

اجلدول االضافي 147. احلرف اليدوية ) النجارة, التصليح, اخلياطة, النقش الخ ( ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفاملدينة

87,492,588,9ابدا

12,67,511,1نادرا

0,00,00,0احيانا

0,00,00,0غالبا

0,00,00,0دائما

0,00,00,0اليوجد جواب

100,0100,0100,0اجملموع

1,131,071,11املعدل الوسطي

ب=0.020 درجة احلرية:11  س2 :5,424 



ت ب م م 2942013

اجلدول االضافي 148. مجموعة اصدقاء يتم التحدث معهم بشكل مستمر في وسط الدردشة في االنترنت ) % (

47,9ال,اليوجد

28,9نعم,يوجد

23,1ال استخدم االنترنت

0,1اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول  االضافي149.صديق يتقابل معه تعرف عليه من االنترنت ) % (

28,9نعم, حدث

68,1ال, لم يحدث

2,5صح ام اجدها

0,5اليوجد جواب

100,0اجملموع

اجلدول االضافي 150. اكثر املواقع التي تتم زيارتها ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفاملدينة

76,975,176,5مواقع الشبكات االجتماعية )فيسبوك, توتير(.

50,551,150,6مواقع االلعاب

30,522,628,7مواقع موسيقا/راديو

22,025,722,8مواقع البحث

15,423,517,2مواقع التعليم

15,67,913,9مواقع الكتب, املوسيقى, برمجيات, الخ

15,17,713,5مواقع االفالم, املسلسالت

11,17,010,2مواقع املنتديات

11,36,110,1الصحف/اجملالت/مواقع اخبارية

7,25,76,9مواقع املعاجم

4,82,74,3مواقع التسوق

3,32,03,0مواقع اجلنس

2,70,92,3مواقع تابعة ملؤسسات عامة

0,70,90,7مواقع املصارف

0,30,80,4غير ذلك

1,01,01,0اليوجد جواب

268,4240,7262,1اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:4945
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اجلدول االضافي 151. اكثر املواقع التي تتم زيارتها ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

76,574,776,882,776,5مواقع الشبكات االجتماعية

51,048,941,548,350,6مواقع االلعاب

29,122,730,031,928,7مواقع موسيقا/راديو

23,413,416,130,722,8مواقع البحث

17,315,511,922,417,2مواقع التعليم

14,011,512,915,513,9مواقع الكتب, املوسيقا, برمجيات, الخ

13,99,211,511,013,5مواقع االفالم, املسلسالت

10,48,03,114,810,2مواقع املنتديات

10,56,99,34,710,1الصحف/اجملالت/مواقع اخبارية

7,24,33,05,66,9مواقع املعاجم

4,53,42,13,74,3مواقع التسوق

3,12,20,44,73,0مواقع اجلنس

2,41,52,21,22,3مواقع تابعة ملؤسسات عامة

0,80,00,00,00,7مواقع املصارف

0,41,90,00,00,4غير ذلك

0,92,03,20,01,0اليوجد جواب

265,4226,1224,0277,2262,1اجملموع

ن:4945

اجلدول االضافي 152. اقسام اجلرائد التي تتم قراءتها ) على حسب مجموعة االعمار ( ) % (

اجملموع16-18 12-15

22,927,624,9اخبار الرياضة

18,722,320,2مجلة االخبار

11,318,614,4كتاب االعمدة

9,914,411,8اخبار الصفحة الثالثة

4,16,14,9اخبار اقتصادية

1,01,61,3اخبار محلية/عناوين االخبار

0,20,30,2غير ذلك

50,841,346,9ال اقرء جرائد

0,30,10,2اليوجد جواب

119,3132,3124,8اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:3685
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اجلدول االضافي 153. اقسام اجلرائد التي تتم قراءتها ) على حسب نوع مكان االقامة ( ) % (

اجملموعالريفاملدينة

28,416,524,9اخبار الرياضة

23,312,920,2مجلة االخبار

16,49,614,4كتاب االعمدة

12,99,211,8اخبار الصفحة الثالثة

5,63,24,9اخبار اقتصادية

1,50,61,3اخبار محلية/عناوين االخبار

0,30,10,2غير ذلك

40,262,846,9ال اقرء جرائد

0,20,00,2اليوجد جواب

128,9114,8124,8اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:3685

اجلدول االضافي 154. اقسام اجلرائد التي تتم قراءتها ) على حسب نوع العائلة ( ) % (

اجملموعمفككةوحيدة االبوينمركزية واسعةمركزية

14,810,315,213,614,4كتاب االعمدة

20,514,923,324,020,2مجلة االخبار

12,27,58,514,211,8اخبار الصفحة الثالثة

5,22,24,04,04,9االخبار االقتصادية

25,420,921,024,524,9االخبار الرياضية

1,30,82,80,51,3اخبار محلية/عناوين االخبار

0,20,31,20,50,2غير ذلك

45,859,049,044,046,9الاقرء اجلريدة

0,10,80,00,00,2اليوجد جواب

125,5116,7125,0125,2124,8اجملموع

مت اخذ اكثر من اجابة

ن:3685
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تركيا البحث
 املتعلق مبعلومات حول املراهقني

ت ب م م 2013


