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 :املقدمــــة
تعد فرتة املراهقة من أهم الفرتات اليت مير هبا اإلنسان يف حياته الطبيعية، بل ميكن 

انتقالية قلقة وحرجة، ينتقل فيها  اعتبارها فرتة ميالد جديد. ابإلضافة إىل كوهنا فرتة
الفرد من الطفولة حنو الرجولة. وقد اختلف الباحثون يف حتديد بدايتها وهنايتها 
بشكل دقيق، ويرجع ذلك إىل تنوع طبائع الشعوب، وتعدد ثقافاهتا، واختالف 

 الفرتات الزمانية، وتباين املناطق اجلغرافية، وتنوع البيئات املناخية. 
إال أن  ،م النفس التقليدي قد اعتربها فرتة أزمة وقلق وتوتر واضطرابوإذا كان عل

علم النفس احلديث اعتربها فرتة عادية وطبيعية يف مسار منو اإلنسان. وأكثر من 
هذا، فقد عوجلت أزمة املراهقة يف ضوء مقارابت خمتلفة، منها: املقاربة التارخيية، 

ة، واملقاربة االجتماعية، واملقاربة األنرتوبولوجية، واملقاربة البيولوجية، واملقاربة النفسي
 واملقاربة الرتبوية...

هذا، وقد ظهرت دراسات عديدة حول املوضوع غراب وشرقا، منذ  أن أصدر 
، 1م1904( أول كتاب حول املراهقة سنة G.Stanley Hallستانلي هول)

ج حبوث م. وتندر 1091وتبعه يف ذلك فرويد ببحث حول املوضوع نفسه  سنة 
املراهقة ضمن علم النفس النمائي أو االرتقائي الذي يعىن بتطور الفرد يف خمتلف 
مراحله العمرية، وفق خصائصه البيولوجية، والفيزيولوجية، والعقلية، والعاطفية، و 
النفسية، واالجتماعية، والثقافية...؛ سواء أكانت هذه املراحل السيكولوجية مرتابطة 

م مستقلة عن بعضها البعض.ومن هنا، يدرس علم النفس احللقات واملفاصل أ
النمائي أو االرتقائي أو التطوري أو التتبعي سيكولوجية الطفل، وسيكولوجية 

                                                 
 1 : Adolescence: Its psychology and its relations to Hall, G. S -

physiology, anthro-pology, sociology, sex, crime, religion, and 
education (Vols. I & II).New York: D.Appleton & Co.1904. 

 



 

املراهق، وسيكولوجية البالغ أو الراشد، وسيكولوجية الشاذ، وسيكولوجية الشيخوخة 
ما عند داروين أو الكهولة...وقد أتثر هذا العلم مبنجزات البيولوجيا التطورية ك

 والمارك ومندل...
تثري كثريا من احلرب يف األوساط  ،ومازال موضوع املراهقة قضية إشكالية مؤرقة

النفسية واالجتماعية والرتبوية والثقافية...، بل أصبح هذا املوضوع الشائك ميداان 
حيتاج رحبا يغري املريب واألستاذ واملكون واملؤطر واملشرف على حد سواء. وابلتايل، 

إىل مدارسة علمية عميقة، وحتليل استقرائي شامل، ومقاربة نفسية واجتماعية 
وعالجية حقيقية، بغية احلد من  من جمموعة من املشاكل اليت يتخبط فيها تعليمنا 

 املعاصر، والسيما اإلعدادي والثانوي واجلامعي منه.
أهم النظرايت واملقارابت  إذاً، ما املراهقة لغة واصطالحا وتوقيتا؟ وما اترخيها؟ وما

اليت تناولت املراهقة؟ وما أهم العوامل اليت تتحكم فيها؟ وما موقف علم النفس 
منها؟  وما خصائصها العضوية والنفسية واالجتماعية واالنفعالية؟ وما أهم 
مشكالهتا الذاتية واملوضوعية؟ وما عالقة املراهق ابملدرسة؟ وما أهم احللول 

 شادات ملعاجلة أزمة املراهقة؟ والتوجيهات واإلر 
 تلكم أهم األسئلة اليت سوف حناول اإلجابة عنها يف موضوعنا هذا.

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 تعريف املراهقـــة لغــة واصطالحا وتوقيتا:
ميكن تعريف املراهقة لغة واصطالحا وتوقيتا بغية فهمها فهما دقيقا على 

 النحو التايل:
 

 :املراهقــــة يف اللغــــة
 :غالم مراهق. أي :قال ابن منظور يف) لسان العرب( يف مادة رهق:" ومنه قوهلم

فلو أنه أدرك أبويه  :واخلضر موسى ويف حديث .قاربه :وراهق احللم ،مقارب للحلم
أن يرهقهما طغياان  :ويف التنزيل .أغشامها وأعجلهما :أي .ألرهقهما طغياان وكفرا

فرمبا أخذه ورمبا مل  ،حىت دنوت منه :الان حىت رهقته. أيطلبت ف :ويقال .وكفرا
 :والرهق ،العظمة :والرهق .دان وأزف وأفد :ورهق شخوص فالن أي .أيخذه
 وقال ،ظلما :أي  فال خياف خبسا وال رهقا :ويف التنزيل .الظلم :والرهق ،العيب

 .أن حيمل عليه ما ال يطيقه وهو ،يف هذه اآلية الرهق اسم من اإلرهاق :األزهري
 2" .ورجل مرهق إذا كان يظن به السوء

ويعين هذا أن املراهقة كلمة مشتقة من فعل رهق، مبعىن قارب فرتة احللم والبلوغ. 
 .وقد تدل املراهقة على العظمة والقوة والظلم

(، يف املعاجم الغربية، االنتقال Adolescenceومن جهة أخرى، تعين املراهقة )
من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرجولة. ومن مث، فهي مسافة زمنية فاصلة بني عهدين 

( Larousseيف قاموس الروس) ،سنة. وتعين املراهقة11و12أو بني فرتيت 
، تلك الفرتة الزمنية الفاصلة بني حياة الطفولة وحياة الرجولة، وتتميز 3الفرنسي

فرنسا من السنة العاشرة عند البنات، ويف خباصية البلوغ.ومن مث، تبدأ املراهقة يف 
 السنة الثانية عشرة عند الذكور. 

                                                 
 م.2993، طبعةمادة رهق، حرف الراء، دار صادر، بريوت، لبنان ،لسان العربابن منظور:  - 2 
 3 , Paris, France, 2004.: Le Petit LarousseA Regarder- 

 



 

 املراهقـــة يف االصطـــالح:
تعترب املراهقة فرتة مرور وعبور وانتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد والرجولة. 
وابلتايل، فهي مرحلة االهتمام ابلذات واملرآة واجلسد على حد سواء، ومرحلة 
اكتشاف الذات والغري والعامل. ومن مث، تتخذ املراهقة أبعادا ثالثة: بعدا بيولوجيا 
)البلوغ(، وبعدا اجتماعيا )الشباب(، وبعدا نفسيا)املراهقة(. ومن مث، تبدأ املراهقة " 
مبظاهر البلوغ، وبداية املراهقة ليست دائما واضحة، وهناية املراهقة أتيت مع متام 

دون حتديد ما قد وصل إليه الفرد من هذا النضج  ،النضج االجتماعي
 4االجتماعي."

والسيما  ،بيد أن هناك من المييز بني هذه املصطلحات بتاات، بل يعتربها مرتادفة
( Eriksonمصطلحي املراهقة والشباب، كما يتضح ذلك جليا عند إريكسون )

الدقيقة  (...، على الرغم من الفوارقAusubel(، وأوسوبيل )Elderوإلدر)
( والباحث املغريب أمحد Newmanبينهما، كما يتبني ذلك واضحا عند نيومان )

فاملراهقة مفهوم سيكولوجي ابمتياز. يف حني، يعد مفهوم  .1 -مثال -أوزي 
 ،الشباب مصطلحا اجتماعيا ابلتحديد. وهناك من يقسم املراهقة إىل ثالث مراحل

 (...Blosمثل: بلو ) ،ل(، أو مخس مراحSullivanمثل: سوليفان )
و املراهقة مفهوم اصطالحي حديث، ونتاج الثورة الصناعية والعلمية والتقنية يف 

ويف هذا، يقول أمحد .القرن التاسع عشر امليالدي، ونتاج التقدم احلضاري احلايل
أوزي:"نعترب املراهقة اكتشافا جديدا مرتبطا ابلتقدم الصناعي والتطور احلضاري، 

م 1094سه مل يعرف املراهقة علميا، إال يف بداية هذا القرن.ففي سنة فالغرب نف
( S.Hallظهر أول مؤلف عن سيكولوجية املراهق للعامل األمريكي ستانلي هول )

                                                 
، دار املعارف مبصر، القاهرة، طبعة مشكالت املراهقني يف املدن والريف انظر: خليل ميخائيل معوض: - 4 

 .21م، ص:1011
لرابط، املغرب، الطبعة األوىل سنة منشورات جملة الدراسات النفسية والرتبوية، ا سيكولوجية املراهقة،أمحد أوزي:  - 1 

 .13-12م، ص:1091

 



 

الذي يعترب املؤسس األول لسيكولوجيا املراهقة، وهو أحد تالمذة ڤوندت 
(Wundt.يف أملانيا ) 

اهقة علميا، فإنه من الصعب اجلزم التام أبن غري أنه وابلرغم من حداثة اكتشاف املر 
اجملتمعات اإلنسانية السابقة على اجملتمعات الصناعية مل يكن يعرف الفرد خالل 

إذ إن الفضل يف هذه املسألة  منوه وتطوره مرحلة املراهقة كمرحلة مستقلة ومتميزة.
وله هو أن والذي ميكن ق حيتاج إىل أحباث اجتماعية وأنرتوبولوجية كثرية ودقيقة.

هذه املرحلة على الرغم من وجودها ومرور الشخص هبا، فإن مدهتا الزمانية مل تكن 
 1هبذا الطول الذي تعرفه اليوم."

وعلى العموم، فثمة تعاريف عدة للمراهقة، فهي" تلك الفرتة اليت متتد ما بني البلوغ 
املختلفة  والوصول إىل النضج املؤدي إىل اإلخصاب اجلنسي، حيث ستصل األقسام

للجهاز اجلنسي إىل أقصاها يف الكفاءة، ويف املراحل املختلفة لدورة احلياة. ويف 

                                                 
، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة الثالثة املراهق والعالقات املدرسيةأمحد أوزي:  د. - 1 

. وقد ذكر  الباحث جمموعة من األساب اليت تتحكم يف هذا الطول بقوله:" إن التقدم الصناعي 0م، ص:2911
ر التكنولوجي سامها مسامهة كبرية يف خلق هوة كبرية بني مرحلة بداية التمدرس وبني فرتة حصول الفرد على مهنة والتطو 

 معينة، تتيح له املشاركة الفعالة يف احلياة االجتماعية.
من الفرد قدرة إن الفرتة الزمانية الطويلة املمتدة بني الطفولة والرشد أوجدهتا احلضارة الصناعية املعاصرة اليت تتطلب 

أما اجملتمع الزراعي ذو البنية االقتصادية البسيطة، فلم يكن  عالية من التكيف، مع مواقف العمل املهين الذي سيمتهنه.
 يتطلب من أفراده سوى خربات بسيطة يتوىل اآلابء عادة نقلها إىل أبنائهم عن طريق التقليد واحملاكاة يف معظم األحيان.

تعليم التلقائي والطبيعي قد وىل من اتريخ اإلنسانية، ودخل اإلنسان يف مرحلة التخصص غري أن هذا الصنف من ال
إن كل  املهين الدقيق، الذي يتطلب منه املزاوجة يف آن واحد بني اإلنسان املفكر وبني اإلنسان الصانع أو العملي.

ت عديدة قد تقارب  نصف معدل عمل مهين أصبح يقتضي من صاحبه اإلعداد العلمي املتني؛ مما جيعله ينفق سنوا
 حياته يف التعلم واالكتساب املعريف.

وهذه الفرتة الزمانية الطويلة اليت يقضيها الفرد اإلنساين يف هذا الوضع حتسسه بنوع خاص من الوجود الذي مل تكن 
بشري، مرحلة هلا ثقافتها تعرفه األجيال املاضية يف حياهتا البسيطة؛ مما ولد اإلحساس والوعي مبرحلة خاصة يف الوجود ال

 .9وحاجاهتا وأسلوهبا اخلاص يف احلياة، وهي مرحلة املراهقة." ص:

 



 

سوف التكتمل مرحلة املراهقة إال عندما تصبح مجيع العمليات الضرورية  ،احلقيقة
 "1لإلخصاب واحلمل واإلفراز انجحة.

  ،يولوجيةيتميز  هذا التعريف بتفسري املراهقة يف ضوء خصائصها العضوية والب
 ابلرتكيز على البلوغ واإلخصاب اجلنسي خصوصا.

وهناك من يعرف املراهقة أبهنا" حالة من النمو تقع بني الطفولة وبني الرجولة أو 
وإن فرتة العمر الميكن حتديدها بدقة، ألهنا تعتمد على السرعة الضرورية يف  .األنوثة

و السيكولوجي ليست غري حمددة النمو اجلسمي، وهي متفاوتة، بينما أن عملية النم
فحسب، وإمنا هي غامضة أيضا. ومن غري السهل أن تفرز هذه املرحلة من حياة 
اإلنسان حىت يصبح الفرد انميا بصورة كلية. ومما الريب فيه أن هذا حيدث بعد 

فإن هذه الفرتة من الناحية  ،العشرينيات. وعلى كل حال، فلألغراض العملية
 9أولئك األفراد الذين هم يف العقد الثاين من احلياة".السيكولوجية تشمل 

يستند هذا التعريف الذي بني أيدينا إىل املقرتبني النمائي والسيكولوجي، ابلتوقف 
عند اخلصائص النمائية والنفسية للمراهقة اليت تتميز ابلغموض وصعوبة التحديد 

 الدقيق.
تصادي. ومن مث، فاملراهق هو" ومن جهة أخرى، تعرف املراهقة يف ضوء املعطى االق

ذلك الفرد الذي تقع سنه بني سن البلوغ وسن االعتماد على النفس اقتصاداي. 
أما األنثى، فإن فرتة املراهقة هي تلك الفرتة اليت  ويشمل هذا التعريف الذكر فقط.
 "0تقع بني سن البلوغ وسن الزواج.

طفولة إىل مرحلة الرشد وعلى العموم، فاملراهقة هي فرتة انتقال من مرحلة ال
والرجولة، أو هي فرتة انتقال من مرحلة التبعية للوالدين إىل مرحلة االستقاللية 

                                                 
 1 , Volume Encyclopedia of the social ScienceFord and Beach: -

1.pp:171-172. 
 .22، ص:9100، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية املراهقد.نوري احلافظ:  - 9 
 .22، ص:املراهقد.نوري احلافظ:  - 0 

 



 

واالعتماد على الذات، أو هي مرحلة البلوغ واالستعداد للزواج والعمل وحتمل 
 املسؤولية، أو هي فرتة االنتقال من عامل املدرسة إىل عامل العمل وبناء األسرة.

 
 الزمين للمراهقـــــة: التحديد  

تعد املراهقة فرتة انتقال من عامل الطفولة إىل عامل الشباب والنضج والرجولة. وتعد 
سنة، أو بني  21و 12سنة، أو بني 11و12أيضا مسافة زمنية فاصلة بني 

 10و19سنة، أو بني  22و19سنة، أو بني  24و11سنة، أو بني  24و12
سنة، أو بني  21و14سنة، أو بني 10و13سنة، أو بني  29و13سنة، أو بني 

دون أن ننسى  ،سنة 24و 14سنة، أو بني   29و11سنة، أو بني  19و12
جمموعة من املؤشرات الزمنية األخرى اليت اختلف حوهلا الدراسون والباحثون. بيد 
أن هذه الفرتات الزمنية املختلفة تتفاوت، بشكل من األشكال،  حسب املناطق 

ة واملعتدلة. وقد متتد املراهقة عند بعض العلماء إىل سن الثالثني، بل احلارة والبارد
 ميكن احلديث عن مراهقة متأخرة عند الكهول.

أو ما يسمى أيضا ابملراهقة  ،وميكن احلديث عن بداية املراهقة ووسطها وهنايتها
 ،سنة(19-14سنة( اليت تتميز بتغريات سريعة؛ واملراهقة املتوسطة)14-11املبكرة)

سنة( يصبح  21-19وهي مرحلة اكتمال التغريات البيولوجية؛ واملراهقة املتأخرة)
 .فيها اإلنسان راشدا ابلتصرفات واملظهر

سنة، أو  24و12وعلى أي حال، فاملراهقة فرتة زمنية مير هبا الفىت أو الفتاة ما بني 
ولة حنو ابالنتقال من مرحلة الطف ،سنة 21إىل  19سنة، أو بني  21و  14بني 

مرحلة الرشد والرجولة. ومن مث، فهي نتاج التقدم الصناعي احلديث. لذا، تتميز 
هذه الفرتة االنتقالية مبجموعة من التغريات النمائية والنفسية واالنفعالية 
واالجتماعية، قد ترتك آاثرا سلبية أو إجيابية يف نفسية املراهق أو املراهقة على حد 

 سواء.

 



 

 راهقــــة يف الققاةة الغريية:اتريــــخ امل  
إذا تتبعنا اتريخ املراهقة يف الثقافة الغربية، فيمكن القول أبن اإلمرباطورية الرومانية مل 
تعرف املراهقة إىل غاية القرن الثاين قبل امليالد، فقد كان الطفل ينتقل مباشرة إىل 

حل أساسية متعاقبة فرتة الرشد والرجولة. وقد كانت حياة اإلنسان تعرف ثالث مرا
هي: فرتة الطفولة، وفرتة الرجولة، وفرتة الشيخوخة. وهذه املراحل هي نفسها يف  
كثري من اجملتمعات والثقافات اإلنسانية القدمية واملعاصرة للمرحلة الرومانية. بل 

 جندها اليوم يف بعض القبائل البدائية يف أفريقيا الوسطى )قبائل ابمبويت(.
بق، ميكن القول أبن أورواب مل تعرف املراهقة، مبفهومها احلقيقي، وأتسيسا على ماس

إال مع تكون اجملتمع الصناعي الذي أفرز تناقضات جدلية عدة على مجيع األصعدة 
 واملستوايت، سامهت يف ظهور املراهقة املرتبطة ابملدرسة وتقسيم العمل.

لرأمسايل الذي كان يستلزم ويعين هذا أن املراهقة مل تظهر إال مع اجملتمع الصناعي ا
فرتة مهمة من التعلم والتكوين، ريثما حيصل اإلنسان على وظيفته أو عمله، بل 
أفرزت هذه املرحلة احلديثة مشاكل كثرية أثرت سلبا يف املراهق، مثل: احلروب، 
والبطالة، والقلق، واخلوف، والنمو الدميغرايف، و الفقر، وانعدام األمن، واستفحال 

لطبقي واالجتماعي...بل ميكن القول أبن املراهقة نتاج اجملتمع الصناعي الصراع ا
 احلديث أو نتاج جمتمع املدرسة وتقسيم العمل. 

أن" اإلقرار واالعرتاف بوجود  -حسب الدكتور نوري احلافظ -ويعين هذا 
املشكالت الفردية واالجتماعية اليت تتصل مبرحلة املراهقة تكاد تكون حديثة العهد 

يا، بعد أن خضعت ابلدرجة األوىل إىل الدراسة العلمية املوضوعية. هذا وعلى نسب
الرغم من أن البعض من العلماء واملفكرين والفالسفة قد حاولوا معاجلتها منذ القدمي 
إال أهنا مل تكن خاضعة إىل الدراسة اجلدية املوضوعية اليت مل تكن معروفة 

 "19حينذاك.
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ن  دراسات عدة تناولت املراهقة مع أفالطون ومن جهة أخرى، ميكن القول أب
وأرسطو وجان جاك روسو وغريهم، لكنها عبارة عن أتمالت فلسفية وتربوية، غري 
خاضعة للمحك العلمي والتجرييب مقارنة أبحباث ستانلي هول، وفرويد، ومارجريت 

 ميد، وجان بياجي، وجيزل، وكورت لوين، وآخرين...
( Jean-Jacques Rousseauجاك روسو  ) وبناء على ماسبق، يقول جان
م:" يتجاوز البلوغ إطار احلدث الفيزيولوجي. 1112يف كتابه )إميل أو الرتبية( سنة 

ومن مث، ليست املراهقة جمرد مرحلة انتقالية عابرة للوصول إىل مرحلة الرشد، بل 
اهقة يتجاوز هذا املفهوم ماهو بيولوجي إىل ماهو اجتماعي. وأكثر من هذا، فاملر 

 "11مبثابة والدة اثنية.
ومن هنا، نفهم أبن روسو قد سبق الباحثني الغربيني إىل تناول املراهقة، يف ضوء  

مقاربة شاملة جتمع بني ماهو بيولوجي وفيزيولوجي واجتماعي.كما ينظر إليها على 
أهنا مرحلة مستقلة ومنفصلة عن املراحل السابقة، مادامت والدة اثنية ابملفهوم 

لوجي واالجتماعي. وقد سبق هول ويونغ إىل القول أبن املراهقة مرحلة مستقلة البيو 
 بنفسها.

(، وتبعه برهنام روح الطفل( كتاب )Preyerم، ألف براير )1991ويف سنة 
( سنة املراهقةمث حلق به األمريكي ستانلي هول بكتابه ) ،(دراسة املراهقةبكتابه )
م. 1091( سنة ت حول النظرية اجلنسيةثالثة مقاالم، مث فرويد ببحثه )1094

وقد خلف ستانلي هول جمموعة من تالمذته الذين اهتموا ابملراهقة، أمثال: 
 النكسرت، وابرتريدج، وسويفت... 

وميكن احلديث عن جمموعة من الباحثني الذين درسوا  املراهقة يف الثقافة 
روح ب )( صاحب كتاPierre Mandousseأمثال: بيري ماندوس )،الغربية

 Gabrielم؛ وكابرييل كومبايري )1090( الذي ألفه سنة املراهق
                                                 

 11 , 1762.: Emile ou de l'éducationJacques Rousseau-Jean - 

 



 

Compayré(صاحب كتاب )م؛ وإرنست 1019( الذي ألفه سنة املراهق
( الذي نشره سنة املراهق ويعض مشاكله( يف كتابه )Ernest Jonesجونز )
الشباب ( يف كتابه )August Aichhorn؛ وأوكوست إيشورن )1022
( Maurice Debesseم ؛ وموريس دوبيس )1021شره سنة ( الذي ناجلانح

( الذي املراهقةم، وكتابه)1031( سنة أزمة املراهقة الشباييةالذي نشر مؤلفه )
 Mausesم، يف سلسلة ماذا أعرف؟؛ وموسز لوفري )1043صدر سنة 

Laufer( يف كتابه )م؛ ودوانلد 1019( الذي نشر سنة املراهقة وقطيعة التطور
م 1012( الذي نشر مقاال حول املراهقة سنة Donald Winnicotفينيكو )

علم النفس العالجي ( الذي ألف كتااب بعنوان )Pierre Mâle؛ وبيري مال)
( اليت ألفت  Françoise Doltoم ؛ وفرانسواز دولتو )1014( سنة  واملراهقة

الكالم للمراهقني أو عقدة و) ،م1099( سنة سبب املراهقةكتابني مها: ) 
 م.1090( سنة ماروسهو 

( يف  Philippe Jeamnetونذكر من الباحثني املعاصرين: فليب جيمنيت )
 Alainم(، وآالن براكونيي )1091( )التحليل النفسي واملراهق اليومكتاب) 

Braconnier( يف كتابه )م(؛ ووجريار 1099()علم النفس املرضي واملراهق
م(؛ وجان جاك 1099( )حترير املراهق( يف كتابه )Gérard Lutteلوت )

( احمللل النفسي واملراهق( يف كتابه) Jean-Jacques Rassialراسيال )
( البالغ( يف كتبه: )Philippe Guttonم(؛ وفليب كوتون )1009)
م(؛ 2999( )عالج املراهقةم(، و) 2999( )املراهق العبقريم(، و)2999)

هقة: الوضع املرا( يف كتابه )Patrick Delarocheوابرتيك دوالروش )
املراهق ( يف )Didier Lauruم(؛ وديديي لورو )2999( )العيادي والعالجي

 



 

 Sergeم( ؛ وسريج لوزور )2994()املراهق اجملنونم(، و )2992() املتحول
Lesourd( يف كتابه )م(...2991( )املراهقات... لقاء األنقى 

التصور النظري ويالحظ أن جل الدراسات اليت تناولت املراهقة متنوعة من حيث 
واملنهجي، فهناك دراسات بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، وطبية، وعيادية، وتربوية، 

 ...12،م(Dostoïevski ( )1911وفلسفية، وأدبية)املراهق(  لدوستويفسكي )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 12  Histoire de l’adolescence dans la :Christian Colbeaux -
psychanalyse,http://colblog.blog.lemonde.fr/2009/10/20/histoire-de-

ladolescence-dans-la-psychanalyse/ 
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 اتريـــخ املراهقة يف الققاةة العريية:
صطلحات قريبة من مفهوم عرفت الثقافة العربية عدة مفاهيم وم 
(l’adolescence ،الغريب، مثل: البلوغ، والفىت، والشاب، واملراهق )

والراشد...وقد استعمل مصطلح البالغ أو البلوغ كثريا يف جمال الفقه؛ ألن التكليف 
مرتبط ابلبلوغ والتمييز والعقل، وحتمل املسؤولية، وبلوغ سن الرشد. على الرغم من 

قة يف )لسان العرب( البن منظور والقواميس املعجمية األخرى، وجود مصطلح املراه
بيد أنه مل يوظف مبفهومه العلمي والسيكولوجي واالجتماعي إال يف القرن العشرين 
أتثرا ابلدراسات الغربية يف هذا اجملال. لذا، وجدان كثريا من املؤلفات النفسية 

صطلحات  اليت حتوم حول واالجتماعية والعلمية والرتبوية توظف جمموعة من امل
والتلميذ، واملراهق،  ،املراهقة، حبال من األحوال، مثل: الفىت، والفتاة، والطالبة

 والشباب، واألبناء، واألوالد...
ويعين هذا أن اجملتمع العريب القدمي مل يعرف املراهقة، فقد كان الطفل ينتقل مباشرة 

يز والعقل، فقد كان مسؤوال عن من طور الطفولة إىل طور الرشد والبلوغ والتمي
إىل فرتة قريبة جدا، مل   ،أفعاله وتصرفاته التكليفية. بل ميكن القول أبن البادية املغربية

دون املرور بفرتة  ،تعرف املراهقة، إذ كان الطفل ينتقل إىل مرحلة الرشد مباشرة
األطفال   املراهقة؛ ألن حياة البادية غري معقدة، مثل حياة املدينة، فقد كان

حينما يصلون إىل مرحلة  ،الراشدون يعملون يف الفالحة، ويتزوجون يف فرتة مبكرة
 ،البلوغ. ويف هذا الصدد، يقول أمحد أوزي:" أما فرتة املراهقة يف جمتمعات البادية

فهي فرتة قصرية، إن مل تكن فرتة منعدمة.ففي أحد البحوث امليدانية اليت أجريت يف 
ابملائة من البنات يتزوجن قبل سن البلوغ،  19تبني أن حوايل منطقة " تساوت" 

ابملائة يتزوجن بعد سنتني من البلوغ.وهكذا، فإن معظم البنات يف البوادي  31وأن
املغربية اليعرفن فرتة املراهقة، ألن أغلبيتهن ميررن من مرحلة الطفولة إىل وضعية 

واألمر نفسه قد يقال عن  ،ملراهقةالزوجات، إىل وضعية األمهات بدون املرور بفرتة ا

 



 

نسبة الأبس هبا من املراهقني يف البوادي، فهم يتحملون املسؤولية منذ سن الطفولة؛ 
 مما جيعل فرتة املراهقة فرتة قصرية ابلنسبة هلم، وهلذا األمر عواقبه..

أمل فقصر فرتة املراهقة أو انعدامها حيرم الفىت أو الفتاة من فرتة مهمة هي فرتة الـت
واالختيار والنضج، وهي جوانب هلا أمهية كبرية يف تكوين شخصية الفرد الناضج. 
ومن جهة اثنية، فإن قصر فرتة املراهقة أو انعدامها جينب الفرد الوقوع يف بعض 
املشاكل ليت يعيشها املراهقون من جراء نضجهم الفسيولوجي وحىت النفسي 

جمني يف اجملتمع الذي مل يساعدهم بعد واالجتماعي.أحياان، وهم مع ذلك ليسوا مند
 13على املشاركة يف حتمل املسؤوليات واالعرتاف هبم كأفراد انضجني."

ويعين هذا أن اجملتمع العريب إىل حد قريب مل يكن يعرف املراهقة ابمتداداهتا الزمنية 
 الطويلة، أو يعرف تعقيداهتا السيكولوجية واالجتماعية والبيولوجية، بل كانت فرتة

 وتكوين األسرة، وحتمل املسؤولية.  ،قصرية جدا، ينتقل الطفل بعدها إىل الزواج
وهكذا، جند جمموعة من الدراسات العربية اليت اهتمت ابملراهقة، سواء أكانت 

 مشكالت الفتاة املراهقة وحاجاهتا اإلرشادية(نظرية أم تطبيقية، ومن أمهها: )
)علم النفس يني و( االجتماعي دراسات يف علم النفس، و )14ملنرية حلمي

علم ، و)11(  لعبد الرمحن عيسويمشكالت الطفولة واملراهقةو)(النظرية والتطبيق
أحباث ، و) 11( حلامد زهرانالكتاب السنوي لعلم النفس( و)النفس االجتماعي

                                                 
 .14ص: سيكولوجية املراهقة،أمحد أوزي:  - 13 

دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة  مشكالت الفتاة املراهقة وحاجاهتا اإلرشادية،منرية حلمي:  - 14 
 م.1011

 ودراسات يفم؛ 1013، دار الكتب اجلامعية، طبعة علم النفس يني النظرية والتطبيقعبد الرمحن عيسوي:  - 11 
ومشكالت الطفولة واملراهقة:أسسها الفيسيولوجية م، 1014، دار النهضة العربية، طبعة علم النفس االجتماعي

 م.1003، دار العلوم العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة والنفسية
الكتاب السنوي لعلم م؛ و  1013، عامل الكتب، القاهرة، مصر، طبعة علم النفس االجتماعيحامد زهران: - 11 

 م.1011املؤسسة املصرية للتأليف، طبعة  النفس،

 



 

مشكالت طلبة الصف ، و)11( حلافظ اجلمايليف علم نفس الطفل واملراهق
الرعاية الوالدية ، و)19در وعبد اجلليل الزوبعي( لنجيب إسكنالسادس القانوي

( النمو الرتيوي للطفل واملراهق، و) 10( ألمحد زكييشخصية األيناءوعالقتها 
خلليل ميخائيل  مشكالت املراهقني يف املدن والريف(، و) 29لكمال دسوقي

، 22( إلبراهيم وحيد حمموداملراهقة:خصائصها ومشكالهتا، و)21معوض
املراهق وحاجاته (  و) املراهق والعالقات املدرسية( و)قسيكولوجية املراهو)

( الطفولة والشباب، و)24( لنوري احلافظاملراهق، و)23( ألمحد أوزيالنفسية
( لعبد العلي  سيكولوجية املراهقة: حقائقها األساسية، و)21للمصطفى حدية

التحليل النفسي ، و)21( إلبرهيم قشوشسيكولوجية املراهقة، و)21اجلسماين

                                                 
 م.1019، مكتة النهضة، طبعة أحباث يف علم نفس الطفل واملراهقحافظ اجلمايل:  - 11 
، وزارة التعليم العايل والبحث مشكالت طلبة الصف السادس القانوييب: الزوبعي عبد اجلليل وإسكندر جن - 19 

 م.1012العلمي، جامعة بغداد، العراق، طبعة 
 م.1013، مكتبة علم النفس، القاهرة، مصر، طبعة الرعاية الوالدية وعالقتها يشخصية األيناءأمحد زكي:  - 10 
 م.1019النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة  دار النمو الرتيوي للطفل واملراهق،كمال دسوقي:   - 29 
 م.1011دار املعارف، القاهرة، مصر، طبعة  مشكالت املراهقني يف املدن والريف،خليل ميخائيل معوض:  - 21 
 م.1091، دار املعارف، اإلسكندرية، مصر، طبعة املراهقة: خصائصها ومشكالهتاإبراهيم وحيد حممود:  - 22 
م؛ 1091، مطبعة دار الفرقان، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة كولوجية املراهقسيد.أمحد أوزي:  - 23 
و املراهق م؛ 2999، دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة  املراهق والعالقات املدرسيةو

 م.2999، وزارة الربية والتعليم، مملكة البحرين، طبعة وحاجاته النفسية
 .1009، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية املراهقد.نوري احلافظ:  - 24 
 م.1001شركة اببل للطباعة والنشر، الرابط، املغرب، طبعة  الطفولة والشباب،املصطفى احلدية:  - 21 
 م.1019مكتبة النهضة، بغداد، العراق، طبعة ، سيكولوجية املراهقة : حقائقهااألساسيةعبد العايل اجلسماين:  - 21 
 م.1099، مكتبة األجنلو، القاهرة، مصر، طبعة سيكولوجية املراهقةإبراهيم قشوش: - 21 

 



 

سيكولوجية العالقة يني مفهوم الذات ،  و) 29( لعبد الغين الديدياهقةللمر 
 ... 20لسيدي حمد بلحسن والتوةق النفسي لدى املراهقني(

هذا، ولقد أجريت كثري من البحوث حول املراهقة املغربية، منها: حبث بورجوا 
(Bourgeois )) الفتاة ، وحبثا رشدي فكار حول )39(حميط التلميذ املغريب

، وحبث 32م(1011()الشباب وخرية االختيار، و)31م(1012()معية املغرييةاجلا
، وحبث 33م1010( سنة  الشباب يف العامل القرويابسكون وبن طاهر حول )

، 34م(1011()املغرب حتقيق حول الشباب املسلم يف( )Adamأندري آدام)
و) (  املراهق والعالقات املدرسية( و)سيكولوجية املراهقوحبوث أمحد أوزي )

                                                 
 م.1001دار الفكر اللبناين، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل سنة  التحليل النفسي للمراهقة،عبد الغين الديدي:  - 29 
، منشورات ية العالقة يني مفهوم الذات والتواةق النفسي لدى املراهقنيسيكولوجسيدي حممد بلحسن:  - 20 

 م.2999املعارف، الرابط، املغرب، الطبعة األوىل 
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سيكولوجية العالقة ، وحبث سيدي حممد بلحسن ) 31(املراهق وحاجاته النفسية
 ...31يني مفهوم الذات والتوةق النفسي لدى املراهقني(

سيكولوجية املراهق/ دراسة ميدانية هذا، وقد توصل أمحد أوزي يف كتابه )
اليت ( إىل جمموعة من النتائج االجتماعية للمراهق املغريب-لالجتاهات النفسية

تتعلق ابملراهق املغريب، منها ما يتعلق ابالجتاه حنو الذات، فقد حصر خماوف 
املراهقني املغاربة يف اخلوف من الرسوب يف االمتحاانت، واخلوف من الوقوع يف 
املشاكل االقتصادية، واخلوف من السلطة املمثلة يف رجال الشرطة، واخلوف من 

عض احليواانت ابلنسبة لفئة قليلة من سلطة بعض اآلابء وقهرهم، واخلوف من ب
املفحوصني. عالوة على مشاعر اإلمث جراء عصيان املراهق للوالدين، أو ارتكاب 
هفوات يف حق أصدقائه، أو التأسف على ضياع فرص يف احلياة، أو ندم يف 

 التقصري يف العمل الدراسي.
وامتالكهم لكفاءات  وتشري النتائج كذلك إىل قدرات املراهقني وثقتهم يف املستقبل 

تساعدهم على حتقيق طموحاهتم املستقبلية بفعل حسن التخطيط، واألمل يف بلوغ 
 األهداف املسطرة.

أما فيما يتعلق ابالجتاه حنو املوضوع، فهناك ميل إجيايب للمراهق حنو أساتذته، إذ 
يشكل األستاذ عند بعض املفحوصني أاب حنوان حياورهم ويتفهم مشاكلهم، وينصت 
إليهم. ومن جهة أخرى، تنبين عالقات املراهقني بزمالئهم وأصدقائهم على عالقات 
املودة والصداقة والتفاهم واالنسجام.كما كشف البحث عن حاجة املراهقني إىل 
رعاية الراشدين واهتمامهم هبم.أما فيما خيص العالقات اجلنسية، فاملراهق يتحدث 

                                                 
م؛ 1091مطبعة دار الفرقان، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة  ،سيكولوجية املراهقد.أمحد أوزي:  - 31 
و املراهق م؛ 2999، دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة  املراهق والعالقات املدرسيةو

 م.2999، وزارة الربية والتعليم، مملكة البحرين، طبعة وحاجاته النفسية
، منشورات سيكولوجية العالقة يني مفهوم الذات والتواةق النفسي لدى املراهقنيد بلحسن: سيدي حمم - 31 

 م.2999املعارف، الرابط، املغرب، الطبعة األوىل 

 



 

يا ين اجلنسني، وإذا كانت األحباث األوروبية عنها خبجل، وإن كان يعتربها أمرا طبيع
تنظر إىل هذه العالقات نظرة إابحية حتررية، فإن هذه العالقات ينظر إليها املراهق 
املغريب من منظار إسالمي قائم على العفة والغموض والتسرت.فهناك انعكاس للقيم 

اه آابئهم وأمهاهتم اإلسالمية على سلوك املراهق املغريب. وخيتلف اجتاه املراهقني جت
وأسرهم حسب وضعية األسرة واملستوى الثقايف واجلو النفسي املتوفر داخل األسرة، 
لذا، يكون االجتاه إجيابيا أو سلبيا حسب الظروف والوضعية اليت تعيشها األسرة 
ماداي ومعنواي وثقافيا ونفسيا. وقد انتهى الباحث إىل جمموعة من التوصيات اليت هتم 

ملدرسة واجملتمع، كتحسني ظروف األسرة ماداي ومعنواي ونفسيا واجتماعيا األسرة وا
لتقوم بدورها اإلجيايب جتاه مراهقيها، مع اإلحلاح على التوعية والتعليم والتنوير 
والرعاية؛ ملا لذلك من أدوار إجيابية للنهوض ابألسرة واملدرسة واجملتمع، لتكون يف 

 .31يكون مواطنا صاحلا يف املستقبل خدمة املراهق من مجيع النواحي لكي
هذا، وقد اعتمد أمحد أوزي يف حبثه على اختبار ساكس لتكملة اجلمل، واختبار 

 تفهم املوضوع ابلرتكيز على حكاايت الصور.
سيكولوجية العالقة يني فقد ركز يف حبثه)  ،أما الدكتور سيدي حممد بلحسن

على الذات والتوافق النفسي، ( مفهوم الذات والتواةق النفسي لدى املراهقني
انطالقا من أن مفهوم الذات والتوافق النفسي " مل يلق أي منهما  االهتمام من 
طرف الدراسات النفسية يف جمتمعنا املغريب، سواء فيما  يتعلق مبكوانت الشخصية 

 ودوافعها، أو أثر ذلك على سلوك الفرد يف توافقه مع نفسه.
ية يف معرفة شخصية املراهق املغريب، وتعد من أبرز إن دراسة مفهوم الذات هلا أمه

املفاهيم النفسية اليت حبث فيها علماء النفس مؤخرا، وله أتثري  جوهري يف سلوك 
 ويوجهه بشكل شعوري، ويؤثر يف عالقته املختلفة مع اآلخرين. ،اإلنسان

                                                 
 .221-103، صص:سيكولوجية املراهقةأمحد أوزي:  - 31 

 



 

قي الكثري من إن دراسة التوافق النفسي لدى املراهقني دراسة مقارنة بني اجلنسني، تل
الضوء على خصائص البناء النفسي للمراهق واملراهقة.وتوضح مدى االضطراب 
النفسي أو سوء التوافق الذي يعاين منه، والذي قد خيتلف فيه املراهقون من 

 اجلنسني.
إن دراسة مفهوم الذات يف عالقته ابلتوافق النفسي لدى املراهقني، دراسة مقارنة 

مهية مدى الفروق الفردية بينهما يف مفهوم الذات والوافق بني اجلنسني تكشف لنا أ
 "39النفسي.

هذا، وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي اإلحصائي، واملنهج اإلكلينيكي 
القائم على مجع البياانت واملعلومات واألوصاف الدقيقة، وتوظيف االختبارات 

انب املعيش واملدرك يف ذات الفينومينولوجية، ابستعمال أداة الوصف الذايت لفهم اجل
واستثمار اختبارات التحليل النفسي، والسيما الطرائق اإلسقاطية، وتكملة  ،الفرد

اجلمل الناقصة، واالستعانة ابلتحليل النفسي التأويلي، مع متثل أداة املقابلة املباشرة 
 بني املراهقني املفحوصني.
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 مصــادر املراهقــــة: 
جمموعة من املصادر والطرائق اليت ميكن االعتماد عليها للحصول على املعطيات  مثة

والبياانت واملعلومات حول املراهقة، منها: الواثئق والرسائل واملذكرات واليوميات 
والكتاابت اإلبداعية والعلمية والتخييلية  ،والنصوص األدبية والفنية واجلمالية

القدمية، والرجوع إىل ذكرايت الراشدين للحصول والفلسفية، واستنطاق احلفرايت 
على املزيد من املعلومات املتعلقة بفرتة املراهقة، ابستعمال آليات التذكر واالسرتجاع 
واالستبطان الذايت. والرجوع كذلك إىل البحوث والدراسات املتصلة ابملوضوع تنظريا 

املالحظة العفوية واملنظمة وتطبيقا يف خمتلف امليادين واجملاالت؛ مث االعتماد على 
 ،والعلمية، واالستبيان، واملقابلة، ودراسة احلالة، واستخدام الروائز، وحتليل املضمون

واملعايشة األنرتوبولوجية جملتمع املراهقني، ودراسة الصور والوسائط االفرتاضية 
 ،خيية واملقارنةوالرقمية واإلعالمية، وإجراء البحوث امليدانية والتجريبية والوصفية والتار 

 .. .سواء أكانت عضوية أم نفسية أم اجتماعية أم تربوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 املراهقــــة يني التنظري والتطبيق: 
هناك جمموعة من النظرايت العلمية واملقارابت املنهجية اليت حاولت دراسة املراهقة 

تمعات املتحضرة، وميكن فهما وتفسريا وأتويال، سواء يف اجملتمعات البدائية أم يف اجمل
 حصرها فيما يلي:

 
 النظريــــة  التارخييــة والققاةيــة: 

هتدف هذه النظرية إىل دراسة املراهقة يف ضوء التحقيب التارخيي والثقايف، بتتبعها 
يف مسارها النشوئي واالرتقائي قصد فهم سريورهتا الزمانية واملكانية، ورصد أبعادها 

( جلريار لوت حترير املراهقاألمثلة يف هذا اجملال كتاب) الثقافية. ومن أهم
(Gérard Lutte)30  الذي يقدم فيه صاحبه نقدا لسيكولوجية املراهقني

والشباب. كما استعرض فيه خمتلف النظرايت اليت اهتمت ابملراهقة، مع تقدمي فهم 
 اترخيي وثقايف للمراهقة يف خمتلف حمطاهتا السياقية. 

ت اليعترب املراهقة مرحلة تطورية مهمة يف منو شخصية اإلنسان  ومن مث، فجاك لو 
كما يف املفهوم الكالسيكي للمراهقة، بل يعدها فرتة التبعية واخلضوع والتهميش يف 
جمتمع  الالمساواة والربح املادي الذي يغيب فيه مبدأ احرتام اإلنسان. ومن هنا، 

اج األفراد ابملواصفات نفسها: اختالف فاملراهقة هي فرتة عنيفة ابمتياز، تعيد لنا إنت
بني اجلنسني سيكولوجيا واجتماعيا، واختالف الطبقات االجتماعية، واختالف بني 
األفراد األصليني واملهاجرين واملعوقني...مبعىن أهنا فرتة االستعداد لالختالفات أثناء 

 مرحلة الرشد. 
افرة هي: املستوى العام هذا، وترتكز مقاربة جريار لوت على ثالثة مستوايت متض

للمراهقة، واملستوى الوسيط ألصناف املراهقة، واملستوى احلسي لألفراد. عالوة على 
                                                 

 30 , Pierre Mardaga, éditeur, Liège, Libérer l'adolescenceGérard Lutte:  -
1988, p:7-8. 

 



 

رصد خمتلف جتارب املراهقة الواقعية )املراهقة احلسية وامللموسة(، ابستعراض بعض 
 القصص والتجارب واملقتطفات املعاصرة من حياة املراهقني. 

ب قد كرس ثالثني سنة من حياته العلمية والعملية لفهم ومن املعلوم أن مؤلف الكتا
بغية إدراك  ،املراهقة وتفسريها، يف ضوء جمموعة من الدراسات التجريبية والنظرية

أسرار املراهقة وتعليلها. لذا، فهذا الكتاب عصارة النتائج اليت توصل إليها الباحث 
 يف خمتلف دراساته وأحباثه املنجزة سابقا.

 
 ــة العضويـــة أو البيولوجية:النظريـ

( أول من قارب املراهقة من وجهة نظر Stanely Hallيعد ستانلي هول)
بيولوجية وعضوية يف عالقتها ابملقرتب السيكولوجي، اعتمادا على أفكار داروين 

يف جزأين   ،والمارك وروسو التطورية والبيولوجية. وقد خصص املراهقة بكتاب رائد
م، حيث اعترب املراهقة فرتة عصيبة من فرتات اإلنسان. 1094كبريين، سنة 

وابلتايل، فهي مبثابة عاصفة أو أزمة وقلق وتوتر واضطراب، ترتك آاثرا سلبية يف 
نفسية املراهق. وأكثر من هذا، فهي والدة اثنية أو ميالد نفسي جديد؛ بسبب 

ومل يهتم ستانلي هول  التغريات العضوية والنفسية واالنفعالية اليت مير هبا املراهق.
ابملؤثرات االجتماعية أو البيئية املكتسبة، بل ركز ابخلصوص على ماهو عضوي يف 
عالقة اتمة مبا هو نفسي.لذا، تقرتب أفكاره كثريا من آراء فرويد الذي ألف حبثا 

 م، حينما يشري إىل البلوغ والنضج اجلنسي.1091حول املراهقة سنة 
ظرية التلخيص واالستعادة. مبعىن أن الفرد املراهق يعيد هذا، ويرتبط ستانلي هول بن

الرتاث الثقايف،  واختبارات اجلنس  -أثناء منوه الشخصي وتطوره االرتقائي -
ولكن بشكل ملخص. وبتعبري آخر، يتمثل  ،البشري، وخمتلف مراحل تطوره ومنوه

ريخ اجلنس ملخص هذه النظرية يف " أن اإلنسان خالل مراحل منوه وتطوره يعيد ات
البشري. فالطفل الصغري إىل حدود سن الرابعة عشر تقريبا جيتاز طورا من النمو 

 



 

شبيه ابملرحلة البدائية يف اتريخ اإلنسانية.وهو أيضا قريب من احليوان كنوع، لكن 
احلركية يف هذا الطور تسعى إىل حفظ ذاته.وفرتة املراهقة  -معظم املهارات احلسية 

للفرتة التارخيية من ماضي اإلنسان، وهي الفرتة اليت كان يعمل من  بدورها فرتة مماثلة
خالهلا لالرتقاء بنفسه من احلياة البدائية إىل صور وأشكال احلياة اجملتمعية األكثر 

 49حتضرا."
ويعين هذا أن اإلنسان " منذ ميالده إىل اكتمال نضجه مييل إىل املرور ابألدوار اليت 

رية منذ ظهور اإلنسان إىل اآلن. ومير اإلنسان يف هذه مر هبا تطور احلضارة البش
 41األدوار مرورا تلخيصيا عاما."

وما يؤخذ على ستانلي هول أنه درس املراهقة اعتمادا على خصائصها الذاتية 
والعضوية والبيولوجية، دون دراسة املراهق يف وسطه اجملتمعي واملادي ملعرفة خمتلف 

 وجتاه املدرسة، وجتاه اجملتمع. ،ينتصرفاته وسلوكياته جتاه اآلخر 
ومن الباحثني الفرنسيني الذين متثلوا املقاربة العضوية أو البيولوجيا التطورية نذكر: 

، وجيزل 43(Debesse، ودوبيس )42(Mendousseميندوس )
(Gesell)44... 
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Paris, 1972. 

 



 

 النظريـــة املعياريـــة:
إذ سخرت  ،ني احلربني العامليتنيارتبطت النظرية املعيارية ابلسيكولوجيا األملانية ما ب

  ،هذه السيكولوجيا اجلامعية أو األكادميية كل أدواهتا لتنوير املراهقني عقائداي
وهتذيبهم دينيا، وتوعيتهم فكراي وإيديولوجيا وهوايتيا، بغية  إبعادهم عن مؤثرات 

األزمات الفكر االشرتاكي، و إزالة األفكار الثورية من رؤوسهم، وخاصة بعد انتشار 
 السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

ولكن مع تولية هلرت احلكم يف أملانيا، أصبحت  سيكولوجيا املراهقة يف خدمة 
وقد استخدمت من أجل ذلك مقارابت وظيفية  .اإليديولوجيتني: النازية والفاشية

بطريقة  وإيديولوجية، بعيدة عن حقائق اجملتمع والتاريخ، بل كانت تتعامل مع الفرد
 جمردة.

(، وسرباجنر CH.Bühlerومن أهم أعالم هذه الفرتة نذكر: بوهلر )
(Spranger( وكاتز ،)Katz( وبوزمان ،)Busemann وجاينش ،)
(Jaensh...) 
 

 نظرايت التحليل النفسي: 
تشكلت نظرايت التحليل النفسي يف أملانيا منذ منتصف القرن التاسع عشر 

( من السباقني إىل تناول املراهقة ابلتحليل النفسي، Freudامليالدي، ويعد فرويد)
م، إال 1091الذي نشره سنة  مخس مقاالت حول النظرية اجلنسية(ضمن كتابه )

ويستخدم مصطلح البالغ عوض  ،أن فرويد اليستعمل مصطلح املراهق إال قليال
 ذلك.

اليت مير هبا اإلنسان، ومن مث، يرى فرويد أبن املراهقة فرتة من فرتات االرتقاء النمائي 
منذ أن كان طفال حىت اسوائه راشدا وابلغا. ومن مث، فليست مرحلة املراهقة فرتة 

( ويونغ Hallمستقلة بنفسها أو ميالد نفسي جديد كما يقول ستانلي هول)

 



 

(Yung(وجان جاك روسو )J.J.Rousseau بل هي فرتة متصلة ابلفرتات ،)
ة. ومن هنا، فالبلوغ اجلنسي لدى املراهق هو  السابقة.أي: مرتبطة مبرحلة الطفول

تطوير للمراحل اجلنسية اليت كانت من قبل. مبعىن أن الطفل مير، يف العموم، بثالث 
مراحل جنسية كربى: املرحلة اجلنسية الطفلية األوىل املعروفة ابلفمية، والشرجية، 

مث مرحلة البلوغ  والقضيبية، واملرحلة الثانية اليت تعرف مبرحلة الكمون اجلنسي،
التناسلي. ويعين هذا أن فرتة الكمون هي اليت سامهت يف ظهور الفرتة التناسلية، 
بعد مناء األعضاء اجلنسية لدى املراهق واملراهقة. ومن مث، ليست هناك قطيعة بني 
خمتلف املراحل اليت مير هبا الطفل.لذا، قيل: إن الطفل أبو الرجل. أما من قال 

 فقد وظف بالغة غري مفيدة. ،بوالدة اثنية
( وهورين Deutshأمثال: دوتش ) ،وقد عمق كثري من الباحثني أفكار فرويد

(Horney بيد أن أول دراسة منظمة حول املراهقة قامت هبا أان فرويد .)
(Anna freud( اليت تعترب برنفيلد )Bernfeld املكشتف احلقيقي للشباب )

 واملراهقة...
د مع الفرويديني اجلدد الذين أتثروا ابلتصورات الثقافية كما تطورت آراء فروي

( الذي استفاد من العوامل النفسية Blosواالجتماعية واالقتصادية، أمثال:  بلو )
واجملتمعية يف دراسة املراهقة، وقد تناول ابلدراسة جمموعة من املواضيع اجلديدة، 

، والرغبات االستهوائية، مثل: االستمناء، واحلب األفالطوين، وجمالت املراهقني
( الذي ركز على العوامل االقتصادية واالجتماعية Redlوالتكوين الذايت؛ وريدل )

واعترب أن  ،( الذي راجع نظرايت فرويدMeltzerيف دراسة املراهقة؛ وميلتزر )
مشكل املراهقني ليس هو املشكل اجلنسي، بل  هو املشكل املعريف؛ 

املراهقة يف خضم العوامل النفسية والبيولوجية  ( الذي درسEriksonوإريكسون)
واالجتماعية، ويرى أبن فرتة املراهقة هي فرتة اإلحساس ابهلوية مقابل 

 



 

اضطراهبا.مبعىن أن املراهق يسعى جاهدا إلثبات هويته وشخصيته املستقلة داخل 
 .41اجملتمع

 
 :النظرية اإلثنولوجية والققاةية

( من مقاربة Marguerite Meadريت ميد )تنطلق الباحثة األمريكية مارغ
ثقافية واجتماعية  وإثنوغرافية يف دراستها لظاهرة املراهقة، فقد اعتربت هذه الظاهرة 
نتاجا للبيئة واجملتمع وطبيعة الثقافة السائدة.مبعىن إذا كانت املراهقة يف اجملتمعات 

 ،ة طبيعية وعاديةالصناعية املتحضرة فرتة أزمة واضطراب وقلق وتوتر، فإهنا فرت 
وليست أكثر اضطرااب من الفرتات السابقة أو الالحقة اليت مير هبا الطفل يف 

أي: ختتلف املراهقة من بيئة اجتماعية  .41اجملتمعات البدائية، والسيما جزر ساموا
وثقافية إىل أخرى، فاملراهقة اليت تعرفها الوالايت املتحدة األمريكية ليست هي 

عيشها أفراد اجملتمعات التقليدية؛ ألن احلياة يف هذه اجملتمعات بسيطة املراهقة اليت ي
وعادية وغري معقدة، على عكس احلياة يف اجملتمعات الصناعية الرأمسالية اليت 
تستوجب من املراهق أن يعيش فرتة طويلة من القلق واالضطراب والتوتر ريثما 

هي  ،ة واجتماعية خطريةحيصل على العمل؛ مما يولد لديه مشاكل عضوية ونفسي
 نتاج هذا االنتظار والرتقب والبحث عن املستقبل املنشود.

ويعين هذا أن الدراسات الثقافية األمريكية كانت تقارن بني اجملتمعات البدائية اليت 
ختلو من املراهقة واجملتمعات املعاصرة اليت تفرض على املراهق تكوينا بريوقراطيا 

                                                 
 41 de l'identité, , enquête Adolescence et criseErikson E.H:  -

Flammarion, Paris, 1972. 
 41 , Sex and temperament in the primitive societiesMead M: -

NewYork, Morrow, 1960. 

 



 

عميقا، بغية احلصول على مكانة اجتماعية مناسبة. وليس  وعلميا وتقنيا وإعالميا
 هو البلوغ الفيزيولوجي، بل كيف ينظر اجملتمع إىل املراهق. -هنا -املهم 

أمثال:  ،ومثة ابحثون أمريكيون آخرون اهتموا مبقاربة املراهقة من الوجهة الثقافية
 (...Jersild(، وجريسيلد )Cole(، وكول)Hurlockهورلوك )

 
 لنظريـــة املاركسيــة:ا 

لقد تركت املاركسية السوفياتية أتثريا كبريا يف سيولوجية املراهقة، كما جند ذلك عند 
( الذي متثل املقاربة املادية اجلدلية يف تفسري التطور النمائي Politzerبوليتزر)

( كذلك عن تطور الفرد Vygotskijلدى املراهق. وقد حتدث فيكوتسكي )
 قة مبنتوجاته الثقافية اليت حيققها يف حياته عرب العمل.نفسيا يف عال

مثل: ليونتيف  ،وميكن احلديث عن شخصيات أخرى أثرت يف هذه النظرية
(Leontjev.وابقي أعضاء املدرسة السوفياتية املاركسية ) 

ومن هنا، تدرس هذه النظرية املراهقة يف ظل عواملها السوسيواترخيية والسياسية 
 .برصد صريورهتا التطورية يف ظل أجواء الصراع الطبقي واالجتماعي ،واالقتصادية

 
 السيكولوجيا التكوينية:

ظهرت السيكولوجيا التكوينية يف منتصف القرن العشرين، متأثرة يف ذلك ابلبنيوية 
 Lucienاللسانية، ومؤثرة يف البنيوية التكوينية اليت متثلها لوسيان كولدمان )

Goldmann ات الستني من القرن املاضي.( يف سنو 
(، ضمن Inhelderوشريكته إينهيلدر ) 41(Jean Piagetيرى جان بياجيه )

مقاربته النفسية التكوينية، أن فرتة املراهقة تتسم ابلتجريد على الصعيد الذهين 
                                                 

م( هو االبن األكرب للسويسري آرثر بياجيه والفرنسية ريبيكا جاكسون. كان عامل 1099-1901) جان يياجيه -41  
 ية التطور املعريف عند األطفال، فيما يعرف اآلن بعلم املعرفة الوراثية.نفس وفيلسوفا سويسراي، وقد طور نظر 

 



 

واملنطقي والذكائي واملعريف. مبعىن أن جان بياجي قد ركز، يف خمتلف دراساته، على 
من خالل مروره مبجموعة من املراحل  ،ور التفكري عند الطفلتبيان كيف يتط

العمرية املختلفة، وكيف حيقق نوعا من التوازن مع اخلارج، عرب التفاعل البنيوي 
   !!!التكويين بني الذات واملوضوع، أو بني الذكاء والبيئة؟

حني رصد  هذا، وقد متثل جان بياجيه املالحظة العلمية املنظمة يف جتاربه العلمية،
خمتلف املراحل اليت كان مير هبا طفله إىل أن وصل إىل فرتة املراهقة. كما اسرتشد 
أيضا بتعاليم فلسفة كانط األملاين، حينما بني أبن الطفل، يف تعلمه، ال يعتمد فقط 
على حواسه، بل يشغل أيضا قدراته العقلية والفطرية واملنطقية يف اكتساب املعرفة. 

جمموعة من العمليات املنطقية البديهية؛ مثل: السببية، والزمان، وابلتايل، يعرف 
 واملكان، ودميومة األشياء...

ومن مث، يرى بياجيه أبن الذكاء انتج عن الرتابط البنيوي بني اخلربة والنضج. ومن 
مث، فالذكاء عبارة عن عمليات عقلية انضجة، تساعد الطفل على التكيف والتأقلم 

ويعين هذا أن الطفل الذكي هو الذي يستعمل جمموعة من  إجيابيا مع بيئته.
اإلسرتاتيجيات العقلية واملنطقية للتعامل مع بيئته تكيفا، عرب طريقني مها: التمثيل 
)االستيعاب( واملالءمة )املشاهبة(. ويقصد ابلتمثيل استيعاب خربات البيئة عن 

ع من التوازن مع الواقع طريق التحكم فيها أو تغيريها جزئيا أو كليا، لتحقيق نو 
اخلارجي، وهو مبثابة تعلم جديد. عالوة على مالءمة اخلربات القدمية واملتشاهبة مع 
الوقائع اجلديدة أثناء التعامل مع البيئة. ويعين التوازن عند بياجيه انسجام الطفل 

 عقليا وجسداي مع متطلبات احمليط وبيئته. 
ع مراحل نفسية وتربوية، هي: املرحلة وينضاف إىل هذا أن جان بياجيه حدد أرب

احلسية احلركية، ومتتد من حلظة امليالد حىت السنة الثانية، ومرحلة ما قبل العمليات، 
وتبتدئ من السنة الثانية حىت السنة السابعة، ومرحلة العمليات املادية أو احلسية، 

اجملرد، وتبتدئ  وتبتدئ من السنة السابعة حىت السنة احلادية عشرة، ومرحلة التفكري

 



 

من السنة الثانية عشرة إىل بداية فرتة املراهقة. ويعين هذا أن الطفل، يف تعلمه ومنوه 
 العقلي واجلسدي، ينتقل من املستوى احملسوس إىل املستوى اجملرد.

وإذا كان الطفل مياال، يف تعلمه، إىل ماهو حسي وحركي ومشخص وجمسد، فإن 
 ل إىل التجريد واخليال واإلبداع واالبتكار.يف فرتة املراهقة، ميي ،الفرد

ويعين هذا أن السيكولوجيا التكوينية قد قاربت فرتة املراهقة من منظور عقلي وذهين 
ومعريف، وركزت كثريا على السريورة النمائية الذكائية والعقلية. وبذلك، كانت من 

 .49العشرين املدارس األوىل اليت مهدت للسيكولوجيا املعرفية يف منتصف القرن
 

 النظرايت السوسيولوجية:
لقد هيمنت السيكولوجيا الكالسيكية على حقل املراهقة إابن منتصف القرن 
العشرين، سواء أكانت نظرايت بيولوجية أوروبية أم نظرايت اجتماعية وضعية 
أمريكية، فإن املشكل القائم هو أن هذه النظرايت مل تدرس مشاكل الشباب داخل 

ل تطبيقي. لذا، سارعت أملانيا إىل متويل البحوث االجتماعية اليت تعىن اجملتمع بشك
 بدراسة الشباب داخل اجملتمع، يف ضوء مقارابت سسوسيولوجية مشخصة واترخيية.  
ومن أهم الباحثني الذين تبنوا املقاربة السوسيولوجية يف دراسة املراهقني والشباب 

(، وإيزنشتات Parsons) (، وابرسونزLINTONنستحضر: رالف لينتون )
(Eisenstadt( وكوملان ،)Colman( وماتزا ،)Matza ،)

 (...Godmannوكودمان)
وقد أضحت املقارابت السوسيولوجية، إىل غاية  سنوات الستني من القرن املاضي، 
ذات منظور بنيوي ووظيفي، هدفها هو إدماج الشباب يف حضن اجملتمع، مع 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإليديولوجية  األخذ بعني االعتبار الصراعات
 اليت يعج هبا اجملتمع.

                                                 
 49 je? P.U.F, Paris, 1973.-, Que saisLa psychologie de l'enfantPiaget J: - 

 



 

 نظريــــة الالمتركـــز:
الذي ركز على تطور األان،  40(Ausubelترتبط نظرية الالمتركز أبوسوبيل )

واالنطالق من العوامل املتعددة اليت تتحكم يف تطور املراهقة، وتبدأ أول مرحلة من 
ابلتمركز على األسرة ابتداء من الطفولة األوىل، من خالل البحث  مراحل املراهقة

عن األان مبوافقة الوالدين. وبعد ذلك، ينسلخ املراهق عن متركز األان، عندما ينتقل 
من الطفولة إىل مرحلة الرشد، وامليل حنو الالمتركز ابالعتماد على الذات، وامليل حنو 

 ة االنتقال من التبعية إىل االستقاللية. االستقاللية الشخصية. ويعين هذا ضرور 
وابلتايل، فثمة جمموعة من العوامل اليت تتحكم يف هذا التطور والتحول، مثل: عامل 

 البلوغ، والعامل االجتماعي، والعامل املعريف، والعامل النفسي، والعامل الثقايف...
 

 سيكولوجية دورة احلياة: 
اطها بدورة احلياة الكاملة لإلنسان، مبراعاة تدرس هذه النظرية املراهقة يف ارتب

الطفولة، والرجولة، والشيخوخة. مبعىن أن املراهقة الميكن فصلها عن ابقي املراحل 
احليوية األخرى، والسيما مرحلة الشيخوخة واملوت. أي: البد من االنطالق من 

 فكرة كلية شاملة حلياة الفرد من امليالد إىل املوت.
(، وكوتيليه Carus(، وكارو )Tetensذا التوجه جند: تيتينس)ومن أهم ممثلي ه

(Quetelet ،الذي أحل على دراسة الفرد يف وجوده الكلي )
(، Pressey(، وبريسي)Bühler(، وبوهلر)Hollingworthوهولينوورث)

 …(Kuhlen(، وكوهلن)Janeyوجاين )
 

                                                 

 40 Theory and problems of adolescent  :David Paul Ausubel -
development, Grune & Stratton, 1954. 

 



 

 :نـــظرية اجملال
ضوء منظور نسقي كلي على  املراهقة يف 19 (.Levin Kكورت لوين )يدرس 

غرار النظرية اجلشطلتية، على أساس وجود جمموعة من العوامل القريبة والبعيدة اليت 
تتفاعل كليا بشكل نسقي، فتؤثر يف حياة املراهق سلبا أو إجيااب، مبراعاة العوامل 

 النفسية والعضوية والذهنية واالجتماعية والفيسيولوجية...
أبن السلوك العضوي نتاج لتفاعل دينامي بني الشخص  وأكثر من هذا يرى ليفني

تتحكم فيه عوامل داخلية  ،ووسطه. ومن مث، فاملراهق جهاز نفسي موحد وكلي
 وعوامل خارجية، يف إطار ثنائية التأثري والتأثر.

 
 نظريــــة ألبورت:

هو تتبع تطور الذات أو األان أو تطور الشخصية،  11(Alportما يهم ألبورت )
يهمه تطور اجلانب اجلنسي لدى الطفل واملراهق كما لدى فرويد. مبعىن أن األان وال

هي اليت تساهم يف تطوير الشخصية من الطفولة حنو املراهقة. ومن مث، فالفرد يهتم 
حماوال إثباهتا أوأتكيدها أو الدفاع  ،بذاته كثريا، حني وصوله إىل فرتة البلوغ واملراهقة

السبل املتاحة. وقد رصد ألبورت تطور الذات عرب سريورة  عن استقالليتها جبميع
من املراحل ابتداء من مرحلة الطفولة حىت مرحلة املراهقة والشباب، إذ يتحدث يف 
البداية عن الذات اجلسمية، فمرحلة هوية الذات، مث مرحلة أتكيد الذات وتثبيتها، 

ة الذات، مث مرحلة مث مرحلة تعميق الذات وتوسيعها يف املدى، مث مرحلة صور 
الذات العقلية أو الذات العارفة، مث مرحلة املراهقة واستقاللية الذات. ومن مث، 
فمرحلة املراهقة هي مرحلة" تعيد فيها دورة النمو " هاجس الذات" من جديد 

                                                 
 19 , New York, 1951.Field theory in social science :Levin Kurt - 

 11 , Structure et développement de la personnalitéAlport G.W: -
Neuchâtel, Delachaux et Niestele, 1970. 

 



 

تضعه يف بؤرة االهتمام أو الصدارة، وإذا كان العامل البيولوجي والعضوي هو الذي 
فإن هذا العامل يشكل من  ،ت لدى الطفل يف شهوره األوىلأيقظ الشعور ابلذا

عامال -بسبب ما يضفيه من تغريات مفاجئة على الشخص يف سن البلوغ -جديد 
مهما يف إاثرة االهتمام ابلذات وتقصي جوانبها ومكوانهتا.يضاف إىل العامل 

على العضوي هذا منو القوى والقدرات العقلية لدى الفرد واليت أصبحت قادرة 
ممارسة أشد العمليات العقلية قوة وتقيدا وجتريدا، فهذه املعطيات كلها جتعل الفكر 
ينعكف على ذاته. فتغدو مشكلة الذات أو مشكلة اهلوية الذاتية حمطة رئيسية حيط 
فيها الفرد رحاله، غري أن هذه املرة يرافقه يف هذا البحث العزم والتصميم على نزع 

ان هلا، ضمن بقية الذوات االجتماعية األخرى، خاصة االعرتاف هبا وحتقيق مك
تلك الذوات اليت كان ابألمس ظال أو جمرد شبح هلا.والواقع أنه كلما سارع اآلخرون 
إىل استقبال هذه الذات أو الكينونة اجلديدة واالعرتاف هبا واإلقرار هلا حبق الوجود 

فس.أما إذا وقفوا هلذه الذات واالنتماء، كلما ساهم ذلك يف إمخاد الصراع وهتدئة الن
ابملرصاد، فإهنا تتخذ أساليب للدفاع عن نفسها لتحقيق هذه الذات أبساليب 

 " 12ملتوية.
وأتسيسا على ماسبق، فقد خضعت املراهقة لتصورات فلسفية، واترخيية، 
وبيولوجية، وفيزيولوجية، ونفسية، واجتماعية، وإثنولوجية، وإيديولوجية، بتمثل 

ملناهج الكمية والكيفية. فاملناهج الكمية تعتمد على التجريب جمموعة من ا
والتكميم واإلحصاء. يف حني، تستند املناهج الكيفية إىل املقارابت اإلكلينيكية 

   .)العيادية أو السريرية ( والتارخيية
وهكذا، يتأرجح البحث يف املراهقة بني الذاتية واملوضوعية، وبني الدراسة الكمية 

 ، بله عن تنوع املقارابت والتصورات النظرية والتطبيقية.والكيفية
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 موقف علم النفس من املراهقة: 
ميكن احلديث عن موقفني إزاء املراهقة ابعتبارها مشكلة حادة: موقف يعترب املراهقة 

 فرتة أزمة واضطراب وتوتر، وموقف يرى املراهقة فرتة عادية.
تعلقان مبدى اتصال املراهقة ابملراحل ومن جهة أخرى، هناك موقفان آخران ي

وهناك من يؤكد اتصاهلا البنيوي  ،السابقة وانفصاهلا عنها، فهناك من يثبت انفصاهلا
 والنسقي.

   
 املراهقة ةرتة أزمة وتوتر واضطراب:

يرى علم النفس التقليدي أن املراهقة هي فرتة أزمة واضطراب وتوتر ابمتياز. لذا، 
( إىل أن املراهقة S.Hallوقد ذهب ستانلي هول) .زمة املراهقةمسيت هذه الفرتة أب

هي فرتة أزمة واضطراب وتوتر وقلق، فهي أشبه بعاصفة حادة تؤثر سلبا يف املراهق. 
ويف هذا الصدد، يقول أبن املراهقة" مولد جديد للفرد، وهي فرتة عواصف وتوتر 

 .13وأقواها"وشدة، تظهر فيها إىل الوجود أعلى السمات اإلنسانية 
( أبن املراهقة فرتة امليالد النفسي املصحوب بتغريات جسمية Yungويرى يونج )

( فرتة تنبيه الشعور Sweefتربز األان، ابلرغم من جهل املراهق هبا، وعند سويف)
 ابلذات.

ويرى الباحث املصري خليل ميخائيل معوض أبن" مرحلة املراهقة وما يصاحبها من 
بعاصفة حتمل الكثري من األتربة والرمال أو بثورة بركان هو  تغريات ميكن تشبيهها

مزيج من عوامل متعددة، ميكن حتليلها إىل عناصر أربعة، تتفاعل بعضها مع بعض، 
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وهي: العنصر االنفعايل، والعنصر االجتماعي، والعنصر العقلي، والعنصر 
 14اجلنسي."

هنا فرتة تغري شامل يف مجيع ويرى الدكتور سيد خري هللا أبن هذه الفرتة تتميز" أب
جوانب النمو. ففيها حيدث تغري يف أهداف املراهق يف جماالت " النضج االنفعايل 
العام، واالهتمام ابجلنس اآلخر، والنضج االجتماعي العام، والنزوع حنو االستقالل، 

 واستخدام أوقات الفراغ، وفلسفة احلياة، والتعرف ،والنضج العقلي، واختيار املهنة
حبيث  ،ويرتفع مستوى توترها ،على الذات.ومن مث، يضطرب اتزان الشخصية

وختتل عالقاهتا االجتماعية أبعضاء  ،تصبح معرضة لالنفجارات االنفعالية املتتالية
األسرة وأصدقاء املدرسة.فيصبح املراهق حساسا بصفة خاصة لنقد زمالئه األصغر 

ة، خجوال ذا نزعات عدوانية، يف صراع منه سنا، مستعدا ألن يتخذ اجتاهات متطرف
 11دائم بني االجتاهات والقيم واملثل العليا وأساليب احلياة املختلفة."

وهكذا، يتبني لنا أبن فرتة املراهقة عند كثري من الباحثني والدارسني هي فرتة أزمة 
 وتوتر وقلق واضطراب.

 
 املراهقة ةرتة طبيعية وعادية:

ن تكون املراهقة هبذا التوصيف املبالغ فيه، بل هي مرحلة ينفي علم النفس احلديث أ
استعدادا  ،طبيعية مير هبا اإلنسان يف منوه اجلسدي والنفسي واالجتماعي واالنفعايل

لالنتقال إىل مرحلة الرجولة. ويف هذا، النطاق، يقول  حممد أيوب شحيمي:" 
البا ما تكون مصحوبة يرفض علم النفس احلديث مقولة أن املراهقة ثورة وعاصفة، غ

وما  ،مبظاهر سلوكية تدل على االحنراف أو سوء التوافق، ويرى أهنا حاالت عارضة
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يالحظ من مترد وثورة ليس سوى نتيجة ملا يصادفه الفىت من مواقف صلبة من 
األهل واملدرسني، تصطدم برغباته، وحتول دون حتقيقها، وبذلك تكون هذه 

 من البيت واملدرسة واجملتمع. العاصفة نتيجة مواقف إحباطية
ولقد كشف علم النفس احلديث على أنه ميكن استغالل طاقة النمو يف هذه املرحلة 

 11واستخدامها يف تنمية قدراته وكيانه وشخصيته." ،لصاحل املراهق نفسه
" سهلة  -عند الشعوب البدائية-وقد بينت األحباث األنرتوبولوجية أبن فرتة املراهقة 

ريبا من املشكالت، وهذا مايشري إىل أن األزمات الناجتة عن املراهقة يف وخالية تق
 جمتمعنا هي نتاج القيود اليت تفرضها احلضارة.

علم النفس القدمي كان ينظر إىل املراهقة ابعتبارها ابلفعل عاصفة هوجاء، جيب 
ل العمل على جتنبها إبقامة احلواجز املضادة، وكان يراها مستقلة عن ابقي مراح

العمر.يف حني، ينظر علم النفس احلديث إىل املسألة نظرة  أخرى، فرياها غري 
مستقلة، بل هي مرتبطة متاما ابملرحلة اليت سبقتها وبتلك اليت تليها، وينظر إليها 

 11على أهنا صلة الوصل أو القنطرة أو املعرب ما بني عامل الطفولة وعامل الرشد."
( من أهم الدراسات Marguerite Meadوتبقى دراسة مارجريت ميد )

ابلرتكيز على قبائل  ،األنرتوبولوجية يف هذا اجملال، وقد أجرت حبثها يف غينيا اجلديدة
)املاانس(، وقد اعتربت املراهقة فرتة عادية وطبيعية مقارنة مبجتمعاتنا املتحضرة اليت 

تقول  ،نة. ويف هذاتتأزم فيها املراهقة. بيد أن هذه املراهقة البدائية متر بطقوس معي
ميد:" عند بلوغ الفىت سن املراهقة يقام له حفل، يثقب فيه أذانه، وجيري استعداد  
كبري إلجراء هذا احلفل، ويعلم املراهق بذك فيثور، ويرفض، فيحاول والده إقناعه 
أبن هذه التجربة عادية، وقد مر هبا مجيع أترابه وأقرابئه، واألقارب حيضرون هذه 
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ويلبس الفىت أفخر ماعنده من مالبس،  ،قام وليمة تقدم فيها األطعمةاحلفلة، وت
ويزين رقبته أبسنان الكلب، وجيلس جبوار أبيه جبدية واستقامة مصحوبة ببعض 
اخلجل والفخار، وهذا احلفل مقصور على الكبار، اليسمح حبضوره لرفاقه من هم 

 19يف سنه، ويسمح لألطفال حبضوره."
تمعات تعرف املراهقة، وجمتمعات أخرى التعرفها. ومن انحية ويعين هذا أن مثة جم

أخرى، قد تكون املراهقة فرتة عادية يف حياة اإلنسان. وابلتايل، ال تصل إىل ذروة 
 القلق واألزمة واالضطراب.

 
 املراهقة ةرتة أزمة وتوتر، ولكن ليست عامة:

ضرة، هي فرتة أزمة وقلق عند الشعوب املتح ،يرى أمحد عزت راجح أبن فرتة املراهقة
وتوتر، وتبدأ شديدة يف بدايتها حىت ختفت بشكل تدرجيي، حينما يصل املراهق 
السوي إىل هنايتها، وابلضبط مع فرتة االستعداد للدخول يف مرحلة الرجولة. وتتمثل 
أسباب هذه األزمة يف شعور املراهق ابخلوف والقلق؛ ألنه قادم إىل عامل جيهله كثريا، 

التجربة واحلكمة واخلربة، وخياف على نفسه من الضغوطات اجلنسية، ورغبته تنقصه 
العارمة يف التحرر من رابط األسرة؛ انهيك عن تقلبات مزاجية ظاهرة، كتأرجحه 
بني احلماس والفتور، والرمحة والقسوة، واحملافظة والتطرف، والروية واالندفاع، 

هر مشكالت سلوكية  من والضحك والبكاء، والسيطرة واخلضوع...كما تظ
أخطرها: التمرد، والعنف، والشغب،  والعدوان، واالنسحاب، واالنطواء، والعزلة، 

 واهلرب املادي أو النفسي من العامل...
وتنشأ هذه األزمة عن تضافر جمموعة من العوامل اجلسمية والنفسية واالجتماعية 

راهقة عند الشعوب ..ومن هنا، يرى  أمحد عزت راجح أبن أزمة امل.املختلفة
املتحضرة ليست عامة، فهناك من املراهقني من مير هبا بشكل عاد وطبيعي. ويف 

                                                 
 .41انظر خليل معوض: نفسه، ص: - 19 

 



 

هذا السياق، يقول هذا الباحث:" والنريد أن نقول: إن كل مراهق مير أبزمة على 
هذه الدرجة من الشدة.فمن املراهقني من يستجيب ملرحلة املراهقة استجابة واقعية 

والتفريط. إمنا يتوقف نوع األزمة وشدهتا على عوامل كثرية منها موفقة الإفراط فيها 
وما ارتطم به من صدمات يف  ،االستعداد الفطري للمراهق، ونوع تربيته يف الطفولة

 "10مطلع املراهقة، وما يلقاه من مساندة وتوجيه إابن هذه املرحلة.
 اجملتمعات احلديثة ويعين هذا أن املراهقة ليست دائما فرتة أزمة واضطراب وتوتر يف

 املعقدة واملركبة، بل قد جيتازها املراهقون بشكل عاد وطبيعي.
 

 املراهقة ةرتة منائية مستقلة:
يرى بعض الدارسني أن املراهقة مرحلة منائية ونفسية جديدة أو مبثابة ميالد جديد، 
مثل: ستانلي هول، ويونغ، وجان جاك روسو...مبعىن أن املراهقة تنفصل عن 

ملراحل الطفولية السابقة، والعالقة هلا هبا، والدليل على ذلك أن املراهق حيس ا
بتغريات عضوية ونفسية واجتماعية خمتلفة، جتعل منه كائنا يتأمل ذاته وجسده 
والعامل الذي حييط به بشكل مستمر ودائم، بل ميكن القول أبن املراهقة فرتة ميالد 

  الطفولة إىل عامل الرجولة.وانبعاث جديد، وانتقال حقيقي من عامل
 
 :املراهقة ةرتة منائية متصلة 

إذا كان هناك بعض الدارسني الذين يعتربون املراهقة مرحلة منائية ونفسية جديدة أو 
مبثابة ميالد جديد، مثل: ستانلي هول ويونغ وروسو، فإن هناك من يعتربها مرحلة 

حل النمائية السابقة. وأكثر من غري مستقلة، بل هي تكملة طبيعية وعادية للمرا
هذا، فهي عند فرويد امتداد للطفولة، إذ الميكن فهم كثري من املشاكل النفسية 
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وتفسريها إال يف ضوء مرحلة الطفولة. ويعين هذا أن املراهقة سريورة منائية متكاملة 
احللقات مع الفرتات السابقة والالحقة. وابلتايل، فليست مثة أية قطيعة أو هوة 
فاصلة بني خمتلف املراحل النمائية اليت مير هبا الفرد البشري.  وهذا ماتؤكده كذلك 
سيكولوجيا دورة احلياة أبن املراهقة مرتبطة مبختلف مراحل حياة اإلنسان، إذ 

 الميكن احلديث عنها مبعزل عن الطفولة والرجولة والكهولة.
 

 خصائـــص املراهقـــة:
مثة جمموعة من التحوالت اليت تنتاب املراهق أثناء انتقاله من عامل الطفولة إىل عامل 

وتتمثل يف التحوالت البيولوجية والفيزيولوجية، والتحوالت النفسية،  ،النضج والرجولة
والتحوالت اجلنسية، والتحوالت العقلية، والتحوالت االنفعالية، والتحوالت 

 االجتماعية...
و الفرد إىل جمموعة من العوامل األساسية هي: عامل الوراثة، والتكوينات ويستند من

العضوية، والغذاء، وعامل البيئة واجملتمع والثقافة. وهذه العوامل هي اليت تتحكم يف 
 املراهقة بشكل من األشكال.

 
 اخلصائص النمائية والعضوية:

والفيزيولوجية اليت تغري بنية   يف فرتة املراهقة، جمموعة من التحوالت العضوية ،حتدث
ومتس هذه التحوالت  ،املراهق جذراي، إذ تنقله من فرتة الطفولة إىل فرتة الرجولة

 البنية اجلسدية، والبنية التناسلية، وبنية الوجه، والبنية الدماغية والعصبية...
ومن بني التحوالت العضوية اليت تلحق ابملراهق سرعة النمو العضوي واجلسدي 

لذي يشبه منو الطفل خالل التسعة أشهر األوىل بعد ميالده. ويالحظ أن هذا ا
النمو يتحقق قبل سنة من فرتة البلوغ، ابتساع الكتفني واملنكبني، وظهور شعر 
الذقن واللحية والعانة واإلبط، وتغري الصوت من الرقة إىل الغلظة، وتغري مالمح 

 



 

واكتساب املالمح الذكورية، واتساع  ،ويةالوجه ابلتخلص من املالمح الطفولية واألنث
اجلبهة والفكني، وانتفاخ األنف، وامتداد القامة والساقني واألطراف والعضالت 
بشكل سريع، واجنذاب اهليكل العظمي حنو األعلى، ومنو جهازه التناسلي، ونضج 

إلخصاب اخلصيتني، وبداية اإلفرازات املنوية. وابلتايل، قدرة املراهق على التناسل وا
واإلجناب؛ والسبب يف ذلك يعود إىل نشاط الغدة النخامية والغدة اجلنسية، عالوة 

 على ميله إىل اخلفة والسرعة يف احلركة. 
ويتحقق  ،أما فيما خيص البنت املراهقة، فهي أطول قامة وأثقل وزان  مقارنة ابلذكور

دها البلوغ يف وقت كما يتجسد عن  .ذلك من السن احلادية عشرة إىل الرابعة عشرة
مبكر مقارنة ابلذكر، إذ تتميز مراهقتها ابلطمث أو الدورة الشهرية أو وجود دم 
احليض. وتبدأ العادة الشهرية بنزول دم احليض حوايل السن الثالثة عشرة، مث 
انقطاعه مؤقتا، ليبدأ مسار الدورة بشكل عاد وطبيعي. كما تتميز مراهقة البنت 

جسداي وعضواي،  واتساع أردافها وأعلى الفخذين، واستدارة ابطراد منوها السريع 
حوضها، وقابليتها لإلخصاب واحلمل، وتناوب املبيضني على إفراز البويضة، وبروز 

 الثديني ونتوئهما، والتميز ابملالمح األنثوية... 
 

 اخلصائـــص النفسيـــة:
جمموعة من  -عامة لدى املراهق بصفة  -حتدث التحوالت العضوية والفيسيولوجية

التغريات النفسية الشعورية والالشعوية، كاإلحساس بنوع من الشعور الغامض 
واملضطرب والالمتوازن؛ بسبب عدم فهم تلك التغريات فهما حقيقيا، والشعور  
كذلك بتغري ذاته فيزيولوجيا وعضواي؛ مما يؤثر ذلك يف نفسيته  إجيااب أو سلبا، 

 ،ثه أثناء إدراك املراهق لذاته وجسده؛ مما يولد لديهانهيك عن االضطراب الذي حتد
يف كثري من األحيان، حاالت التوتر والصراع واالنقباض والتهيج االنفعايل، والشعور 

 ابلنقص... 

 



 

هي مرحلة  -حسب فرويد -وإذا توسلنا ابلنظرايت النفسية، فإن مرحلة املراهقة
لة الشرجية، واملرحلة القضيبية، ومرحلة اجلنسية الراشدة، فبعد املرحلة الفمية، واملرح

الكمون اجلنسي، تبدأ الغرائز اجلنسية يف تفتقها بشكل جلي مع فرتة البلوغ؛إذ 
يكون  املراهق قادرا على االتصال اجلنسي الطبيعي مع الفرد اآلخر من غري جنسه 

يول لتحقيق لذته الشبقية. وابلتايل، تتقاطع لديه امليول الفمية والشرجية مع امل
اجلنسية يف هذه الفرتة ابلذات. ويعين هذا أن احلياة اجلنسية احلقيقية تبدأ مع فرتة 

 .19املراهقة ابلذات
على مستوى  -( إىل أن مرحلة املراهقة تتميز Ericssonويذهب إريكسون )

بتنمية اهلوية واالستقاللية واالعرتاف ابلشخصية، وحتقيق النضج  -الشعور واألان
هة خمتلف ردود االشخاص اآلخرين من أجل حتصيل اهلوية اجلنسي، ومواج

 احلقيقية.

                                                 
، ترمجة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بريوت، لبنان، الطبعة مخسة دروس يف التحليل النفسيسيغموند فرويد:  - 19 
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 11مراحل النمو النفسي حسب "ةرويد" و "إريكسون"
 

 –املراحل النفسية 
 اجلنسية 

 –ملراحل النفسية ا السن
  االجتماعية

 لدى ةرويد  لدى إريكسون

الققة يف مقايل عدم 
 الققة:

العناية التامة والعطف 
احلقيقي جيعالن 
الطفل يدرك العامل 

 بوصفه مكاان آمنا.

أما العناية الناقصة 
والرفض فتؤداين إىل 

 اخلوف وعدم الثقة.

 

من 
                     الوالدة                                                                                                                      

إىل 
السنة 

 وىلاأل

 املرحلة الفمية:

تعطي املرحلة الفمية أكرب 
 إشباع حسي.

إن التجارب املؤملة اليت 
ترتتب عن التثبيت يف 
هذا املستوى قد تؤدي 
 إىل اجلشع وحب امللكية.
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اإلحساس 
ابالستقالل يف مقايل 

 الشك:

إن املناسبات اليت 
تتيح للطفل فرص 
القيام بتجارب خاصة 
تتفق مع إيقاعه 

ه تؤدي وأسلوب سلوك
إىل االستقالل، 
وتؤدي به احلماية 
الزائدة أو نقص 
االعتماد إىل الشك 
يف مهاراته، وفقدان 
القدرة على السيطرة 
على ذاته، والسيطرة 

 على حميطه.

 

 

من 
سنتني 

إىل 
ثالث 
 سنوات

 املرحلة الشرجية:

يف هذه املرحلة، تعطي 
املناطق الشرجية والبولية 

 إشباعا حسيا كبريا.

ربات املؤملة اليت وتؤدي اخل
ترتتب عن التثبيت يف 
هذا املستوى إىل القذارة 
أو النظافة املبالغ فيها أو 

 إىل الزهد يف األكل.

  

من 
ثالث 

سنوات 
إىل 

أريع 
 سنوات

 

 املرحلة القضيبية:

تعطي املنطقة القضيبية 
 إشباعا حسيا.

وتؤدي اخلربات املؤملة اليت 
ترتتب عن التثبيت إىل 

 شاذة.أدوار جنسية 

 



 

اإلحساس ابملبادأة 
يف مقايل الشعور 

 ابلذنب:

إن منح احلرية للطفل 
ملمارسة النشاط، 
والتحلي ابلصرب 
لإلجابة عن أسئلته، 
يؤدي إىل املبادأة. أما 

 احلد 

 

من 
أريع 

سنوات 
إىل 

 مخس 

 املرحلة األوديبية:

يتخذ األبناء من اجلنس 
اآلخر موضوعا لإلشباع 
احلسي؛ الشيء الذي 

 إىل اعتبار  يؤدي

من أنشطته، واختاذ 
اجتاه عدم الصرب جتاه 
أسئلته، فقد يؤدي إىل 

 الشعور ابلذنب.

األب، من اجلنس نفسه،  سنوات
 منافسا.

وتؤدي اخلربات املؤملة  
اليت تسبب التثبيت يف 
هذه املرحلة إىل تكوين 

 فكر متميز.

اإلحساس ابإلجناز 
 واإلمتام:

)الصناعة والعمل 
 (مقابل النقص

إن احلصول على 
اإلذن للتسلم مبختلف 
اإلجنازات، والتشجيع 
على إجنازها، يؤدي 

 

من 
مخس 

سنوات 
إىل 

ست 
 سنوات

 مرحلة الكمون:

حتل عقدة أوديب 
ابلتواجد مع األب من 

ه، واحلصول اجلنس نفس
على إشباع بديل 

 للحاجات احلسية.

 



 

إىل روح املبادرة. يف 
حني إن حتديد 
النشاط وعدم 
التشجيع على اإلجناز 
والنقد يؤدي إىل 

 الشعور ابلنقص.

 
 
 

 مرحلة البلوغ:

إدماج )تدمج( النزاعات احلسية 
املتعلقة ابملراحل السابقة يف 
اجلنسية التناسلية املوجودة 

 واألساسية.
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اإلحساس ابهلوية مقايل 
  .اضطراب اهلوية

االعرتاف ابالستمرارية، 
واجهة وهبوية الشخصية. ومب

اختالف ردود فعل خمتلف 
األشخاص يؤدي إىل تكوين 

 اهلوية.

ويؤدي عدم القدرة على 
تكوين واستمرار اخلصائص 
واستمرارها خالل إدراك 
 الذات إىل اضطراب األدوار.

 

 



 

 ة

 
 

           
 اخلصائص العقليـــــة: 

هين ( قد قسم التطور املعريف والذJean Piagetمن املعروف أن جان بياجيه )
والذكائي لدى اإلنسان إىل أربع مراحل أساسية، تبدأ من مرحلة الطفولة إىل مرحلة 

احلركية )من فرتة امليالد إىل السنتني(،  -املرحلة احلسية  :املراهقة، وقد حددها يف
ومرحلة ماقبل العمليات احلسية )من السنتني إىل سبع سنوات(، ومرحلة العمليات 

نيت عشرة سنة(، ومرحلة العمليات الصورية )من اثنيت املشخصة )من سبع إىل اث
 عشرة سنة إىل مافوق(.

وامليل حنو  ،خباصية التجريد -عند جان بياجي -هذا، وتتميز مرحلة املراهقة 
(. Concretالعمليات املنطقية، واالبتعاد عن الفكر احلسي امللموس العياين )

ينتقل من مرحلة العمليات  -املراهقعند  -ويعين هذا أن الذكاء املنطقي والرايضي 
املشخصة حنو البناء الصوري املنطقي، أو ينتقل من الطابع احلسي حنو الطابع 

 



 

 -الرمزي اجملرد.ويعود ذلك إىل السريورة الطبيعية للنمو الذهين واملعريف الذي يتماثل
لذكاء عند وتطور احمليط والبيئة. وبتعبري آخر، يتطور ا ،مع النمو البيولوجي -بنيواي

املراهق ابستخذام لغة الرموز والذكاء املنطقي، وإجياد احللول املناسبة  للوضعيات 
 اليت يطرحها احمليط اخلارجي.
يكتسب آليات االستدالل والربهنة  -يف هذه املرحلة -أضف إىل ذلك، أن الطفل 

ة، ومييل إىل واالفرتاض استقراء واستنباطا،  وحيل الوضعيات الرايضية واملنطقية املعقد
التفكري الفلسفي والنسقي. وجيعله هذا كله يف توازن اتم مع الطبيعة أوالبيئة اليت 

مثل: التكيف، والتأقلم،  ،حتيط به، مستخدما يف ذلك جمموعة من العمليات
 واملماثلة،  واالستيعاب، والتوافق، واملواءمة، واالنسجام...

لكائنات احلية لديها قابلية فطرية ويف هذا الصدد، يرى جان بياجي أن" مجيع ا
. وهذا التوازن ابلتوازنإلجياد عالقة توافق أو تكيف مع البيئة من خالل ما يسمى 

هو القابلية الفطرية لتهيئة قدرات الفرد وخرباته لتحقيق أكرب قدر ممكن من 
وميكن تعريف التوازن أبنه جناح الفرد يف توظيف إمكاانته مع متطلبات  التكيف.

وتسمى عملية االستجابة للبيئة طبقا للبناء املعريف للفرد بعملية  .البيئة حوله
والبىن  ،واليت تعتمد على نوع التفاعل بني البىن املعرفية والبيئة الطبيعية التمقيل،

ومن  .ومتثله استيعايهتشمل ما أمكن للكائن احلي  املعرفية املاثلة يف أي حلظة إمنا
الواضح أنه إذا كان التمثيل هو العملية املعرفية الوحيدة، فلن يكون هناك منو عقلي، 
حيث إن الطفل سوف يعتمد يف متثيل خرباته على اإلطار احملدد ملا هو ماثل يف 

واملوائمة هي العملية اليت ، املواءمةبنيته املعرفية. لذا، فإن العملية الثانية تسمى 
أي: إن  .بواسطتها تتكيف أو تتعدل البىن املعرفية وحيدث من خالهلا النمو املعريف

عملية التمثيل تسمح للكائن احلي ليستجيب للموقف الراهن يف ضوء املعرفة أو 
اخلربات السابقة لديه. وبسبب اخلصائص الفريدة اليت ال ميكن االستجابة هلا يف 

فإنه ميكن القول أبن هذه اخلربات اجلديدة للفرد  ،عرفة السابقة وحدهاضوء امل

 



 

مث ال تلبث أن  .تسبب اضطرااب أو عدم توازن يف بنائه املعريف يف ابدىء األمر
تنسجم وتتزن مع البناء املعريف، ومبا أن التوازن حاجة فطرية، فإن البىن املعرفية تتغري 

ديدة أو املواقف اجلديدة. وابلتايل، حيدث لكي تتوائم مع خصائص اخلربات اجل
وهذا التناقض التدرجيي يف االعتماد على البيئة الطبيعية والزايدة يف  .االتزان املعريف

استخدام القدرات أو البناء املعريف هو ما يسمى ابالستدخال، ومع استدخال قدر 
 "12.أكرب من اخلربات، يصبح التفكري أداة للتكيف مع البيئة

لك، تتميز هذه املرحلة مبيل املراهق إىل االنتباه من حيث املدة والطول والعمق،  وكذ
كما يتبني ذلك جبالء حني متابعته لفيلم طويل أو مباراة يف كرة القدم أو قصة 
طويلة مسرتسلة. عالوة على قدرته على التخيل والتخييل والتذكر واإلبداع 

قظة، واإلكثار من الرحالت وحب املغامرة واالبتكار، وامليل إىل الشرود وأحالم الي
والسيما قراءة  ،واالستطالع، والتحرر من الربامج الدراسية، وامليل إىل القراءة احلرة

الكتب العلمية والدينية، وقراءة شعر الغزل، ومساع األغاين الشبابية لدى الذكور، أو 
 مساع األغاين الرومانسية عند اإلانث.

فالعامل األول عامل حمدود وضيق،  ،خيتلف عن عامل املراهق ويالحظ أن عامل الطفل
ومسيج ابحلسية والتشخيص واإلحيائية. يف حني، يتميز العامل الثاين خباصية التجريد 
والتخييل والتجاوز ملا هو حسي وعقلي. ويف هذا النطاق، يقول أمحد أوزي أن " 

، إذ إن عامل املراهقة أكثر العامل العقلي للمراهق خيتلف عن العامل العقلي للطفل
تناسقا وانتظاما  وأكثر معنوية وجتريدا مما يسمح للمراهق ابالستمتاع ابلنشاط 
العقلي وقضاء أوقات طويلة يف التفكري والتأمل يف مسائل معنوية كاخلري والفضيلة 
والشجاعة والعدالة ومعىن احلياة. حىت إنه ميكن القول أبن مرحلة املراهقة هي مرحلة 

بعد أن كانت فرتة الطفولة األوىل فرتة الفلسفة الساذجة والبسيطة.  ،الفلسفة املعقلنة
                                                 

طباعة والنشر ، دار الوفاء لل األسس املعرةية للتكوين العقلي وجتهيز املعلوماتفتحي مصطفى الزايت :  - 12 
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فاألسئلة الفلسفية اليت يلقيها طفل الرابعة أو اخلامسة جييبه عنها اآلابء واملدرسون 
يف مجيع احلاالت. خبالف األسئلة الفلسفية اليت تشغل املراهق يف هذه الفرتة، فهي 

نفسه، ويبحث فيها بقدرته العقلية. ألنه مل يعد ذلك الطفل  أسئلة يطرحها على
املتقبل لكل شيء.إن املراهق يطرح للنقاش العقلي املبادىء اخللقية اليت تلقاها من 
قبل، ويتساءل عن ضرورهتا.كما أنه يتساءل عن علل الكون واحلياة وعن الدين 

ذه املسائل ابملنطق والعقل، وقيمته الروحية واالجتماعية. وبقدر ما يناقش املراهق ه
فإنه يؤكد ذاته ووجوده من خالل هذا التفكري الذي يشعره بني رفاقه بقيمته. كما 
يعود إىل ذاته بعد كل نقاش خيوضه وينتصر فيه ليقارن معرفته ووضعه الفكري 
بوضع الطفولة وسذاجتها.هلذا، يرفض من اآلن فصاعدا اعتباره طفال، فهو على 

ة األب واألستاذ والصديق، بل وحتدي هؤالء مجيعا إذا مل يعرتفوا له استعداد ملناقش
 ابلوجود والقيمة.

ومن خالل تفاعل املراهق مع خمتلف أفراد جمتمعه واستخدامه لإلمكانيات 
والقدرات العقلية تتكون اجتاهاته وتتبلور. فمن خالل خمتلف املواقف اليت خيربها يف 

كم يف سلوكه وتوجهه. هلذا، جند للمراهق يف هذه جمتمعه تتكون اجتاهاته اليت تتح
الفرتة وجهات نظره اخلاصة اليت يتحمس للدفاع عنها يف خمتلف اجملالس 

 13واألندية."
وعليه، تتسم هذه املرحلة بقوة اإلدراك واملالحظة عند املراهق،  ومنو قدراته العقلية 

كائي،  وقدرته على التمثل واملعرفية والكفائية، واتساع دماغه الذهين والعصيب والذ 
 .واالستيعاب واحلفظ والربهنة والتجريب والتخييل واإلبداع والتجريد
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 اخلصائص االنفعاليـــة:
تتميز فرتة املراهقة ابلقلق واالضطراب والتوتر الشديد؛ بسبب التغريات اليت تنتاب 

شنج حينما املراهق على املستوى العضوي، والنفسي، واالجتماعي. ويكون كثري الت
الجيد الرعاية املناسبة أو االهتمام الكايف من األسرة واملدرسة واجملتمع. ويعين هذا 
أن املراهقة مبثابة بركان عنيف، قد ينفجر يف أية حلظة ما.لذا، اعتربت هذه الفرتة 
أبهنا مرحلة أزمة وانفعال وثورة وعنف، والسيما إذا كان املراهق يعيش يف جمتمع 

اعي متطلبات املراهق وحاجياته وميوله واجتاهاته النفسية، واليعىن تقليدي، الير 
 برغباته املادية واملعنوية والعاطفية.

وتزداد انفعاالت املراهق كثريا أثناء فشله الدراسي، وأثناء شعوره ابإلخفاق واخليبة،  
اؤه أو وقوعه يف صدمة ما، أو حينما حيتقره اآلخرون، مبا فيهم والداه وإخوته وأصدق

 .أوحينما يكون منبوذا ومرفوضا ومقصيا من قبل اجملتمع كله ،وزمالؤه ومدرسوه،
وقد يدفعه االنفعال إىل العنف والشغب واهليجان، واستعمال القوة مع اآلخرين، 
خاصة مع الفتيات املراهقات. وهذه االنفعاالت هي نتيجة للتغريات اهلرمونية 

و لضمور الغدد الصماء ومنوها. ويعين هذا أن والعضوية والفيزيولوجية واجلسدية أ
املراهق يعيش صراعا داخليا وخارجيا دراميا؛ يسبب له انفعاالت خطرية ومتأزمة، 
قد تؤثر سلبا يف صحته اجلسدية والعقلية واالنفعالية وضغطه الدموي، والسيما 

حدة حينما يلتجىء إىل البكاء و الصراخ من حلظة إىل أخرى، أو حينما حيس ابلو 
والغربة والعزلة والكآبة والتهميش واإلقصاء والتغريب، أو حينما يشعر ابلنظرة الدونية 
أو النقص العارم بسبب إعاقة أو قبح يف جسده. ويرى أمحد أوزي أن املراهق" أكثر 

وهذا أمر طبيعي يف .من غريه إظهارا للنوابت والصراخ االنفعايل املتميز ابلفجاجة
ون فيها موزع النفس بني ذاتني يبحث عنهما: الذات احلقيقية هذه الفرتة اليت يك

والذات املثلى.واألوىل متثل نفسه كما يراها سواه.والثانية متثل الذات اليت يتطلع 
إليها.وكلما كانت اهلوة كبرية بني الذاتني، اشتد التوتر النفسي عليه، وكان تكيفه 

 



 

صادرين عن ذات واحدة وهي  مستعصيا. وعن هذا التضارب بني اجتاهني خمتلفني
ذات املراهق، ينشأ ما يتعرض له املراهق من قلق وحساسية نفسية مفرطة وكآبة 

 14وشرود ذهين وتوتر عقلي يصرفه أحياان عن التفكري السوي."
وعليه، فاملراهقة فرتة معروفة ابنفعاالهتا اهلائجة، وتشنجها العصيب، وتوترها املقلق، 

 واضطراهبا العنيف.
 

 صائص اجلنسيـــة:اخل
تتميز مرحلة املراهقة خباصية البلوغ اجلنسي، وازدايد قوة الفحولة لدى املراهق، 
بقدرته على التناسل واإلخصاب واملمارسة اجلنسية. ويعين هذا أن املراهق قادر على 
الزواج واإلجناب وبناء األسرة. وإذا كانت الغريزة اجلنسية قد اكتسبها الطفل من قبل 

لثديني، واللعب ابلقضيب، واالستمتاع ابلقبلة واالستمناء...فإن املراهقة هي مبص ا
فرتة التناسل واإلخصاب واجلنس. ويف هذا الصدد، يقول فرويد:" إن ما يستيقظ يف 
نفوسهم )املراهقون( ابلفعل يف هذه السن هي الوظيفة التناسلية اليت تستخدم بلوغ 

قبل، فأنتم ختطئون إذ ختلطون بني اجلنسية غايتها جهازا جسميا ونفسيا يوجد من 
  11والتناسل..."

ويدل هذا كله على أن الغرائز الشبقية والليبيدية هي اليت حترك املراهق شعوراي 
والشعوراي للتعبري عن رغباته وشهواته ولذته اإليروسية، بيد أن الواقع واألان األعلى 

 ،وتقمع يف منطقة اهلو أو الالشعورمينعان حتقيق تلك الرغبات الغريزية. لذا، تكبت 
ومبجرد ما تغيب املراقبة األخالقية والواقعية، يفصح اهلو عن رغباته املقموعة والدفينة 
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يف شكل أحالم النوم واليقظة، وزالت القلم والكالم والنسيان، والتذكر واالسرتجاع. 
 وجي.ومن هنا، نرى أن للطفولة رواسب راسخة على صعيد الالشعور السيكول

والميكن ضبط هذه الغرائز اجلنسية والشبقية إال ابالحتكام إىل الرتبية والدين 
واالندماج يف فرق التنشيط، وحتقيق التوازن النفسي، إبرضاء رغبات كل طرف من 

ولن يتحقق ذلك التوازن إال ابإلشباع واالرتواء عن طريق  ،أطراف اجلهاز النفسي
 المية الصحيحة.الزواج املشروع أو الرتبية اإلس

تزداد امليول اجلنسية قوة وتدفقا وهيجاان وانفعاال، مبيل املراهق إىل اجلنس هذا، و 
اآلخر عرب االستلطاف واالستهواء واالستمناء واحلب، وتبادل العواطف واملشاعر 
وأحاسيس احلب املثايل الربيء، " على أن نظرة كل جنس إىل اجلنس اآلخر واجتاهه 

أثر بنوع الرتبية اليت خضع هلا كل واحد منهما، ونوع الثقافة اليت حنوه، يتحدد ويت
حتدد مكانة كل واحد وقيمته يف اجملتمع.فاجملتمع املغريب إىل وقت قريب ماتزال كثري 

فوضع األنثى  ،من األوساط تنظر فيه إىل اجلنس اآلخر نظرة ملؤها الشك والريبة
امرأة أو أما، موظفة أو عاطلة، ومكانتها وقيمتها خيتلف حبسب ما إذا كانت 

متزوجة أو مطلقة...إخل، ومازلنا حنتاج إىل حتديد قيمة الفرد كإنسان جمرد عن 
 11وضعه."

وعليه، ترتبط املراهقة ابلطفولة على مستوى االمتداد اجلنسي، إذ ترتبط املرحلة 
يف التناسلية يف مرحلة البلوغ مبرحلة الكمون اجلنسي، ومرحلة املص والقضيب. و 

هذا، يقول فرويد:" إن حياة الطفل اجلنسية املفككة، املعقدة، املنفصمة هذه،اليت 
تنزع فيها الغريزة وحدها إىل أتمني املتع واملباهج، تتكثف وتنتظم يف اجتاهني 
رئيسيني، حبيث تكون الشخصية اجلنسية للفرد قد تكونت واكتملت، يف أكثر 

جهة أوىل ختضع امليول والنوازع هليمنة املنطقة  األحيان، عند انتهاء فرتة البلوغ، فمن
التناسلية، وهذه السريورة جتعل احلياة اجلنسية برمتها تدخل يف خدمة التناسل، 
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واليعود إلشباع امليول والنوازع األوىل من أمهية إال بقدر ما يعد العدة وميهد السبيل 
آخر اإليروسية  لالتصال اجلنسي احلقيقي. ومن جهة اثنية، يطرد اشتهاء شخص

الذاتية، حبيث تنزع مجيع مقومات الغريزة اجلنسية، يف احلياة احلبية، إىل أن جتد 
إشباعها لدى الشخص احملبوب.لكن اليسمح جلميع املركبات الغريزية البدائية 
ابملسامهة يف  هذا الثبيت النهائي للحياة اجلنسية.فقبل سن البلوغ، وحتت أتثري 

كبت ابلغة الشدة لبعض امليول والنوازع؛ وتنتصب قوى   الربية، حتدث عمليات
نفسية حمددة، كاخلجل والقرف واألخالق، حارسة تلجم وحتبس ما مت كبته.وحني 
يندفق، مع البلوغ، املد الكبري للحاجات اجلنسية، تلقى هذه احلاجات يف ردود 

سوية، األفعال واملقاومات تلك حواجز ترغمها على سلوك الطرائق املسماة ابل
ومتنعها من أن حتيي من جديد امليول والنوازع اليت كان مآهلا إىل كبت.وأعين هبا أوال 

أي اللذات ذات الصلة ابلرباز؛ ويليها اثنيا التعلق  ،لذات الطفولة التغوطية
 11ابألشخاص الذين وقع عليهم االختيار من البداية كموضوع حمبوب."

اجلنسية، وتفتق الليبيدو يف شكل مشاعر احلب وعليه، تتميز فرتة املراهقة ابمليول 
اإليروسي، لكن أهم خاصية هلذه املرحلة هي خاصية البلوغ والتناسل والتوالد 

 واإلخصاب.
 

 اخلصائص االجتماعيــة:
يتخلى املراهق عن التمركز الذايت حنو الالمتركز ابتساع عالقاته االجتماعية. أي: 

ألبوية اليت كانت تربطه ابألسرة، أو بعالقات اليكتفي املراهق بتلك العالقات ا
الصداقة والزمالة اليت كانت تشده إىل املدرسة، بل يدخل يف عالقات محيمة مع 
الغري، ويندمج يف اجملتمع، وحيضر جبسده يف هذا العامل بتجاربه الذاتية واملوضوعية. 
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آلخر. وتكون ومن مث، يربط املراهق عالقات كثرية مع أبناء جنسه أو مع اجلنس ا
عالقاته أبصدقائه ورفاقه وزمالئه إما عالقة محيمة إجيابية قوامها احملبة والصداقة 
والتعاون، وإما عالقة عدوانية قائمة على التطرف والعنف واحلقد، حسب تنشئته 

 االجتماعية، وميوله النفسية.
دمج يف وأكثر من هذا، يبتعد املراهق أكثر عن أسرته حنو اآلخر أو الغري، فين

مجاعات ديناميكية تعىن ابلتنشيط الفين واألديب والثقايف والرايضي، وينسلخ عن 
أسرته ابحثا عن االستقاللية، وامتالك هويته الشخصية، بتحمل مسؤولية نفسه 

 ماداي ومعنواي. 
بيد أنه مهما حاول املراهق االنفكاك عن أسرته، تبقى روابط العائلة متينة ورصينة 

تنفك توجيهاهتا تتحكم يف األان األعلى لدى املراهق، إذ اليستطيع ووطيدة، وما 
( عن هذه احلقيقة بقوله:" يف Jersildالتخلص منها هنائيا. وقد عرب جريزيلد )

الوقت الذي حياول املراهق فيه توطيد أركان ذاته على مسرح احلياة االجتماعية، فإن 
علهما فيطبعان ويطبعاه، وكثريا ما جيد أثر األسرة عليه وأتثره هبا الينفكان يفعالن ف

يف نفسه الرغبة يف أن يلجأ إىل أبويه ليستمد منهما التأييد األخالقي املعنوي 
والتعضيد العاطفي.والعملية حبد ذاهتا يف املواقف االعتيادية الطبيعية هي ليست 

ق فسخ الروابط ابألسرة هنائيا، وإمنا هي عملية ترجح فيها كفة عالقات املراه
االجتماعية خارج نطاق األسرة على والئه لنظام احلياة يف البيت الذي نشأ فيه أول 

 "19مرة.
وعليه، تتسم فرتة املراهقة ابنفتاح املراهق على حميطه االجتماعي أتقلما وتكيفا 
وتطبعا وتنشئة. ويعين هذا أن املراهق قادر على الدخول يف عالقات اجتماعية 

كانت عالقات صداقة أم زمالة أم حب...أي: يكون متنوعة مع اآلخر، سواء أ
للمراهق، يف هذه الفرتة، ميل كبري إىل اجلنس اآلخر، بعد منو جهازه التناسلي 
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اجلنسي، ونشاط اهلرموانت الذكورية واألنثوية الناتج عن إفرازات الغدة النخامية. 
خالقية ؛ مما جيعل ماتصدم ابملعايري االجتماعية واأل -غالبا -بيد أن رغبات املراهق 

فرتة املراهقة فرتة عزلة وتوجس وحذر وترقب وتطلع. انهيك عن اخلوف من سخرية 
وخاصة أن"  ،اآلخر ومشاعر الذنب. ومن هنا، تتميز فرتة املراهقة ابمليل إىل اآلخر

االنتماء إىل اجملتمع خاصة من خواص اإلنسان عموما، فهو يشعر بضرورة هذا 
لطمأنينة واألمن والرضا والسعادة، وتبدأ هذه امليزة ابملران االنتماء حىت يشعر اب

وتستمر ابستمرار احلياة على هذه  ،والتدريب منذ الطفولة األوىل )يف كنف األسرة(
 األرض، ونتيجة انتمائه إىل هذا اجملتمع، فهو يرغب يف التعبري عن ذاته.

قبل األسرة أو املدرسة أو  ويبدي املراهق متردا وعنفا إذا ما أعيقت هذه الرغبة من
اجملتمع.وما انضمامه إىل الشلة من األصحاب اليت تشكل له بديال لألسرة، إال 

فهي تفهمه أكثر من أسرته املنزلية، ومعها  ،املتنفس الذي جيد فيه الراحة النفسية
يشعر أنه مل يعد وحيدا يف أية أزمة تعرتضه. والنمو االجتماعي يتعلق ابلنمو 

فاملراهق أيىب مرافقة إال من يقاربه يف السن  ويف اجلسم، واملعايري العلمية .اجلسدي
والثقافية قد التكون ذات أثر كبري ابلنسبة للصحبة يف هذه املرحلة، واألولوية هي 

 10للسن، وللهواايت املشرتكة."
وعليه، يتميز الطابع االجتماعي للمراهقة ابنفتاح البالغ على عامل اجتماعي أكرب 

عامل أسرته احملدود،  ومدرسته الضيقة، إبقامة عالقات وثيقة إما سلبية وإما  من
 إجيابية.

 
 
 

                                                 
 .214حممد أيوب الشحيمي: نفسه، ص: - 10 

 



 

 مشكــــالت املراهقــــة: 
وميكن حصرها يف املشاكل  ،مثة جمموعة من املشكالت العامة اليت يواجهها املراهق

 الذاتية واملشاكل املوضوعية.
 
 املشاكــــل الذاتيــــــة: 
 

 املشاكل الذاتية اليت يواجهها املراهق فيما يلي: تتمثل
 

يهتم املراهق بذاته كثريا إىل حد النرجسية، فرياقب خمتلف  مشاكل الذات واجلسد:
التغريات العضوية والفيزيولوجية اليت تنتاب جسمه بشكل تدرجيي. كما يشعر 

ود فعل بتقلبات جسده عرب املرآة اليت تكشف له حقائق شخصيته، وتستجلي رد
اآلخرين جتاه هذا اجلسد. ويف هذه املرحلة ابلذات، يدخل املراهق يف مرحلة الصراع 
مع جسده، إما ابستعمال خطاب التعايل، إذا كان جسده يف غاية الوسامة واألانقة 

وإما ابستعمال خطاب التصعيد والتربير والتعويض عن النقص والدونية،  ،واجلمال
قبح. ويرتتب عن هذا الشعور املزدوج جمموعة من إذا كان جسده مييل إىل ال

الصفات اإلجيابية والسلبية اليت يتمثلها املراهق، حني تواجده داخل املنزل أو 
 خارجه.

وعرب الذات، يكتشف املراهق نفسه واآلخرين والعامل الذي يعيش فيه، فيشعر أبنه 
فسها.وابلتايل، حاضر يف عامل اآلخرين، وأنه يتقاسم معهم التجارب املعيشية ن

اليستطيع أن يعيش منعزال عن اآلخرين، فهذا العامل تشارك فيه جمموعة من الذوات 
املتفاعلة إجيااب أو سلبا.وتتوسع عنده املعارف العلمية والثقافية حول هذا الكون أو 

 العامل الذي حييط به.

 



 

فس، واكتساب كما تتميز هذه الفرتة حباجة املراهق إىل االستقاللية، والثقة يف الن
اهلوية، واالعتماد على الذات، واإلحساس ابحلرية الشخصية. ومن انحية أخرى، 

والصراع مع أفراد األسرة،  ،تعد هذه الفرتة مرحلة األزمة والتوتر والقلق واالضطراب
والسيما الوالدين، وانشغاله بذاته وحاضره ومستقبله، وإحساسه بعدم األمان، 

 عن القواعد والتقاليد واألعراف االجتماعية والقانونية. وشكه يف هويته، ومترده 
 
 املشاكل النامجة عن اخلوف: 

يعاين املراهق خماوف عدة، مثل:  خوفه من والديه، وخوفه من مدرسيه، وخوفه من 
وخوفه من السلطة، وخوفه من الفشل الرتبوي، وخوفه من اإلخفاق يف  ،اإلدارة

بله، وخوفه أيضا من البطالة. انهيك عن خماوف احلياة، وخوفه من حاضره ومستق
أخرى تتعلق  بدراسته وواجباته ومشاكل أسرته، وما يكابده من خماوف انجتة عن 
املشاكل االقتصادية والفراغ الديين والروحي، ونظرات اجملتمع الساخرة والكائدة 

وإما  ،واملعاتبة، و شعوره ابلندم أو وخز الضمري إما بسبب الغش يف االمتحان
بسبب اإلساءة إىل والديه وأصدقائه ورفقائه،  وإما  الرتكاب خطيئة ما، وإما 

 بسبب التقصري يف واجباته الدينية. 
أضف إىل ذلك مشكل التوجيه املدرسي واملهين واجلامعي، وميله إىل العالقات 

ايد رغبته وتز  ،اجلنسية املكبوتة، ورغبته يف احلرية واالستقاللية وبناء هويته الشخصية
يف اجلنس والزواج وبناء األسرة، وإدمانه على الكتب الدينية واجلنسية والعاطفية 

 والبطولية، وحريته أمام مشكلة أوقات الفراغ.
إذاً، يعاين املراهق من مشكل عدم التوافق الذايت والنفسي. ومن مث، اليستطيع أن 

الدفينة واملخفية هي اليت حيقق التوازن املطلوب؛ ألن اهلو والرغبات الالشعورية 
تتحكم يف تصرفاته السلوكية؛ وجتعله أكثر اندفاعا وعنفا وعداوة وانفعاال وهتيجا، 

 



 

ورمبا جتعل منه شخصا منعزال أو شخصا عدوانيا ابمتياز، خاصة إذا مل جيد الرعاية 
 الكافية، والتوجيه الالئق، والنصيحة السديدة، والرتبية اإلسالمية الصحيحة.

 
 ـــاكل العاطفيـــة واجلنسيــة:املش

يعيش املراهق مشاكل عاطفية ووجدانية وانفعالية؛ بسبب ميله إىل اجلنس اآلخر، إذ 
يدخل يف عالقات  حب رومانسي مع الفتاة اليت حيبها، وغالبا ما يكون هذا احلب 
 األول مثاليا وأفالطونيا، تتقد فيه العواطف، وهتيج فيه املشاعر احلارة الصادقة
والربيئة، وميكن أن حتدث هذه العالقة األوىل صدمات عاطفية وانفعالية؛ بسبب 

 اخلالفات وتباين وجهات النظر اليت ميكن أن حتدث بني املراهقني.
وأكثر من هذا يشتد امليل اجلنسي لدى املراهق جتاه اجلنس اآلخر، بعد جتذر 

ررة بني الطرفني، فتكثر أحالم العالقات العاطفية والرومانسية، وتوايل اللقاءات املتك
اليقظة واملنام، وحيدث الشرود وعدم االنتباه، وينساقان وراء عواطفهما بسذاجة 
اترة، وبرباءة اترة أخرى. وقد يلتجىء املراهق إىل االستمناء بسبب حدة الشهوة 
اليت يكنها جتاه اآلخر، فتتفتق الغرائز الليبدية والشبقية اليت تنطلق من اهلو أو 

لالشعور. ورمبا يتحول هذا التعاطف وامليل اجلنسي إىل مغامرات تناسلية طائشة ا
بني الطرفني، كما حيدث ذلك يف اجملتمعات الغربية اليت أعطت العنان للجنس 

 .واإلابحية واملروق عن الدين
 
 مشكلـــة عــدم التواةق النفسي: 

فيها املراهق واملراهقة، ويرتتب يعد عدم التوافق النفسي من أهم املشاكل اليت يتخبط 
عن ذلك أحاسيس ومشاعر سلبية، مثل: القلق، والضيق، واالرتباك، واحلزن، 
والبكائية، وشدة االنفعال، وعدم األمان، وغياب االستقرار، واضطراب عالقاهتما 

وكثرة املخاوف الذاتية واملوضوعية.و" الشك أبن هذا االضطراب يولد  ،مع األفراد

 



 

الوجداين والفقر العاطفي، ويقوي اإلحساس بفراغ احلياة، وفقدان التوازن  االنعزال
النفسي، الذي بدوره يشعر املرء نتيجة لذلك أبنه قلق يف سلوكه مهدد يف حياته، 
الجيد من حيميه أو يقيه شرور هذا العصر الكثرية املتمثلة يف األمراض املستعصية 

ذي يؤدي مثنها ماداي ونفسيا يف الوقت واحلروب املنتشرة حاليا ضد اإلنسان، ال
 19احلاضر."

ويعين هذا أن املراهق يعاين من مشكل عدم التوافق النفسي والذايت الذي يؤثر 
مباشرة على األنواع األخرى من التوافق، مثل: التوافق االجتماعي، والتوافق 

نفسي العضوي، والتوافق الرتبوي. بينما املطلوب هو حتقيق التوازن الذايت وال
 واجملتمعي، عرب عمليات التطبيع والتكيف والتأقلم والتنشئة االجتماعية.

ومن أهم العوامل اليت جتعل املراهق اليستطيع التوافق مع نفسه وجمتمعه ومدرسته 
فكرته الغامضة أو غري الصحيحة عن ذاته. ويف هذا، يقول سيدي حممد بلحسن:" 

األحيان غامضة أو انقصة أو غري  إن فكرة املراهق عن ذاته قد تكون يف بعض
صحيحة؛ مما جيعل سلوكه وتفاعله مع اآلخرين يشوبه كثري من الغموض يف عدد 

وخيلق لديه ثغرات يف توافقه النفسي واالجتماعي.ويبدو أن تفهم  ،من التصرفات
املراهق لذاته غالبا مايساعده يف اختيار أفعاله وأعماله وأصدقائه ومالبسه وكتبه اليت 

طالعها واألماكن اليت يراتدها، كما أنه غالبا ما يسهم يف تنوع تصرفاته وسلوكاته ي
ويف حتكمه فيها، ويف اتزانه الشخصي واالجتماعي...وكلما ازداد متييز املراهق لتفهم 

 11ذاته، ازدادت قدرته على التكيف والتوافق النفسي مع نفسه وبيئته."
ق الذايت والنفسي من أهم املشاكل احلادة وهكذا، يتبني لنا أبن مشكل عدم التواف

 حينما يتعامل مع ذاته وجسده. ،اليت يعانيها املراهق
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 املشاكــل املوضوعية: 
يعاين املراهق من عدة مشاكل موضوعية، تتعلق ابألسرة، واجملتمع، واملدرسة. وأكثر  

 من هذا ميكن احلديث عن أنواع ثالثة من املراهقة:
 دية وطبيعية بدون مشاكل وال اضطراابت؛ عا مراهقة سوية 

أساسها العزلة واالنكماش والوحدة ومقاطعة األسرة واألصدقاء  مراهقة انطوائية
 واألقران، وامليل إىل االنطواء على الذات بغية التأمل والتفكري واالستبطان الذايت.

 غريه.يكون فيها املراهق عدوا لنفسه ول ،مراهقة عدوانية منحرةة وجاحنة 
ومن املعلوم أن املراهقة ختتلف من فرد إىل آخر حسب اختالف البيئات اجلغرافية 

وحسب اختالف العقائد واألداين والقيم. ويف هذا اإلطار،  ،واحلضارية والثقافية
 يقول الدكتور عبد الرمحن العيسوي: "إن املراهقة ختتلف من فرد إىل آخر، ومن بيئة

لة إىل أخرى، كذلك ختتلف ابختالف األمناط جغرافية إىل أخرى، ومن سال
اليت يرتىب يف وسطها املراهق، فهي يف اجملتمع البدائي ختتلف عنها يف  احلضارية

املتحضر، وكذلك ختتلف يف جمتمع املدينة عنها يف اجملتمع الريفي، كما  اجملتمع
شاط اجملتمع املتزمت الذي يفرض كثريًا من القيود واألغالل على ن ختتلف من

يف اجملتمع احلر الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط، وفرص  املراهق، عنها
  .والدوافع املختلفة إشباع احلاجات

مبا  كذلك فإن مرحلة املراهقة ليست مستقلة بذاهتا استقالاًل اتماً، وإمنا هي تتأثر
 .12"مر به الطفل من خربات يف املرحلة السابقة، والنمو عملية مستمرة ومتصلة

ويعين هذا أن املراهقة نتاج اجملتمع والبيئة والثقافة ونوع احلضارة. ومن هنا، تتأثر قيم 
 املراهقة بقيم البيئة اليت يعيش فيها املراهق.
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 عالقـــة املراهق ابألسرة: 
كمشكلته مع والديه ) األب   ،يعاين املراهق كثريا من املشاكل على مستوى األسرة

ماتندرج مشكلته مع والديه ضمن ما  ،صغار والكبار. وغالباواألم(، وإخوته ال
 يسمى بصراع األجيال، واختالف وجهات النظر.

وعادة، ما يكون صراع األسرة مع املراهق أو املراهقة  حول الدراسة، وأوقات الفراغ، 
والتقصري يف الواجبات الرتبوية، والفشل  ،وتضييع الوقت، والتـأخر عن البيت

والتقصري يف الواجبات الدينية، والتهاون يف حتمل املسؤولية، والفشل يف املدرسي، 
اختيار األصدقاء، واإلصرار على مرافقة رفاق السوء، واالنسياق وراء عواطفه 

ويكون الصراع أيضا حول  رغبة املراهق يف احلرية و استقاللية الشخصية،  .الشبابية
 صياع لألوامر، وخاصة أوامر األم.والتمرد عن سلطة األان األعلى، وعدم االن

 
 عالقة املراهق ابجملتمع:

من املعلوم أن املدرسة أو املؤسسة التعليمية وظيفتها هي تنشئة املراهق تنشئة بناءة 
وهادفة، وإدماجه يف اجملتمع إدماجا انفعا ومثمرا. مبعىن أن املدرسة هتدف إىل 

ومن مث، فاجملتمع هو الذي حيضن  تكوين مواطن صاحل انفع لذاته وأسرته وجمتمعه.
املراهقني مبختلف فئاهتم النفسية وشرائحهم الطبقية واالجتماعية، ابلتنشئة والرتبية 
والتعليم والتكوين والتهذيب والتطهري والتنوير والتوعية الشاملة. لذا، تقوم عالقة 

فتاح على املراهق ابجملتمع على أساس التفاهم والتواصل والعطاء املتبادل، واالن
التجارب اجملتمعية، واخلوض فيها بشكل إجيايب. ويعين هذا أن كل تقصري وظيفي 
ينتج عن عدم التوافق االجتماعي، قد يدفع املراهق إىل االنكماش والعزلة واالنطواء 

 واليأس والتشاؤم، أواإلحساس ابلنقص والدونية والتهميش.

 



 

 عالقـــة املراهق ابملدرسة:
يعيشها املراهق انجتة عن عالقاته مبدرسيه وزمالئه وأصدقائه يف مثة مشاكل عدة 

وعالقاته مع اإلدارة الرتبوية، مثل: تقصريه يف إجناز واجباته املدرسية،  ،الدراسة
والتأخر عن وقت الدراسة، أو التغيب املكرر، أو استخدام العنف والشغب والقوة 

تلميذات وطالبات الفصل، أو مع زمالئه يف الفصل الدراسي، أو االعتداء على 
 سب املدرسني وشتمهم وإهانتهم، أو نشر الفوضى داخل املؤسسسة.

أن ختلق متعلما مراهقا يتكيف مع املدرسة، ويتأقلم مع  -إذاً -لذا، فواجب املدرسة 
وميتثل لتشريعاهتا االنضباطية، واحرتام قانوهنا الداخلي.  ،التعلمية -أجوائها التعليمية

دف هو خلق التوافق النفسي لدى املراهق يف عالقته مع مؤسسته إذاً، فاهل
العليمية.ويف هذا النطاق، يقول أمحد أوزي:" ولعل املؤسسات الرتبوية والتعليمية 
تعترب أفضل جمال ميكن أن يساعد املراهق وأيخذ بيده لتسهيل عملية دجمه يف 

 مطمحه األساسي. اجملتمع، على حنو حيقق ذاته ويشعره بوجوده وكينونته وهو
غري أن طبيعة التغري النمائي املفاجىء الذي يعيشه املراهق، من جهة، واخنراطه يف 
هذه السن، من جهة اثنية، يف مؤسسات تعليمية جديدة  )التعليم اإلعدادي 

وتتعدد حاجاهتا ومتطلباهتا،  ،والثانوي واجلامعي(، ختتلف أنظمتها وبراجمها التعليمية
عيدا عن القدرة على استيعاب ومتثيل مسارها وأبعادها، مما قد يؤدي جتعل املراهق ب

 13به إىل اضطراب السلوك وفقدان التوازن."
ومن هنا، فالعالقات اليت ميكن أن تربط املراهق ابملؤسسة التعليمية قد تكون عالقة 

توافق، وال ،إجيابية مثمرة، أساسها احملبة، والصداقة، والتعاون، واالحرتام، واالنضباط
والتعايش، والتسامح من جهة، أو عالقة سلبية مشينة، قوامها النفور، والكراهية، 

 واإلقصاء، والتهميش، والعدوانية، والعنف، والتطرف،  من جهة أخرى.
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 احللول املقرتحة للتعامل مع املراهقة: 
 

 .وتربواي مثة جمموعة من احللول واالقرتاحات للتعامل مع املراهق نفسيا واجتماعيا
 ميكن تفصيلها على النحو التايل:

 
 يعض احللــــول للمشاكل الذاتيـــة: 

الميكن معاجلة املراهق نفسيا وذاتيا إال مبساعدته على تفهم ذاته وحل مشاكله 
بنفسه.أي: البد  " من مساعدة املراهقني وتشجيعهم حىت يستطيع كل واحد أن 

ويفهم خرباته وحيدد مشكالته وحاجاته،  يعرف نفسه ويفهم ذاته ويدرس شخصيته
ويعرف الفرص املتاحة، وأن يستخدم  وينمي إمكاانته بذكاء إىل أقصى حد 
مستطاع، وأن حيدد اختياراته ويتخذ قراراته وحيل مشكالته بنفسه، ابإلضافة إىل 
التعليم والتدريب اخلاص الذي حيصل عليه عن طريق الوالدين واملربني واملرشدين يف 

سرة ويف املدرسة ويف مراكز التوجيه واإلرشاد، لكي يصل إىل حتديد وحتقيق األ
أهداف واضحة تكفل له حتقيق ذاته وحتقيق الصحة النفسية والسعادة مع نفسه 

 "14ومع اآلخرين.
عالوة على ذلك، فالبد من تكاثف اجلهود وتظافرها ملساعدة املراهق على جتاوز 

ومعنواي، وحتفيزه دعما وأتهيال وتكوينا وتقديرا، مشاكله الذاتية، بتشجيعه ماداي 
ودفعه إىل األمام حنو اإلبداع واالبتكار واخللق والبحث. وعلى " الوالدين واملربني 
واملرشدين النفسيني أن يقدروا دورهم اهلام يف تنمية مفهوم الذات املرن السوي عند 

ن عن طريقها  اكتشاف وإرشادهم إىل الطرق املختلفة اليت يستطيعو  ،املراهقني
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واستخدام قدراهتم وإمكانياهتم، وتعليمهم ما ميكنهم من أن يعيشوا يف أسعد حال 
ممكن ابلنسبة ألنفسهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه، عن طريق حتقيق الذات 
وتوجيه الذات ببصرية وذكاء وكفاية لتحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي يف 

 11."جماالت احلياة املختلفة
واليقتصر األمر على الوالدين فقط، بل يتعدى ذلك إىل املدرسة واجملتمع على حد 

 سواء.
  

 يعض احللول للمشاكل  املوضوعية:
تتنوع هذه احللول بتنوع اجملاالت املوضوعية.لذا، ميكن تفريع اجملال املوضوعي إىل 

 مايلي:
 

وضعية االقتصادية لألسرة اليت يكون احلل انجعا يف هذا اجملال بتحسني الاألســـرة: 
يعيش املراهق بني ظهرانيها، والسيما الفقرية منها، وتوعية أفرادها ابلعلم والثقافة 

بغية توفري  ،واإلعالم والدين والتوجيه، مع التنمية الشاملة لألسرة يف البادية واملدينة
ق جو أسري جو نفسي مالئم لتنشئة املراهق تنشئة سليمة متكاملة. ويعين هذا خل

وعائلي محيم، قصد تربية املراهق تربية إجيابية أساسها التوافق مع الذات، واألسرة، 
واجملتمع، واملدرسة؛ مع إبعاد املراهق عن أجواء القلق، والتشنج، والتمرد، واخلوف، 

 والغربة، والعزلة، والتشاؤم، واليأس، والقنوط. ،والصراع، و الوحدة
اء إجيابيا للمناقشة واحلوار والنقد  والتفاوض حول مشاكل والبد أن توفر األسرة فض

املراهق احلقيقية، ابإلنصات والتفهم، واقرتاح احللول الناجعة هلا، دون إقصاء أو 
هتميش أو ازدراء أو سخرية، مهما كانت رغبات املراهق وطلباته واقعية أو خيالية أو 

 ومهية. 
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اعيا وتربواي، واإلميان حبريته الشخصية يف والبد من التقرب من املراهق نفسيا واجتم
اختاذ القرارات اليت تناسبه، ويراها صحيحة، واالعرتاف أبحقيته يف االعتماد على 
نفسه، ومساعدته على االستقالل بشخصيته، وحتفيزه على اإلبداع واالبتكار 
 والتخييل، وحتمله املسؤولية يف تدبري شؤون حياته، مع تنبيهه إىل أن احلرية
الشخصية ليست مطلقة أو حالة فوضى، بل هي التزام ومسؤولية، وأن حريته 

 تتوقف عند حرية اآلخرين.
وينبغي لآلابء أن يبتعدوا عن سلطة القمع والقهر والعقاب يف تربية األبناء، مع  

ضرورة استبدال هذه السلطة ابلعناية واحلنان والعطف والتوجيه البناء واهلادف، 
 دميقراطي يف مناقشة مجيع مشاكل األسرة، والسيما مشاكل املراهق.ومتثل احلوار ال

والبد للوالدين كذلك أن يقدموا توجيهات قيمة ومفيدة ألوالدهم املراهقني فيما  
خيص الرتبية اجلنسية. ويف هذا الصدد، يقول أمحد أوزي: " كما أنه نظرا الجتاه 

ك االجتاه السليب الذي سوف ذل ،-على املستوى الذايت -املراهقني حنو اجلنس 
تنعكس آاثره يف عدم االنسجام بني أفراد اجملتمع من اجلنسني، فإن على اآلابء 
واألمهات أال يقفوا أمام التغريات اجلنسية اليت تنتاب ابناءهم، مكتويف األيدي 
وإحاطتها ابلغموض وابلتقاليد العتيقة، وجعل الدافع اجلنسي يتعرض منذ الصغر إىل 

واع القمع والضغوط، خبالف ما حيدث للدوافع األخرى، وإمنا على العكس شىت أن
من ذلك ينبغي لآلابء واألمهات أن يتشبعوا بفكرة سليمة عن اجلنس، وضرورة 
إعطاء أبنائهم معلومات صرحية وبسيطة، دون خجل أو انفعال من موضوعات 

 11اجلنس بشكل يتدرج ويناسب مستوى أعمار أبنائهم."

نبغي أن تكون األسرة بيئة صاحلة للمراهق لكي ينمو فيها منوا ومن هنا، ي
 سيكولوجيا مالئما، مع مساعدته على تفهم نفسه، وتقبل ذاته.
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إال إذا  الميكن للمراهق أن حيقق مالءمته الصحيحة واملتوازنة مع اجملتمعاجملتمع: 
النوادي( حاول اجملتمع، بكل مؤسساته الصغرى) العائلة، والشارع، واملدرسة، و 

أن يتفهم حاجيات املراهق  ،والكربى )اجلامعة، واحلزب، والنقابة، واإلعالم، والدين(
ورغباته ومتطلباته الذاتية واملوضوعية، إبصدار قوانني وتشريعات حتمي املراهق 
مؤسساتيا، وختدمه ذهنيا، وتنفعه وجدانيا، وعضواي، وسيكولوجيا، وثقافيا، 

ية الكربى على صعيد سياسة الدولة لكي يتبوأ مكانة وإعالميا، مع إيالئه األمه
متميزة يف اجملتمع؛ ألن املراهقني هم شباب املستقبل، وبناة الوطن، فالبد من 

وتوفري اإلمكانيات  ،االهتمام هبم اهتماما حقيقيا، وختصيصهم ابلعناية الكاملة
ث املغريب سيدي حممد الالزمة لرعايتهم نفسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا. ويرى الباح

سيكولوجية العالقة يني مفهوم الذات والتواةق النفسي لدى بلحسن يف كتابه ) 
(:" لألفراد الذين يتعامل معهم املراهق مثل الوالدين واألساتذة وأعضاء املراهقني

اجملتمع القريبني منه، ومجاعة األصدقاء، أثر كبري يف منو مفهوم الذات لديه.كما هلم 
تكوين مفهم الذات السليب.ولذلك، جيب على الوالدين مراعاة أمهية دورمها  أتثري يف

يف منو مفهوم الذات السليب؛ ولذلك جيب على الوالدين مراعاة أمهية دورمها يف منو 
مفهوم الذات لدى املراهقني النمو الصحيح وتنمية تقبلهم لذاهتم وتكوين مفهوم 

ثر كبري على اإلجناز الدراسي والسلوكي الذات اإلجيايب يف املدرسة، مما يرجع أب
 للمراهق.

علينا أن نضع يف االعتبار أن املراهقني حيتاجون إىل فهم خاص، ولكي نفهمهم 
 11البد أن يكون فهمنا من وجهة نظر املراهقني أنفسهم لواقع إطارهم املرجعي."

ئة كي تتوافق ويعين هذا كله أنه من واجب اجملتمع أن يقدم الرعاية الكاملة هلذه الف
مع ذاهتا ونفسها ومع جمتمعها، وعليه أن يضع ثقته الكاملة يف هذه الفئة اليت 

 تشكل سواعد الوطن يف احلاضر واملستقبل.
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الينبغي أن تكون املؤسسة الرتبوية ثكنة عسكرية قوامها االنضباط املدرسة: 
رهاب،  أو والصرامة وكثرة التأديب، أو تكون فضاء للخوف والعقاب والعنف واإل

تتحول إىل فضاء للصراعات االجتماعية والطبقية واإليديولوجية، بل ينبغي أن 
تكون املدرسة فضاء للتعايش والتسامح واحملبة والصداقة، فضال عن فضاء للتعلم 
والتكوين وطلب العلم.لذا، ينبغي على املدرسة أن تعتد ابلعالقات اليت خيلقها 

تمع؛ وحترتم رغباته الشعورية والالشعوية،  وتتفهم ميوله املراهق مع ذاته واآلخرين واجمل
وحاجياته واجتاهاته النفسية والعاطفية، وتضمن له نوعا من احلماية على مجيع 
األصعدة واملستوايت. وكذلك، ينبغي أن تبتعد عن األسلوب السلطوي يف التعامل 

طاب التحاوري مع املتعلمني املراهقني داخل فصول الدراسة، واستبداله ابخل
التشاركي والتفاوضي، مع دمج املراهق يف فرق ومجاعات العمل لدفعه إىل حتمل 

 املسؤولية وااللتزام هبا. 
( P.Bourdieuوبناء على ماسبق، إذا كانت املقاربة الصراعية، مع بيري بورديو )

(، الترى يف املدرسة سوى فضاء للتطاحنات C.Passeronوكلود ابسرون)
ة والطبقية، وفضاء للتفاوت االجتماعي والثقايف واللغوي واالقتصادي، اإليديولوجي

فيعترب املقاربة الصراعية ذات أبعاد  ،فإن هناك من يعارض هذا الطرح الصراعي
سياسية وحزبية ضيقة، تنطلق من تصورات ماركسية أو هيجيلية أو منطلقات ڤيبريية 

ية املوضوعية، واحلياد،  والتحليل أو ألتوسريية. ومن مث، تفتقد هذه التصورات خاص
 العلمي املنطقي، ومصداقية التحليل املعقلن.

وعليه، فليس من الضروري أن تكون املدرسة فضاء للصراع  والتطاحن االجتماعي، 
بل ميكن أن تكون مدرسة دميقراطية، وفضاء للحرية واإلبداع واالبتكار، ومكاان 

طبقات، وتوحيد الرؤى والتطلعات بني إلذابة الفوارق االجتماعية، وتعايش ال
املتعلمني املراهقني. ومن مث، على املؤسسة الرتبوية أن تذيب كل اخلالفات املوجودة 
بني املراهقني على املستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف  واللغوي، وحترير 

 



 

رية، املتعلمني املنحدرين من الفئة الدنيا من عقدهم الطبقية الشعورية والالشعو 
وختليصهم من مركب النقص، عن طريق تنفيذ  املشاريع املؤسساتية، وتقدمي 
األنشطة إلمتاع التالميذ وتسليتهم وترفيههم، وتكوينهم تكوينا ذاتيا ميحي كل 
الفوارق اليت ميكن أن توجد بني املتمدرسني داخل املدرسة الواحدة.  ومن أهم 

التوازن بني عناصر البيئة االجتماعية،  الوظائف األساسية للمدرسة" إجياد حالة من
وذلك أبن متنح املدرسة لكل فرد الفرصة لتحريره من قيود طبقته االجتماعية اليت 
ولد فيها، وأن يكون أكثر اتصاال وتفاعال مع بيئته االجتماعية واملذاهب 

 19الدينية.".
ميذ املراهقني و البد أن تساهم  املدرسة يف  خلق عالقات إجيابية مثمرة بني التال

فيما بينهم من جهة، وبني املتعلمني وأطر الرتبية واإلدارة من جهة أخرى، تكون 
مبنية على التعاون واألخوة والتسامح والتواصل والتآلف واملشاركة الوجدانية 
والتكامل اإلدراكي، ونبذ كل عالقة  قائمة على الصراع اجلديل والعدوان والكراهية 

 التنافر والكراهية والتغريب واجلمود والتطرف واإلرهاب.واإلقصاء والتهميش و 
والبد للمدرسة من االحتكام إىل منطق املساواة، وتوفري العدالة والعمل على حتقيق 
تكافؤ الفرص، ودمقرطة التعليم من أجل تكوين مواطن صاحل ينفع وطنه وأمته، 

وتغيريه إجيابيا،  ،وحيافظ على ثوابت اجملتمع، ويعمل جاهدا من أجل حتديث البلد
 والرفع من مستواه التنموي، والسري به حنو آفاق رحبة من االزدهار والرفاهية. 

ومن انحية أخرى، ينبغي أن ترتبط البنية املعمارية للمؤسسة اإلبداعية مبدرسة 
املستقبل، فيجب أن يراعى فيها، تصميما وإجنازا وجتهيزات، مواصفات اجلودة 

والتنوع، واالنفتاح على خصوصيات وحاجات وأنشطة حميطها ومقوماهتا الوظيفية 
االجتماعي واالقتصادي والثقايف... حيث يتجاوز النظر إىل وظائفها جمرد اعتبارها 
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فضاء للتعليم والتعلم، وإمنا فضاء مفتوحا الحتضان أنشطة وتظاهرات اجتماعية 
مجعيات، ومجاعات  واقتصادية وثقافية من خارجها)أنشطة مؤسسات اجملتمع املدين،

حملية ومؤسسات ثقافية...إخل(، ولن يتحقق ذلك هلذه املدرسة إال إذا أسست يف 
إطار ختطيط تربوي تشاركي متكامل، وبناء على خريطة مدرسية مندجمة قائمة على 
معايري علمية وتربوية واجتماعية عقالنية، وعلى اختيارات سياسية واضحة األهداف 

 10التوجهات..واملصاحل والرهاانت و 
يف حتقيق جناعتها ومردوديتها اإلنتاجية، على  ،وعليه، تعتمد املدرسة اإلبداعية

املركبات الرتبوية املتكاملة اليت تضم جمموعة من الورشات واحملرتفات واملختربات 
 واملعامل والقاعات النظرية والتطبيقية.

ن املواطن املغريب ويرى أمحد أوزي أبن مشكلة التعليم لدينا" هي مشكلة تكوي
وهلذا، ينبغي إعطاء تعليم يتفق ومتطلبات البالد وحاجاهتا من .الصاحل النافع املنتج

 الصناعة والفالحة والتقنية.
كما ينبغي االهتمام إبصالح املدارس االبتدائية اليت متد املدارس الثانوية أبفواج 

الرتبوية والنفسية حىت التالميذ،  عن طريق توفري املدرسني األكفاء من الناحية 
تعوض التالميذ ما فقدوه يف األسرة من جو التفاهم والعطف، مما يساعدهم على 
اإلحساس ابإلشباع العاطفي واالطمئنان والتقدير، ولن يكون ذلك إال ابالبتعاد 
عن جو وأسلوب االستبداد واإلرهاب الذي تلجأ إليه بعض أطر التعليم من أساتذة 

اد على سياسة التوجيه واإلرشاد املصحوبني ابلعطف والرعاية ونظار. عوض االعتم
 .والفهم لدوافع املراهقني ونزعاهتم وحاجاهتم إىل الثقة املتبادلة
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كما أن الربامج الدراسية ينبغي أن توجه وجهة تكسب التالميذ اجتاهات وقيم تتفق 
واحرتام  واالجتاهات والقيم اليت ينشدها اجملتمع، كممارسة العمل والتعاون

 99األشخاص والقوانني االجتماعية."
وأكثر من هذا البد أن يستفيد املراهق من التوجيه املهين، والتوجيه الرتبوي، 
واإلرشاد النفسي واملدرسي، واإلرشاد االجتماعي. وابلتايل، تكون املدرسة يف 

 خدمة املراهق صحيا، ونفسيا، واجتماعيا، وتربواي، وعلميا، وثقافيا.
 

 ـــــةاخلامت
وخالصة القول، يتبني لنا مما سبق ذكره، أبن املراهقة هي اقرتاب من البلوغ والرشد، 
أو هي مرحلة انتقال من الطفولة حنو الرجولة، وقد اختلف الباحثون حول التحديد 

سنة على  24إىل  13الزمين هلذه الفئة، لكن ميكن حتديدها يف الفرتة اليت متتد من 
تمال، بل ميكن القول أهنا تنتهي مع حلظة الزواج واإلجناب وجه التقريب واالح

 وحتمل مسؤولية األسرة.
وعليه، فاملراهقة نتاج اجملتمع الصناعي احلديث؛ بسبب تعقد احلياة املعاصرة، 
وامتداد إيقاع الدراسة الذي يستلزم من املراهق أو املراهقة نفسا طويال من البحث 

لدؤوب، ابإلضافة إىل فرتات التعمق العلمي واجلد والكد والعمل املتواصل ا
 والتخصص املهين واحلريف. ويؤثر هذا كله يف معاانة املراهق على مجيع املستوايت.

ومثة دراسات ونظرايت ومقارابت تناولت املراهقة من وجهات متباينة ومتعارضة،  
كل دراسة تنطلق من تصور خمتلف، ومن منهج علمي خاضع حلموالت 

 وإيديولوجية معينة. إبستمولوجية
وينضاف إىل ذلك أن املراهقة هلا خصائص عضوية، ونفسية، وجنسية، وانفعالية، 

 .وجنسية، وحاجيات ومتطلبات ورغبات عدة ومتنوعة
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وإذا كان هناك من يعترب املراهقة مرحلة أزمة وتوتر واضطراب، فإن هناك من يعتربها 
البدائية والبدوية البسيطة، وإذا كان هناك فرتة طبيعية وعادية، والسيما يف اجملتمعات 

 ،من يعدها فرتة مستقلة ومنفصلة بذاته كجان جاك روسو، وستانلي هول
ويونغ...، فهناك من يرى أهنا حلقة متصلة مع ابقي احللقات العضوية والنفسية 

 .األخرى كسيغموند فرويد وأتباعه
عية، فثمة جمموعة من احللول وإذا كانت املراهقة فرتة املشاكل الذاتية واملوضو 

 املقرتحة للحد منها.
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 م.1013مجيل محداوي من مواليد مدينة الناظور ابملغرب سنة  -
 م.1001حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة  -
 م.2991حاصل على دكتوراه الدولة سنة  -
حاصل على إجازتني:األوىل يف األدب العريب، والثانية يف الشريعة  -

 والقانون.وحيضر إجازتني: يف الفلسفة وعلم االجتماع.
 وين ابلناظور.أستاذ التعليم العايل ابملركز اجلهوي ملهن الرتبية والتك -
أستاذ األدب العريب، ومناهج البحث الرتبوي، واإلحصاء الرتبوي، والديداكتيك،  -

 وعلوم الرتبية، والرتبية الفنية، واحلضارة األمازيغية.
 أديب ومبدع وانقد وابحث، يشتغل ضمن رؤية أكادميية موسوعية.-
م يف 2911م حصل على جائزة مؤسسة املثقف العريب )سيدين/أسرتاليا( لعا -

 النقد والدراسات األدبية.
 م.2914حاصل على جائزة انجي النعمان األدبية سنة -
 رئيس الرابطة العربية للقصة القصرية جدا. -
 رئيس املهرجان العريب للقصة القصرية جدا. -

 



 

 رئيس اهليئة العربية لنقاد القصة القصرية جدا. -
 ية ومبدعيها.رئيس اهليئة العربية لنقاد الكتابة الشذر  -
 رئيس مجعية اجلسور للبحث يف الثقافة والفنون. -
 رئيس خمترب املسرح األمازيغي. -
 عضو اجلمعية العربية  لنقاد املسرح. -
 عضو رابطة األدب اإلسالمي العاملية.-
 عضو احتاد كتاب العرب. -
 عضو احتاد كتاب اإلنرتنت العرب.-
 عضو احتاد كتاب املغرب.-
 القصة القصرية جدا وفن الكتابة الشذرية. من منظري فن -
 خبري يف البيداغوجيا والثقافة األمازيغية. -
 ترمجت مقاالته إىل اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. -
شارك يف مهرجاانت عربية عدة يف كل من: اجلزائر، وتونس، ومصر، واألردن،  -

 تحدة،...والسعودية، والبحرين، والعراق،  واإلمارات العربية امل
 مستشار يف جمموعة من الصحف واجملالت واجلرائد والدورايت الوطنية والعربية. -
نشر العديد من املقاالت الورقية احملكمة وغري احملكمة، وعددا ال حيصى من  -

املقاالت الرقمية، وأكثر من مائة وعشرة كتاب يف جماالت متنوعة. وهبذا، يكون 
 ث الكتب.أكثر إنتاجا يف املغرب من حي

ومن أهم كتبه: الشذرات بني النظرية والتطبيق، والقصة القصرية جدا بني التنظري  -
والتطبيق، والرواية التارخيية، تصورات تربوية جديدة، واإلسالم بني احلداثة وما بعد 
احلداثة، وجمزءات التكوين، ومن سيميوطيقا الذات إىل سيميوطيقا التوتر، والرتبية 

إىل األدب السعودي، واإلحصاء الرتبوي، ونظرايت النقد األديب يف  الفنية، ومدخل
مرحلة مابعد احلداثة، ومقومات القصة القصرية جدا عند مجال الدين اخلضريي، 

 



 

وأنواع املمثل يف التيارات املسرحية الغربية والعربية، ويف نظرية الرواية: مقارابت 
، والقصيدة الكونكريتية، ومن أجل جديدة، وأنطولوجيا القصة القصرية جدا ابملغرب

والسيميولوجيا بني النظرية والتطبيق،  ،تقنية جديدة لنقد القصة القصرية جدا
واإلخراج املسرحي، ومدخل إىل السينوغرافيا املسرحية، واملسرح األمازيغي، ومسرح 
الشباب ابملغرب، واملدخل إىل اإلخراج املسرحي، ومسرح الطفل بني التأليف 

اج، ومسرح األطفال ابملغرب، ونصوص مسرحية، ومدخل إىل السينما واإلخر 
املغربية، ومناهج النقد العريب، واجلديد يف الرتبية والتعليم، وببليوغرافيا أدب األطفال 
ابملغرب، ومدخل إىل الشعر اإلسالمي، واملدارس العتيقة ابملغرب، وأدب األطفال 

لقصة القصرية جدا عند السعودي علي ابملغرب، والقصة القصرية جدا ابملغرب،وا
 حسن البطران، وأعالم الثقافة األمازيغية...

، 12999، الناظور1100عنوان الباحث: مجيل محداوي، صندوق الربيد -
 املغرب.
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