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المراهقـــــــة :خصائصها ،ومشاكلها ،وحلولها
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اإلهــــــداء
أهدي هذه الدراسة إلى أبنائي المراهقين :أشرف،
وأمين ،وعزالدين ،ومريم.
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المقدمــــة:
تعد فترة المراهقة من أهم الفترات التي ممير ا يإل اان يإل في ياإلتي
الطباعاة ،ال ممكن اعتبإلرهإل فترة مياد ددميد .اإلاضيإلفة لليك نهن يإل
فتيييرة انتقإللاييية قلقييية يردييية ،منتقيييل فا يييإل الفييير مييين الطفهلييية نحيييه
الردهليية .قييد التلييب البييإلي ه ف ي تحدمييد اييدامت إل ن إلمت ييإل اشييكل
قاييي  ،مرديييل لييي لليييك تنيييه طبيييإلئل الشيييعه  ،تعيييد فقإلفإلت يييإل،
اليييتدل الفتيييرات ال،مإلناييية ،تبيييإلمن المنيييإلط ال رافاييية ،تنيييه
البائإلت المنإللاة.
ل ا نييإل علييم اليينفل التقلاييدب قييد اعتبرهييإل فتييرة أ ميية قل ي تييهتر
اضطرا  ،لال أ علم النفل الحدمث اعتبرهإل فترة عإل مة طباعاة
ف م إلر نمه اان إل  .أن ر من هياا ،فقيد عهل يز أ مية المراهقية
ف ي ضييها مقإلراييإلت م تلفيية ،من ييإل :المقإلرايية التإلرم ايية ،المقإلرايية
الباهلهدايية ،المقإلرايية النف يياة ،المقإلرايية االدتمإلعايية ،المقإلرايية
األنتر اهلهداة ،المقإلراة التراهمة...
هاا ،قد ظ رت راسإلت عدمدة يهل المهضه غرايإل ريرقإل ،منيا
أ أصيييدر سيييتإلنل هيييهل( )G.Stanley Hallأ ل نتيييإل ييييهل
المراهقة سنة 1904م ،1تبع ف ل فر مد ابحث يهل المهضه
نف يي سيينة 1915م .تنييدرب احييهم المراهقيية ضييمن علييم اليينفل
النمييإلئ أ االرتقييإلئ اليياب معنييك اتطييهر الفيير في م تلييب مرايلي
العمرمييية ،فييي لاإلئاييي الباهلهداييية ،الفا،مهلهداييية ،العقلاييية،
العإلطفاة ،النف ياة ،االدتمإلعاية ،ال قإلفاية...؛ سيهاا أنإلنيز هيا
المرايييل ال يياكهلهداة مترااطيية الحلقييإلت المفإلصييل أم م ييتقلة عيين
اعض إل البعض .من هنإل ،مدرس علم الينفل النميإلئ أ االرتقيإلئ أ
التطييهرب أ التتبعيي سيياكهلهداة الطفييل ،سيياكهلهداة المراهيي ،
سيياكهلهداة البييإلل أ الرارييد ،سيياكهلهداة الشييإل  ،سيياكهلهداة
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- Hall, G. S: Adolescence: Its psychology and its relations to
physiology, anthro-pology, sociology, sex, crime, religion, and
education (Vols. I & II).New York: D.Appleton & Co.1904.
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الشييا هلة أ الك هليية ...قييد تييهفر هيياا العلييم امن يي،ات الباهلهداييإل
التطهرمة نمإل عند ار من المإلرك مندل...
مإل ال مهضه المراهقية قضياة لريكإللاة مؤرقية  ،ت اير ن ايرا مين
الحبر في األ سيإلط النف ياة االدتمإلعاية التراهمية ال قإلفاية ،...ايل
أصييبه هيياا المهضييه الشييإلئ ماييدانإل ريبييإل م ييرب المراي األسييتإل
المكه المؤطر المشرل عليك ييد سيهاا .اإللتيإلل  ،محتيإلب لليك
مدارسيية علمايية عماقيية ،تحلاييل اسييتقرائ رييإلمل ،مقإلرايية نف يياة
ادتمإلعاييية عدداييية يقاقاييية ،ا اييية الحيييد مييين مييين م مهعييية مييين
المشييإلنل التيي مت ييب فا ييإل تعلامنييإل المعإلصيير ،السييامإل ااعيييدا ب
ال إلنهب ال إلمع من .
ل اً ،مييإل المراهقيية ل يية اصييطديإل تهقاتييإل؟ مييإل تإلرم ييإل؟ مييإل أهييم
النظرمإلت المقإلراإلت الت تنإل لز المراهقة؟ مإل أهيم العهاميل التي
تتحكم فا إل؟ مإل مهقب علم النفل من إل؟ ميإل لاإلئاي إل العضيهمة
النف يييياة االدتمإلعايييية االنفعإللايييية؟ مييييإل أهييييم مشييييكدت إل الااتايييية
المهضييهعاة؟ مييإل عدقيية المراهيي اإللمدرسيية؟ مييإل أهييم الحلييهل
التهدا إلت ااررإل ات لمعإلل ة أ مة المراهقة؟
تلكم أهم األسئلة الت سهل نحإل ل اادإلاة عن إل ف مهضهعنإل هاا.
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تعريف المراهقـــة لغــة واصطالحا وتوقيتا:
ممكيين تعرمييب المراهقيية ل يية اصييطديإل تهقاتييإل ا ايية ف م ييإل
ف مإل قاقإل علك النحه التإلل :
المراهقــــة في اللغــــة:
قإلل اان منظهر في ( ل يإل العير ) في ميإل ة رهي  ":مني قيهل م :
غييدم مراه ي  .أب  :مقييإلر للحلييم  ،راه ي الحلييم  :قإلرا ي  .ف ي
يييدمث مهسييك ال ضيير  :فلييه أني أ رك أاهمي ألرهق مييإل ط اإلنييإل
نفرا .أب  :أغشإلهمإل أع ل مإل  .ف التن،مل  :أ مرهق مإل ط اإلنيإل
نفيرا  .مقيإلل  :طلبيز فدنيإل يتيك رهقتي  .أب  :يتيك نيهت مني ،
فرامإل ألا رامإل لم مهليا  .رهي ري هف فيد أب  :نيإل أ ل
أفد  .الره  :العظمة  ،الره  :العاب  ،الره  :الظلم  .ف
التن،مل  :فد م إلل ا إل ال رهقيإل أب  :ظلميإل  ،قيإلل األ هيرب :
ف ها اآلمية الرهي اسيم مين اارهيإله  ،هيه أ محميل علاي ميإل ال
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مطاق  .ردل مره ل ا نإل مظن ا ال ها " .
معني هياا أ المراهقية نلميية مشيتقة مين فعييل رهي  ،امعنيك قييإلر
فترة الحلم البلهغ .قد تدل المراهقة علك العظمة القهة الظلم .
من د ية ألير  ،تعني المراهقية ( ،)Adolescenceفي المعيإلدم
ال رااة ،االنتقإلل من مريلة الطفهلة للك مريلية الردهلية .مين فيم،
ف ي م ييإلفة مناية فإلصييلة اييان ع ييدمن أ اييان فترتي 11 12سيينة.
تعن المراهقة  ،ف قإلمهس الر س( )Larousseالفرن ي  ،3تلي
الفتييرة ال،منايية الفإلصييلة اييان ياييإلة الطفهليية ياييإلة الردهليية ،تتمايي،
ا إلصاة البلهغ .من فم ،تبدأ المراهقة ف فرن يإل مين ال ينة العإلريرة
عند البنإلت ،ف ال نة ال إلناة عشرة عند الانهر.
 - 2اان منظهر :لسان العرب ،مإل ة ره  ،ييرل اليراا ،ار صيإل ر ،ااير ت ،لبنيإل ،
طبعة2113م.
3
-A Regarder: Le Petit Larousse, Paris, France, 2004.
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 المراهقـــة في االصطـــالح:
تعتبر المراهقة فترة مر ر عبهر انتقيإلل مين مريلية الطفهلية لليك
مريليية الررييد الردهليية .اإللتييإلل  ،ف ي مريليية االهتمييإلم اإلليياات
الميير ة ال ييد علييك يييد سييهاا ،مريليية انتشييإلل اليياات ال ايير
العإللم .من فم ،تت ا المراهقة أاعإل ا فدفة :اعدا ااهلهداإل (البلهغ)،
اعييدا ادتمإلعاييإل (الشييبإل ) ،اعييدا نف يياإل(المراهقيية) .ميين فييم ،تبييدأ
المراهقة " امظإلهر البليهغ ،ادامية المراهقية لا يز ائميإل اضيحة،
تحدمد مإل قيد
ن إلمة المراهقة تهت مل تمإلم النضج االدتمإلع ،
4
صل للا الفر من هاا النضج االدتمإلع ".
ااييد أ هنييإلك ميين الممايي ،اييان هييا الماييطلحإلت اتإلتييإل ،اييل معتبرهييإل
مترا فية  ،السييامإل مايطلح المراهقيية الشييبإل  ،نميإل متضييه لي
دلايييييإل عنيييييد لرمك يييييه ( )Eriksonلليييييدر( ،)Elderأ سيييييهاال
( ،...)Ausubelعلك الرغم من الفيهاره الدقاقية اان ميإل ،نميإل متبيان
ل ي اضييحإل عنييد ناهمييإل ( )Newmanالبإليييث الم را ي أيمييد
أ ب  -مي د . 5 -فإللمراهقيية مف ييهم سيياكهلهد اإلمتاييإل  .في يييان،
معييد مف ييهم الشييبإل ماييطلحإل ادتمإلعاييإل اإللتحدمييد .هنييإلك ميين مق ييم
المراهقة للك فدم مرايل  ،م ل :سيهلافإل ( ،)Sullivanأ لميل
مرايل  ،م ل :اله (...)Blos
المراهقييية مف يييهم اصيييطدي ييييدمث ،نتيييإلب ال يييهرة الاييينإلعاة
العلمايية التقنايية ف ي القيير التإلسييل عشيير الميياد ب ،نتييإلب التقييدم
الحضييإلرب الحييإلل  .ف ي هيياا ،مقييهل أيمييد أ ب":نعتبيير المراهقيية
انتشإلفإل ددمدا مرتبطإل اإللتقدم الانإلع التطهر الحضإلرب ،فإلل ر
نف ي لييم معييرل المراهقيية علماييإل ،لال في اداميية هيياا القيير .ففي سيينة
1914م ظ ر أ ل مؤلب عن ساكهلهداة المراهي للعيإللم األمرمكي
 - 4انظيير :للايييل ما إلئاييل معيييه  :مشككتالا المكككراهقين فككي المكككدن والريكككف ،ار
المعإلرل امار ،القإلهرة ،طبعة 1911م ،ف.21:
 - 5أيمييييد أ ب :سككككيتولوجية المراهقككككة ،منشييييهرات م ليييية الدراسييييإلت النف يييياة
التراهمة ،الراإلط ،الم ر  ،الطبعة األ لك سنة 1996م ،ف.13-12:
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سيييتإلنل هيييهل ( )S.Hallالييياب معتبييير المؤسيييل األ ل ل ييياكهلهداإل
المراهقة ،هه أيد تدماة ڤهندت ( )Wundtف ألمإلناإل.
غايير أنيي اييإللرغم ميين يدافيية انتشييإلل المراهقيية علماييإل ،ف نيي ميين
الاييييعب ال يييي،م التييييإلم اييييه الم تمعييييإلت اان ييييإلناة ال ييييإلاقة علييييك
الم تمعييإلت الايينإلعاة لييم مكيين معييرل الفيير لييدل نمييه تطييهر
مريليية المراهقيية نمريليية م ييتقلة متمايي،ة.ل ل الفضييل ف ي هييا
الم ييييهلة محتييييإلب للييييك أاحييييإلم ادتمإلعايييية أنتر اهلهدايييية ن اييييرة
قاقيية .اليياب ممكيين قهليي هييه أ هييا المريليية علييك الييرغم ميين
ده هإل مر ر الش ص ا إل ،ف مدت إل ال،مإلناة لم تكن ا اا الطهل
6
الاب تعرف الاهم".
علك العمهم ،ف مة تعيإلرمب عيدة للمراهقية ،ف ي " تلي الفتيرة التي
تمتييد مييإل اييان البلييهغ الهصييهل للييك النضييج المييؤ ب للييك االاييإل
ال ن  ،ياث ستال األق إلم الم تلفة لل إل ال ن لليك أقايإلهإل
. - 6أيمييد أ ب :المراهككو والعالقككاا المدرسككية ،مطبعيية الن ييإلج ال دمييدة ،اليييدار
الباضييإلا ،الم يير  ،الطبعيية ال إلل يية 2111م ،ف .9:قييد نيير البإليييث م مهعيية ميين
األسإل الت تتحكم ف هاا الطيهل اقهلي  ":ل التقيدم الاينإلع التطيهر التكنهليهد
سييإلهمإل م ييإلهمة نباييرة ف ي لل ي هييهة نباييرة اييان مريليية اداميية التمييدرس اييان فتييرة
ياهل الفر علك م نة معانة ،تتاه ل المشإلرنة الفعإللة ف الحاإلة االدتمإلعاة.
ل الفترة ال،مإلناة الطهملة الممتدة ايان الطفهلية الرريد أ ديدت إل الحضيإلرة الاينإلعاة
المعإلصرة الت تتطلب مين الفير قيدرة عإللاية مين التكايب ،ميل مهاقيب العميل الم ني
البناية االقتايإل مة الب ياطة ،فليم مكين متطليب
الاب سامت ن .أميإل الم تميل ال،راعي
من أفرا سه لبرات ا اطة متهلك اآلاإلا عإل ة نقل إل لليك أانيإلئ م عين طرمي التقلايد
المحإلنيإلة في معظيم األياييإل .غاير أ هياا الاينب ميين التعليام التلقيإلئ الطباعي قييد
لك من تإلرمخ اان إلناة ،لل اان إل في مريلية الت ايص الم ني اليدقا  ،الياب
ايييد اييان اان ييإل المفكيير اييان اان ييإل الاييإلنل أ
متطلييب من ي الم،ا ديية ف ي
العملي .ل نييل عمييل م ن ي أصييبه مقتضي ميين صييإليب ااعييدا العلم ي المتييان؛ ممييإل
م عل ي منف ي سيينهات عدمييدة قييد تقييإلر ناييب معييدل ياإلت ي ف ي الييتعلم االنت ييإل
المعرف .
هييا الفتييرة ال،مإلنايية الطهمليية التي مقضييا إل الفيير اان ييإلن في هيياا الهضييل تح ي
انه لإلف من الهده الاب لم تكن تعرف األداإلل المإلضاة ف ياإلت إل الب ياطة؛ مميإل
لييد ااي ييإلس الييهع امريليية لإلصيية فيي الهدييه البشييرب ،مريليية ل ييإل فقإلفت ييإل
يإلدإلت إل أسلها إل ال إلف ف الحاإلة ،ه مريلة المراهقة ".ف.9:
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ف ي الكفييإلاة ،ف ي المرايييل الم تلفيية لييد رة الحاييإلة .ف ي الحقاقيية ،
س يهل التكتمييل مريليية المراهقيية لال عنييدمإل تاييبه دماييل العملاييإلت
الضر رمة لإللاإل الحمل اافرا نإلدحة"7.
متما ،هاا التعرمب اتف ار المراهقة ف ضها لاإلئا إل العضهمة
الباهلهداة  ،اإللترنا ،علك البلهغ االاإل ال ن لاهصإل.
هنإلك من معرل المراهقية اهن يإل" يإللية مين النميه تقيل ايان الطفهلية
اييان الردهليية أ األنهفيية  .ل فتييرة العميير الممكيين تحدمييدهإل ادقيية،
ألن ييإل تعتمييد علييك ال ييرعة الضيير رمة فيي النمييه ال ييم  ،هيي
متفإل تييية ،اانميييإل أ عملاييية النميييه ال ييياكهلهد لا يييز غاييير محيييد ة
فح ييب ،لنمييإل هي غإلمضيية أمضييإل .ميين غايير ال ي ل أ تفيير هييا
المريلة من ياإلة اان إل يتك مابه الفر نإلماإل ااهرة نلاة .ممإل
الرميييب فاييي أ هييياا محيييدم اعيييد العشيييرمناإلت .عليييك نيييل ييييإلل،
فلألغرا العملاة  ،ف ها الفترة من النإلياية ال ياكهلهداة تشيمل
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أ لئ األفرا الامن هم ف العقد ال إلن من الحاإلة".
م ييييتند هيييياا التعرمييييب اليييياب اييييان أمييييدمنإل للييييك المقتييييراان النمييييإلئ
ال اكهلهد  ،اإللتهقب عند ال ايإلئص النمإلئاية النف ياة للمراهقية
صعهاة التحدمد الدقا .
الت تتما ،اإلل مه
من د ة ألر  ،تعيرل المراهقية في ضيها المعطيك االقتايإل ب.
من فيم ،فيإللمراه هيه" لي الفير الياب تقيل سين ايان سين البليهغ
سيين االعتمييإل علييك اليينفل اقتاييإل مإل .مشييمل هيياا التعرمييب الييانر
فق .أمإل األن ك ،ف فترة المراهقة ه تل الفترة التي تقيل ايان سين
البلهغ سن ال ،اب"9.
عليك العمييهم ،فإللمراهقية هي فتيرة انتقييإلل مين مريليية الطفهلية للييك
مريليية الررييد الردهليية ،أ ه ي فتييرة انتقييإلل ميين مريليية التبعايية
للهالدمن للك مريلة االستقدلاة االعتمإل علك الاات ،أ ه مريلة
7

-Ford and Beach: Encyclopedia of the social Science, Volume
1.pp:171-172.
. - 8نهرب الحإلفظ :المراهو ،المؤس ية العرااية للدراسيإلت النشير ،ااير ت ،لبنيإل ،
الطبعة ال إلناة  ،1991ف.22:
. - 9نهرب الحإلفظ :المراهو ،ف.22:
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البلهغ االسيتعدا للي ،اب العميل تحميل الم يؤ لاة ،أ هي فتيرة
االنتقإلل من عإللم المدرسة للك عإللم العمل انإلا األسرة.
 التحديد الزمني للمراهقـــــة:
تعد المراهقة فترة انتقإلل من عإللم الطفهلة للك عإللم الشبإل النضيج
الردهلة .تعد أمضإل م إلفة مناة فإلصلة اان 11 12سينة ،أ ايان
 21 12سيينة ،أ اييان  24 12سيينة ،أ اييان  24 11سيينة ،أ اييان
 22 11سيينة ،أ اييان  19 11سيينة ،أ اييان  21 13سيينة ،أ اييان
19 13سيينة ،أ اييان  21 14سيينة ،أ اييان  19 12سيينة ،أ اييان
أ نن يك م مهعية مين
 21 11سنة ،أ ايان  24 14سينة ،
المؤررات ال،مناة األلر الت التلب يهل إل الدراسه البإلي ه .
ااد أ هيا الفتيرات ال،مناية الم تلفية تتفيإل ت ،اشيكل مين األريكإلل،
ي ب المنيإلط الحيإلرة البيإلر ة المعتدلية .قيد تمتيد المراهقية عنيد
اعييض العلمييإلا للييك سيين ال دفييان ،اييل ممكيين الحييدمث عيين مراهقيية
متهلرة عند الك هل.
ممكن الحدمث عن ادامة المراهقة سيط إل ن إلمت يإل  ،أ ميإل م يمك
أمضإل اإللمراهقة المبكرة(14-11سينة) التي تتماي ،ات ايرات سيرمعة؛
المراهقة المتهسطة(19-14سنة)  ،هي مريلية انتميإلل الت ايرات
الباهلهداة؛ المراهقة المتيهلرة( 21-19سينة) مايبه فا يإل اان يإل
راردا اإللتارفإلت المظ ر .
علك أب يإلل ،فإللمراهقة فترة مناة ممر ا إل الفتك أ الفتإلة ميإل ايان
 24 12سييينة ،أ ايييان  25 14سييينة ،أ ايييان  11لليييك  25سييينة ،
اإلالنتقإلل من مريلة الطفهلة نحه مريلة الررد الردهلة .مين فيم،
ف نتإلب التقدم الاينإلع الحيدمث .لياا ،تتماي ،هيا الفتيرة االنتقإللاية
ام مهعة من الت ارات النمإلئاة النف اة االنفعإللاة االدتمإلعاة ،قد
تترك فإلرا سلباة أ لم إلااة ف نف اة المراه أ المراهقة علك ييد
سهاا.
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 تاريــــخ المراهقــــة في الثقافة الغربية:
ل ا تتبعنييإل تييإلرمخ المراهقيية فيي ال قإلفيية ال راايية ،فييامكن القييهل اييه
اامبراطهرمة الر مإلناة لم تعيرل المراهقية لليك غإلمية القير ال يإلن
قبل الماد  ،فقد نإل الطفل منتقل مبإلررة للك فترة الررد الردهلية.
قد نإلنز يايإلة اان يإل تعيرل فيدم مراييل أسإلسياة متعإلقبية هي :
فترة الطفهلة ،فترة الردهلة ،فترة الشا هلة .ها المرايل هي
نف يييي إل فيييي ن ايييير ميييين الم تمعييييإلت ال قإلفييييإلت اان ييييإلناة القدمميييية
المعإلصييرة للمريليية الر مإلنايية .اييل ن ييدهإل الاييهم في اعييض القبإلئييل
البدائاة ف أفرمقاإل الهسطك (قبإلئل اإلمبهت ).
تهسا إل علك مإلسب  ،ممكن القيهل ايه أ ر ايإل ليم تعيرل المراهقية،
امف هم ييإل الحقاقيي  ،لال مييل تكييه الم تمييل الايينإلع اليياب أفيير
تنإلقضإلت ددلاة عدة علك دمال األصعدة الم يتهمإلت ،سيإلهمز في
ظ هر المراهقة المرتبطة اإللمدرسة تق ام العمل.
معنيييي هيييياا أ المراهقيييية لييييم تظ يييير لال مييييل الم تمييييل الايييينإلع
الرأسمإلل الاب نإل م تل،م فتيرة م مية مين اليتعلم التكيهمن ،رم ميإل
محاييل اان ييإل علييك ظافت ي أ عمل ي  ،اييل أفيير ت هييا المريليية
الحدم يية مشييإلنل ن اييرة أفييرت سييلبإل ف ي المراه ي  ،م ييل :الحيير ،
البطإلليية ،القلي  ،ال ييهل ،النمييه الييدمم راف  ،الفقيير ،انعييدام
األمن ،استفحإلل الارا الطبق االدتمإلع ...ال ممكن القهل اه
المراهقة نتإلب الم تميل الاينإلع الحيدمث أ نتيإلب م تميل المدرسية
تق ام العمل.
معن هاا  -ي ب الدنتهر نهرب الحإلفظ -أ " ااقرار االعتيرال
اهده المشكدت الفر مة االدتمإلعاة الت تتال امريلة المراهقية
تكإل تكه يدم ة الع د ن باإل ،اعيد أ لضيعز اإللدردية األ ليك لليك
الدراسة العلماة المهضهعاة .هياا عليك اليرغم مين أ اليبعض مين
العلمإلا المفكرمن الفدسفة قد ييإل لها معإلل ت يإل منيا القيدمم لال أن يإل
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لييم تكيين لإلضييعة للييك الدراسيية ال دميية المهضييهعاة التيي لييم تكيين
معر فة يانااك"10.
من د ة ألر  ،ممكن القيهل ايه راسيإلت عيدة تنإل ليز المراهقية
مل أفدطه أرسطه دإل دإلك ر سه غارهم ،لكن إل عبيإلرة عين
تييهمدت فل ييفاة تراهميية ،غايير لإلضييعة للمح ي العلم ي الت رمب ي
مقإلرنيية اهاحييإلم سييتإلنل هييهل ،فر مييد ،مإلردرمييز ماييد ،دييإل
ااإلد  ،دا،ل ،نهرت لهمن ،لرمن...
انييإلا علييك مإلسييب  ،مقييهل دييإل دييإلك ر سييه ( Jean-Jacques
 )Rousseauف ي نتإلا ي (لماييل أ التراايية) سيينة 1162م ":مت ييإل
البلهغ لطإلر الحيدم الفا،مهليهد  .مين فيم ،لا يز المراهقية م ير
مريلة انتقإللاة عيإلارة للهصيهل لليك مريلية الرريد ،ايل مت يإل هياا
المف يييهم ميييإلهه ااهليييهد لليييك ميييإلهه ادتميييإلع  .أن ييير مييين هييياا،
فإللمراهقة ام إلاة ال ة فإلناة"11.
ميين هنييإل ،نف ييم اييه ر سييه قييد سييب البييإلي ان ال ييرااان للييك تنييإل ل
المراهقييية ،فييي ضيييها مقإلراييية ريييإلملة ت ميييل ايييان ميييإلهه ااهليييهد
فا،مهلييهد ادتمييإلع .نمييإل منظيير للا ييإل علييك أن ييإل مريليية م ييتقلة
منفايييلة عييين المراييييل ال يييإلاقة ،مإل اميييز ال ة فإلناييية ايييإللمف هم
الباهليييهد االدتميييإلع  .قيييد سيييب هيييهل مهنييي لليييك القيييهل ايييه
المراهقة مريلة م تقلة انف إل.
فييي سييينة 1991م ،أليييب ارامييير ( )Preyerنتيييإل (روح الطفكككل)،
تبع ي ارن ييإلم اكتإلا ي (دراسككة المراهقككة)  ،فييم لح ي ا ي األمرمك ي
ستإلنل ههل اكتإلا (المراهقة) سنة 1914م ،فم فر مد ابح ي (ثالثكة
مقاالا حول النظرية الجنسية) سنة 1915م .قد للب ستإلنل ههل
م مهعيية ميين تدماتيي الييامن اهتمييها اإللمراهقيية ،أم ييإلل :النك ييتر،
اإلرترمدب ،سهمفز...
ممكن الحدمث عن م مهعة من البإلي ان الامن رسها المراهقة ف
ال قإلفيية ال راايية ،أم ييإلل :ااايير مإلنييد س ()Pierre Mandousse
صييإليب نتييإل (روح المراهككو) اليياب ألفي سيينة 1919م؛ نإلارماييل
. - 10نهرب الحإلفظ :نفسه ،ف.21:
11
- Jean-Jacques Rousseau: Emile ou de l'éducation, 1762.
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نهمبإلمرب ( )Gabriel Compayréصإليب نتإل (المراهو) الاب
ألف ي سيينة 1911م؛ لرن ييز دييهن )Ernest Jones( ،ف ي نتإلا ي
(المراهككو وبعككا مشككاكله) اليياب نشيير سيينة 1922؛ أ نهسييز
لمشهر ( )August Aichhornف نتإلاي (الشكااب الجكان ) الياب
نشيير سيينة 1925م ؛ مييهرمل اييال ()Maurice Debesse
اليييياب نشيييير مؤلفيييي (أزمككككة المراهقككككة الشككككاابية) سيييينة 1936م،
نتإلا (المراهقة) الاب صدر سنة 1943م ،ف سل لة مإل ا أعرل؟؛
مهسي ،ليهفار ( )Mauses Lauferفي نتإلاي (المراهقكة وقطيعكة
التطكككور) الييياب نشييير سييينة 1961م؛ نإلليييد فاناكيييه ( Donald
 )Winnicotالاب نشر مقيإلال ييهل المراهقية سينة 1962م ؛ اااير
مإلل( )Pierre Mâleالاب ألب نتإلاإل اعنيها (علكم الكنفا العالجكي
لتيييه ( Françoise
والمراهقكككة ) سييينة 1964م ؛ فران يييها
 )Doltoالتي ألفيز نتييإلاان همييإل ( :سككا المراهقككة) سيينة 1999م ،
(التالم للمراهقين أو عقدة هوماروس) سنة 1999م.
نيييانر مييين البيييإلي ان المعإلصيييرمن :فلايييب دامنايييز ( Philippe
 )Jeamnetفييييي نتيييييإل ( التحليكككككل النفسكككككي والمراهكككككو اليكككككوم)
(1996م) ،ال ارانيييهنا ( )Alain Braconnierفييي نتإلاييي
(علككككم الككككنفا المراككككي والمراهككككو)(1999م)؛ داييييرار لييييهت
( )Gérard Lutteفي نتإلاي (تحريكر المراهكو) (1999م)؛ ديإل
ديييإلك راسييياإلل ( )Jean-Jacques Rassialفييي نتإلاييي ( المحلكككل
النفسككككي والمراهككككو) (1991م)؛ فلاييييب نهتييييه ( Philippe
 )Guttonفييي نتبييي ( :الاكككال ) (2111م)( ،المراهكككو العاقكككري)
الر
(2119م) ( ،عكككككالر المراهقكككككة) (2111م)؛ اإلرتاييييي
( )Patrick Delarocheف ي نتإلا ي (المراهقككة :الواككا العيككادي
والعالجككككي) (2111م)؛ مييييدم لييييهر ( )Didier Lauruفيييي
(المراهو المتحكول)( 2112م)( ،المراهكو المجنكون)(2114م) ؛
سارب له ر ( )Serge Lesourdفي نتإلاي (المراهقكاا ...لقكاء
األنثى) (2115م)...
مديظ أ دل الدراسإلت التي تنإل ليز المراهقية متنهعية مين يايث
التاييهر النظييرب المن ي  ،ف نييإلك راسييإلت ااهلهدايية ،نف يياة،
12

)  أ ااية(المراهي، فل يفاة، تراهمية، عاإل مة، طباة،ادتمإلعاة
...12، )م1915 ( )Dostoïevski( لد ستهمف ك

12

- Christian Colbeaux: Histoire de l’adolescence dans la
psychanalyse,http://colblog.blog.lemonde.fr/2009/10/20/histoire
-de-ladolescence-dans-la-psychanalyse/
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تاريـــخ المراهقة في الثقافة العربية:
عرفز ال قإلفية العرااية عيدة مفيإلهام مايطلحإلت قرمبية مين مف يهم
( )l’adolescenceال رايييي  ،م ييييل :البلييييهغ ،الفتييييك ،الشييييإل ،
المراه  ،الراريد ...قيد اسيتعمل مايطله البيإلل أ البليهغ ن ايرا
ف م إلل الفق ؛ أل التكلاب مرتب اإللبلهغ التماا ،العقل ،تحمل
الم ييؤ لاة ،الييهغ سيين الررييد .علييك الييرغم ميين دييه ماييطله
المراهقيية فيي (ل ييإل العيير ) الايين منظييهر القييهامال المع مايية
األليييير  ،ااييييد أنيييي لييييم مهظييييب امف هميييي العلميييي ال يييياكهلهد
االدتمإلع لال ف القر العشرمن تهفرا اإللدراسإلت ال رااة ف هياا
الم إلل .لاا ،ددنإل ن ارا من المؤلفإلت النف اة االدتمإلعاة العلماة
التراهميية تهظييب م مهعييية ميين الماييطلحإلت التييي تحييهم ييييهل
المراهقييية ،احيييإلل مييين األييييهال ،م يييل :الفتيييك ،الفتيييإلة ،الطإللبييية ،
التلماا ،المراه  ،الشبإل  ،األانإلا ،األ ال ...
معن هاا أ الم تمل العراي القيدمم ليم معيرل المراهقية ،فقيد نيإل
الطفييل منتقييل مبإلرييرة ميين طييهر الطفهليية للييك طييهر الررييد البلييهغ
التماا ،العقل ،فقد نإل م ؤ ال عن أفعإلل تارفإلت التكلافاة .ال
ممكن القهل اه البإل مة الم رااية  ،لليك فتيرة قرمبية ديدا ،ليم تعيرل
المراهقيية ،ل نييإل الطفييل منتقييل للييك مريليية الررييد مبإلرييرة ،
الميير ر افتييرة المراهقيية؛ أل ياييإلة البإل ميية غايير معقييدة ،م ييل ياييإلة
المدمنة ،فقد نإل األطفإلل الرارد معمله ف الفدية ،مت ،ده
ف فترة مبكرة  ،يانمإل ماله للك مريلة البلهغ .ف هاا الايد ،
مقهل أيمد أ ب ":أميإل فتيرة المراهقية في م تمعيإلت البإل مية  ،ف ي
فترة قاارة ،ل لم تكن فترة منعدمة.فف أيد البحهم الماداناة الت
أدرمز ف منطقة " ت إل ت" تبان أ يهال  51اإللمإلئية مين البنيإلت
متيي ،دن قبييل سيين البلييهغ ،أ  31اإللمإلئيية متيي ،دن اعييد سيينتان ميين
البلهغ .هكاا ،ف معظم البنإلت ف البها ب الم رااية المعيرفن فتيرة
المراهقيية ،أل أغلباييت ن ممييرر ميين مريليية الطفهليية للييك ضييعاة
ال ،دييإلت ،للييك ضييعاة األم ييإلت اييد الميير ر افتييرة المراهقيية ،
األمر نف قد مقإلل عن ن بة الاهس ا إل من المراهقان ف البها ب،
14

ف م متحمله الم ؤ لاة منا سن الطفهلة؛ مميإل م عيل فتيرة المراهقية
فترة قاارة اإللن بة ل م ،ل اا األمر عهاقب ..
فقار فترة المراهقة أ انعدام إل محرم الفتك أ الفتإلة من فترة م مية
ه فترة الـتهمل االلتاإلر النضج ،هي دهانيب ل يإل أهماية نبايرة
ف تكهمن ر ااة الفر النإلضج .من د ية فإلناية ،في قاير فتيرة
المراهقيية أ انعييدام إل م نييب الفيير الهقييه في اعييض المشييإلنل لتي
معاش ي إل المراهقييه ميين دييراا نض ي م الف يياهلهد يتييك النف ي
االدتمإلع .أياإلنإل ،هم مل ل لا ها منيدم ان في الم تميل الياب
لم م إلعدهم اعد عليك المشيإلرنة في تحميل الم يؤ لاإلت االعتيرال
13
ا م نهفرا نإلض ان".
معن هاا أ الم تمل العرا للك يد قرمب لم مكن معرل المراهقة
اإلمتييييدا ات إل ال،منايييية الطهمليييية ،أ معييييرل تعقاييييدات إل ال يييياكهلهداة
االدتمإلعاة الباهلهداة ،ال نإلنز فتيرة قايارة ديدا ،منتقيل الطفيل
اعدهإل للك ال ،اب  ،تكهمن األسرة ،تحمل الم ؤ لاة.
هكاا ،ن د م مهعة من الدراسإلت العرااة الت اهتميز اإللمراهقية،
سيييهاا أنإلنيييز نظرمييية أم تطباقاييية ،مييين أهم يييإل( :مشكككتالا الفتكككاة
المراهقككة وحاجاتهككا اإلرشككادية) لمناييرة يلم ي ( ،14دراسككاا فككي
علكككككككم الكككككككنفا االجتمكككككككاعي) و(علكككككككم الكككككككنفا بكككككككين النظريكككككككة
والتطايكككككو) (مشكككككتالا الطفولكككككة والمراهقكككككة) لعبيييييد اليييييريمن
عا يييهب( ،15علكككم الكككنفا االجتمكككاعي) (التتكككاب السكككنوي لعلكككم
النفا) لحإلمد هرا  ( ،16أبحاث في علم نفا الطفل والمراهو)
 - 13أيمد أ ب :سيتولوجية المراهقة ،ف.14:
 - 14منايييرة يلمييي  :مشكككتالا الفتكككاة المراهقكككة وحاجاتهكككا اإلرشكككادية ،ار الن ضييية
العرااة ،القإلهرة ،مار ،طبعة 1965م.
 - 15عبد الريمن عا هب :علم النفا بين النظريكة والتطايكو ،ار الكتيب ال إلمعاية،
طبعيية 1913م؛ ودراسككاا فككي علككم الككنفا االجتمككاعي ،ار الن ضيية العراايية ،طبعيية
1914م ،ومشتالا الطفولة والمراهقة:أسسها الفيسيولوجية والنفسكية ،ار العليهم
العرااة ،اار ت ،لبنإل  ،الطبعة األ لك سنة 1993م.
 - 16يإلمييد هييرا :علككم الككنفا االجتمككاعي ،عييإللم الكتييب ،القييإلهرة ،مايير ،طبعيية
1913م؛ التتاب السنوي لعلم النفا ،المؤس ة المارمة للتهلاب ،طبعة 1915م.
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لحيييإلفظ ال ميييإلل ( ،17مشكككتالا ةلاكككة الصكككف السكككادس الثكككانوي)
لن ايييب لسيييكندر عبيييد ال لايييل ال ،اعييي ( ،18الرعايكككة الوالديكككة
وعالقتهكككا بشخصكككية األبنكككاء) أليميييد نييي  ( ،19النمكككو التربكككوي
للطفككل والمراهككو) لكمييإلل سييهق  ( ،20مشككتالا المككراهقين فككي
المدن والريف) ل لال ما إلئايل معيه ( ،21المراهقكة:خصائصكها
ومشككتالتها) ااييراهام ياييد محمييه ( ،22سككيتولوجية المراهككو)
(المراهو والعالقكاا المدرسكية) ( المراهكو وحاجاتكه النفسكية)
أليميييييد أ ب( ،23المراهكككككو) لنيييييهرب الحيييييإلفظ( ،24الطفولكككككة
والشككااب) للماييطفك يدميية( ،25سككيتولوجية المراهقككة :حقائقهككا
األساسكككية ) لعبيييد العلييي ال يييمإلن ( ،26سكككيتولوجية المراهقكككة)

 - 17يييإلفظ ال مييإلل  :أبحككاث فككي علككم نفككا الطفككل والمراهككو ،مكتيية الن ضيية ،طبعيية
1911م.
 - 18ال ،اع عبد ال لال لسيكندر ن ايب :مشكتالا ةلاكة الصكف السكادس الثكانوي،
ارة التعلام العإلل البحث العلم  ،دإلمعة ا دا  ،العراه ،طبعة 1912م.
 - 19أيمييد ن ي  :الرعايككة الوالديككة وعالقتهككا بشخصككية األبنككاء ،مكتبيية علييم اليينفل،
القإلهرة ،مار ،طبعة 1913م.
 - 20نمإلل سهق  :النمو التربكوي للطفكل والمراهكو ،ار الن ضية العرااية ،القيإلهرة،
مار ،طبعة 1919م.
 - 21للال ما إلئال معه  :مشكتالا المكراهقين فكي المكدن والريكف ،ار المعيإلرل،
القإلهرة ،مار ،طبعة 1911م.
 - 22لايييراهام يايييد محميييه  :المراهقككككة :خصائصكككها ومشكككتالتها ،ار المعييييإلرل،
ااسكندرمة ،مار ،طبعة 1991م.
. - 23أيميييد أ ب :سكككيتولوجية المراهكككو ،مطبعييية ار الفرقيييإل  ،اليييدار الباضيييإلا،
الم ر  ،الطبعة األ لك سينة 1996م؛ المراهكو والعالقكاا المدرسكية  ،ار الن يإلج
ال دمدة ،الدار الباضإلا ،الم ر  ،الطبعية األ ليك سينة 2111م؛ و المراهكو وحاجاتكه
النفسية ،ارة الرااة التعلام ،مملكة البحرمن ،طبعة 2111م.
. - 24نهرب الحإلفظ :المراهو ،المؤس ة العرااة للدراسيإلت النشير ،ااير ت ،لبنيإل ،
الطبعة ال إلناة .1991
 - 25الماييطفك الحدميية :الطفولككة والشككااب ،رييرنة اإلاييل للطبإلعيية النشيير ،الراييإلط،
الم ر  ،طبعة 1991م.
 - 26عبييييد العييييإلل ال ييييمإلن  :سككككيتولوجية المراهقككككة  :حقائقهااألساسككككية ،مكتبيييية
الن ضة ،ا دا  ،العراه ،طبعة 1911م.
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ااييييرهام قشييييه ( ،27التحليككككل النفسككككي للمراهقككككة) لعبييييد ال نيييي
الدميييدب ( ،28سكككيتولوجية العالقكككة بكككين مفهكككوم الكككذاا والتوفكككو
النفسي لدى المراهقين) ل ادب محد الح ن...29
هاا ،لقد أدرمز ن ار من البحهم ييهل المراهقية الم رااية ،من يإل:
احييث اهردييها ( ) )Bourgeoisمحككيا التلميككذ المغربككي) ،30اح ييإل
رريييييدب فكيييييإلر ييييييهل (الفتكككككاة الجامعيكككككة المغربيكككككة)(1912م)،31
(الشااب وخرية االختيار)(1915م) ،32احث اإلسكه ان طيإلهر
يهل (الشكااب فكي العكالم القكروي ) سينة 1969م ،33احيث أنيدرب
ام(( )Adamتحقيكككككككككككو حكككككككككككول الشكككككككككككااب المسكككككككككككلم فكككككككككككي
المغرب)(1961م) ،34احهم أيميد أ ب (سكيتولوجية المراهكو)
(المراهككككككو والعالقككككككاا المدرسككككككية) ( المراهككككككو وحاجاتككككككه
النفسية) ،35احث سادب محميد الح ين ( سكيتولوجية العالقكة بكين
مفهوم الذاا والتوفو النفسي لدى المراهقين)...36
- 27لاييراهام قشييه  :سككيتولوجية المراهقككة ،مكتبيية األن لييه ،القييإلهرة ،مايير ،طبعيية
1991م.
 - 28عبد ال ن الدمدب :التحليل النفسي للمراهقة ،ار الفكر اللبنإلن  ،ااير ت ،لبنيإل ،
الطبعة األ لك سنة 1995م.
 - 29سادب محميد الح ين :سكيتولوجية العالقكة بكين مفهكوم الكذاا والتوافكو النفسكي
لدى المراهقين ،منشهرات المعإلرل ،الراإلط ،الم ر  ،الطبعة األ لك 2119م.
30
- Bourgeois P.:L'univers de l'écolier Marocain, Ministère de
l'éducation national de la jeunesse et des sports.Faculté des
lettres et des sciences Sociales.Rabat, 1960.
 - 31رردب فكيإلر( :الفتيإلة ال إلمعاية الم رااية) ،مجلكة الااحك  ،ارة ال قإلفية التعليام
العإلل ال إلنهب األصل تكهمن األطر ،الراإلط ،الم ر  ،طبعة 1912م.
 - 32رردب فكإلر :الشااب وحرية االختيكار ،ار المعيإلرل للطبإلعية النشير ،الرايإلط،
الم ر  ،الطبعة األ لك سنة 1915م.
33
-Pascon P.et Benthare: Ce qui disent296jeunes ruraux,
Etudes sociologiques sur le Maroc.B.E.S.1971.
34
- Adam A.: Une enquête auprès de la jeunesse musulmane
du Maroc, Aix-en-Provance.1963.
. - 35أيميييد أ ب :سكككيتولوجية المراهكككو ،مطبعييية ار الفرقيييإل  ،اليييدار الباضيييإلا،
الم ر  ،الطبعة األ لك سينة 1996م؛ المراهكو والعالقكاا المدرسكية  ،ار الن يإلج
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هيياا ،قييد تهصييل أيمييد أ ب فيي نتإلايي (سككيتولوجية المراهككو/
دراسة ميدانية لالتجاهكاا النفسكية-االجتماعيكة للمراهكو المغربكي)
للييك م مهعيية ميين النتييإلئج التي تتعلي اييإللمراه الم راي  ،من ييإل مييإل
متعل اإلالت إل نحيه الياات ،فقيد ياير م يإل ل الميراهقان الم إلراية
ف ال هل من الرسيه في االمتحإلنيإلت ،ال يهل مين الهقيه في
المشيييإلنل االقتايييإل مة ،ال يييهل مييين ال يييلطة المم لييية فييي رديييإلل
الشييرطة ،ال ييهل ميين سييلطة اعييض اآلاييإلا ق ييرهم ،ال ييهل ميين
اعييض الحاهانييإلت اإللن ييبة لفئيية قلاليية ميين المفحهصييان .ع يد ة علييك
مشإلعر اافيم ديراا عاياإل المراهي للهاليدمن ،أ ارتكيإل هفيهات
ف ي أصدقإلئ  ،أ التهسب عليك ضياإل فيرف في الحايإلة ،أ نيدم
ف التقاار ف العمل الدراس .
تشييار النتييإلئج نييال للييك قييدرات المييراهقان فقييت م ف ي الم ييتقبل
امتدن م لكفإلاات ت إلعدهم علك تحقا طمهيإلت م الم تقبلاة افعيل
ي ن الت طا  ،األمل ف الهغ األهدال الم طرة.
أمإل فامإل متعل اإلالت إل نحه المهضه  ،ف نإلك مايل لم يإلا للمراهي
نحييه أسييإلتات  ،ل مشييكل األسييتإل عنييد اعييض المفحهصييان أاييإل ينهنييإل
محإل رهم متف م مشإلنل م ،مناز لليا م .مين د ية ألير  ،تنبني
عدقيييإلت الميييراهقان اييي،مدئ م أصيييدقإلئ م عليييك عدقيييإلت الميييه ة
الاداقة التفإلهم االن إلم.نمإل نشب البحث عن يإلدة المراهقان
لليييك رعإلمييية الراريييدمن اهتميييإلم م ا يييم.أميييإل فاميييإل م يييص العدقيييإلت
ال ن يياة ،فييإللمراه متحييدم عن ييإل ا ييل ،ل نييإل معتبرهييإل أمييرا
طباعاإل مين ال ن يان ،ل ا نإلنيز األاحيإلم األ ر ااية تنظير لليك هيا
العدقيييإلت نظيييرة لاإلياييية تحررمييية ،فييي هيييا العدقيييإلت منظييير للا يييإل
المراهي الم راي ميين منظييإلر لسييدم قييإلئم علييك العفيية ال مييه
الت يييتر.ف نيييإلك انعكيييإلس للقيييام ااسيييدماة عليييك سيييلهك المراهييي
الم راي  .م تلييب ات ييإل المييراهقان ت ييإل اييإلئ م أم ييإلت م أسييرهم
ال دمدة ،الدار الباضإلا ،الم ر  ،الطبعية األ ليك سينة 2111م؛ و المراهكو وحاجاتكه
النفسية ،ارة الرااة التعلام ،مملكة البحرمن ،طبعة 2111م.
 - 36سادب محميد الح ين :سكيتولوجية العالقكة بكين مفهكوم الكذاا والتوافكو النفسكي
لدى المراهقين ،منشهرات المعإلرل ،الراإلط ،الم ر  ،الطبعة األ لك 2119م.
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ي ييب ضييعاة األسييرة الم ييته ال ق يإلف ال ييه النف ي المتييهفر
الييل األسييرة ،ليياا ،مكييه االت ييإل لم إلااييإل أ سييلباإل ي ييب الظيير ل
الهضييعاة التي تعاشي إل األسييرة مإل مييإل معنهمييإل فقإلفاييإل نف يياإل .قييد
انت يييك البإلييييث لليييك م مهعييية مييين التهصييياإلت التييي ت يييم األسيييرة
المدرسة الم تمل ،نتح ان ظر ل األسرة مإل مإل معنهمإل نف ياإل
ادتمإلعاإل لتقهم اد رهإل اام إلا ت يإل مراهقا يإل ،ميل االحيإلج عليك
التهعايية التعلييام التنييهمر الرعإلميية؛ لمييإل ل يال ميين أ ار لم إلاايية
للن يه اإلألسييرة المدرسيية الم تمييل ،لتكييه في لدميية المراهي
من دمال النهاي لك مكه مهاطنإل صإللحإل ف الم تقبل.37
هيياا ،قييد اعتمييد أيمييد أ ب ف ي اح ي علييك التبييإلر سييإلنل لتكمليية
ال مل ،التبإلر تف م المهضه اإللترنا ،علك يكإلمإلت الاهر.
أمإل الدنتهر سادب محميد الح ين  ،فقيد رني ،في اح ي ( سكيتولوجية
العالقة بين مفهكوم الكذاا والتوافكو النفسكي لكدى المكراهقين) عليك
الاات التهاف النف  ،انطدقإل من أ مف هم الاات التهاف النف
" ليييم ملييي أب من ميييإل االهتميييإلم مييين طيييرل الدراسيييإلت النف ييياة فييي
م تمعنإل الم را  ،سهاا فامإل متعل امكهنيإلت الش اياة افع يإل،
أ أفر ل علك سلهك الفر ف تهافق مل نف .
ل راسيية مف ييهم اليياات ل ييإل أهمايية ف ي معرفيية ر ايياة المراه ي
الم را ي  ،تعييد ميين أايير المفييإلهام النف يياة الت ي احييث فا ييإل علمييإلا
اليينفل مييؤلرا ،ل ي ت يهفار دييههرب ف ي سييلهك اان ييإل  ،مهد ي
اشكل رعهرب ،مؤفر ف عدقت الم تلفة مل اآللرمن.
ل راسييية التهافييي النف ييي ليييد الميييراهقان راسييية مقإلرنييية ايييان
ال ن ييان ،تلق ي الك ايير ميين الضييها علييك لاييإلئص البنييإلا النف ي
للمراهييي المراهقييية .تهضيييه ميييد االضيييطرا النف ييي أ سيييها
التهافيي اليياب معييإلن منيي  ،اليياب قييد م تلييب فايي المراهقييه ميين
ال ن ان.

 - 37أيمد أ ب :سيتولوجية المراهقة ،صص.221-193:
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ل راسة مف هم الاات ف عدقت اإللتهاف النف ي ليد الميراهقان،
راسة مقإلرنة اان ال ن يان تكشيب لنيإل أهماية ميد الفير ه الفر مية
اان مإل ف مف هم الاات الهاف النف "38.
هاا ،قد اعتمد البإليث عليك المين ج الهصيف اايايإلئ  ،المين ج
اانلاناك القإلئم علك دمل الباإلنإلت المعلهمإلت األ صإلل الدقاقة،
تهظاب االلتبإلرات الفانهمانهلهداة ،اإلستعمإلل أ اة الهصب الاات
لف م ال إلنب المعاش المدرك في ات الفير  ،اسيت مإلر التبيإلرات
التحلايييل النف ييي  ،السيييامإل الطرائييي ااسيييقإلطاة ،تكملييية ال ميييل
النإلقاة ،االستعإلنة اإللتحلال النف الته مل  ،مل تم ل أ اة المقإلالية
المبإلررة اان المراهقان المفحهصان.

 . - 38سادب محمد الح ن :نف  ،ف.35-34:
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 مصــادر المراهقــــة:
فميية م مهعيية ميين الماييإل ر الطرائ ي الت ي ممكيين االعتمييإل علا ييإل
للحاييهل علييك المعطاييإلت الباإلنييإلت المعلهمييإلت يييهل المراهقيية،
من إل :الهفإلئ الرسيإلئل الميانرات الاهمايإلت النايهف األ ااية
الفناييييية ال مإللاييييية  ،الكتإلايييييإلت اااداعاييييية العلماييييية الت االاييييية
الفل ييفاة ،اسييتنطإله الحفرمييإلت القدمميية ،الردييه للييك نرمييإلت
الراريييدمن للحايييهل عليييك الم،ميييد مييين المعلهميييإلت المتعلقييية افتيييرة
المراهقة ،اإلستعمإلل لايإلت التيانر االسيتردإل االسيتبطإل الياات .
الرده نال للك البحهم الدراسإلت المتالة اإللمهضه تنظارا
تطباقإل ف م تلب الماإل من الم إلالت؛ فم االعتمإل علك المديظية
العفهمة المنظمة العلماة ،االسيتباإل  ،المقإلالية ،راسية الحإللية،
است دام الر ائ ،،تحلايل المضيمه  ،المعإلمشية األنتر اهلهداية
لم تمل المراهقان ،راسة الاهر الهسإلئ االفتراضاة الرقماية
ااعدمايييية ،لدييييراا البحييييهم المادانايييية الت رمبايييية الهصييييفاة
التإلرم اة المقإلرنة  ،سهاا أنإلنز عضهمة أم نف اة أم ادتمإلعاة أم
تراهمة ...
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 المراهقــــة بين التنظير والتطايو:
هنييإلك م مهعيية ميين النظرمييإلت العلمايية المقإلراييإلت المن ايية الت ي
يإل لز راسة المراهقة ف مإل تف ارا ته مد ،سهاا ف الم تمعإلت
البدائاة أم ف الم تمعإلت المتحضرة ،ممكن يارهإل فامإل مل :

 النظريــــة التاريخيــة والثقافيــة:
ت دل ها النظرمة للك راسة المراهقة ف ضها التحقاب التإلرم
ال قيييإلف  ،اتتبع يييإل فييي م يييإلرهإل النشيييهئ االرتقيييإلئ قايييد ف يييم
سييار رت إل ال،مإلنايية المكإلنايية ،رصييد أاعإل هييإل ال قإلفايية .ميين أهييم
األم لييية فييي هييياا الم يييإلل نتيييإل (تحريكككر المراهكككو) ل ايييرار ليييهت
( 39)Gérard Lutteالييياب مقيييدم فاييي صيييإليب نقيييدا ل ييياكهلهداة
المييراهقان الشييبإل  .نمييإل اسييتعر فايي م تلييب النظرمييإلت التيي
فقإلف للمراهقة ف م تلب
اهتمز اإللمراهقة ،مل تقدمم ف م تإلرم
محطإلت إل ال اإلقاة.
من فم ،ف إلك لهت المعتبر المراهقة مريلة تطهرمة م مة في نميه
ر ايياة اان ييإل نمييإل في المف ييهم الكدسيياك للمراهقيية ،اييل معييدهإل
فتييرة التبعايية ال ضييه الت ميياش ف ي م تمييل الدم ييإل اة الييراه
المإل ب الاب م اب فا مبدأ ايترام اان إل  .من هنإل ،فإللمراهقة ه
فتييرة عنافيية اإلمتاييإل  ،تعاييد لنييإل لنتييإلب األفييرا اإللمهاصييفإلت نف يي إل:
الييتدل اييان ال ن ييان سيياكهلهداإل ادتمإلعاييإل ،الييتدل الطبقييإلت
االدتمإلعاييييية ،اليييييتدل ايييييان األفيييييرا األصيييييلاان الم يييييإلدرمن
المعييهقان...امعنييك أن ييإل فتييرة االسييتعدا لدلتدفييإلت أفنييإلا مريليية
الررد.
هيياا ،ترتكيي ،مقإلرايية داييرار لييهت علييك فدفيية م ييتهمإلت متضييإلفرة
هيييي  :الم ييييته العييييإلم للمراهقيييية ،الم ييييته الهسييييا ألصيييينإلل
39

- Gérard Lutte: Libérer l'adolescence, Pierre Mardaga,
éditeur, Liège, 1988, p:7-8.
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المراهقيية ،الم ييته الح ي لألفييرا  .عييد ة علييك رصييد م تلييب
ت يييييإلر المراهقييييية الهاقعاييييية (المراهقييييية الح ييييياة الملمهسييييية)،
اإلستعرا اعيض القايص الت يإلر المقتطفيإلت المعإلصيرة مين
ياإلة المراهقان.
من المعلهم أ مؤلب الكتإل قد نرس فدفان سنة من ياإلت العلماة
العملاة لف م المراهقة تف ارهإل ،ف ضها م مهعة من الدراسيإلت
الت رمباة النظرمة  ،ا اة ل راك أسرار المراهقة تعلال إل .لاا ،ف اا
الكتإل عاإلرة النتإلئج الت تهصل للا إل البإليث ف م تلب راسإلت
أاحإلف المن ،ة سإلاقإل.
النظريـــة العضويـــة أو الايولوجية:
معييد سييتإلنل هييهل( )Stanely Hallأ ل ميين قييإلر المراهقيية ميين
د ة نظر ااهلهداة عضهمة ف عدقت إل ايإللمقتر ال ياكهلهد ،
اعتمإل ا علك أفكإلر ار من المإلرك ر سه التطهرمة الباهلهداة.
قيييد لايييص المراهقييية اكتيييإل رائيييد  ،فييي دييي،أمن نبايييرمن ،سييينة
1914م ،ياييث اعتبيير المراهقيية فتييرة عاييابة ميين فتييرات اان ييإل .
اإللتييإلل  ،ف ي ام إلايية عإلصييفة أ أ ميية قل ي تييهتر اضييطرا ،
تتييرك فييإلرا سييلباة في نف يياة المراهي  .أن يير ميين هيياا ،ف ي ال ة
فإلناييية أ مييياد نف ييي ددميييد؛ ا يييبب الت ايييرات العضيييهمة النف ييياة
االنفعإللاة الت ممر ا إل المراه  .لم م تم سيتإلنل هيهل ايإللمؤفرات
االدتمإلعايية أ البائايية المكت ييبة ،اييل رنيي ،اإلل اييهف علييك مييإلهه
عضهب ف عدقة تإلمة امإل هه نف ي .لياا ،تقتير أفكيإلر ن ايرا مين
راا فر مد الاب ألب اح إل يهل المراهقة سنة 1915م ،يانمإل مشيار
للك البلهغ النضج ال ن .
هاا ،مرتب ستإلنل هيهل انظرمية التل ياص االسيتعإل ة .امعنيك أ
الفيير المراهيي معاييد  -أفنييإلا نمييه الش ايي تطييهر االرتقييإلئ -
التيييرام ال قيييإلف  ،التبيييإلرات ال ييينل البشيييرب ،م تليييب مراييييل
تطهر نمه  ،لكين اشيكل مل يص .اتعباير لير ،متم يل مل يص
هييا النظرميية ف ي " أ اان ييإل لييدل مرايييل نمييه تطييهر معاييد
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تإلرمخ ال نل البشرب .فإللطفل الا ار للك يد سن الرااعية عشير
تقرمبييإل م تييإل طييهرا ميين النمييه رييبا اإللمريليية البدائايية ف ي تييإلرمخ
اان إلناة .هه أمضإل قرمب من الحاها ننه  ،لكن معظيم الم يإلرات
الح يياة  -الحرنايية فيي هيياا الطييهر ت ييعك للييك يفييظ اتيي  .فتيييرة
المراهقة اد رهإل فترة ممإلفلة للفتيرة التإلرم اية مين مإلضي اان يإل ،
هي الفتييرة التي نييإل معمييل ميين لدل ييإل لدرتقييإلا انف ي ميين الحاييإلة
40
البدائاة للك صهر أركإلل الحاإلة الم تمعاة األن ر تحضرا".
معني هيياا أ اان ييإل " منييا ميياد للييك انتمييإلل نضي مماييل للييك
المر ر اإلأل ار التي مير ا يإل تطيهر الحضيإلرة البشيرمة منيا ظ يهر
اان ييإل للييك اآل  .مميير اان ييإل في هييا األ ار ميير را تل اايياإل
41
عإلمإل".
ميييإل مؤليييا عليييك سيييتإلنل هيييهل أنييي رس المراهقييية اعتميييإل ا عليييك
راسة المراه في
لاإلئا إل الااتاة العضهمة الباهلهداة،
سط الم تمع المإل ب لمعرفة م تلب تارفإلت سلهناإلت ت يإل
اآللرمن  ،ت إل المدرسة ،ت إل الم تمل.
من البإلي ان الفرن اان الامن تم لها المقإلراة العضهمة أ الباهلهداإل
التطهرميييييييية نييييييييانر :مانييييييييد س ( ،42)Mendousseاييييييييال
( ،43)Debesseدا،ل (...44)Gesell
النظريـــة المعياريـــة:

 - 40أيمد أ ب :المراهو والعالقاا المدرسية ،ف.31-29:
. - 41عبد الع،م ،القهصي  :علكم الكنفا :أسسكه وتطايقاتكه التربويكة ،متبية الن ضية
العرااة ،القإلهرة ،مار ،طبعة 1919م ،ف.232:
42
- Mendousse: L'âme de l'adolescent, 1 vol.8, 300pages, Paris,
F.Alcan, 1909.
43
- Maurice Debesse :L’adolescence. Paris, PUF. (Coll. « Que
sais-je? », n° 1947.1943.
44

- Gesell A: Le jeune enfant dans la civilisation moderne,
P.U.F, Paris, 1972.
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ارتبطز النظرمة المعاإلرمية اإلل ياكهلهداإل األلمإلناية ميإل ايان الحيراان
العإللماتان  ،ل س رت ها ال ياكهلهداإل ال إلمعاية أ األنإل مماية نيل
أ ات إل لتنهمر المراهقان عقإلئدمإل  ،ت امب م منايإل ،تيهعات م فكرميإل
لمدمهلهداإل ههمإلتاإل ،ا اة لاعإل هم عن مؤفرات الفكر االريتران ،
ل الة األفكإلر ال هرمة من رؤ س م ،لإلصة اعيد انتشيإلر األ ميإلت
ال اإلساة االقتاإل مة االدتمإلعاة.
لكييين ميييل تهلاييية هلتييير الحكيييم فييي ألمإلنايييإل ،أصيييبحز سييياكهلهداإل
المراهقة ف لدمة اامدمهلهداتان :النإل مة الفإلراة  .قد اسيت دمز
ميين أدييل لييي مقإلراييإلت ظافاييية لمدمهلهدايية ،اعايييدة عيين يقيييإلئ
الم تمل التإلرمخ ،ال نإلنز تتعإلمل مل الفر اطرمقة م ر ة.
ميييين أهييييم أعييييدم هييييا الفتييييرة نييييانر :اييييههلر (،)CH.Bühler
سييييييييييييبران ر ( ،)Sprangerنييييييييييييإلت ،)Katz( ،اه مييييييييييييإل
( ،)Busemannدإلمنش (...)Jaensh

 نظرياا التحليل النفسي:
تشكلز نظرمإلت التحلال النف ف ألمإلناإل منا منتاب القر التإلسل
عشييير المييياد ب ،معيييد فر ميييد( )Freudمييين ال يييبإلقان لليييك تنيييإل ل
المراهقة اإللتحلال النف  ،ضمن نتإلا (خما مقاالا حول النظرية
الجنسية) الاب نشر سنة 1915م ،لال أ فر مد الم تعمل مايطله
ل .
المراه لال قلاد  ،م ت دم ماطله البإلل عه
من فم ،مر فر مد اه المراهقة فترة مين فتيرات االرتقيإلا النميإلئ
الت ممر ا إل اان إل  ،منا أ نإل طفيد يتيك اسيهائ راريدا اإلل يإل.
من فم ،فلا ز مريلة المراهقة فترة م تقلة انف إل أ مياد نف ي
ددمييد نمييإل مقييهل سييتإلنل هييهل( )Hallمهني ( )Yungدييإل دييإلك
ر سه( ،)J.J.Rousseauال ه فترة متالة اإللفترات ال إلاقة.أب:
مرتبطة امريلة الطفهلة .مين هنيإل ،فيإللبلهغ ال ن ي ليد المراهي
هه تطهمر للمرايل ال ن اة التي نإلنيز مين قبيل .امعنيك أ الطفيل
مميير ،ف ي العمييهم ،ا ي دم مرايييل دن يياة نبيير  :المريليية ال ن يياة
الطفلاة األ لك المعر فة اإللفماة ،الشيرداة ،القضياباة ،المريلية
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ال إلنايية التييي تعيييرل امريلييية الكمييه ال ن ييي  ،فيييم مريلييية البليييهغ
التنإلسل  .معن هياا أ فتيرة الكميه هي التي سيإلهمز في ظ يهر
الفتييييرة التنإلسييييلاة ،اعييييد نمييييإلا األعضييييإلا ال ن يييياة لييييد المراهيييي
المراهقة .من فم ،لا ز هنيإلك قطاعية ايان م تليب المراييل التي
ممر ا إل الطفيل.لياا ،قايل :ل الطفيل أايه الرديل .أميإل مين قيإلل ايهال ة
فإلناة  ،فقد ظب ادغة غار مفادة.
قد عم ن ار من البإلي ان أفكإلر فر مد  ،أم إلل :تش ()Deutsh
هييهرن ( .)Horneyااييد أ أ ل راسيية منظميية يييهل المراهقيية
قإلمييييز ا ييييإل أنييييإل فر مييييد ( )Anna freudالتيييي تعتبيييير ارنفالييييد
( )Bernfeldالمكشتب الحقاق للشبإل المراهقة...
نمييييإل تطييييهرت راا فر مييييد مييييل الفر مييييدمان ال ييييد الييييامن تييييهفر ا
اإللتاهرات ال قإلفاة االدتمإلعاة االقتاإل مة ،أم يإلل :اليه ()Blos
الاب استفإل مين العهاميل النف ياة الم تمعاية في راسية المراهقية،
قييييد تنييييإل ل اإللدراسيييية م مهعيييية ميييين المهاضييييال ال دمييييدة ،م ييييل:
االسييتمنإلا ،الحييب األفدطييهن  ،م ييدت المييراهقان ،الرغبييإلت
االسييت هائاة ،التكييهمن اليياات ؛ رمييدل ( )Redlاليياب رنيي ،علييك
العهامييل االقتاييإل مة االدتمإلعايية فيي راسيية المراهقيية؛ مالتيي،ر
( )Meltzerاليييياب رادييييل نظرمييييإلت فر مييييد  ،اعتبيييير أ مشييييكل
المييراهقان لييال هييه المشييكل ال ن ي  ،اييل هييه المشييكل المعرف ي ؛
لرمك يييه ( )Eriksonالييياب رس المراهقييية فييي لضيييم العهاميييل
النف اة الباهلهداة االدتمإلعاة ،مر اه فترة المراهقة ه فترة
ااي إلس اإلل همة مقإلال اضطراا إل.امعنك أ المراه م عك دإلهيدا
افبإلت ههمت ر اات الم تقلة الل الم تمل.45

النظرية اإلثنولوجية والثقافية :

45

- Erikson E.H: Adolescence et crise, enquête de l'identité,
Flammarion, Paris, 1972.
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تنطلي البإلي يية األمرمكايية مإلرغرمييز ماييد ()Marguerite Mead
ميين مقإلرايية فقإلفايية ادتمإلعايية لفنهغرافايية ف ي راسييت إل لظييإلهرة
المراهقة ،فقد اعتبرت هيا الظيإلهرة نتإلديإل للبائية الم تميل طباعية
ال قإلفة ال يإلئدة.امعنيك ل ا نإلنيز المراهقية في الم تمعيإلت الاينإلعاة
المتحضرة فترة أ مة اضيطرا قلي تيهتر ،ف ن يإل فتيرة طباعاية
عإل مة  ،لا ز أن ر اضطرااإل من الفترات ال إلاقة أ الديقة الت
ممر ا إل الطفل ف الم تمعإلت البدائاة ،السامإل د،ر سيإلمها . 46أب:
ت تليب المراهقية ميين اائية ادتمإلعايية فقإلفاية للييك ألير  ،فإللمراهقيية
التي تعرف يإل الهالمييإلت المتحيدة األمرمكايية لا يز هي المراهقية التي
معاشي إل أفييرا الم تمعييإلت التقلادميية؛ أل الحاييإلة في هييا الم تمعييإلت
ا يياطة عإل ميية غايير معقييدة ،علييك عكييل الحاييإلة ف ي الم تمعييإلت
الايينإلعاة الرأسييمإللاة الت ي ت ييتهدب ميين المراه ي أ معيياش فتييرة
طهملة مين القلي االضيطرا التيهتر رم ميإل محايل عليك العميل؛
ممإل مهلد لدم مشإلنل عضهمة نف اة ادتمإلعاة لطارة  ،هي نتيإلب
هاا االنتظإلر الترقب البحث عن الم تقبل المنشه .
معنييي هييياا أ الدراسيييإلت ال قإلفاييية األمرمكاييية نإلنيييز تقيييإلر ايييان
الم تمعإلت البدائاة الت ت له مين المراهقية الم تمعيإلت المعإلصيرة
الت تفر علك المراه تكهمنإل اار قراطاإل علماإل تقناإل لعدماإل
عماقإل ،ا اة الحايهل عليك مكإلنية ادتمإلعاية منإلسيبة .ليال الم يم -
هنإل -هه البلهغ الفا،مهلهد  ،ال ناب منظر الم تمل للك المراه .
فمة اإلي ه أمرمكاه لر اهتمها امقإلراة المراهقة من الهد ة
ال قإلفاة  ،أم إلل :ههرليهك ( ،)Hurlockنيهل( ،)Coleدارسيالد
(...)Jersild

 النظريـــة الماركسيــة:
لقد ترنز المإلرن اة ال هفاإلتاة تهفارا نبارا ف ساهلهداة المراهقة،
نمإل ن د ل عند اهلات،ر( )Politzerالاب تم ل المقإلراة المإل مة
46

-Mead M: Sex and temperament in the primitive societies,
NewYork, Morrow, 1960.
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ال دلاة ف تف ار التطهر النمإلئ لد المراه  .قد تحدم
فاكهت ك ( )Vygotskijنال عن تطهر الفر نف اإل ف عدقة
امنتهدإلت ال قإلفاة الت محقق إل ف ياإلت عبر العمل.
ممكن الحدمث عن ر ااإلت ألر أفرت ف ها النظرمة  ،م ل:
أعضإلا المدرسة ال هفاإلتاة
لاهنتاب ( )Leontjevاإلق
المإلرن اة.
من هنإل ،تدرس ها النظرمة المراهقة ف ظل عهامل إل
ال هساهتإلرم اة ال اإلساة االقتاإل مة  ،ارصد صار رت إل
التطهرمة ف ظل أدهاا الارا الطبق االدتمإلع .

 السيتولوجيا التتوينية:
ظ رت ال اكهلهداإل التكهمناة ف منتايب القير العشيرمن ،متيهفرة
ف ل اإللبناهمة الل إلناة ،مؤفرة ف البناهمة التكهمناية التي تم ل يإل
لهساإل نهليدمإل ( )Lucien Goldmannفي سينهات ال يتان مين
القر المإلض .
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مييييير ديييييإل ااإلداييييي ( )Jean Piagetريييييرمكت لمن اليييييدر
( ،)Inhelderضييمن مقإلرات ي النف يياة التكهمنايية ،أ فتييرة المراهقيية
تت م اإللت رمد علك الايعاد الياهن المنطقي اليانإلئ المعرفي .
امعنك أ دإل ااإلد قد رن ،،ف م تلب راسإلت  ،علك تباإل ناب
متطهر التفكار عند الطفل  ،من لدل مر ر ام مهعة من المرايل
العمرمة الم تلفة ،ناب محق نهعإل من التيها ميل ال يإلرب ،عبير
التفإلعييل البناييهب التكييهمن اييان اليياات المهضييه  ،أ اييان الييانإلا
البائة؟!!!
هاا ،قد تم ل دإل ااإلدا المديظة العلماة المنظمة ف ت إلرا
العلماة ،يان رصد م تلب المرايل الت نإل ممر ا إل طفل للك أ
صل للك فترة المراهقة .نمإل استررد أمضإل اتعإللام فل فة نإلن
 -47جكككان بياجيكككه (1991-1996م) هيييه االاييين األنبييير لل هم يييرب رفييير ااإلداييي
الفرن يياة رمباكييإل دإلن ييه  .نييإل عييإللم نفييل فال ييهفإل سهم ييرمإل ،قييد طييهر نظرميية
التطهر المعرف عند األطفإلل ،فامإل معرل اآل اعلم المعرفة الهرافاة.
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األلمإلن  ،يانمإل اان اه الطفل ،ف تعلم  ،ال معتمد فق علك
يهاس  ،ال مش ل أمضإل قدرات العقلاة الفطرمة المنطقاة ف
انت إل المعرفة .اإللتإلل  ،معرل م مهعة من العملاإلت المنطقاة
البدم اة؛ م ل :ال بباة ،ال،مإل  ،المكإل  ،ممهمة األراإلا...
من فم ،مر ااإلدا اه الانإلا نإلتج عن التراا البناهب اان ال برة
النضج .من فم ،فإللانإلا عبإلرة عن عملاإلت عقلاة نإلض ة ،ت إلعد
الطفل علك التكاب التهقلم لم إلااإل مل اائت  .معن هاا أ الطفل
الان هه الاب م تعمل م مهعة من ااستراتا اإلت العقلاة
المنطقاة للتعإلمل مل اائت تكافإل ،عبر طرمقان همإل :التم ال
(االستاعإل ) المدامة (المشإلا ة) .مقاد اإللتم ال استاعإل
لبرات البائة عن طرم التحكم فا إل أ ت اارهإل د،ئاإل أ نلاإل،
لتحقا نه من التها مل الهاقل ال إلرد  ،هه ام إلاة تعلم ددمد.
عد ة علك مدامة ال برات القدممة المتشإلا ة مل الهقإلئل ال دمدة
أفنإلا التعإلمل مل البائة .معن التها عند ااإلدا ان إلم الطفل
عقلاإل د دمإل مل متطلبإلت المحا اائت .
منضإلل للك هاا أ دإل ااإلدا يد أرال مرايل نف اة تراهمة،
ه  :المريلة الح اة الحرناة ،تمتد من لحظة الماد يتك ال نة
ال إلناة ،مريلة مإل قبل العملاإلت ،تبتدئ من ال نة ال إلناة يتك
ال نة ال إلاعة ،مريلة العملاإلت المإل مة أ الح اة ،تبتدئ من
ال نة ال إلاعة يتك ال نة الحإل مة عشرة ،مريلة التفكار الم ر ،
تبتدئ من ال نة ال إلناة عشرة للك ادامة فترة المراهقة .معن هاا
أ الطفل ،ف تعلم نمه العقل ال دب ،منتقل من الم ته
المح هس للك الم ته الم ر .
يرن مش ص
ل ا نإل الطفل ماإلال ،ف تعلم  ،للك مإلهه ي
م د ،ف الفر  ،ف فترة المراهقة ،ممال للك الت رمد ال اإلل
ااادا االاتكإلر.
معن هاا أ ال اكهلهداإل التكهمناة قد قإلراز فترة المراهقة من
معرف  ،رن،ت ن ارا علك ال ار رة
هن
منظهر عقل
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النمإلئاة الانإلئاة العقلاة .اال  ،نإلنز من المدارس األ لك الت
م دت لل اكهلهداإل المعرفاة ف منتاب القر العشرمن.48

النظرياا السوسيولوجية:
لقد هامنز ال اكهلهداإل الكدساكاة علك يقل المراهقة لاإل منتاب
القر العشرمن ،سهاا أنإلنز نظرمإلت ااهلهداة أ ر ااة أم نظرمإلت
ادتمإلعاة ضعاة أمرمكاة ،ف المشكل القإلئم هه أ هيا النظرميإلت
لم تدرس مشإلنل الشبإل الل الم تمل اشكل تطباق  .لاا ،سيإلرعز
ألمإلناييإل للييك تمهمييل البحييهم االدتمإلعايية الت ي تعنييك ادراسيية الشييبإل
اليييل الم تميييل ،فييي ضيييها مقإلرايييإلت س هسييياهلهداة مش اييية
تإلرم اة.
ميين أهييم البييإلي ان الييامن تبنييها المقإلرايية ال هسيياهلهداة ف ي راسيية
المييييراهقان الشييييبإل ن تحضيييير :رالييييب لانتييييه (،)LINTON
اإلرسييييهن ،)Parsons( ،لم،نشييييتإلت ( ،)Eisenstadtنهلمييييإل
( ،)Colmanمإلت،ا ( ،)Matzaنه مإل (...)Godmann
قد أضحز المقإلراإلت ال هساهلهداة ،للك غإلمة سنهات ال تان من
القيير المإلضيي  ،ات منظييهر اناييهب ظافيي  ،هييدف إل هييه ل مييإلب
الشييبإل في يضيين الم تمييل ،مييل األلييا اعييان االعتبييإلر الاييراعإلت
ال اإلسيياة االقتاييإل مة االدتمإلعايية اامدمهلهدايية التيي معييج ا ييإل
الم تمل.

نظريــــة الالتمركـــز:
ترتب نظرمة الدتمرن ،اه سيهاال ( 49)Ausubelالياب رني ،عليك
تطهر األنإل ،االنطده من العهامل المتعيد ة التي تيتحكم في تطيهر

48

- Piaget J:La psychologie de l'enfant, Que sais-je? P.U.F,
Paris, 1973.
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المراهقيية ،تبييدأ أ ل مريليية ميين مرايييل المراهقيية اييإللتمرن ،علييك
األسرة ااتداا من الطفهلة األ لك ،من لدل البحث عن األنإل امهافقة
الهالدمن .اعد ل  ،من لخ المراهي عين تمرني ،األنيإل ،عنيدمإل منتقيل
ميين الطفهليية للييك مريليية الررييد ،الماييل نحييه الدتمرنيي ،اإلالعتمييإل
علك الاات ،المال نحه االستقدلاة الش ااة .معن هياا ضير رة
االنتقإلل من التبعاة للك االستقدلاة.
اإللتييإلل  ،ف ميية م مهعيية ميين العهامييل التي تييتحكم ف ي هيياا التطييهر
التحييييهل ،م ييييل :عإلمييييل البلييييهغ ،العإلمييييل االدتمييييإلع  ،العإلمييييل
المعرف  ،العإلمل النف  ،العإلمل ال قإلف ...

سيتولوجية دورة الحياة:
تييدرس هييا النظرميية المراهقيية ف ي ارتبإلط ييإل اييد رة الحاييإلة الكإلمليية
لإلن يييإل  ،امراعيييإلة الطفهلييية ،الردهلييية ،الشيييا هلة .امعنيييك أ
المراهقييية الممكييين فايييل إل عييين ايييإلق المراييييل الحاهمييية األلييير ،
السامإل مريلة الشا هلة المهت .أب :الاد من االنطده من فكرة
نلاة رإلملة لحاإلة الفر من الماد للك المهت.
مييين أهيييم مم لييي هييياا التهدييي ن يييد :تاتاييينل( ،)Tetensنيييإلر
( ،)Carusنهتالا ( )Queteletالياب أليه عليك راسية الفير في
دييييييييييييييييه الكليييييييييييييييي  ،ههلانييييييييييييييييه رم(،)Hollingworth
اييييييههلر( ،)Bühlerارم يييييي ( ،)Presseyدييييييإلن (،)Janey
نههلن(…)Kuhlen
نـــظرية المجال:

49

- David Paul Ausubel: Theory and problems of adolescent
development, Grune & Stratton, 1954.
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ميدرس ككورا لكوين ( 50 )Levin K.المراهقية في ضيها منظيهر
ن ييق نليي علييك غييرار النظرميية ال شييطلتاة ،علييك أسييإلس دييه
م مهعة من العهامل القرمبة البعادة الت تتفإلعل نلاإل اشكل ن يق ،
فتييؤفر في ياييإلة المراهي سييلبإل أ لم إلاييإل ،امراعييإلة العهامييل النف يياة
العضهمة الاهناة االدتمإلعاة الفا اهلهداة...
أن ر من هاا مر لافان اه ال لهك العضهب نتيإلب لتفإلعيل منيإلم
اان الش ص سط  .من فم ،فإللمراه د إل نف مهيد نل ،
تتحكم فا عهامل اللاة عهاميل لإلرداية ،في لطيإلر فنإلئاية التيهفار
التهفر.
نظريــــة ألاورا:
مإل م م ألبهرت ( 51)Alportهه تتبل تطهر الاات أ األنيإل أ تطيهر
الش ااة ،الم م تطهر ال إلنب ال ن لد الطفل المراه نمإل
لد فر مد .امعنك أ األنإل ه الت ت إلهم ف تطهمر الش ااة من
الطفهليية نحييه المراهقيية .ميين فييم ،فييإللفر م ييتم ااات ي ن اييرا ،يييان
صييهل للييك فتييرة البلييهغ المراهقيية  ،محييإل ال لفبإلت ييإل أ تهناييدهإل أ
الييدفإل عيين اسييتقدلات إل ا ما يل ال ييبل المتإلييية .قييد رصييد ألبييهرت
تطهر الاات عبر سيار رة مين المراييل ااتيداا مين مريلية الطفهلية
يتييك مريليية المراهقيية الشييبإل  ،ل متحييدم ف ي البداميية عيين اليياات
ال ماة ،فمريلة ههمة الياات ،فيم مريلية تهنايد الياات ت بات يإل ،فيم
مريلة تعما الاات تهساع إل ف المد  ،فم مريلية صيهرة الياات،
فييم مريلييية اليياات العقلاييية أ اليياات العإلرفييية ،فييم مريلييية المراهقييية
استقدلاة الاات .من فم ،فمريلة المراهقة ه مريلية" تعايد فا يإل
رة النمه " هإلدل الاات" مين ددميد تضيع في ايؤرة االهتميإلم أ
الاييدارة ،ل ا نييإل العإلمييل الباهلييهد العضييهب هييه اليياب أمقييظ
الشييعهر اإلليياات لييد الطفييل ف ي ر ي هر األ لييك  ،ف ي هيياا العإلمييل
50

- Levin Kurt: Field theory in social science, New York, 1951.
-Alport G.W: Structure et développement de la personnalité,
Neuchâtel, Delachaux et Niestele, 1970.
51
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مشكل من ددمد  -ا بب مإل مضفا من ت ارات مفإلدئة علك الش ص
فيي سيين البلييهغ-عييإلمد م مييإل فيي لفييإلرة االهتمييإلم اإلليياات تقايي
دهانب ييإل مكهنإلت ييإل.مضييإلل للييك العإلمييل العضييهب هيياا نمييه القييه
القدرات العقلاة لد الفر الت أصبحز قإل رة علك ممإلرسية أريد
العملاييإلت العقلايية قييهة تقاييدا ت رمييدا ،ف ييا المعطاييإلت نل ييإل ت عييل
الفكر منعكب علك ات  .فت د مشكلة الاات أ مشكلة ال همية الااتاية
محطة رئا اة مح فا إل الفر ريإلل  ،غار أ ها الميرة مرافقي في
هاا البحث الع،م التامام علك ني ،االعتيرال ا يإل تحقاي مكيإل
ل ييإل ،ضييمن اقايية الييا ات االدتمإلعايية األليير  ،لإلصيية تلي الييا ات
التي نييإل اييإلألمل ظييد أ م يير رييبه ل ييإل .الهاقييل أني نلمييإل سييإلر
اآللر للك استقبإلل ها الاات أ الكانهنة ال دمدة االعتيرال ا يإل
ااقييرار ل ييإل اح ي الهدييه االنتمييإلا ،نلمييإل سييإلهم ل ي ف ي للمييإل
الاييرا ت دئيية اليينفل.أمييإل ل ا قفييها ل ييا اليياات اإللمرصييإل  ،ف ن ييإل
تت ا أسإللاب للدفإل عن نف إل لتحقا ها الاات اهسإللاب ملتهمة"52.
تهسا ييإل علييك مإلسييب  ،فقييد لضييعز المراهقيية لتاييهرات فل ييفاة،
تإلرم اييييية ،ااهلهداييييية ،فا،مهلهداييييية ،نف ييييياة ،ادتمإلعاييييية،
لفنهلهداييية ،لمدمهلهداييية ،اتم يييل م مهعييية مييين المنيييإلهج الكماييية
الكافاة .فإللمنإلهج الكماة تعتمد علك الت رميب التكميام اايايإلا.
ف يان ،ت تند المنإلهج الكافاية لليك المقإلرايإلت اانلاناكاية (العاإل مية
أ ال رمرمة ) التإلرم اة .
هكاا ،متهرده البحث ف المراهقة اان الااتاة المهضهعاة ،ايان
الدراسيية الكمايية الكافايية ،اليي عيين تنييه المقإلراييإلت التاييهرات
النظرمة التطباقاة.

 موقف علم النفا من المراهقة:
 - 52أيمد أ ب :نف  ،ف.49:
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ممكيين الح يدمث عيين مييهقفان ل اا المراهقيية اإلعتبإلرهييإل مشييكلة يييإل ة:
مهقب معتبر المراهقة فترة أ مة اضطرا تيهتر ،مهقيب مير
المراهقة فترة عإل مة.
مييين د ييية ألييير  ،هنيييإلك مهقفيييإل ليييرا متعلقيييإل اميييد اتايييإلل
المراهقييية اإللمراييييل ال يييإلاقة انفايييإلل إل عن يييإل ،ف نيييإلك مييين م بيييز
انفاإلل إل  ،هنإلك من مؤند اتاإلل إل البناهب الن ق .
المراهقة فترة أزمة وتوتر وااطراب:
ميير علييم اليينفل التقلاييدب أ المراهقيية هي فتييرة أ ميية اضييطرا
تهتر اإلمتايإل  .لياا ،سيماز هيا الفتيرة اه مية المراهقية  .قيد هيب
ستإلنل ههل( )S.Hallللك أ المراهقة ه فتيرة أ مية اضيطرا
تهتر قل  ،ف أرب اعإلصفة يإل ة تيؤفر سيلبإل في المراهي  .في
هيياا الاييد  ،مقييهل اييه المراهقيية" مهلييد ددمييد للفيير  ،هيي فتييرة
عهاصيييب تيييهتر ريييدة ،تظ ييير فا يييإل لليييك الهديييه أعليييك ال يييمإلت
اان إلناة أقهاهإل".53
مر مهنج ( )Yungاه المراهقة فترة الماد النف ي المايحه
ات ارات د يماة تبير األنيإل ،ايإللرغم مين د يل المراهي ا يإل ،عنيد
سهمب( )Sweefفترة تنبا الشعهر اإللاات.
مييير البإلييييث المايييرب للايييل ما إلئايييل معيييه ايييه " مريلييية
المراهقيية مييإل ماييإليب إل ميين ت اييرات ممكيين تشييبا إل اعإلصييفة تحمييل
الك ايير ميين األترايية الرمييإلل أ ا ييهرة ارنييإل هييه ميي،مج ميين عييهالم
متعد ة ،ممكن تحلال إل للك عنإلصر أراعة ،تتفإلعل اعض إل مل اعيض،
ه  :العنار االنفعيإلل  ،العناير االدتميإلع  ،العناير العقلي ،
54
العنار ال ن ".
 - 53نقد عن محمد أمه الشحام  :نف  ،ف.211:
 - 54للاييل ما إلئاييل معييه  :دراسككة مقارنككة فككي مشككتالا المككراهقين فككي المككدن
واألرياف ،ار المعإلرل ،القإلهرة ،مار ،طبعة 1911م ،ف.12:
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مر الدنتهر ساد لار هللا اه هيا الفتيرة تتماي "،اهن يإل فتيرة ت اير
رإلمل ف دمال دهانب النمه .ففا إل محدم ت ار ف أهدال المراهي
ف ي م ييإلالت " النضييج االنفع يإلل العييإلم ،االهتمييإلم اييإلل نل اآلليير،
النضيييج االدتميييإلع العيييإلم ،النييي ،نحيييه االسيييتقدل ،النضيييج
العقل  ،التايإلر الم نية  ،اسيت دام أ قيإلت الفيراغ ،فل يفة الحايإلة،
التعرل علك الاات .من فم ،مضطر اتي،ا الش اياة  ،مرتفيل
م يييته تهترهيييإل  ،احايييث تايييبه معرضييية لدنف يييإلرات االنفعإللاييية
المتتإللايية  ،ت تييل عدقإلت ييإل االدتمإلعايية اهعضييإلا األسييرة أصييدقإلا
المدرسة.فاابه المراه ي إلسإل اافة لإلصة لنقد مدئ األص ر
من ي سيينإل ،م ييتعدا أل مت ييا ات إلهييإلت متطرفيية ،ل ييهال ا ن،عييإلت
عد اناييية ،فييي صيييرا ائيييم ايييان االت إلهيييإلت القيييام الم يييل العلايييإل
55
أسإللاب الحاإلة الم تلفة".
هكاا ،متبان لنإل اه فترة المراهقة عند ن ار من البإلي ان الدارسان
ه فترة أ مة تهتر قل اضطرا .
المراهقة فترة ةايعية وعادية:
منف عليم الينفل الحيدمث أ تكيه المراهقية ا ياا التهصياب المبيإلل
فا ي  ،اييل ه ي مريليية طباعايية مميير ا ييإل اان ييإل ف ي نمييه ال ييدب
النف ي االدتمييإلع االنفعييإلل  ،اسييتعدا ا لدنتقييإلل للييك مريليية
الردهلة .في هياا ،النطيإله ،مقيهل محميد أميه ريحام  ":ميرفض
علم النفل الحدمث مقهلة أ المراهقة فهرة عإلصفة ،غإللبإل مإل تكه
ماييحهاة امظييإلهر سييلهناة تييدل علييك االنحييرال أ سييها التهاف ي ،
مر أن إل يإلالت عإلرضة  ،مإل مديظ من تمر فهرة لال سه
نتا ة لميإل مايإل ف الفتيك مين مهاقيب صيلبة مين األهيل المدرسيان،
تحقاق يإل ،ايال تكيه هيا العإلصيفة
تاطدم ارغبإلت  ،تحيهل
نتا ة مهاقب ليبإلطاة من الباز المدرسة الم تمل.
 . 55سيياد لايير هللا :بحككوث نفسككية وتربويككة ،ار الن ضيية العراايية ،اايير ت ،لبنييإل ،
الطبعة األ لك سنة 1991م ،ف.151:
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لقد نشب علم النفل الحدمث علك أن ممكن است دل طإلقة النمه ف
ها المريلة لاإلله المراهي نف ي  ،اسيت دام إل في تنماية قدراتي
56
ناإلن ر اات ".
قد اانز األاحإلم األنتر اهلهداة اه فترة المراهقة -عنيد الشيعه
البدائاة " -س لة لإللاة تقرمبإل من المشيكدت ،هياا مإلمشيار لليك أ
األ مييإلت النإلت يية عيين المراهقيية ف ي م تمعنييإل ه ي نتييإلب القاييه الت ي
تفرض إل الحضإلرة.
علم النفل القدمم نإل منظر لليك المراهقية اإلعتبإلرهيإل اإللفعيل عإلصيفة
ههدييإلا ،م ييب العمييل علييك ت نب ييإل ا قإلميية الحييهاد ،المضييإل ة ،نييإل
مراهييإل م ييتقلة عيين اييإلق مرايييل العميير.في يييان ،منظيير علييم اليينفل
الحييدمث للييك الم ييهلة نظييرة أليير  ،فاراهييإل غايير م ييتقلة ،اييل ه ي
مرتبطة تمإلمإل اإللمريلة التي سيبقت إل اتلي التي تلا يإل ،منظير للا يإل
علك أن يإل صيلة الهصيل أ القنطيرة أ المعبير ميإل ايان عيإللم الطفهلية
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عإللم الررد".
تبقييك راسيية مإلردرمييز ماييد ( )Marguerite Meadميين أهييم
الدراسييإلت األنتر اهلهدايية ف ي هيياا الم ييإلل ،قييد أدييرت اح ييإل ف ي
غانايييإل ال دميييدة  ،ايييإللترنا ،عليييك قبإلئيييل (المإلنيييإلس) ،قيييد اعتبيييرت
المراهقيية فتييرة عإل ميية طباعايية مقإلرنيية ام تمعإلتنييإل المتحضييرة التي
تته م فا إل المراهقة .ااد أ ها المراهقة البدائاة تمر اطقهس معانة.
ف هاا  ،تقهل ماد ":عند اليهغ الفتيك سين المراهقية مقيإلم لي يفيل،
م قييب فا ي أ نييإل  ،م ييرب اسييتعدا نبايير ادييراا هيياا الحفييل ،معلييم
المراهييي اييياك فا يييهر ،ميييرفض ،فاحيييإل ل اليييد لقنإلعييي ايييه هيييا
الت راييية عإل مييية ،قيييد مييير ا يييإل دمايييل أترااييي أقراإلئييي  ،األقيييإلر
محضر ها الحفلة ،تقإلم لامة تقدم فا إل األطعمة  ،ملبل الفتيك
أف يير مإلعنييد ميين مداييل ،ميي،من رقبتيي اهسيينإل الكلييب ،م لييل
ا هار أاا ا دمة استقإلمة ماحهاة ابعض ال يل الف يإلر ،هياا
 . - 56محميييد أميييه ريييحام  :دور علكككم الكككنفا فكككي الحيكككاة المدرسكككية ،ار الفكييير
اللبنإلن  ،اار ت ،الطبعة األ لك 1994م ،ف.214:
 . - 57محمد أمه رحام  :دور علم النفا في الحياة المدرسية ،ف.213-212:
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الحفييل مقاييهر علييك الكبييإلر ،الم ييمه احضييهر لرفإلقي ميين هييم في
58
سن  ،م مه لألطفإلل احضهر ".
معني هيياا أ فميية م تمعييإلت تعييرل المراهقيية ،م تمعييإلت أليير
التعرف إل .من نإلياة ألر  ،قد تكه المراهقة فترة عإل مة في يايإلة
اان إل  .اإللتإلل  ،ال تال للك ر ة القل األ مة االضطرا .
المراهقة فترة أزمة وتوتر ،ولتن ليست عامة:
مييير أيميييد عييي،ت راديييه ايييه فتيييرة المراهقييية  ،عنيييد الشيييعه
المتحضييرة ،ه ي فتييرة أ ميية قل ي تييهتر ،تبييدأ رييدمدة في اييدامت إل
يتيييك ت فيييز اشيييكل تيييدرم  ،يانميييإل مايييل المراهييي ال يييهب لليييك
ن إلمت إل ،اإللضب ميل فتيرة االسيتعدا لليدلهل في مريلية الردهلية.
تتم ل أسبإل ها األ مة ف رعهر المراه اإلل هل القلي ؛ ألني
قييإل م للييك عييإللم م ليي ن اييرا ،تنقايي الت رايية الحكميية ال بييرة،
م إلل عليك نف ي مين الضي هطإلت ال ن ياة ،رغبتي العإلرمية في
التحيييرر مييين رايييإلط األسيييرة؛ نإلهاييي عييين تقلبيييإلت م،اداييية ظيييإلهرة،
نتهردحييي ايييان الحميييإلس الفتيييهر ،الريمييية الق يييهة ،المحإلفظييية
التطييييرل ،الر ميييية االنييييدفإل  ،الضييييح البكييييإلا ،ال يييياطرة
ال ضييه ...نمييإل تظ يير مشييكدت سييلهناة ميين ألطرهييإل :التميير ،
العنييب ،الش ي ب ،العييد ا  ،االن ييحإل  ،االنطييهاا ،الع،ليية،
ال ر المإل ب أ النف من العإللم...
تنشيييه هيييا األ مييية عييين تضيييإلفر م مهعييية مييين العهاميييل ال يييماة
النف اة االدتمإلعاة الم تلفة  ...من هنإل ،مر أيمد ع،ت راده
اه أ مة المراهقة عند الشعه المتحضرة لا ز عإلمة ،ف نيإلك مين
المراهقان من ممر ا إل اشكل عإل طباعي  .في هياا ال ياإله ،مقيهل
هاا البإليث ":النرمد أ نقهل :ل نل مراه ممر اه مة عليك هيا
الدرديية ميين الشييدة.فميين المييراهقان ميين م ييت اب لمريليية المراهقيية
اسييت إلاة اقعايية مهفقيية اللفييراط فا ييإل التفييرم  .لنمييإل متهقييب نييه
 - 58انظر للال معه
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األ مة ردت إل علك عهامل ن ارة من إل االستعدا الفطرب للمراهي ،
نييه ترااتي في الطفهليية  ،مييإل ارتطييم اي ميين صييدمإلت في مطلييل
المراهقة ،مإل ملقإل من م إلندة تهدا لاإل ها المريلة"59.
معن هاا أ المراهقة لا ز ائمإل فترة أ مة اضطرا تهتر ف
الم تمعييإلت الحدم يية المعقييدة المرنبيية ،اييل قييد م تإل هييإل المراهقييه
اشكل عإل طباع .
المراهقة فترة نمائية مستقلة:
مير اعييض الدارسييان أ المراهقيية مريليية نمإلئايية نف يياة ددمييدة أ
ام إلاييية مييياد ددميييد ،م يييل :سيييتإلنل هيييهل ،مهنييي  ،ديييإل ديييإلك
ر سه...امعنك أ المراهقة تنفال عن المراييل الطفهلاية ال يإلاقة،
العدقيية ل ييإل ا ييإل ،الييدلال علييك ل ي أ المراه ي محييل ات اييرات
عضييهمة نف يياة ادتمإلعايية م تلفيية ،ت عييل من ي نإلئنييإل متهمييل ات ي
د د العإللم الاب محا اي اشيكل م يتمر ائيم ،ايل ممكين القيهل
اييه المراهقيية فتييرة ميياد انبعييإلم ددمييد ،انتقييإلل يقاقي ميين عييإللم
الطفهلة للك عإللم الردهلة.
 المراهقة فترة نمائية متصلة :
ل ا نإل هنإلك اعض الدارسان الامن معتبر المراهقة مريلة نمإلئاة
نف يياة ددمييدة أ ام إلايية ميياد ددمييد ،م ييل :سييتإلنل هييهل مهنيي
ر سه ،ف هنإلك من معتبرهإل مريلية غاير م يتقلة ،ايل هي تكملية
طباعاة عإل مة للمرايل النمإلئاة ال يإلاقة .أن ير مين هياا ،ف ي عنيد
فر مييد امتييدا للطفهليية ،ل الممكيين ف ييم ن ايير ميين المشييإلنل النف يياة
تف ييارهإل لال ف ي ضييها مريليية الطفهليية .معن ي هيياا أ المراهقيية
سييار رة نمإلئايية متكإلملييية الحلقييإلت مييل الفتيييرات ال ييإلاقة الديقييية.
اإللتإلل  ،فلا ز فمة أمة قطاعة أ ههة فإلصلة اان م تليب المراييل
. - 59أيمييييد عيييي،ت رادييييه :أصككككول علككككم الككككنفا ،المكتييييب الماييييرب الحييييدمث،
ااسكندرمة ،مار ،الطبعة ال إلمنة 1911م ،ف.436:
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النمإلئاة الت ممر ا إل الفر البشرب .هاا مإلتؤند نال سياكهلهداإل
رة الحاإلة اه المراهقة مرتبطة ام تلب مرايل يايإلة اان يإل  ،ل
الممكن الحدمث عن إل امع،ل عن الطفهلة الردهلة الك هلة.
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خصائـــص المراهقـــة:
فمة م مهعة من التحهالت الت تنتإل المراه أفنإلا انتقإلل من عإللم
الطفهليييية للييييك عييييإللم النضييييج الردهليييية  ،تتم ييييل فيييي التحييييهالت
الباهلهداة الفا،مهلهداة ،التحهالت النف اة ،التحهالت ال ن اة،
التحهالت العقلاة ،التحهالت االنفعإللاة ،التحهالت االدتمإلعاة...
م يتند نميه الفير لليك م مهعية مين العهاميل األسإلسياة هي  :عإلمييل
الهرافيية ،التكهمنييإلت العضييهمة ،ال ييااا ،عإلمييل البائ ية الم تمييل
ال قإلفيية .ه يا العهامييل ه ي الت ي تييتحكم ف ي المراهقيية اشييكل ميين
األركإلل.

 الخصائص النمائية والعضوية:
تحيييدم  ،فييي فتيييرة المراهقييية ،م مهعييية مييين التحيييهالت العضيييهمة
الفا،مهلهدايية التي ت ايير انايية المراهي دييارمإل ،ل تنقلي ميين فتييرة
الطفهلة للك فتيرة الردهلية  ،تميل هيا التحيهالت البناية ال يدمة،
البناة التنإلسلاة ،اناة الهد  ،البناة الدمإلغاة العاباة...
ميين اييان التحييهالت العضييهمة الت ي تلح ي اييإللمراه سييرعة النمييه
العضهب ال دب الاب مشب نمه الطفل لدل الت عة أر ر األ لك
اعد ماد  .مديظ أ هاا النمه متحقي قبيل سينة مين فتيرة البليهغ،
اإلت ييإل الكتفييان المنكبييان ،ظ ييهر رييعر اليياقن اللحايية العإلنييية
ااا  ،ت ار الاهت من الرقة لليك ال لظية ،ت اير مدميه الهدي
ايييإللت لص مييين المدميييه الطفهلاييية األن همييية  ،انت يييإل المدميييه
الانهرميية ،ات ييإل ال ب ية الفكييان ،انتفييإلن األنييب ،امتييدا القإلميية
ال ييإلقان األطييرال العضييدت اشييكل سييرمل ،ان يياا ال اكييل
العظم ي نحييه األعلييك ،نمييه د ييإل التنإلسييل  ،نضييج ال ايياتان،
اداميية اافييرا ات المنهميية .اإللتييإلل  ،قييدرة المراه ي علييك التنإلسييل
االاييإل اان ييإل ؛ ال ييبب فيي ليي معييه للييك نشييإلط ال ييدة
الن إلماة ال دة ال ن اة ،عد ة عليك مالي لليك ال فية ال يرعة في
الحرنة.
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أمإل فامإل م ص البنز المراهقة ،ف أطهل قإلمة أفقل نيإل مقإلرنية
اإللانهر  ،متحق ل من ال ن الحإل مة عشرة للك الرااعية عشيرة .
نمييإل مت ييد عنييدهإل البلييهغ في قييز مبكيير مقإلرنيية اإللييانر ،ل تتمايي،
مراهقت ييإل اإللطمييث أ الييد رة الش ي رمة أ دييه م الحيياض .تبييدأ
العييإل ة الش ي رمة انيي ،ل م الحيياض يييهال ال يين ال إلل يية عشييرة ،فييم
انقطإلع مؤقتيإل ،لابيدأ م يإلر اليد رة اشيكل عيإل طباعي  .نميإل تتماي،
مراهقيية البنييز اييإلطرا نمههييإل ال ييرمل د ييدمإل عضييهمإل ،ات ييإل
أر اف ييإل أعلييك الف ييامن ،اسييتدارة يهض ي إل ،قإلالات ييإل لإللاييإل
الحمييل ،تنييإل المباضييان علييك لفييرا البهمضيية ،ايير ال ييدمان
نتهئ مإل ،التما ،اإللمدمه األن همة...

الخصائـــص النفسيـــة:
تحييدم التحييهالت العضييهمة الفا يياهلهداة -لييد المراه ي ااييفة
عإلمييية -م مهعييية مييين الت ايييرات النف ييياة الشيييعهرمة الدريييعهمة،
نإلاي إلس انيه مين الشيعهر ال يإلمض المضيطر الدمتيها ؛
ا بب عدم ف م تل الت ارات ف مإل يقاقاإل ،الشعهر نال ات ار ات
فا،مهلهداييإل عضييهمإل؛ ممييإل مييؤفر ل ي ف ي نف ييات لم إلاييإل أ سييلبإل،
نإلهاييي عييين االضيييطرا الييياب تحدفييي أفنيييإلا ل راك المراهييي لااتييي
د ييد ؛ ممييإل مهلييد لدميي  ،فيي ن ايير ميين األياييإل  ،يييإلالت التييهتر
الت اج االنفعإلل  ،الشعهر اإللنقص...
الارا االنقبإل
ل ا تهسلنإل اإللنظرمإلت النف اة ،ف مريلة المراهقة -ي ب فر ميد-
هييي مريلييية ال ن ييياة الراريييدة ،فبعيييد المريلييية الفماييية ،المريلييية
الشيييرداة ،المريلييية القضييياباة ،مريلييية الكميييه ال ن ييي  ،تبيييدأ
ال رائيي ،ال ن يياة ف ي تفتق ييإل اشييكل دل ي مييل فتييرة البلييهغ؛ل مكييه
المراه قإل را علك االتاإلل ال ن الطباعي ميل الفير اآللير مين
غار دن لتحقا لات الشبقاة .اإللتإلل  ،تتقإلطل لدم المايهل الفماية
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الشرداة مل الماهل ال ن اة ف ها الفتيرة اإللياات .معني هياا أ
الحاإلة ال ن اة الحقاقاة تبدأ مل فترة المراهقة اإللاات.60
ميياهب لرمك ييه ( )Ericssonللييك أ مريليية المراهقيية تتمايي- ،
علك م ته الشعهر األنإل -اتنماة ال همية االسيتقدلاة االعتيرال
اإللش اييياة ،تحقاييي النضيييج ال ن ييي  ،مهاد ييية م تليييب ر
االر إلف اآللرمن من أدل تحاال ال همة الحقاقاة.
مراحل النمو النفسي حس "فرويد" و "إريتسون"
المراحل النفسية – الجنسية
لدى فرويد

السن

المرحلة الفمية:
تعط المريلة الفماة أنبر
لربإل ي .
ل الت إلر المؤلمة الت
تترتب عن الت باز ف هاا
الم ته قد تؤ ب للك ال شل
يب الملكاة.

تؤ ب ال برات المؤلمة الت
تترتب عن الت باز ف هاا
الم ته للك القاارة أ النظإلفة
المبإلل فا إل أ للك ال،هد ف

المراحل النفسية – االجتماعية
لدى إريتسون
الثقة في مقابل عدم الثقة:

مكككككككككككن
الككوالدة
إلككككككككككى
السكككككنة
األولى

العنإلمة التإلمة العطب الحقاق
م عد الطفل مدرك العإللم
اهصف مكإلنإل منإل.
أمإل العنإلمة النإلقاة الرفض
فتؤ مإل للك ال هل عدم ال قة.

المرحلة الشرجية:
ف ها المريلة ،تعط
المنإلط الشرداة البهلاة
لربإلعإل ي اإل نبارا.
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اإلحساس باالستقالل في مقابل
الشك:
مكككككككككككن
سكككنتين
إلككككككككككى
ثكككككككالث
سنواا

ل المنإلسبإلت الت تتاه للطفل
فرف القاإلم ات إلر لإلصة تتف
مل لمقإلع أسله سلهن تؤ ب
للك االستقدل ،تؤ ب ا الحمإلمة
ال،ائدة أ نقص االعتمإل للك الش
ف م إلرات  ،فقدا القدرة علك

 - 60سا مهند فر مد :خمسة دروس في التحليل النفسي ،تردمية :ديهرب طراااشي ،
ار الطلاعة ،اار ت ،لبنإل  ،الطبعة ال إلل ة1996 ،م.
 -61نقد عند.أيمد ا ب :نف  ،ف.43-42:
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ال اطرة علك ات  ،ال اطرة
علك محاط .

األنل.

المرحلة القضياية:
تعط المنطقة القضاباة لربإلعإل
ي اإل.
تؤ ب ال برات المؤلمة الت
تترتب عن الت باز للك أ ار
دن اة رإل ة.

مكككككككككككن
ثكككككككالث
سنواا
إلككككككككككى
أربكككككككا
سنواا

المرحلة األودياية:
مت ا األانإلا من ال نل اآللر
مهضهعإل لإلربإل الح ؛
الش ا الاب مؤ ب للك اعتبإلر
األ  ،من ال نل نف ،
منإلف إل.

مكككككككككككن
أربكككككككا
سنواا
إلككككككككككى
خمككككا
سنواا

تؤ ب ال برات المؤلمة الت
ت بب الت باز ف ها المريلة
للك تكهمن فكر متما.،
مرحلة التمون:
تحل عقدة أ مب اإللتهادد مل
األ من ال نل نف ،
الحاهل علك لربإل ادمل
للحإلدإلت الح اة.

اإلحساس بالماادأة في مقابل
الشعور بالذن :
ل منه الحرمة للطفل لممإلرسة
النشإلط ،التحل اإللابر لإلدإلاة
عن أسئلت  ،مؤ ب للك المبإل أة .أمإل
الحد من أنشطت  ،ات إل ات إل
عدم الابر ت إل أسئلت  ،فقد مؤ ب
للك الشعهر اإللانب.

اإلحساس باإلنجاز واإلتمام:
من
خما
سنواا
إلى
ست
سنواا
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(الانإلعة العمل مقإلال النقص)
ل الحاهل علك اا للت لم
ام تلب اان إل ات ،التش ال
علك لن إل هإل ،مؤ ب للك ر ج
المبإل رة .ف يان ل تحدمد النشإلط
عدم التش ال علك اان إل النقد

مؤ ب للك الشعهر اإللنقص.

اإلحساس بالهوية
ااطراب الهوية .

مرحلة الالوغ:
ل مإلب (تدمج) الن،اعإلت الح اة
المتعلقة اإللمرايل ال إلاقة ف
ال ن اة التنإلسلاة المهده ة
األسإلساة.

مقابل

اإلالستمرارمة،
االعترال
ا همة الش ااة .امهاد ة
فعل م تلب
التدل ر
األر إلف مؤ ب للك تكهمن
ال همة.
فترة
المراهقة

مؤ ب عدم القدرة علك تكهمن
ال اإلئص
استمرار
استمرارهإل لدل ل راك
الاات للك اضطرا األ ار.

 الخصائص العقليـــــة:
ميين المعيير ل أ دييإل ااإلدا ي ( )Jean Piagetقييد ق ييم التطييهر
المعرف الاهن الانإلئ لد اان إل لليك أرايل مراييل أسإلسياة،
تبييدأ ميين مريليية الطفهليية للييك مريليية المراهقيية ،قييد ي يد هإل ف ي :
المريلة الح اة  -الحرناة (من فترة الماد للك ال ينتان) ،مريلية
مإلقبييل العملاييإلت الح يياة (ميين ال يينتان للييك سييبل سيينهات) ،مريليية
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العملاييإلت المش ا ية (ميين سييبل للييك افنت ي عشييرة سيينة) ،مريليية
العملاإلت الاهرمة (من افنت عشرة سنة للك مإلفهه).
هاا ،تتما ،مريلة المراهقة  -عند دإل ااإلد  -ا إلصياة الت رميد ،
المال نحه العملاإلت المنطقاة ،االاتعإل عن الفكر الح الملمهس
العاييإلن ( .)Concretمعن ي هيياا أ الييانإلا المنطق ي الرمإلض ي -
عنييد المراه ي  -منتقييل ميين مريليية العملاييإلت المش ايية نحييه البنييإلا
الاهرب المنطق  ،أ منتقل من الطإلال الح نحه الطإلال الرمي،ب
الم ر  .معه ل للك ال يار رة الطباعاية للنميه الياهن المعرفي
الاب متمإلفل -اناهمإل -مل النمه الباهليهد  ،تطيهر المحيا البائية.
اتعبايير ليير ،متطييهر الييانإلا عنييد المراه ي اإلسييت اام ل يية الرمييه
الانإلا المنطق  ،لم إل الحلهل المنإلسبة للهضعاإلت الت مطري يإل
المحا ال إلرد .
أضيييب لليييك لييي  ،أ الطفيييل  -فييي هيييا المريلييية -مكت يييب لايييإلت
االسييييتدالل البرهنيييية االفتييييرا اسييييتقراا اسييييتنبإلطإل ،محييييل
الهضعاإلت الرمإلضاة المنطقاة المعقدة ،ممال للك التفكاير الفل يف
الن ق  .م عل هياا نلي في تيها تيإلم ميل الطباعية أ البائية التي
تحا ا  ،م ت دمإل ف ل م مهعية مين العملايإلت  ،م يل :التكايب،
التيييييييهقلم ،الممإلفلييييييية ،االسيييييييتاعإل  ،التهافييييييي  ،المهاامييييييية،
االن إلم...
ف هاا الاد  ،مير ديإل اايإلد أ " دمايل الكإلئنيإلت الحاية ليدم إل
قإلالاة فطرمة ام يإل عدقية تهافي أ تكايب ميل البائية مين ليدل ميإل
م ييمك بككالتوازن .هيياا التييها هييه القإلالايية الفطرميية لت ائيية قييدرات
الفر لبرات لتحقا أنبر قيدر ممكين مين التتيكف .ممكين تعرميب
التييها اهني ن ييإلج الفيير في تهظاييب لمكإلنإلتي مييل متطلبييإلت البائيية
يهلي  .ت ييمك عملايية االسييت إلاة للبائيية طبقييإل للبنييإلا المعرفي للفيير
اعملاة التمثيل ،التي تعتميد عليك نيه التفإلعيل ايان البنيك المعرفاية
البائة الطباعاة  ،البنك المعرفاة المإلفلة ف أب لحظة لنمإل تشمل مإل
أمكيين للكييإلئن الحيي اسككتيعابه تم ليي  .ميين الهاضييه أن ي ل ا نييإل
التم ال هيه العملاية المعرفاية الهيايدة ،فلين مكيه هنيإلك نميه عقلي ،
ياث ل الطفل سهل معتمد في تم ايل لبراتي عليك ااطيإلر المحيد
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لمييإل هييه مإلفييل ف ي انات ي المعرفايية .ليياا ،ف ي العملايية ال إلنايية ت ييمك
المواءمككة ،المهائميية هي العملايية التي اهاسييطت إل تتكاييب أ تتعييدل
البنييك المعرفايية محييدم ميين لدل ييإل النمييه المعرفي  .أب :ل عملايية
التم اييل ت ييمه للكييإلئن الح ي لا ييت اب للمهقييب الييراهن ف ي ضييها
المعرفة أ ال برات ال إلاقة لدم  .ا بب ال اإلئص الفرمدة الت ال
ممكن االست إلاة ل إل في ضيها المعرفية ال يإلاقة ييدهإل  ،ف ني ممكين
القهل اه ها ال برات ال دمدة للفر ت بب اضطرااإل أ عدم تها
ف انإلئ المعرف ف اإل ا األمر  .فم ال تلبث أ تن م تت ،ميل
البنإلا المعرف  ،امإل أ التها يإلدة فطرمية ،في البنيك المعرفاية
تت اييير لكييي تتيييهائم ميييل لايييإلئص ال بيييرات ال دميييدة أ المهاقيييب
ال دمدة .اإللتإلل  ،محدم االتزان المعرفي  .هاا التنإلقض التدرم
ف االعتمإل عليك البائية الطباعاية ال،ميإل ة في اسيت دام القيدرات أ
البنإلا المعرف هيه ميإل م يمك اإلالسيتدلإلل ،ميل اسيتدلإلل قيدر أنبير
من ال برات ،مابه التفكار أ اة للتكاب مل البائة "62.
نال  ،تتما ،ها المريلة امال المراه للك االنتبإل من ياث المدة
الطهل العم  ،نمإل متبان ل ا يدا ييان متإلاعتي لفيالم طهميل أ
مبإلراة ف نيرة القيدم أ قاية طهملية م ترسيلة .عيد ة عليك قدرتي
عليييك الت ايييل الت اايييل التيييانر ااايييدا االاتكيييإلر ،المايييل لليييك
الشيير أيييدم الاقظيية ،اان ييإلر ميين الييريدت يييب الم ييإلمرة
االسيتطد  ،التحييرر ميين البييرامج الدراسيياة ،الماييل للييك القييرااة
الحرة  ،السامإل قرااة الكتب العلماة الدمناة ،قرااة ريعر ال ي،ل،
سمإل األغإلن الشبإلااة لد الانهر ،أ سمإل األغيإلن الر مإلن ياة
عند اانإلم.
مديييظ أ عييإللم الطفييل م تلييب عيين عييإللم المراهي  ،فإللعييإللم األ ل
عييإللم محييد ضييا  ،م يياج اإللح يياة التشي اص ااياإلئايية .في
يان ،متما ،العإللم ال إلن ا إلصاة الت رمد الت اال الت إل لمإل هه
 - 62فتح ماطفك ال،مإلت  :األسا المعرفية للتتوين العقلي وتجهيكز المعلومكاا ،
ار الهفيييإلا للطبإلعييية النشييير الته ميييل  ،المنايييهرة ،ماييير ،الطبعييية األ ليييك سييينة
1995م ،ف .199 – 195 :
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عقل  .ف هاا النطإله ،مقهل أيمد أ ب أ " العإللم العقل
ي
للمراه م تلب عن العإللم العقل للطفيل ،ل ل عيإللم المراهقية أن ير
تنإلسيييقإل انتظإلميييإل أن ييير معنهمييية ت رميييدا مميييإل م يييمه للمراهييي
اإلالستمتإل اإللنشإلط العقل قضإلا أ قإلت طهملة ف التفكاير التهميل
ف ي م ييإلئل معنهم ية نييإلل ار الفضييالة الش ي إلعة العداليية معنييك
الحاإلة .يتك لن ممكن القهل اه مريلة المراهقة ه مريلة الفل يفة
المعقلنة  ،اعد أ نإلنيز فتيرة الطفهلية األ ليك فتيرة الفل يفة ال يإل دة
الب يياطة .فإلألسييئلة الفل ييفاة الت ي ملقا ييإل طفييل الرااعيية أ ال إلم يية
م اب عن يإل اآلايإلا المدرسيه في دمايل الحيإلالت .ا يدل األسيئلة
الفل ييفاة التي تشي ل المراهي في هييا الفتييرة ،ف ي أسييئلة مطري ييإل
علييك نف ي  ،مبحييث فا ييإل اقدرت ي العقلايية .ألن ي لييم معييد ل ي الطفييل
المتقبل لكل ر ا.ل المراه مطرج للنقإل العقل المبإل ا ال لقاة
الت تلقإلهإل مين قبيل ،مت يإلال عين ضير رت إل.نميإل أني مت يإلال عين
علل الكه الحاإلة عن الدمن قامت الر ياة االدتمإلعاية .اقيدر
مييإل منييإلقش المراه ي هييا الم ييإلئل اييإللمنط العقييل ،ف ن ي مؤنييد ات ي
ده من لدل هياا التفكاير الياب مشيعر ايان رفإلقي اقامتي  .نميإل
معه للك اتي اعيد نيل نقيإل م هضي منتاير فاي لاقيإلر معرفتي
ضييع الفكييرب اهضييل الطفهليية سيياادت إل.ل يياا ،مييرفض ميين اآل
فاييإلعدا اعتبييإلر طفييد ،ف ييه علييك اسييتعدا لمنإلقشيية األ األسييتإل
الاييدم  ،اييل تحييدب هييؤالا دماعييإل ل ا لييم معترفييها ليي اييإللهده
القامة.
ميين لييدل تفإلعييل المراهي مييل م تلييب أفييرا م تمعي اسييت دام
لإلمكإلناييإلت القييدرات العقلايية تتكييه ات إلهإلتي تتبلييهر .فميين لييدل
م تلييب المهاقييب الت ي م برهييإل ف ي م تمع ي تتكييه ات إلهإلت ي الت ي
تتحكم ف سلهن تهد  .ل اا ،ن د للمراه ف ها الفترة د إلت
نظييير ال إلصييية التييي ميييتحمل لليييدفإل عن يييإل فييي م تليييب الم يييإللل
63
األندمة".

 - 63أيمد أ ب :سيتولوجية المراهقة ،ف.23:
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علا  ،تت م هيا المريلية اقيهة اا راك المديظية عنيد المراهي ،
نمييه قدرات ي العقلايية المعرفايية الكفإلئايية ،ات ييإل مإلغ ي اليياهن
العايييب اليييانإلئ  ،قدرتييي عليييك التم يييل االسيييتاعإل الحفيييظ
البرهنة الت رمب الت اال ااادا الت رمد.

الخصائص االنفعاليـــة:
تتمايي ،فتييرة المراهقيية اييإللقل االضييطرا التييهتر الشييدمد؛ ا ييبب
الت ارات التي تنتيإل المراهي عليك الم يته العضيهب ،النف ي ،
االدتمإلع  .مكه ن ار التشينج يانميإل الم يد الرعإلمية المنإلسيبة أ
االهتمييإلم الكييإلف ميين األسييرة المدرسيية الم تمييل .معن ي هيياا أ
المراهقيية ام إلايية ارنييإل عناييب ،قييد منف يير ف ي أم ية لحظيية مييإل.ليياا،
اعتبييرت هييا الفتييرة اهن ييإل مريليية أ ميية انفعييإلل فييهرة عنييب،
السيييامإل ل ا نيييإل المراهييي معييياش فييي م تميييل تقلايييدب ،المراعييي
متطلبييإلت المراه ي يإلداإلت ي ماهل ي ات إلهإلت ي النف يياة ،المعنييك
ارغبإلت المإل مة المعنهمة العإلطفاة.
ت ،ا انفعإلالت المراه ن ارا أفنإلا فشل الدراس  ،أفنإلا ريعهر
اإلالفيييإله ال ابييية ،أ قهعييي فييي صيييدمة ميييإل ،أ يانميييإل محتقييير
اآللر  ،امإل فا م الدا للهت أصيدقإلؤ ميدؤ مدرسيه ، ،
أ يانمإل مكه منبه ا مرفهضإل مقااإل من قبل الم تمل نلي  .قيد
مدفع االنفعيإلل لليك العنيب الشي ب ال ا يإل  ،اسيتعمإلل القيهة ميل
اآللرمن ،لإلصة مل الفتاإلت المراهقإلت .ها االنفعإلالت ه نتا ية
للت ارات ال رمهناة العضهمة الفا،مهلهداة ال دمة أ لضيمهر
ال د الامإلا نمههإل .معن هاا أ المراه معاش صيراعإل اللايإل
لإلرداإل راماإل؛ م بب ل انفعإلالت لطارة مته مة ،قيد تيؤفر سيلبإل
ف صحت ال دمة العقلاية االنفعإللاية ضي ط اليدمهب ،السيامإل
يانمإل ملت كا للك البكإلا الاران من لحظة للك ألير  ،أ يانميإل
محييييل اإللهيييييدة ال رايييية الع،ليييية الكقايييية الت ميييياش ااقاييييإلا
الت رمب ،أ يانمإل مشعر ايإللنظرة الد ناية أ الينقص العيإلرم ا يبب
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لعإلقة أ قبه ف د يد  .مير أيميد أ ب أ المراهي " أن ير مين
غار لظ يإلرا للنهايإلت الايران االنفعيإلل المتماي ،اإللف إلدية  .هياا
أمر طباع ف ها الفترة التي مكيه فا يإل ميه الينفل ايان اتيان
مبحث عن مإل :الاات الحقاقاة الاات الم لك .األ لك تم يل نف ي نميإل
مراهإل سها  .ال إلناة تم ل الاات التي متطليل للا يإل .نلميإل نإلنيز ال يهة
نبارة اان الااتان ،ارتد التهتر النف علا  ،نإل تكافي م تعاياإل.
عن هاا التضإلر اان ات إلهان م تلفان صيإل رمن عين ات اييدة
ه ات المراه  ،منشه مإل متعر ل المراه من قلي ي إلسياة
نف اة مفرطة نقاة رر هني تيهتر عقلي مايرف أياإلنيإل عين
64
التفكار ال هب".
علاييي  ،فإللمراهقييية فتيييرة معر فييية اإلنفعإلالت يييإل ال إلئ ييية ،تشييين إل
العاب  ،تهترهإل المقل  ،اضطراا إل العناب.

الخصائص الجنسيـــة:
تتما ،مريلة المراهقة ا إلصاة البلهغ ال ن  ،ا مإل قهة الفحهلة
لد المراه  ،اقدرت علك التنإلسل االاإل الممإلرسة ال ن اة.
معن هاا أ المراه قإل ر عليك الي ،اب اان يإل انيإلا األسيرة.
ل ا نإلنز ال رم،ة ال ن اة قد انت ب إل الطفل من قبل امص ال دمان،
اللعب اإللقضاب ،االستمتإل اإللقبلة االستمنإلا...ف المراهقة هي
فترة التنإلسل االاإل ال نل .ف هياا الايد  ،مقيهل فر ميد":
ل مييإل م ييتاقظ في نفهس ي م (المراهقييه ) اإللفعييل ف ي هييا ال يين هي
الهظافيية التنإلسييلاة الت ي ت ييت دم الييهغ غإلمت ييإل د ييإل ا د ييماإل نف يياإل
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مهدد من قبل ،فهنتم ت طئه ل ت لطه اان ال ن اة التنإلسل"...
مييدل هيياا نلي علييك أ ال رائيي ،الشييبقاة اللابادميية هي التي تحييرك
المراه ي رييعهرمإل الرييعهرمإل للتعبايير عيين رغبإلت ي ر ي هات لات ي
اامر ساة ،ااد أ الهاقل األنإل األعلك ممنعإل تحقاي تلي الرغبيإلت
 - 64أيمد أ ب :نفسه ،ف.24:
 - 65سا مهند فر مد :محااراا تمهيدية في التحليل النفسي ،تردمية .أيميد عي،ت
راده ،مكتبة األن لهالمارمة ،القإلهرة ،الطبعة ال إلناة 1966م ،ف.343:
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ال رم،مة .لاا ،تكبز تقمل ف منطقية ال يه أ الدريعهر  ،ام ير
مييإل ت اييب المراقبيية األلدقايية الهاقعايية ،مفاييه ال ييه عيين رغبإلت ي
المقمهعييية الدفانييية فييي ريييكل أييييدم النيييهم الاقظييية ،الت القليييم
الكدم الن اإل  ،التانر االستردإل  .من هنإل ،نير أ للطفهلية
ر اسب راس ة علك صعاد الدرعهر ال اكهلهد .
الممكيين ضييب هييا ال رائيي ،ال ن يياة الشييبقاة لال اإلاليتكييإلم للييك
الترااة الدمن االندمإلب ف فره التنشا  ،تحقا التها النف ،
ا رضإلا رغبإلت نل طرل من أطرال ال إل النف  ،لن متحقي
ل التها لال اإلاربإل االرتهاا عن طرم ال ،اب المشير أ
الترااة ااسدماة الاحاحة.
هيياا ،تيي ،ا الماييهل ال ن يياة قييهة تييدفقإل ها إلنييإل انفعييإلال ،اماييل
المراه للك ال نل اآللر عبر االستلطإلل االسيت هاا االسيتمنإلا
الحيييب ،تبيييإل ل العهاطيييب المشيييإلعر أيإلسيييال الحيييب الم يييإلل
البييربا " ،علييك أ نظييرة نييل ديينل للييك ال يينل اآلليير ات إله ي
نحه  ،متحد متهفر انيه الترااية التي لضيل ل يإل نيل اييد من ميإل،
نه ال قإلفة الت تحد مكإلنة نل ايد قامت ف الم تمل.فإللم تمل
الم را للك قيز قرميب ميإلت،ال ن اير مين األ سيإلط تنظير فاي لليك
ال نل اآللر نظيرة ملؤهيإل الشي الرمبية  ،فهضيل األن يك مكإلنت يإل
قامت إل م تلب اح ب مإل ل ا نإلنز امرأة أ أميإل ،مهظفية أ عإلطلية،
مت ،ديية أ مطلقيية...للييخ ،مإل لنييإل نحتييإلب للييك تحدمييد قاميية الفيير
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ن ن إل م ر عن ضع ".
علا  ،ترتب المراهقة اإللطفهلة عليك م يته االمتيدا ال ن ي  ،ل
ترتب المريلة التنإلسلاة ف مريلة البلهغ امريلة الكمه ال ن ي ،
مريلة المص القضاب .ف هياا ،مقيهل فر ميد ":ل يايإلة الطفيل
ال ن يياة المفككيية ،المعقييدة ،المنفاييمة هييا ،الت تنيي ،فا ييإل ال رميي،ة
يييدهإل للييك تيييهمان المتييل المبييإلهج ،تتك يييب تنييتظم فيي ات يييإلهان
رئا اان ،احاث تكه الش ااة ال ن اة للفر قد تكهنز انتمليز،
ف أن ر األياإل  ،عنيد انت يإلا فتيرة البليهغ ،فمين د ية أ ليك ت ضيل
. - 66أيمد أ ب :المراهو والعالقاا المدرسية ،ف.91:
51

الماييهل النييها ل امنيية المنطقيية التنإلسييلاة ،هييا ال ييار رة ت عييل
الحاييإلة ال ن يياة ارمت ييإل تييدلل ف ي لدميية التنإلسييل ،المعييه ارييبإل
الماييهل النييها األ لييك ميين أهما ية لال اقييدر مييإل معييد العييدة مم ييد
ال ييبال لدتاييإلل ال ن ي الحقاقي  .ميين د يية فإلنايية ،مطيير ارييت إلا
ر ص لر اامر ساة الااتاة ،احاث تن ،دمايل مقهميإلت ال رمي،ة
ال ن يياة ،فيي الحاييإلة الحبايية ،للييك أ ت ييد لرييبإلع إل لييد الشيي ص
المحبه .لكن الم مه ل مال المرنبإلت ال رم،مة البدائاية اإللم يإلهمة
ف هاا ال باز الن إلئ للحاإلة ال ن اة.فقبل سن البلهغ ،تحز تيهفار
الرااة ،تحيدم عملايإلت نبيز اإلل ية الشيدة ليبعض المايهل النيها ؛
تنتاب قيه نف ياة محيد ة ،نإلل يل القيرل األليده ،يإلرسية
تل ييم تحييبل مييإل تييم نبت ي  .يييان منييدف  ،مييل البلييهغ ،المييد الكبايير
للحإلدإلت ال ن اة ،تلقك ها الحإلدإلت ف ر األفعيإلل المقإل ميإلت
تل يهاد ،ترغم إل علك سلهك الطرائ الم يمإلة اإلل يهمة ،تمنع يإل
مييين أ تحاييي مييين ددميييد المايييهل النيييها التييي نيييإل مقل يييإل لليييك
نبز .أعن ا إل أ ال لاات الطفهلة الت هطاة  ،أب اللاات ات الالة
اإللبرا ؛ ملا إل فإلناإل التعل اإلألر إلف الامن قل علا م االلتاإلر من
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البدامة نمهضه محبه ".
علا ي  ،تتمايي ،فتييرة المراهقيية اييإللماهل ال ن يياة ،تفت ي اللاباييد ف ي
ركل مشإلعر الحب اامر س  ،لكين أهيم لإلصياة ل يا المريلية هي
لإلصاة البلهغ التنإلسل التهالد االاإل .

الخصائص االجتماعيــة:
مت لك المراه عن التمرن ،الاات نحيه الدتمرني ،اإلت يإل عدقإلتي
االدتمإلعاة .أب :المكتف المراه اتل العدقإلت األاهمية التي نإلنيز
تراط اإلألسرة ،أ اعدقإلت الاداقة ال،مإللة التي نإلنيز تشيد لليك
المدرسيية ،اييل مييدلل فيي عدقييإلت يماميية مييل ال ايير ،منييدمج فيي
 - 67سا مهند فر مد :خمسة دروس في التحليكل النفسكي ،تردمية :ديهرب طرامشي ،
ار الطلاعة ،اار ت ،لبنإل  ،الطبعة ال إلل ة 1996م ،ف.45-44:
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الم تميييييل ،محضييييير ا يييييد فييييي هييييياا العيييييإللم ات إلراييييي الااتاييييية
المهضييهعاة .ميين فييم ،م يرا المراه ي عدقييإلت ن اييرة مييل أانييإلا
دن ييي أ ميييل ال ييينل اآللييير .تكيييه عدقإلتييي اهصيييدقإلئ رفإلقييي
مدئييي لميييإل عدقييية يمامييية لم إلااييية قهام يييإل المحبييية الاييييداقة
التعإل  ،لمإل عدقة عد اناة قإلئمة علك التطرل العنيب الحقيد،
ي ب تنشئت االدتمإلعاة ،ماهل النف اة.
أن ر من هاا ،مبتعد المراه أن ر عن أسرت نحه اآللر أ ال اير،
فاندمج ف دمإلعإلت منإلماكاة تعنك اإللتنشا الفن األ ا ال قيإلف
الرمإلض ي  ،من ييلخ عيين أسييرت اإلي ييإل عيين االسييتقدلاة ،امييتدك
ههمت الش ااة ،اتحمل م ؤ لاة نف مإل مإل معنهمإل.
ااد أن م مإل يإل ل المراه االنفكإلك عن أسرت  ،تبقك ر اا العإلئلة
متانة رصانة طادة ،مإل تنف تهدا إلت إل تتحكم في األنيإل األعليك
لد المراه  ،ل الم تطال الت لص من إل ن إلئايإل .قيد عبير دار مليد
( )Jersildعن ها الحقاقة اقهل  ":ف الهقز الاب محإل ل المراهي
فا ي تهطاييد أرنييإل ات ي علييك م ييرج الحاييإلة االدتمإلعايية ،ف ي أفيير
األسرة علا تيهفر ا يإل المنفكيإل مفعيد فعل ميإل فاطبعيإل مطبعيإل ،
ن ارا مإل م د ف نف الرغبة ف أ مل يه لليك أاهمي لا يتمد من ميإل
التهماد األلدق المعنهب التعضاد العإلطف  .العملاة احيد ات يإل في
المهاقب االعتاإل مة الطباعاة ه لا ز ف خ الر اا اإلألسرة ن إلئاإل،
لنمإل ه عملاة ترده فا إل نفة عدقإلت المراه االدتمإلعاة ليإلرب
نطإله األسرة علك الئي لنظيإلم الحايإلة في البايز الياب نشيه فاي أ ل
مرة"68.
علا  ،تت م فترة المراهقة اإلنفتإلج المراه علك محاط االدتمإلع
تهقلمييإل تكافييإل تطبعييإل تنشييئة .معن ي هيياا أ المراه ي قييإل ر علييك
الييدلهل ف ي عدقييإلت ادتمإلعايية متنهع ية مييل اآلليير ،سييهاا أنإلنييز
عدقييإلت صييداقة أم مإلليية أم يييب...أب :مكييه للمراه ي  ،ف ي هييا
الفتييرة ،ماييل نبايير للييك ال يينل اآلليير ،اعييد نمييه د ييإل التنإلسييل
ال ن  ،نشإلط ال رمهنإلت الانهرمة األن همة النإلتج عين لفيرا ات
 - 68عبد العل ال

مإلن  :سيتولوجية المراهقة ،مكتبة الن ضة1911 ،م ،ف.94:
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ال دة الن إلماة .اايد أ رغبيإلت المراهي -غإللبيإل  -مإلتايدم اإللمعيإلمار
االدتمإلعاييية األلدقاييية ؛ مميييإل م عيييل فتيييرة المراهقييية فتيييرة ع،لييية
تهدل يار ترقب تطلل .نإلها عن ال هل من س رمة اآللر
مشإلعر الانب .من هنإل ،تتما ،فترة المراهقية اإللمايل لليك اآللير ،
لإلصيية أ " االنتمييإلا للييك الم تمييل لإلصيية ميين لييهاف اان ييإل
عمهمييإل ،ف ييه مشييعر اضيير رة هيياا االنتمييإلا يتييك مشييعر اإللطمهنانيية
األمن الرضإل ال عإل ة ،تبدأ هيا الماي،ة ايإللمرا التيدرمب منيا
الطفهلة األ لك (ف ننب األسيرة)  ،ت يتمر اإلسيتمرار الحايإلة عليك
هييا األر  ،نتا يية انتمإلئيي للييك هيياا الم تمييل ،ف ييه مرغييب فيي
التعبار عن ات .
مبييدب المراه ي تميير ا عنفييإل ل ا مييإل أعاقييز هييا الرغبيية ميين قبييل
األسيييرة أ المدرسييية أ الم تميييل .ميييإل انضيييمإلم لليييك الشيييلة مييين
األصحإل التي تشيكل لي ايدمد لألسيرة ،لال المتينفل الياب م يد فاي
الراية النف اة  ،ف تف م أن ر من أسيرت المن،لاية ،مع يإل مشيعر
أن لم معيد يايدا في أمية أ مية تعترضي  .النميه االدتميإلع متعلي
اإللنمه ال دب .فإللمراه مهاك مرافقة لال من مقإلرا ف ال ن في
ال م ،المعإلمار العلماة ال قإلفاة قد التكيه ات أفير نباير اإللن يبة
للاييييحبة فيييي هييييا المريليييية ،األ لهميييية هيييي لل يييين ،لل هامييييإلت
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المشترنة".
علا  ،متما ،الطيإلال االدتميإلع للمراهقية اإلنفتيإلج البيإلل عليك عيإللم
ادتمإلع أنبر من عإللم أسرت المحيد  ،مدرسيت الضياقة ،ا قإلمية
عدقإلت فاقة لمإل سلباة لمإل لم إلااة.

 - 69محمد أمه الشحام  :نف  ،ف.214:
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 مشتــــالا المراهقــــة:
فمة م مهعة من المشكدت العإلمة الت مهاد يإل المراهي  ،ممكين
يارهإل ف المشإلنل الااتاة المشإلنل المهضهعاة.
 المشاكــــل الذاتيــــــة:
تتم ل المشإلنل الااتاة الت مهاد إل المراه فامإل مل :
 مشكككاكل الكككذاا والجسكككد :م يييتم المراهييي اااتييي ن ايييرا لليييك ييييد
النرد اة ،فاراقب م تليب الت ايرات العضيهمة الفا،مهلهداية التي
تنتإل د م اشيكل تيدرم  .نميإل مشيعر اتقلبيإلت د يد عبير المير ة
الت تكشب ل يقإلئ ر اات  ،ت ت ل ر فعل اآلليرمن ت يإل
هيياا ال ييد .في هييا المريليية اإلليياات ،مييدلل المراهي في مريليية
الارا مل د د  ،لمإل اإلستعمإلل لطإل التعإلل  ،ل ا نإل د يد في
غإلميية الهسييإلمة األنإلقيية ال مييإلل  ،لمييإل اإلسييتعمإلل لطييإل التاييعاد
التبرمر التعهمض عن الينقص الد ناية ،ل ا نيإل د يد ممايل لليك
القييبه .مترتييب عيين هيياا الشييعهر الميي ،ب م مهعيية ميين الاييفإلت
اام إلااة ال لباة الت متم ل إل المراه  ،ييان تهاديد اليل المني،ل
أ لإلرد .
عبر الاات ،مكتشب المراه نف ي اآلليرمن العيإللم الياب معياش
فايي  ،فاشييعر اهنيي يإلضيير فيي عييإللم اآللييرمن ،أنيي متقإلسييم مع ييم
الت إلر المعاشاة نف إل .اإللتيإلل  ،الم يتطال أ معياش منعي،ال عين
اآللييرمن ،ف يياا العييإللم تشييإلرك فا ي م مهعيية ميين الييا ات المتفإلعليية
لم إلاييإل أ سييلبإل .تتهسييل عنييد المعييإلرل العلمايية ال قإلفايية يييهل هيياا
الكه أ العإللم الاب محا ا .
نمييإل تتمايي ،هييا الفتييرة احإلديية المراهي للييك االسييتقدلاة ،ال قيية في
النفل ،انت إل ال همة ،االعتمإل علك الاات ،ااي إلس اإللحرمة
الش ااة .من نإلياة ألر  ،تعد ها الفترة مريلة األ مة التهتر
القلييي االضييييطرا  ،الايييرا مييييل أفيييرا األسييييرة ،السييييامإل
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الهالدمن ،انش إلل ااات يإلضر م تقبل  ،لي إلس اعدم األمإل ،
رييييك فيييي ههمتيييي  ،تميييير عيييين القهاعييييد التقإللاييييد األعييييرال
االدتمإلعاة القإلنهناة.
 المشاكل الناجمة عن الخوف:
معإلن المراه م يإل ل عيدة ،م يل :لهفي مين الدمي  ،لهفي مين
مدرسا  ،لهف من اا ارة  ،لهف من ال لطة ،لهف من الفشل
الترايييهب ،لهفييي مييين االفيييإله فييي الحايييإلة ،لهفييي مييين يإلضييير
م ييتقبل  ،لهف ي أمضييإل ميين البطإلليية .نإلها ي عيين م ييإل ل أليير
تتعل ادراست ادبإلتي مشيإلنل أسيرت  ،ميإل مكإلايد مين م يإل ل
نإلت ة عن المشإلنل االقتاإل مة الفراغ اليدمن الر يي  ،نظيرات
الم تميييل ال يييإللرة الكإلئيييدة المعإلتبييية ،ريييعهر اإللنيييدم أ لييي،
الضييمار لمييإل ا ييبب ال ييش ف ي االمتحييإل  ،لمييإل ا ييبب ااسييإلاة للييك
الدم أصيدقإلئ رفقإلئي  ،لميإل الرتكيإل لطائية ميإل ،لميإل ا يبب
التقاار ف ادبإلت الدمناة.
أضب للك ل مشكل التهدا المدرس الم ني ال يإلمع  ،مالي
للييك العدقييإلت ال ن يياة المكبهتيية ،رغبت ي ف ي الحرميية االسييتقدلاة
انإلا ههمتي الش اياة  ،ت،اميد رغبتي في ال ينل الي ،اب انيإلا
األسرة ،ل مإلن علك الكتب الدمناة ال ن ياة العإلطفاية البطهلاية،
يارت أمإلم مشكلة أ قإلت الفراغ.
ل اً ،معإلن المراه من مشكل عدم التهاف الاات النف  .من فم،
الم ييييتطال أ محقيييي التييييها المطلييييه ؛ أل ال ييييه الرغبييييإلت
الدرعهرمة الدفانة الم فاة ه الت تتحكم ف تارفإلت ال يلهناة؛
ت عل أن ير انيدفإلعإل عنفيإل عيدا ة انفعيإلال ت ا يإل ،راميإل ت عيل
مني ر اييإل منعيي،ال أ ر اييإل عييد اناإل اإلمتاييإل  ،لإلصيية ل ا لييم م ييد
الرعإلمييية الكإلفاييية ،التهداييي الدئييي  ،الناييياحة ال يييدمدة ،الترااييية
ااسدماة الاحاحة.
المشـــاكل العاةفيـــة والجنسيــة:
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معاش المراه مشإلنل عإلطفاة دداناة انفعإللاة؛ ا يبب مالي لليك
ال نل اآللر ،ل مدلل ف عدقيإلت ييب ر مإلن ي ميل الفتيإلة التي
محب إل ،غإللبإل مإل مكه هاا الحيب األ ل م إللايإل أفدطهنايإل ،تتقيد فاي
العهاطب ،ت اج فا المشإلعر الحإلرة الاإل قة البرمئية ،ممكين أ
تحيييدم هيييا العدقييية األ ليييك صيييدمإلت عإلطفاييية انفعإللاييية؛ ا يييبب
ال دفإلت تبإلمن د إلت النظر الت ممكن أ تحدم اان المراهقان.
أن ر من هاا مشتد المال ال ن لد المراه ت إل ال نل اآللير،
اعييييد ت ييييار العدقييييإلت العإلطفايييية الر مإلن يييياة ،تييييهال اللقييييإلاات
المتكررة اان الطرفان ،فتك ر أيدم الاقظة المنإلم ،محدم الشر
عدم االنتبإل  ،من إلقإل راا عهاطف مإل ا اادة تإلرة ،ابرااة تيإلرة
ألر  .قد ملت كا المراه للك االستمنإلا ا يبب ييدة الشي هة التي
مكن إل ت إل اآللر ،فتتفت ال رائي ،اللابدمية الشيبقاة التي تنطلي مين
ال ه أ الدرعهر .رامإل متحهل هياا التعيإلطب المايل ال ن ي لليك
م يييإلمرات تنإلسيييلاة طإلئشييية ايييان الطيييرفان ،نميييإل محيييدم لييي فييي
الم تمعإلت ال رااة التي أعطيز العنيإل لل ينل اااإلياية المير ه
عن الدمن .
 مشتلـــة عــدم التوافو النفسي:
معد عدم التهاف النف من أهم المشيإلنل التي مت يب فا يإل المراهي
المراهقة ،مترتب عن ل أيإلسال مشإلعر سيلباة ،م يل :القلي ،
الضييا  ،االرتبييإلك ،الحيي ، ،البكإلئايية ،رييدة االنفعييإلل ،عييدم
األمييإل  ،غاييإل االسييتقرار ،اضييطرا عدقإلت مييإل مييل األفييرا ،
ن رة الم إل ل الااتاة المهضهعاة " .الر اه هاا االضطرا
مهلييد االنعيي،ال الهدييدان الفقيير العييإلطف  ،مقييهب ااي ييإلس افييراغ
الحاإلة ،فقدا التها النف  ،الاب اد ر مشعر المرا نتا ة ليال
اهن قل ف سلهن م د ف ياإلت  ،الم د من محماي أ مقاي رير ر
هيياا العايير الك اييرة المتم ليية في األمييرا الم تعايياة الحيير
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المنتشييرة يإللاييإل ضييد اان ييإل  ،اليياب مييؤ ب فمن ييإل مإل مييإل نف يياإل ف ي
70
الهقز الحإلضر".
الاات
معن هاا أ المراه معإلن من مشكل عدم التهاف النف
الاب مؤفر مبإلررة علك األنها األلر مين التهافي  ،م يل :التهافي
االدتمإلع  ،التهاف العضهب ،التهافي الترايهب .اانميإل المطليه
هيييه تحقاييي التيييها الييياات النف ييي الم تمعييي  ،عبييير عملايييإلت
التطبال التكاب التهقلم التنشئة االدتمإلعاة.
من أهم العهاميل التي ت عيل المراهي الم يتطال التهافي ميل نف ي
م تمع ي مدرسييت فكرت ي ال إلمضيية أ غايير الاييحاحة عيين ات ي .
ف هاا ،مقهل سادب محمد الح ن ":ل فكرة المراه عن ات قيد
تكه ف اعيض األيايإل غإلمضية أ نإلقاية أ غاير صيحاحة؛ مميإل
م عل سلهن تفإلعل مل اآللرمن مشها ن ار من ال مه ف عد
مييييين التايييييرفإلت  ،م لييييي لدمييييي ف يييييرات فييييي تهافقييييي النف ييييي
االدتمإلع  .مبد أ تف م المراه لاات غإللبإل مإلم إلعد ف التايإلر
نتب الت مطإللع إل األمإلنن الت
أفعإلل أعمإلل أصدقإلئ مدا
مرتإل هإل ،نمإل أن غإللبيإل ميإل م ي م في تنيه تايرفإلت سيلهنإلت في
تحكم فا إل ،ف ات،ان الش ا االدتمإلع  ...نلميإل ا ا تمااي،
المراه لتف م ات  ،ا ا ت قدرت علك التكاب التهاف النف مل
71
اائت ".
نف
هكيياا ،متبييان لنييإل اييه مشييكل عييدم التهافي اليياات النف ي ميين أهييم
المشيييإلنل الحيييإل ة التييي معإلنا يييإل المراهييي  ،يانميييإل متعإلميييل ميييل اتييي
د د.
 المشاكــل المواوعية:
معيييإلن المراهييي مييين عيييدة مشيييإلنل مهضيييهعاة ،تتعلييي اإلألسيييرة،
الم تمل ،المدرسة .أن ر من هاا ممكن الحدمث عين أنيها فدفية
من المراهقة:
 - 70سادب محمد الح ن :نف  ،ف.13:
 - 71سادب محمد الح ن :نف  ،ف.13:
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 مراهقة سوية عإل مة طباعاة اد مشإلنل ال اضطرااإلت؛
الهيييدة مقإلطعيية
مراهقككة انطوائيككة أسإلسي إل الع،ليية االنكمييإل
األسرة األصدقإلا األقرا  ،المال للك االنطهاا عليك الياات ا اية
التهمل التفكار االستبطإل الاات .
مراهقة عدوانيكة منحرفكة وجانحكة  ،مكيه فا يإل المراهي عيد ا
ل ار .
لنف
من المعلهم أ المراهقة ت تليب مين فير لليك لير ي يب اليتدل
البائييإلت ال رافايية الحضييإلرمة ال قإلفايية  ،ي ييب الييتدل العقإلئييد
األ ميييإل القيييام .فييي هييياا ااطيييإلر ،مقيييهل اليييدنتهر عبيييد اليييريمن
العا هب" :ل المراهقة ت تلب من فر للك لر ،من اائة د رافاة
للك ألر  ،من سدلة للك ألر  ،نيال ت تليب ايإللتدل األنميإلط
الحضييإلرمة الت ي متراييك ف ي سييط إل المراه ي  ،ف ي ف ي الم تمييل
البييدائ ت تلييب عن ييإل ف ي الم تمييل المتحضيير ،نييال ت تلييب ف ي
م تمل المدمنة عن يإل في الم تميل الرمفي  ،نميإل ت تليب مين الم تميل
المت،ميييز الييياب مفييير ن ايييراً مييين القايييه األغيييدل عليييك نشيييإلط
المراه  ،عن إل ف الم تمل الحر الياب متياه للمراهي فيرف العميل
النشإلط ،فرف لربإل الحإلدإلت الد افل الم تلفة .
نال ف مريلة المراهقة لا ز م تقلة اياات إل اسيتقدالً تإلميإلً ،لنميإل
ه تتهفر امإل مر ا الطفل من لبرات في المريلية ال يإلاقة ،النميه
عملاة م تمرة متالة"72.
معنييي هييياا أ المراهقييية نتيييإلب الم تميييل البائييية ال قإلفييية نيييه
الحضإلرة .من هنإل ،تتهفر قيام المراهقية اقيام البائية التي معياش فا يإل
المراه .
 عالقـــة المراهو باألسرة:
معإلن المراه ن ارا من المشيإلنل عليك م يته األسيرة  ،نمشيكلت
مييييل الدميييي ( األ األم) ،للهتيييي الايييي إلر الكبييييإلر .غإللبييييإل ،
 - 72انظيييير. :عبييييد الييييريمن عا ييييهب :مشككككتالا الطفولككككة والمراهقككككة ،أسسككككها
الفيسيولوجية والنفسية ،ار العلهم العرا  ،اار ت ،لبنإل  ،الطبعة األ لك 1993م.
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مإلتنيييدرب مشيييكلت ميييل الدمييي ضيييمن ميييإل م يييمك اايييرا األدايييإلل،
التدل د إلت النظر.
عييإل ة ،مييإل مكييه صييرا األسييرة مييل المراه ي أ المراهقيية يييهل
الدراسيية ،أ قييإلت الفييراغ ،تضيياال الهقييز ،التييـهلر عيين الباييز ،
التقاار ف الهادبإلت التراهمة ،الفشيل المدرسي  ،التقايار في
الهادبإلت الدمناة ،الت إل ف تحمل الم ؤ لاة ،الفشل ف التايإلر
األصييدقإلا ،ااصييرار علييك مرافقيية رفييإله ال ييها ،االن يياإله راا
عهاطف الشبإلااة  .مكه الارا أمضيإل ييهل رغبية المراهي في
الحرميية اسييتقدلاة الش ايياة ،التميير عيين سييلطة األن يإل األعلييك،
عدم االنااإل لأل امر ،لإلصة أ امر األم.
عالقة المراهو بالمجتما:
ميين المعلييهم أ المدرسيية أ المؤس يية التعلامايية ظافت ييإل هي تنشييئة
المراه ي تنشييئة انييإلاة هإل فيية ،ل مإلد ي ف ي الم تمييل ل مإلدييإل نإلفعييإل
م مرا .امعنيك أ المدرسية ت يدل لليك تكيهمن ميهاطن صيإلله نيإلفل
لااتييي أسيييرت م تمعييي  .مييين فيييم ،فيييإللم تمل هيييه الييياب محضييين
المراهقان ام تلب فئيإلت م النف ياة ريرائح م الطبقاية االدتمإلعاية،
اإللتنشييئة التراايية التعلييام التكييهمن الت ييامب التط ايير التنييهمر
التهعاية الشيإلملة .ليياا ،تقيهم عدقية المراهي ايإللم تمل عليك أسييإلس
التفيييإلهم التهاصيييل العطيييإلا المتبيييإل ل ،االنفتيييإلج عليييك الت يييإلر
الم تمعاة ،ال ه فا إل اشكل لم إلا  .معن هياا أ نيل تقايار
ظاف ي منييتج عيين عييدم التهاف ي االدتمييإلع  ،قييد مييدفل المراه ي للييك
الع،لة االنطهاا الاهس التشإلؤم ،أ ااي إلس اإللنقص
االنكمإل
الد ناة الت ماش.
عالقـــة المراهو بالمدرسة:
فمييية مشيييإلنل عيييدة معاشييي إل المراهييي نإلت ييية عييين عدقإلتييي امدرسيييا
مدئ ي أصييدقإلئ ف ي الدراسيية  ،عدقإلت ي مييل اا ارة التراهميية،
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م ييل :تقاييار فيي لن ييإل ادبإلتيي المدرسيياة ،التييهلر عيين قييز
الدراسة ،أ الت اب المكرر ،أ است دام العنيب الشي ب القيهة ميل
مدئ ي ف ي الفاييل الدراس ي  ،أ االعتييداا علييك تلمايياات طإللبييإلت
الفال ،أ سب المدرسان رتم م لهإلنت م ،أ نشر الفهضك الل
المؤس ة.
لييياا ،فهاديييب المدرسييية -ل اً -أ ت لييي متعلميييإل مراهقيييإل متكايييب ميييل
المدرسة ،متهقلم مل أدهائ إل التعلاماة -التعلماة  ،ممت ل لتشرمعإلت إل
االنضبإلطاة ،ايترام قإلنهن إل الدالل  .ل اً ،فإلل دل هه لل التهافي
النف ي لييد المراه ي ف ي عدقت ي مييل مؤس ييت العلامايية .ف ي هيياا
النطييإله ،مقييهل أيمييد أ ب ":لعييل المؤس ييإلت التراهميية التعلامايية
تعتبيير أفضييل م ييإلل ممكيين أ م ييإلعد المراه ي مهلييا ااييد لت ي ال
عملايية م ي في الم تمييل ،علييك نحييه محقي ات ي مشييعر اهدييه
نانهنت هه مطمح األسإلس .
غار أ طباعة الت اير النميإلئ المفيإلدكا الياب معاشي المراهي  ،مين
د ة ،ان راط ف ها ال ن ،من د ة فإلناة ،ف مؤس إلت تعلاماة
ددمييدة (التعلييام ااعييدا ب ال ييإلنهب ال ييإلمع ) ،ت تلييب أنظمت ييإل
ارام ييإل التعلامايية  ،تتعييد يإلدإلت ييإل متطلبإلت ييإل ،ت عييل المراهي
اعاييدا عيين القييدرة علييك اسييتاعإل تم اييل م ييإلرهإل أاعإل هييإل ،ممييإل قييد
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مؤ ب ا للك اضطرا ال لهك فقدا التها ".
مييين هنيييإل ،فإللعدقيييإلت التييي ممكييين أ تيييرا المراهييي اإللمؤس ييية
التعلاماة قد تكه عدقة لم إلااة م مرة ،أسإلسي إل المحبية ،الايداقة،
التعإل  ،االيترام ،االنضبإلط  ،التهافي  ،التعيإلمش ،الت يإلمه
مييين د ييية ،أ عدقييية سيييلباة مشيييانة ،قهام يييإل النفيييهر ،الكراهاييية،
ااقاييإلا ،الت ميياش ،العد انايية ،العنييب ،التطييرل ،ميين د يية
ألر .
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 الحلول المقترحة للتعامل ما المراهقة:
فمة م مهعية مين الحليهل االقتراييإلت للتعإلميل ميل المراهي نف ياإل
ادتمإلعاإل تراهمإل  .ممكن تفاال إل علك النحه التإلل :
 بعا الحلــــول للمشاكل الذاتيـــة:
الممكن معإلل ية المراهي نف ياإل اتايإل لال ام يإلعدت عليك تف يم اتي
يل مشيإلنل انف ي .أب :الايد " مين م يإلعدة الميراهقان تشي اع م
مف م ات مدرس ر ايات
يتك م تطال نل ايد أ معرل نف
مف م لبرات محيد مشيكدت يإلدإلتي  ،معيرل الفيرف المتإليية،
أ م ييت دم منمي لمكإلنإلتي اييانإلا للييك أقاييك يييد م ييتطإل  ،أ
محد التاإلرات مت ا قرارات محل مشكدت انف ي  ،اإلاضيإلفة لليك
التعلييام التييدرمب ال ييإلف اليياب محاييل علا ي عيين طرم ي الهالييدمن
المراان المرردمن ف األسرة ف المدرسة ف مراني ،التهداي
ااررإل  ،لكي مايل لليك تحدميد تحقاي أهيدال اضيحة تكفيل لي
تحقاييي اتييي تحقاييي الايييحة النف ييياة ال يييعإل ة ميييل نف ييي ميييل
اآللرمن"74.
عييد ة علييك ليي  ،فداييد مييين تكييإلفب ال ييه تظإلفرهييإل لم يييإلعدة
المراهييي عليييك ت يييإل مشيييإلنل الااتاييية ،اتشييي اع مإل ميييإل معنهميييإل،
تحفايي ،عمييإل تييههاد تكهمنييإل تقييدمرا ،فعيي للييك األمييإلم نحييه
ااايييدا االاتكيييإلر ال لييي البحيييث .عليييك " الهاليييدمن الميييراان
المرردمن النف اان أ مقدر ا رهم ال إلم في تنماية مف يهم الياات
المر ال هب عند المراهقان  ،لررإل هم للك الطيره الم تلفية التي
م ييتطاعه عيين طرمق ييإل انتشييإلل اسييت دام قييدرات م لمكإلناييإلت م،
تعلييام م مييإل ممكيين م ميين أ معاشييها ف ي أسييعد يييإلل ممكيين اإللن ييبة
ألنف يي م للم تمييل اليياب معاشييه فايي  ،عيين طرميي تحقايي اليياات
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تهداييي الييياات ابايييارة نيييإلا نفإلمييية لتحقاييي الايييحة النف ييياة
75
التهاف النف ف م إلالت الحاإلة الم تلفة".
المقتاير األميير علييك الهالييدمن فقي  ،ايل متعييد لي للييك المدرسيية
الم تمل علك يد سهاا.

بعا الحلول للمشاكل المواوعية:
تتنييه هييا الحلييهل اتنييه الم ييإلالت المهضييهعاة.ليياا ،ممكيين تفرمييل
الم إلل المهضهع للك مإلمل :
األســكـرة :مكييه الحييل نإلدعيإل في هيياا الم يإلل اتح ييان الهضييعاة
االقتاييإل مة لألسييرة الت ي معيياش المراه ي اييان ظ رانا ييإل ،السييامإل
الفقايييرة من يييإل ،تهعاييية أفرا هيييإل ايييإللعلم ال قإلفييية ااعيييدم اليييدمن
التهدا ي  ،مييل التنمايية الشييإلملة لألسييرة ف ي البإل ميية المدمنيية  ،ا ايية
تهفار ده نف مدئم لتنشئة المراه تنشئة سيلامة متكإلملية .معني
هيياا لل ي دييه أسييرب عييإلئل يمييام ،قاييد تراايية المراه ي تراايية
لم إلااة أسإلس إل التهاف مل الاات ،األسيرة ،الم تميل ،المدرسية؛
مل لاعإل المراهي عين أديهاا القلي  ،التشينج ،التمير  ،ال يهل،
الايييرا  ،الهييييدة  ،ال راييية ،الع،لييية ،التشيييإلؤم ،الايييهس،
القنهط.
الايييد أ تيييهفر األسيييرة فضيييإلا لم إلاايييإل للمنإلقشييية الحيييهار النقيييد
ييييهل مشيييإلنل المراهييي الحقاقاييية ،اإلانايييإلت اليييتف م،
التفيييإل
لقاييإلا أ ت ميياش أ ا راا أ
اقتييراج الحلييهل النإلدعيية ل ييإل،
س رمة ،م مإل نإلنيز رغبيإلت المراهي طلبإلتي اقعاية أ لاإللاية أ
هماة.
الاد من التقر مين المراهي نف ياإل ادتمإلعايإل تراهميإل ،اامميإل
احرمت الش ااة ف ات إل القرارات الت تنإلسب  ،مراهإل صحاحة،
االعتيييرال اهيقاتييي فييي االعتميييإل عليييك نف ييي  ،م يييإلعدت عليييك
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االسييتقدل اش اييات  ،تحفايي ،عل يك اااييدا االاتكييإلر الت ااييل،
تحمل الم ؤ لاة ف تداار رؤ ياإلت  ،مل تنبا لليك أ الحرمية
الش ااة لا ز مطلقة أ يإللة فهضيك ،ايل هي التي،ام م يؤ لاة،
أ يرمت تتهقب عند يرمة اآللرمن.
منب لآلاإلا أ مبتعد ا عن سلطة القمل الق ر العقإل ف ترااة
األانإلا ،مل ضر رة استبدال ها ال لطة اإللعنإلمية الحنيإل العطيب
التهدا ي البنييإلا ال ييإل ل ،تم ييل الحييهار الييدممقراط ف ي منإلقشيية
دمال مشإلنل األسرة ،السامإل مشإلنل المراه .
الاييد للهالييدمن نييال أ مقييدمها تهدا ييإلت قاميية مفاييدة أل ال هييم
المراهقان فامإل م ص الترااة ال ن اة .ف هاا الايد  ،مقيهل أيميد
أ ب " :نميييإل أنييي نظيييرا الت يييإل الميييراهقان نحيييه ال ييينل  -عليييك
الم ته الاات  ، -ل االت إل ال لب الاب سهل تنعكل فيإلر في
ع يدم االن ي إلم اييان أفييرا الم تمييل ميين ال ن ييان ،ف ي علييك اآلاييإلا
األم ييإلت أال مقفييها أمييإلم الت ايييرات ال ن يياة التيي تنتييإل اانيييإلاهم،
اإللتقإللاد العتاقة ،دعيل اليدافل
مكتهف األمدب ليإلطت إل اإلل مه
ال ن ي متعيير منييا الا ي ر للييك رييتك أنييها القمييل الض ي هط،
ا دل مإل محدم للد افل األلر  ،لنمإل علك العكل من ل منب
لآلاييإلا األم ييإلت أ متشييبعها افكييرة سييلامة عيين ال يينل ،ضيير رة
ل ل أ انفعيإلل مين
لعطإلا أانإلئ م معلهمإلت صرمحة ا اطة،
76
مهضهعإلت ال نل اشكل متدرب منإلسب م ته أعمإلر أانإلئ م".
من هنيإل ،منب ي أ تكيه األسيرة اائية صيإللحة للمراهي لكي منميه
فا إل نميها سياكهلهداإل مدئميإل ،ميل م يإلعدت عليك تف يم نف ي  ،تقبيل
ات .
المجتمكككككا :الممكييييين للمراهييييي أ محقييييي مدامتييييي الايييييحاحة
المتها نييية ميييل الم تميييل لال ل ا ييييإل ل الم تميييل ،اكيييل مؤس يييإلت
الاييي ر ( العإلئلييية ،الشيييإلر  ،المدرسييية ،النيييها ب) الكبييير
(ال إلمعة ،الح ، ،النقإلاة ،ااعدم ،الدمن)  ،أ متف م يإلداإلت
المراه رغبإلت متطلبإلتي الااتاية المهضيهعاة ،ا صيدار قيهانان
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تشيييرمعإلت تحمييي المراهييي مؤس يييإلتاإل ،ت دمييي هنايييإل ،تنفعييي
ديييداناإل ،عضيييهمإل ،سييياكهلهداإل ،فقإلفايييإل ،لعدمايييإل ،ميييل لمدئييي
األهماة الكبر علك صيعاد ساإلسية الد لية لكي متبيهأ مكإلنية متماي،ة
ف الم تمل؛ أل المراهقان هم ربإل الم تقبل ،انإلة الهطن ،فدايد
ميين االهتمييإلم ا ييم اهتمإلمييإل يقاقاييإل ،ت ااا ي م اإللعنإلميية الكإلمليية ،
تهفار اامكإلناإلت الد مة لرعإلمت م نف اإل ادتمإلعاإل فقإلفاإل منايإل.
مر البإليث الم را سادب محمد الح ن ف نتإلاي ( سكيتولوجية
العالقككة بككين مفهككوم الككذاا والتوافككو النفسككي لككدى المككراهقين)":
لألفرا الامن متعإلمل مع م المراه م ل الهالدمن األسإلتاة أعضإلا
الم تمل القرمبان من  ،دمإلعة األصدقإلا ،أفر نباير في نميه مف يهم
الاات لدم .نمإل ل م تهفار ف تكهمن مف م الاات ال لب  .ليال  ،م يب
علك الهالدمن مراعإلة أهماية رهميإل في نميه مف يهم الياات ال يلب ؛
لييال م ييب علييك الهالييدمن مراعييإلة أهمايية رهمييإل ف ي نمييه مف ييهم
الياات ليد الميراهقان النميه الاييحاه تنماية تقييبل م لياات م تكييهمن
مف ييهم اليياات اام ييإلا ف ي المدرسيية ،ممييإل مردييل اييهفر نبايير علييك
اان إل الدراس ال لهن للمراه .
علانإل أ نضل ف االعتبإلر أ المراهقان محتإلده لليك ف يم ليإلف،
لك نف م م الاد أ مكه ف منإل من د ية نظير الميراهقان أنف ي م
77
لهاقل لطإلرهم المردع ".
معن هاا نل أن من ادب الم تمل أ مقيدم الرعإلمية الكإلملية ل يا
الفئة ن تتهاف مل ات إل نف إل مل م تمع إل ،علا أ مضل فقت
الكإلملييية فييي هيييا الفئييية التييي تشيييكل سيييهاعد اليييهطن فييي الحإلضييير
الم تقبل.
المدرسككة :المنب ي أ تكييه المؤس يية التراهم ية فكنيية ع ييكرمة
قهام إل االنضبإلط الارامة ن رة الته مب ،أ تكه فضإلا لل يهل
العقيييإل العنيييب اارهيييإل  ،أ تتحيييهل لليييك فضيييإلا للايييراعإلت
االدتمإلعايية الطبقايية اامدمهلهدايية ،اييل منب ي أ تكييه المدرسيية
فضإلا للتعإلمش الت إلمه المحبة الاداقة ،فضد عن فضإلا للتعلم
77
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التكهمن طلب العليم.لياا ،منب ي عليك المدرسية أ تعتيد اإللعدقيإلت
الت م لق إل المراه مل ات اآللرمن الم تميل؛ تحتيرم رغبإلتي
الشيعهرمة الدرييعهمة ،تيتف م ماهلي يإلداإلتي ات إلهإلتي النف يياة
العإلطفاييية ،تضيييمن لييي نهعيييإل مييين الحمإلمييية عليييك دمايييل األصيييعدة
الم ييتهمإلت .نييال  ،منب ي أ تبتعييد عيين األسييله ال ييلطهب في
التعإلمل ميل المتعلميان الميراهقان اليل فايهل الدراسية ،اسيتبدال
اإلل طييإل التحييإل رب التشييإلرن التفإل ضي  ،مييل مييج المراهي في
فره دمإلعإلت العمل لدفع للك تحمل الم ؤ لاة االلت،ام ا إل.
انإلا علك مإلسب  ،ل ا نإلنز المقإلراة الاراعاة ،مل ااار اهر مه
( )P.Bourdieuنله اإلسر ( ،)C.Passeronالتر ف
المدرسة سه فضإلا للتطإلينإلت اامدمهلهداة الطبقاة ،فضإلا
للتفإل ت االدتمإلع ال قإلف الل هب االقتاإل ب ،ف هنإلك من
معإلر هاا الطرج الاراع  ،فاعتبر المقإلراة الاراعاة ات
أاعإل ساإلساة ي،ااة ضاقة ،تنطل من تاهرات مإلرن اة أ
ها الاة أ منطلقإلت ڤابارمة أ ألتهسارمة .من فم ،تفتقد ها
التحلال العلم
التاهرات لإلصاة المهضهعاة ،الحاإل ،
المنطق  ،ماداقاة التحلال المعقلن.
علا  ،فلال من الضر رب أ تكه المدرسة فضإلا للارا
التطإلين االدتمإلع  ،ال ممكن أ تكه مدرسة ممقراطاة،
االاتكإلر ،مكإلنإل ا ااة الفهاره
فضإلا للحرمة ااادا
التطلعإلت اان
االدتمإلعاة ،تعإلمش الطبقإلت ،تهياد الرؤ
المتعلمان المراهقان .من فم ،علك المؤس ة التراهمة أ تامب نل
ال دفإلت المهده ة اان المراهقان علك الم ته االقتاإل ب
الل هب ،تحرمر المتعلمان المنحدرمن من
االدتمإلع ال قإلف
الفئة الدناإل من عقدهم الطبقاة الشعهرمة الدرعهرمة ،ت لاا م
من مرنب النقص ،عن طرم تنفاا المشإلرمل المؤس إلتاة ،تقدمم
األنشطة امتإل التدماا ت لات م ترفا م ،تكهمن م تكهمنإل اتاإل
ممح نل الفهاره الت ممكن أ تهدد اان المتمدرسان الل
المدرسة الهايدة .من أهم الهظإلئب األسإلساة للمدرسة" لم إل
يإللة من التها اان عنإلصر البائة االدتمإلعاة ،ل اه تمنه
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المدرسة لكل فر الفرصة لتحرمر من قاه طبقت االدتمإلعاة الت
لد فا إل ،أ مكه أن ر اتاإلال تفإلعد مل اائت االدتمإلعاة
78
المااهب الدمناة.".
الاد أ ت إلهم المدرسة ف لل عدقإلت لم إلااة م مرة اان
التدماا المراهقان فامإل اان م من د ة ،اان المتعلمان أطر الترااة
األلهة
اا ارة من د ة ألر  ،تكه مبناة علك التعإل
الت إلمه التهاصل التقلب المشإلرنة الهدداناة التكإلمل
اا ران  ،نبا نل عدقة قإلئمة علك الارا ال دل العد ا
الكراهاة ااقاإلا الت ماش التنإلفر الكراهاة الت رمب
ال مه التطرل اارهإل .
الاد للمدرسة من االيتكإلم للك منط الم إل اة ،تهفار العدالة
العمل علك تحقا تكإلفؤ الفرف ،مقرطة التعلام من أدل تكهمن
مهاطن صإلله منفل طن أمت  ،محإلفظ علك فهااز الم تمل،
معمل دإلهدا من أدل تحدمث البلد  ،ت اار لم إلااإل ،الرفل من
م تها التنمهب ،ال ار ا نحه فإله ريبة من اال هإلر الرفإلهاة.
أ ترتب البناة المعمإلرمة للمؤس ة
من نإلياة ألر  ،منب
اااداعاة امدرسة الم تقبل ،فا ب أ مراعك فا إل ،تامامإل لن إل ا
ت ا،ات ،مهاصفإلت ال ه ة مقهمإلت إل الهظافاة التنه ،
االنفتإلج علك لاهصاإلت يإلدإلت أنشطة محاط إل االدتمإلع
االقتاإل ب ال قإلف  ...ياث مت إل النظر للك ظإلئف إل م ر
اعتبإلرهإل فضإلا للتعلام التعلم ،لنمإل فضإلا مفتهيإل اليتضإل
أنشطة تظإلهرات ادتمإلعاة اقتاإل مة فقإلفاة من لإلرد إل(أنشطة
مؤس إلت الم تمل المدن  ،دمعاإلت ،دمإلعإلت محلاة مؤس إلت
فقإلفاة...للخ) ،لن متحق ل ل ا المدرسة لال ل ا أس ز ف لطإلر
ت طا تراهب تشإلرن متكإلمل ،انإلا علك لرمطة مدرساة
مندم ة قإلئمة علك معإلمار علماة تراهمة ادتمإلعاة عقدناة،
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علك التاإلرات ساإلساة اضحة األهدال الماإلله الرهإلنإلت
79
التهد إلت..
علا  ،تعتمد المدرسة اااداعاة  ،ف تحقا ن إلعت إل مر مت إل
اانتإلداة ،علك المرنبإلت التراهمة المتكإلملة الت تضم م مهعة من
الهررإلت المحترفإلت الم تبرات المعإلمل القإلعإلت النظرمة
التطباقاة.
مر أيمد أ ب اه مشكلة التعلام لدمنإل" ه مشكلة تكهمن
المهاطن الم را الاإلله النإلفل المنتج  .ل اا ،منب لعطإلا تعلام
متف متطلبإلت البد يإلدإلت إل من الانإلعة الفدية التقناة.
نمإل منب االهتمإلم ا صدج المدارس االاتدائاة الت تمد المدارس
ال إلنهمة اهفهاب التدماا ،عن طرم تهفار المدرسان األنفإلا من
النإلياة التراهمة النف اة يتك تعه التدماا مإل فقد ف األسرة
من ده التفإلهم العطب ،ممإل م إلعدهم علك ااي إلس اإلاربإل
العإلطف االطمئنإل التقدمر ،لن مكه ل لال اإلالاتعإل عن ده
أسله االستبدا اارهإل الاب تل ه للا اعض أطر التعلام من
االعتمإل علك ساإلسة التهدا ااررإل
أسإلتاة نظإلر .عه
الماحهاان اإللعطب الرعإلمة الف م لد افل المراهقان ن،عإلت م
يإلدإلت م للك ال قة المتبإل لة .
نمإل أ البرامج الدراساة منب أ تهد د ة تك ب التدماا
االت إلهإلت القام الت منشدهإل الم تمل،
ات إلهإلت قام تتف
ايترام األر إلف القهانان
نممإلرسة العمل التعإل
80
االدتمإلعاة".
أن ر من هاا الاد أ م تفاد المراه من التهدا الم ن  ،التهدا
الترايييهب ،اارريييإل النف ييي المدرسييي  ،اارريييإل االدتميييإلع .
اإللتيييإلل  ،تكيييه المدرسييية فييي لدمييية المراهييي صيييحاإل ،نف ييياإل،
ادتمإلعاإل ،تراهمإل ،علماإل ،فقإلفاإل.
 -79ماطفك مح ن :مدرسة المسقال ،سل لة ررفإلت ،رقم ،26 :الراإلط ،الم ير ،
الطبعة األ لك سنة 2119م ،ف.55:
 - 80أيمد أ ب :سيتولوجية المراهقة ،ف.221-221:
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الخاتمـــــة
لدصة القهل ،متبان لنإل ممإل سب نر  ،اه المراهقة هي اقتيرا
من البلهغ الررد ،أ ه مريلة انتقإلل من الطفهلة نحيه الردهلية،
قييد التلييب البييإلي ه يييهل التحدمييد ال،من ي ل ييا الفئيية ،لكيين ممكيين
تحدمدهإل ف الفترة الت تمتد من  13للك  24سنة علك د التقرميب
االيتمإلل ،ال ممكن القهل أن يإل تنت ي ميل لحظية الي ،اب اان يإل
تحمل م ؤ لاة األسرة.
علايي  ،فإللمراهقيية نتييإلب الم تمييل الايينإلع الحييدمث؛ ا ييبب تعقييد
الحاإلة المعإلصرة ،امتدا لمقإل الدراسية الياب م يتل،م مين المراهي
أ المراهقة نف إل طهمد مين البحيث ال يد الكيد العميل المتهاصيل
الدؤ  ،اإلاضيإلفة لليك فتيرات التعمي العلمي الت ايص الم ني
الحرف  .مؤفر هاا نل ف معإلنإلة المراه علك دمال الم تهمإلت.
فميية راسييإلت نظرمييإلت مقإلراييإلت تنإل لييز المراهقيية ميين د ييإلت
متبإلمنيية متعإلرضيية ،نييل راسيية تنطل ي ميين تاييهر م تلييب ،ميين
من ج علم لإلضل لحمهالت لا تمهلهداة لمدمهلهداة معانة.
منضييإلل للييك ل ي أ المراهقيية ل ييإل لاييإلئص عضييهمة ،نف يياة،
دن يياة ،انفعإللايية ،دن يياة ،يإلداييإلت متطلبييإلت رغبييإلت عييدة
متنهعة .
ل ا نإل هنإلك من معتبر المراهقة مريلة أ مة تيهتر اضيطرا ،
ف هنإلك من معتبرهإل فترة طباعاة عإل مة ،السامإل في الم تمعيإلت
البدائايية البد ميية الب يياطة ،ل ا نييإل هنييإلك ميين معييدهإل فتييرة م ييتقلة
منفالة ااات ن إل دإلك ر سه ،ستإلنل ههل  ،مهن  ،...ف نيإلك
ميين ميير أن ييإل يلقيية متاييلة مييل اييإلق الحلقييإلت العضييهمة النف يياة
األلر ن ا مهند فر مد أتبإلع .
ل ا نإلنيييز المراهقييية فتيييرة المشيييإلنل الااتاييية المهضيييهعاة ،ف مييية
م مهعة من الحلهل المقترية للحد من إل.

69

الااليوغرافيا:
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 -19سا مهند فر مد :خمسكة دروس فكي التحليكل النفسكي ،تردمية:
ديييهرب طراااشييي  ،ار الطلاعييية ،ااييير ت ،لبنيييإل  ،الطبعييية ال إلل ييية،
1996م.
 -21عبد الريمن عا هب :علم النفا بين النظريكة والتطايكو ،ار
الكتب ال إلمعاة ،طبعة 1913م.
عبييد الييريمن عا ييهب :دراسككاا فككي علككم الككنفا االجتمككاعي ،ار
الن ضة العرااة ،طبعة 1914م،
 -21عبد اليريمن عا يهب :مشكتالا الطفولكة والمراهقكة:أسسكها
الفيسيولوجية والنفسية ،ار العلهم العرااة ،اار ت ،لبنإل  ،الطبعة
األ لك سنة 1993م.
 -22عبيييييييييد العيييييييييإلل ال يييييييييمإلن  :سكككككككككيتولوجية المراهقكككككككككة :
حقائقهااألساسية ،مكتبة الن ضة ،ا دا  ،العراه ،طبعة 1911م.

11

. -23عبييييد الع،ميييي ،القهصيييي  :علككككم الككككنفا :أسسككككه وتطايقاتككككه
التربوية ،متبة الن ضة العرااة ،القإلهرة ،مار ،طبعة 1919م.
 -24عبيييد ال نييي الدميييدب :التحليكككل النفسكككي للمراهقكككة ،ار الفكييير
اللبنإلن  ،اار ت ،لبنإل  ،الطبعة األ لك سنة 1995م.
 -25فتح ي ماييطفك ال،مييإلت  :األسككا المعرفيككة للتتككوين العقلككي
وتجهيككككز المعلومككككاا  ،ار الهفييييإلا للطبإلعيييية النشيييير الته مييييل ،
المناهرة ،مار ،الطبعة األ لك سنة 1995م.
 -26نميإلل سيهق  :النمكو التربكوي للطفكل والمراهكو ،ار الن ضيية
العرااة ،القإلهرة ،مار ،طبعة 1919م.
 . -21محمد أمه رحام  :دور علم النفا في الحياة المدرسكية،
ار الفكر اللبنإلن  ،اار ت ،الطبعة األ لك 1994م.
 -29الماييطفك الحدميية :الطفولككة والشككااب ،رييرنة اإلاييل للطبإلعيية
النشر ،الراإلط ،الم ر  ،طبعة 1991م.
 -29ماطفك مح ن :مدرسة المسقال ،سل لة ريرفإلت ،رقيم،26 :
الراإلط ،الم ر  ،الطبعة األ لك سنة 2119م.
 -31منارة يلمي  :مشكتالا الفتكاة المراهقكة وحاجاتهكا اإلرشكادية،
ار الن ضة العرااة ،القإلهرة ،مار ،طبعة 1965م.
 -31نهرب الحإلفظ :المراهو ،المؤس ة العرااية للدراسيإلت النشير،
اار ت ،لبنإل  ،الطبعة ال إلناة 1991م.

المراجا باللغاا األجناية:
32-Adam A.: Une enquête auprès de la jeunesse
musulmane du Maroc, Aix-en-Provance.1963.
33-Alport G.W: Structure et développement de la
personnalité, Neuchâtel, Delachaux et Niestele,
1970.
34-Bourgeois P.:L'univers de l'écolier Marocain,
Ministère de l'éducation national de la jeunesse et

11

des sports.Faculté des lettres et des sciences
Sociales.Rabat, 1960.
35-Christian Colbeaux: Histoire de l’adolescence
dans
la
psychanalyse,http://colblog.blog.lemonde.fr/2009/
10/20/histoire-de-ladolescence-dans-lapsychanalyse/
36- David Paul Ausubel: Theory and problems of
adolescent development, Grune & Stratton, 1954.
37- Ford and Beach: Encyclopedia of the social
Science, Volume 1.
38-Erikson E.H: Adolescence et crise, enquête de
l'identité, Flammarion, Paris, 1972.
39-Hall, G. S: Adolescence: Its psychology and its
relations to physiology, anthropology, sociology,
sex, crime, religion, and education (Vols. I &
II).New York: D.Appleton & Co.1904.
40-Gérard Lutte: Libérer l'adolescence, Pierre
Mardaga, éditeur, Liège, 1988
41-Gesell A: Le jeune enfant dans la civilisation
moderne, P.U.F, Paris, 1972.
42-Jean-Jacques Rousseau: Emile ou de
l'éducation, 1762.
43-Le Petit Larousse, Paris, France, 2004.
44-Levin Kurt: Field theory in social science, New
York, 1951.
45-Maurice Debesse :L’adolescence. Paris, PUF.
(Coll. « Que sais-je? », n° 1947.1943.
46-Mead M: Sex and temperament in the primitive
societies, New York, Morrow, 1960.
12

47-Mendousse: L'âme de l'adolescent, 1 vol.8,
Paris, F.Alcan, 1909.
48-Pascon P.et Benthare: Ce qui disent296jeunes
ruraux,
Etudes
sociologiques
sur
le
Maroc.B.E.S.1971.
49-Piaget J:La psychologie de l'enfant, Que saisje? P.U.F, Paris, 1973.
:المقـــــاالا
 ارة،  مجلة الااحك،) (الفتإلة ال إلمعاة الم رااة: رردب فكإلر-51
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السيـــرة الذاتيـــة :

 دمال يمدا ب من مهالاد مدمنة النإلظهر اإللم ر سنة 1963م. يإلصل علك الهم الدراسإلت العلاإل سنة 1996م. يإلصل علك نتهرا الد لة سنة 2111م. يإلصييل عليييك لديييإل تان:األ ليييك فييي األ العراييي  ،ال إلناييية فيييالشرمعة القإلنه  .محضر لدإل تان :ف الفل فة علم االدتمإل .
 أسييتإل التعلييام العييإلل ايييإللمرن ،ال ييهب لم يين التراايية التكيييهمناإللنإلظهر.
 أسييييتإل األ العرايييي  ،منييييإلهج البحييييث التراييييهب ،ااياييييإلاالتراهب ،الدميدانتا  ،عليهم الترااية ،الترااية الفناية ،الحضيإلرة
األمإل م اة.
أ مب مبد نإلقد اإليث ،مشت ل ضمن رؤمة أنإل مماة مهسهعاة. ياييييل علييييك دييييإلئ،ة االاييييدا ميييين مؤس يييية الم قييييب العرايييي(سادن /أسترالاإل) لعإلم 2111م ف النقد الدراسإلت األ ااة.
 يإلصل علك دإلئ،ة نإلد النعمإل األ ااة سنة2114م. رئال الرااطة العرااة للقاة القاارة ددا. رئال الم ردإل العرا للقاة القاارة ددا. رئال ال ائة العرااة لنقإل القاة القاارة ددا. رئال ال ائة العرااة لنقإل الكتإلاة الشارمة مبدعا إل. رئال دمعاة ال هر للبحث ف ال قإلفة الفنه . رئال م تبر الم رج األمإل م .15

 عضه ال معاة العرااة لنقإل الم رج.عضه رااطة األ ااسدم العإللماة. عضه اتحإل نتإل العر .عضه اتحإل نتإل اانترنز العر .عضه اتحإل نتإل الم ر . من منظرب فن القاة القاارة ددا فن الكتإلاة الشارمة. لبار ف الباداغهداإل ال قإلفة األمإل م اة. تردمز مقإلالت للك الل ة الفرن اة الل ة الكر مة. رإلرك ف م ردإلنإلت عرااة عيدة في نيل مين :ال ،ائير ،تيهنل،مايير ،األر  ،ال ييعه مة ،البحييرمن ،العييراه ،اامييإلرات
العرااة المتحدة...،
 م تشييييإلر فيييي م مهعيييية ميييين الاييييحب الم ييييدت ال رائييييدالد رمإلت الهطناة العرااة.
 نشر العدمد من المقإلالت الهرقاة المحكمية غاير المحكمية ،عيد اال محاك من المقإلالت الرقماة ،أن ير مين مإلئية عشيرة نتيإل في
م ييإلالت متنهعيية .ا يياا ،مكييه أن يير لنتإلدييإل في الم يير ميين ياييث
الكتب.
 من أهم نتب  :الشارات اان النظرمة التطبا  ،القاة القايارةددا ايان التنظاير التطباي  ،الر امية التإلرم اية ،تايهرات تراهمية
ددمدة ،ااسدم اان الحدافة ميإل اعيد الحدافية ،م ي،اات التكيهمن،
مييين سييياماهطاقإل الييياات لليييك سييياماهطاقإل التيييهتر ،الترااييية الفناييية،
مدلل للك األ ال يعه ب ،اايايإلا الترايهب ،نظرميإلت النقيد
األ ا ف مريلة مإلاعد الحدافة ،مقهمإلت القاة القاارة ددا عنيد
دمييإلل الييدمن ال ضييارب ،أنييها المم ييل فيي التاييإلرات الم ييرياة
ال رااة العرااة ،ف نظرمة الر امة :مقإلراإلت ددمدة ،أنطهلهداإل
القايية القاييارة دييدا اييإللم ر  ،القاييادة الكهنكرمتايية ،ميين أدييل
تقناة ددمدة لنقد القاة القايارة ديدا  ،ال ياماهلهداإل ايان النظرمية
التطباييييي  ،االيييييراب الم يييييري  ،ميييييدلل لليييييك ال يييييانهغرافاإل
الم ييييرياة ،الم ييييرج األمييييإل م  ،م ييييرج الشييييبإل اييييإللم ر ،
الميييدلل لليييك االيييراب الم يييري  ،م يييرج الطفيييل ايييان التيييهلاب
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االراب ،م رج األطفإلل اإللم ر  ،ناهف م رياة ،مدلل
للييك ال ييانمإل الم راايية ،منييإلهج النقييد العرا ي  ،ال دمييد ف ي التراايية
التعلييام ،ابلاهغرافاييإل أ األطفييإلل اييإللم ر  ،مييدلل للييك الشييعر
ااسييدم  ،المييدارس العتاقيية اييإللم ر  ،أ األطفييإلل اييإللم ر ،
القاة القاارة ددا اإللم ر  ،القاة القاارة ددا عند ال يعه ب
عل ي ن البطرا  ،أعدم ال قإلفة األمإل م اة...
 عنيييييها البإلييييييث :دمايييييل يميييييدا ب ،صيييييند ه البرميييييد،1199النإلظهر ،62111الم ر .
 ال إلتب النقإلل1612354339: ال إلتب المن،ل 1536333499: ااممالHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.fr
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