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  مشكالت الفتاة العربية المراهقة
  والدور المطلوب من وسائل اإلعالم

  المقترحات والتوصيات
  

  ))رؤية مستقبلية من منظور إعالمي مستقبلي (( 
  

وهي املعلمة والطبيبة   . للمرأة مكانة بارزة يف احلياة اإلنسانية ، فهي األم والزوجة واحلبيبة واألخت             
إن علم األنثربولوجيا هو العلم الـذي       (( و.  بناء األسرة والوطن     واملهندسة اليت تساهم بفعالية يف    

  ). 1)) (يبني باألدلة التارخيية أن املرأة هي املبدعة للحضارة ، إذ هي اليت ابتكرت التكنيك الزراعي 
والفتاة العربية املراهقة هي أم اجليل القادم ومربيته ، وهي معلمة وطبيبة ومهندسة املستقبل ، ومن                

ايـالء مـشكالا   )  تلفـاز  – إذاعة –صحافة (  كان لزاماً على املؤسسات اإلعالمية املختلفة   هنا
  . وقضاياها وحاجاا جل اهتمامها وعنايتها 

ويف مقالنا هذا سنعرف أوالً بسيكولوجية الفتاة املراهقة ، مث نقف عند إبراز املشكالت اليت تعانيها                
والدور املطلوب من وسائل اإلعالم اة هذه املـشكالت         وتعترض طريقها وتؤرق أيام شباا ،       

ونتائجها ، واحللول واملقترحات والتوصيات املقترحة يف هذا املقال لدرء اآلثـار الـسلبية هلـذه                
املشكالت اليت تقض مضجع الفتاة العربية املراهقة وحتيل أمجل سنوات صباها إىل أشقى السنوات              

رياً مؤسساً على معطيات علم التربية وعلم النفس ومن منظور إعالمي           وأمرها متهيداً حللها حالً جذ    
  . مستقبلي جديد 

  : سيكولوجية الفتاة المراهقة : أوًال 
إن املراهقة هي مرحلة االنتقال من الطفولة إىل الشباب ، وتتسم بأا فترة معقدة مـن النمـو                   -

ل الطفل الـصغري عـضواً يف       والتحول حتدث فيها تغريات عضوية ونفسية وذهنية واضحة جتع        
  . جمتمع الراشدين 

)) دوريت روجـز    (( فـ  . وتتعدد تعاريف املراهقة ، لكنها تتقاطع يف قواسم مشتركة أساسية            -
نستطيع تعريف املراهقة بطرق عديدة مثالً هي فترة منـو جـسدي ، وظـاهرة               (( : يقول  

  ) . 2)) (قة اجتماعية ، ومرحلة زمنية ، كما أا فترة حتوالت نفسية عمي
هي فترة عواطف وتوتر وشدة تكتنفها األزمات       (( : فيعرف املراهقة بقوله    ) ستانلي هول   ( أما   -

   ) .3)) (النفسية وتسودها املعاناة واإلحباط والصراع والقلق وصعوبات التوافق 
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لثة عـشرة   ومن الناحية الزمنية تشغل مراحل املراهقة يف حياة الفرد حيزاً زمنياً ميتد من سن الثا               -
) 12-11أي بـني    ( إىل التاسعة عشر أو قبل ذلك بعام أو عامني أو بعد ذلك بعام أو عامني                

وتبدأ مرحلة املراهقة بالبلوغ الذي هو اإلرهاص البيولوجي هلا ومؤشراً لبدايتـها ، والبلـوغ               
 وفيها  مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي اليت تسبق املراهقة وحتدد بداية نشوئها ،            

يتحول الفرد من كائن ال جنسي إىل كائن جنسي ، وبدء احليض يعترب مؤشراً على نضج الفتاة                 
  . هو متوسط بدء حيض الفتاة حسب أغلب علماء النفس / 13.5/املراهقة اجلنسي ، وسن 

 من أصعب السنني    16 إىل   12سنوات املراهقة األوىل والثانية من      (( بأن  )) اودمل  (( ويرى   -
 العالقات الشخصية يف البيت بني الفتاة املراهقة وأسرهتا فهي تثور على املراقبـة              من حيث 

   ) .4)) )والتوجيه وتبدأ بإرادة حرة والتصرف حبرية 
ومتتلئ حياة الفتاة العربية املراهقة بفرص دخول التجارب اجلديـدة ، واكتـشاف العالقـات               -

. حساس والقابليات والقوى العميقة يف الفـرد        إا فترة اإل  . اإلنسانية املؤثرة يف منو الشخصية      
فاملراهقة حتلم باحلب وباألشياء اجلميلة ، لكنها باملقابل تعاين أنواعاً خمتلفة من العطالة ، أمههـا                

  . العطالة االقتصادية والعطالة اجلنسية 
 وفكرا  ويلعب جسم الفتاة املراهقة وصفاا العضوية دوراً كبرياً يف تشكيل صورا عن نفسها             -

  . عن كيفية ظهورها يف أعني اآلخرين 
  . مشكالت الفتاة العربية المراهقة : ثانيًا 

  )) رؤية تربوية من منظور إعالمي مستقبلي (( 
وفيما يلي حبث معمق يف أهم مشكالت الفتاة العربية املراهقة وآثارها وانعكاساا ونتائجها وفـق               

  . بلية جديدة منهج تربوي نفسي ذو رؤية إعالمية مستق
  :  مشكالت عاطفية وجنسية – 1
متيل الفتاة ألن تبدو مجيلة الوجه وحسنة املظهر وأنيقة اللباس حتقيقاً لذاا األنثويـة ولرغبتـها                 -

  . باإلطراء وجذب الرجل إليها 
ومرحلة املراهقة تؤهل الفتاة للنضج العاطفي واجلنسي الذي ميكنها من التعلق بشاب من اجلنس               -

يندر أن يؤدي التقاء مراهقني وتبادهلما      (( وختتلف حالة احلب من فتاة ألخرى ولكن        . األخر  
احلب إىل توازي شدة احلب لدى الشريكني وإىل عيشهما حياة سعيدة انطالقاً من حبـهما               
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فال تسري أمور احلب بضروب التساوي ، والسرعة ، واهلناءة اليت يشعر            . العارم يف املراهقة    
  ) .5)) (نتيجة حبهم هبا املراهقون 

ولعل من أهم األسباب اليت تدفع الفتيات املراهقات إىل االجنراف وراء عالقات عاطفيـة هـو     -
  . احلرمان واجلفاف العاطفي األسري 

إحداهن ال تقـع يف     (( وتشري الدراسات املتعددة بصدد وقوع الفتاة املراهقة يف احلب إىل أن             -
ففي دراسة  . ت خالل سنوات املراهقة املبكرة واملتأخرة       احلب مرة واحدة ، بل عدداُ من املرا       

 4امرأة تراوحت أعمارهن بني اخلامسة عشرة والعشرين ، وجد النـديس أن             / 153/ضمن  
أشرن إىل أن مل يقعن يف احلب قط ، وأن عدداً ضئيالً من تلك النسوة وقعن يف احلب مرة                   % 

 مرات تقريباً ، وأن نصفهن أحبنب سـت         واحدة أو مرتني ، وأن ثلث النساء وقعن فيه مخس         
ومل تشر النتائج إىل شدة احلب أو إىل استغراق املرأة فيه ، إال أا تؤكـد                . مرات على األقل    

  ) . 6)) (زيف أسطورة احلب األول 
ومن املشكالت اجلنسية للفتاة املراهقة ، سوى اآلثار النفسية والصحية للحيض ، مشكلة احلمل               -

 يف  – نتيجة للعالقات اجلنسية العابرة أو االغتصاب        – على قلتهما    –البكارة  أو انفضاض غشاء    
  . وآثار العادة السرية على احلالة االنفعالية والصحية –حاالت نادرة 

وتعاين الفتاة العربية املراهقة يف مصر والسودان وبالد القرن األفريقي من مشكلة اخلتان اليت متثل  -
اهقة بدءاً من صدمة اخلتان النفسية الشديدة وآالمها املربحة وصوالً إىل           معاناة مستمرة للفتاة املر   

فقدان املرأة جلزء كبري من اللذة اجلنسية بعد الزواج وشعور الفتاة الدائم بفقـد عـضو مـن                  
  . أعضائها اجلنسية 

 97.5 باملئة للبنات املتعلمات مقابـل       66.2(( وتبلغ نسبة اخلتان يف مصر أرقاماً كبرية فهي          -
  ) . 7)) (باملئة للفتيات غري املتعلمات 

بدء الدورة الشهرية وآالمهـا واالحـتالم لـيالً ونقـص           : ومن املشكالت اجلنسية األخرى      -
  . املعلومات عن اجلنس 

  : مشكالت صحية ونفسية -2
 إىل إصابة الفتاة املراهقة   )) املرأة والصراع النفسي    (( أشارت الدكتورة نوال السعداوي يف كتاا       

الذي شخـصت   )) العصاب  (( العربية بعدد من االضطرابات النفسية ولكنها توقفت طويالً عند          



  4

ـ  كآبة وصداع مستمر يف نصف رأس الفتاة املراهقة ، ومخول وكسل ورغبـة يف              (( أعراضه ب
النوم ، أو ذلك األرق يف بعض الليايل ، أو تلك األحالم املزعجة ، أو ذلك اإلعـراض عـن                    

  ) .8)) ( اخل … أحياناً ، أو ذلك النهم الشديد لألكل األكل أو اجلنس
  : وجتمل الدكتورة السعداوي بعض العوامل املسببة للعصاب يف اتمع العريب 

  .  سيطرة األب أو األخ أو رجل آخر من األسرة -أ(( 
  . الفشل يف حتقيق الذات أو الطموح يف احلياة –ب 
  .  حرمان عاطفي من األهل –ت 
  . اجية معايري القيم األخالقية بني البيت العريب ووسائل اإلعالم  ازدو–ج 
  .  نظرة اتمع السلبية إىل الفتاة املراهقة ، وعمل املرأة وحقوقها عموماً –ح 
  )9)) ( إىل آخره … تسلط األم –خ 

 وتبين الدكتورة السعداوي معلوماا عن عصاب الفتاة املراهقة بناء علـى استقـصاءات ميدانيـة              
وعيادية مستقاة من دفاتر العيادة النفسية يف اجلامعات املصرية وتؤكد أن تقريـر املراقبـة العامـة                 

 تشري إىل   1973وأن دفاتر العيادة النفسية ذه املراقبة لعام        )) جامعة عني مشس    (( للشؤون الطبية   
  ) .10)) (ب بني الطال/ 6.2/ باملائة مقابل نسبة 9.1نسبة العصاب بني الطالبات هو (( أن 

وهي نسبة مرتفعة كما تؤكد الـدكتورة       . وهذه عينة عن معدالت عصاب الفتاة العربية املراهقة         
  ) 11)) (هذه نسبة مفزعة ومتثل يف حد ذاا مشكلة تستوجب الدراسة والعالج (( السعداوي 

  : ومن نتائجه السلبية . وعناء ال اية له 
I-       ا من أجل إرضاء الرجل سواء        يؤدي العصاب إىل الكبت ، فتكبت الفتاة املراهقة طموحا

  . أكان أباً أو أخاً ، وتكبت مشاعرها وعواطفها وخلجات أحاسيسها 
II-  العصاب يسبب القلق الذي حيد كثرياً من حيوية ونشاط الفتاة املراهقة .  

III-                تبلغ املشاكل اجلنسية يف فترة املراهقة للفتاة العصابية نسباً مرتفعة تبلـغ ضـعف نـسبة 
  ) .12)) (باملئة للفتاة الطبيعية / 20/باملئة العصابية مقابل / 41(( /الطبيعيات 

  :أما املشكالت النفسية اليت تعانيها الفتاة املراهقة العربية فال حصر هلا ومنها 
I-  اخلوف من املستقبل .  

II-  عدم أو ضعف الثقة يف النفس.  



  5

III-  اإلحساس بالقلق والوحشة والتوتر .  
IV- ين نتيجة حتيز األسرة للذكور وتفضيلهم على اإلناث عدم الثقة باآلخر .  
V-  عدم االختالط باجلنس اآلخر.  

VI-  رفض األهل لفكرة احلب .  
VII-  تمعوجود حالة من التضاد بني ما تريده الفتاة وما يريده منها ا.  

VIII-  اخلوف من املرض .  
IX-  اخلوف من االحنراف .  
X- ة واالنفعالية والنفسية عدم تفهم األسرة ملتغريات مرحلة املراهقة البيولوجي .  

XI-  املعاناة الدائمة نتيجة تسلط األهل واألخوة الذكور .  
XII-  النـزوع حنو االنطالق واحلرية واالصطدام بالقيود االجتماعية.  

XIII-  الغم والكآبة واحلزن .  
XIV-  احلساسية الشديدة للنقد .  
XV-  امللل.  

XVI-  الغضب والعدوان اللفظي والصراخ والكراهية .  
لنفسية اجلسيمة والكثرية اليت حتدق بالفتاة العربية املراهقة نستنتج أن التعامل املثايل            ومن هذه املشكالت ا   

معها هو معادلة صعبة نتيجة لتربتها السيكولوجية املأزومة فينبغي تنبيه اآلباء واألمهات إىل كيفية التعامل               
  . فتاة املراهقة أو حياا السوي مع بنام ألن أي خطأ مستتبع بالضرورة بثمن فادح قد يهدد شخصية ال

  : مشكالت اجتماعية -3
تتزايد أمهية العالقات االجتماعية للفتاة املراهقة بتقدمها من الطفولة إىل املراهقة ، وذلك بسبب               -

تشعب العالقات من جهة تأثريها على خمتلف مناحي حياا من جهة ثانية ويلعب االستحسان              
مها وصفاا العضوية تلعب دوراً كبرياً يف تشكيل صورا         دوراً كبرياً يف شخصية املراهقة فجس     

  .عن نفسها وفكرا عن كيفية ظهورها يف أعني اآلخرين 
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وال شك أن الفتاة املراهقة اليت حتظى بتقبل قريناا وأقراا تتمتع حبياة اجتماعية طبيعية خالفـاً          -
ى الذات وعدم الرضى عن عالقاـا       ملن ترفضها قريناا فيغلفها احلزن واالنزعاج والتقوقع عل       

  . االجتماعية 
  . وتتعامل الفتاة املراهقة مع الوضع االجتماعي واالقتصادي ألسرا حبساسية شديدة  -
  . وينعكس هذا الوضع على سلوكها برمته وأساليب تربيتها  -
 ذات  وتعامل الفتاة املراهقة مع أهلها يسري يف خطني متوازيني ، فهي تطلب املشورة منـهم يف                -

  . الوقت الذي تسعى فيه لالستقالل عنهم بغية توكيد ذاا املعنوية 
ويلعب تفضيل معظم األسر العربية للذكور على اإلناث دوراً كبرياً يف زعزعة بنيان شخـصية                -

الفتاة املراهقة وخاصة بعد أن تفرض األسرة عليها قيوداً شديدة ، وال سيما يف مراقبتها ومنعها                
 شاءت خبالف أخيها الذكر مع نزعة تسلطية أسروية ثقيلة الوطأة على كاهـل    من اخلروج مىت  
  . الفتاة املراهقة 

  : ومن القيود األوىل اليت تفرضها األسرة العربية على الفتيات املراهقات 
I-  صداقة –حب (( منع إقامة أي نوع من العالقات مع اجلنس اآلخر  . ((  

II-  فرض الزوج يف أغلب األحيان.  
III- ل الفتاة املراهقة الفردية حنو الفن والغناء قمع ميو.  

وتتمسك معظم األسر العربية الدعوى إىل الفضيلة واألخالق وتتخذ من هذه الدعوى ذريعـة               -
  . لقمع الفتاة العربية املراهقة 

وما أمجل الدعوة إىل اخللق القومي إذا مل تقترن بقمع تطلعات الفتاة املراهقة ، ألن علماء النفس                  -
)) أدلـر   (( اع يؤكدون على الوشائج اليت تربط القيم واملبادئ الفاضلة بالسلوك يرى            واالجتم

، وهي بالتايل جزء من التنظيم الذي يـسيطر علـى           )) مكافئة للسلوك االنساين    (( بأن القيم   
  ) . 13)) (سلوكنا ويعكس حاجاتنا يف إطار النظام االجتماعي الذي نعيش يف ظله 

  . عربية املراهقة االجتماعي يسري حنو حتقيق القيم االجتماعية السائدة وهكذا فسلوك الفتاة ال
  .ويتأثر تأثرياً كبرياً باملنظومات االجتماعية والثقافية واالقتصادية للمجتمع واألسرة 

  
  .الدور المطلوب من اإلعالميين العرب ووسائل اإلعالم المختلفة : ثالثًا 

  : واملقترحات والتوصيات 
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ره احليوي واهلام يف التعريف بقضايا ومشكالت اتمعات اليت ميثلها ولكن ما زال             لإلعالم دو  -
يف بالدنا العربية بعيـداً عـن مهـوم         ))  إذاعة   – تلفاز   –صحافة  (( اإلعالم بوسائله املختلفة    

  . ومشكالت وحاجات الفتاة العربية املراهقة ال يالمسها إال بشكل سطحي وعرضي 
اجات الفتاة العربية املراهقة االهتمام والعناية ، وال يتم ذلك إال عرب            فيجب إيالء مشكالت وح    -

تبين استراتيجية خطاب إعالمي عريب شامل وموحد تعميمه على كافة وسائل اإلعالم العربية ،              
ينطلق من ارهاصات مرحلة املراهقة وتداعيات وآثارها ونتائجها املختلفة على الفتاة العربيـة             

عرب قنواته املتنوعة سلسلة متكاملة من منظومـات سـيكولوجية وتربويـة            املراهقة ، ويوظف    
واجتماعية وثقافية ترتقي بأوضاع الفتاة العربية املراهقة حنو حياة مليئة بالنشاط واحليوية والعمل             

  . واإلبداع والعطاء والفرح عوضاً عن اخلمول والكسل والعطالة والكآبة واحلزن 
ميني العرب واستراتيجيتهم ملشكالت الفتاة العربية املراهقة مـن         وجيب أن تنطلق رؤية اإلعال    

  : االعتبارات التالية 
اإلميان بكون الفتاة العربية املراهقة كائن إنساين له طموحات وآمال ، وله مطلق احلرية يف تقرير                 -1

  . مستقبله املهين والزوجي واحليايت مبلء إرادته وحريته 
  . ملراهقة يف احلياة الكرمية الالئقة داخل األسرة وخارجها اإلميان حبق الفتاة العربية ا -2
  . اإلميان حبقها يف مستوى معيشي يتالءم مع منوها اجلسدي والعقلي والروحي واملعنوي  -3
  .اإلميان حبقها يف العمل ويف تكافؤ الفرص واختيار الشريك  -4
فس وعلم التربية وعلم االجتماع     النظرة إىل الفتاة العربية املراهقة نظرة علمية ترتكز على علم الن           -5

  . وفق منظور إعالمي واقعي مستقبلي 
وفيما يلي بعض املقترحات والتوصيات ملعاجلة مشكالت الفتاة العربية املراهقة اآلنفة الذكر والـيت              

  : نقترحها كربنامج مستقبلي إعالمي على اإلعالميني العرب وهي 
صحيفة تتصدى ملشكالت الفتاة العربية املراهقة      جيب ختصيص برامج تلفزيونية وإذاعية وأعمدة        - 1

من منظور تربوي إعالمي متطور بإشراف خنبة من املربني وعلماء النفس واإلعالميني ، على أن               
تقدم هذه الربامج اهلادفة بطريقة معاصرة وجذابة بعيداً عن االبتذال وتذيعها فتيات شـابات ،               

  :ادفة املهام التالية وتوكل هلذه الربامج اإلعالمية التربوية اهل
I-               أن حتافظ وسائل اإلعالم العربية على شخصية الفتاة العربية املراهقة وأن حتميها من التقليد

والتماهي مع برامج الفضائيات الغربية واألمريكية اليت تروج االبتذال األخالقـي والعوملـة       
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ه إىل متابعتـها الفتـاة      الفكرية والنفسية ، وذلك بإعداد برامج ثقافية وترفيهية قيمة تتوج         
  . املراهقة 

 ولكننا سوف لن نستطيع قسر الفتاة على عدم مشاهدة الفضائيات الغربية ، وعندها نتـساءل                -
وكيـف  ))  أفالم خالعـة     -أفالم إثارة   (( كيف هلذه أال تتأثر بربامج الفضائيات الغربية        : حبزن  

  تستطيع إخفاء هذا التأثر وأن تتظاهر بشيء خمتلف ؟ 
  يف ميكن أال يتحول هذا التأثر إىل فعل ؟؟ وك

ولإلجابة عن هذه التساؤالت املقلقة نكمل ذكر املهام األخرى امللقاة على عـاتق اإلعالمـيني        
  : العرب وبرامج وسائل اإلعالم العربية ففيها بعض األجوبة 

II-           بية املترتبة علـى    تقدمي الدعم املعنوي والثقايف للفتاة املراهقة ، وذلك بتعريفها بالنتائج السل
العالقات العاطفية العابرة ذات الطابع اجلنسي ألا وليدة رغبات واندفاعات مرحلة املراهقة            
وكذلك ينبغي شرح مفهوم احلب القائم على مرتكـزات واقعيـة وتكـافؤات منطقيـة               
وشفافيات نبيلة ألنه احلب الصادق األقرب إىل الصمود والبقاء وهو الذي يتأسـس عليـه               

(( ج السعيد إذاً على وسائل اإلعالم أن تقدم الصورة اجلميلة والنبيلة للحـب كــ                الزوا
  ) 14)) (فرصة للمشاركة يف املسؤولية والوفاء العاطفي وتقبل األخر كما هو يف الواقع 

III-               ـا وحـدها الكفيلـةتوعية األبوين والفتاة العربية املراهقة بالتربية اجلنسية الصحيحة أل
 الربامج اخلليعة وآثارها وضد طرائق االبتزاز واالستغالل اجلنسي الـيت           بتحصني البنات ضد  

  . يتبعها بعض الشباب ونقترح تدريس بعض مفاهيم اجلنس يف املدارس العربية 
IV-                أن تشجع وسائل اإلعالم العربية الفتاة املراهقة على مزاولة اهلوايـات املفيـدة كالرسـم

  . الكتابة واخلياطة وكل ما هو مفيد ومسلي واملوسيقى واألشغال اليدوية واملطالعة و
  تربية الوجدان والعواطف والذوق واملهارات وامليول حنو الفنون اجلميلة : وبالتايل 

V-              أن تدعوا وسائل اإلعالم الفتاة العربية املراهقة لتخليصها من كل األفكار والرواسب السلبية
  . حليض والدورة الشهرية وسوامها اليت تعيق منوها النفسي واجلسمي السليم املتعلقة با

VI-                أن يرتكز اخلطاب العريب اإلعالمي املوجه إىل الفتاة املراهقة العربية على قاعـدة معرفيـة
  . سيكولوجية وتربوية واضحة 
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VII-            السورية الناطقة  )) املسرية  (( دمج الفتاة املراهقة يف العمل اإلعالمي كما يف جتربة صحيفة
  . يت حيررها شباب وشابات يف مرحلة املراهقة باسم احتاد شبيبة الثورة ال

VIII-               أن تقوم وسائل اإلعالم العربية بعملية توعية شاملة ومستمرة للفتاة املراهقـة مـن
  . خمتلف النواحي 

IX-   أن تكافح وسائل اإلعالم بطالة املرأة ملا للبطالة من آثار سلبية ال حتصى على الفتاة املراهقة  
X-     ية اجلهل والتخلف والعادات والتقاليد البالية وكل ما يعيـق          أن حتارب وسائل اإلعالم العرب

  . النمو النفسي والتكيف االجتماعي السليم للفتاة املراهقة 
XI-             ا المتداد التعليم األساسي ليـشملحض وسائل اإلعالم املؤسسات التعليمية العربية ودعو

  . سة املرحلة الثانوية لكي ال تبقى الفتاة املراهقة خارج أسوار املدر
XII-              الدعوى لتطبيق االختالط يف املدارس وإزالة الفروقات اليت متيز الذكور يف املناهج التعليمية

  . العربية 
XIII-                أن تكرس وسائل اإلعالم العربية قيم األخالق الفاضلة لتنهل مـن معينـها الفتـاة

  املراهقة العربية 
XIV-          معلومـات   التعريف بأسباب النـزاعات الزوجية بغية تفاديها مـستقبالً وتقـدمي 

  . صحيحة عن الزواج املثايل الناجح وإعداد الفتاة لئن تكون أماً وزوجة وعاملة منتجة 
XV-  أن يتسم اخلطاب اإلعالمي بالشمول والتكامل والواقعية واالعتدال والعلمية والدميومة .  

XVI-             الدعوة لئن تستفيد الفتاة املراهقة من الضمان االجتماعي وخاصة التأمني الـصحي
عي والدعوة لتوفري مالجئ ومدارس للفتيات املراهقات واللقيطـات واملعوقـات           واالجتما

  . واليتيمات 
XVII-                ًتمع بدءاً من العائلة وصـوالإعداد الفتاة العربية املراهقة لتكون قوة فعالة يف بناء ا

  إىل املعمل 
نامج عمل فهو   نضع هذا املقال التحليلي يف خدمة وسائل اإلعالم العربية لتتخذ منه بر           : وأخرياً  

  . يرتقي بالفتاة املراهقة العربية وجيابه مشكالهتا برؤية تربوية إعالمية مستقبلية 
  

  رآوبعبد محمد محمد 
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