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المراهقة 
هييم مرةلييي ية ع ييي ميي  الة يياا   يية     ييا المراهقةةة 

 عتمييا إلاإن ييا  عليي     جيي ا و اةةشيي  اليفليييأو  ليفيي ا
.اآلةا على 

ميييا  ععييي   يييرل الةيييالفو  ع يييل  فعييي  يفل ييي  ، جييي ا
 ر  ونييب ةالضييةي. االةييا مييا  عييب  و  يياير ة ييةتب 

. ةير قييي ا يير   قييي ج يي و  اسيي   امزاجيي  لييبو عييو  
.ةا األ  قا  أه  م  اآل  ة  

مييور األعييو  ةا ةتييى تعتواجييب األسييرا ة عمل ييا وقتييا  يي 
 تمييرأ   ييم انترييار نقيييي تييواز  ج  يي ا. لشيي  ا  شيي  ا 

تةيي و  ورايي  أن يياهييبا الفتييرا، نقيي   ل يي  ةعيي  األ عييار 
.ةس يي، لعن ا تةس  العالقي ةشع  عة ر

عونييوا  .موضييو مفتوةييا أل  مجييا  ال وااترعيي •
ةنييا    عنيي ما أل سييتمعوا  لآلةييا  لالييب  عمثييا  

“سؤا  يرةو  عل    أ  
)أو  المراهييي الجييي ا  عنييي ما  عيييو   واتجنةييي •

قيييو     معييينع، ألنيييب  يييم ةاليييي اضييي (  أنيييت
عل  ا  ةقا. واأ  تن م    معنعش ا  أ

. عييي  شييي   ةاسيييتمرار اوأ  تمييي ة واةييياول•
 ةتاج أ   شعر ةالتق  ر.

، علييى سيية   بالسيي ر ي منيي  إهانتييب أو واتجنةيي •
ا لعييي المثيييا  عنييي ما  عةييير عييي  أ عيييار تةييي و

سابجي أو مجنوني.
عيي  أنشيييي  سييتمت   وامعييب. اةةثيي  اوقتيي  وااقضيي  •

.ت ا معبلمشارع ة ا عال الير   
 وا. ايلةيي  يفلعيي أسييلو  ة يياا  واةترميي او واتقةليي •

ةنف  الير قي.  منب أ   عاملع
مييييزاج ممعيييي . إبا  ةسيييي علييييى أوا ةييييا ر•

  أنييب علييى الييرا  ميي  بليي     معيينع ت عتقيي ا
ية ييي  أو ال واالعالقيييي،  استشييير  يييم اليييتةع 

المراهق  .أ  ا م عل  نف  
مثييي ، ألنيييب ار ييي عث واواسيييتمع  القلييي  واتةييي ث•

 يييتعل  المراهييي  إبا عيييا   :األشييي ا  جم ييي 
 عل  أنب س ت  سماعب.

يفييي  للتةييي   العنييي ما  ييي تم وا عث يييرا انتة ييي •
التلفييييياز أو  واأو تشييييياه  ارؤوتقييييي .    مععييييي 
أ رل.م ا   ةوا  تقوم

 CAMFiCلـ  المراهقة والصحةمجموعة  : المؤلفو
سيغريد إيكليسياس ترجمة:           CAMFICة لـ  الصح مراهقة وال  ةمجموع  :المراجعة العلمية 

إلفيرا زارزا الرسوم:   CAMFiCالصحي  عليممجموعة الت  ألونسو،  لور    و  روج ر ةا  ا المراجعة التحريرية:
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