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..مرحلة المراھقة 

الدكتور مصطفى نعیم الیاسري

علم نفس النمو

:المقـــدمة 

بحثي الحمد رب العالمین والصالة والسالم على خاتم االنبیاء والمرسلین ،وبعد، فقد جاء

یمر بھا اإلنسان ضمن أطواره المختلفة التي تتسم من أخطر المراحل التي وھي )المراھقة(بعنوان

بالتجدد المستمر، والترقي في معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشید، ومكمن الخطر في ھذه 

المرحلة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة إلى الرشد، ھي التغیرات في مظاھر النمو المختلفة، ولما 

ومن أبرز جوانب ھاذا البحث ضمنتة .متعددة، داخلیة وخارجیةیتعرض اإلنسان فیھا إلى صراعات 

) .التعامل مع المراھق علم وفن(بعنوان ُمنى یونس/مقال ل د
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مـــجـــدي الذي ساعدني بأن منحني قائمة بمواضیع للبحوث واعتذر عن كل . واشكر معلمي االستاذ 

.تقصیر في البحث 

:مفھوم المراھقة* 

الذي یعني االقتراب من الشيء، فراھق الغالم فھو " راھق"إلى الفعل العربي " المراھقة"ترجع كلمة 

والمعنى ھنا یشیر إلى االقتراب . قربت منھ: قارب االحتالم، ورھقت الشيء رھقاً، أي: مراھق، أي

.من النضج والرشد

، "لنفسي واالجتماعياالقتراب من النضج الجسمي والعقلي وا: "أما المراھقة في علم النفس فتعني

ولكنھ لیس النضج نفسھ؛ ألن الفرد في ھذه المرحلة یبدأ بالنضج العقلي والجسمي والنفسي 

.سنوات١٠نوات عدیدة قد تصل إلى واالجتماعي، ولكنھ ال یصل إلى اكتمال النضج إال بعد س

اكتمال : نسال، أيبلوغ المراھق القدرة على اإل"وھناك فرق بین المراھقة والبلوغ، فالبلوغ یعني 

، أما المراھقة فتشیر "الوظائف الجنسیة عنده، وذلك بنمو الغدد الجنسیة، وقدرتھا على أداء وظیفتھا

وعلى ذلك فالبلوغ ما ھو إال جانب ". التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي"إلى 

ھا، فھو أول دالئل دخول الطفل مرحلة واحد من جوانب المراھقة، كما أنھ من الناحیة الزمنیة یسبق

. المراھقة

ویشیر ذلك إلى حقیقة مھمة، وھي أن النمو ال ینتقل من مرحلة إلى أخرى فجأة، ولكنھ تدریجي 

بین عشیة وضحاھا، ولكنھ ینتقل  ومستمر ومتصل، فالمراھق ال یترك عالم الطفولة ویصبح مراھقاً

تدریجیاً، ویتخذ ھذا االنتقال  وجدیر بالذكر أن . و وتغیر في جسمھ وعقلھ ووجدانھشكل نمانتقاالً

وصول الفرد إلى النضج الجنسي ال یعني بالضرورة أنھ قد وصل إلى النضج العقلي، وإنما علیھ أن 

ناضجاً .یتعلم الكثیر والكثیر لیصبح راشداً

مما یمكن أن نلخصھ و للمراھقة والمراھق نموه المتفجر في عقلھ وفكره وجسمھ وإدراكھ وانفعاالتھ، 
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ً وذھنیا وكیماویاً وھرمونیاً بأنھ نوع من النمو البركاني، حیث ینمو الجسم من الداخل فسیولوجیاً

عضویاً .وانفعالیاً، ومن الخارج والداخل معاً

:احل المراھقةمر

تختلف من مجتمع إلى آخر، ففي بعض المجتمعات " مراھقة"والمدة الزمنیة التي تسمى 

ة، وفي بعضھا اآلخر تكون طویلة، ولذلك فقد قسمھا العلماء إلى ثالث تكون قصیر

:مراحل، ھي

. ، وتتمیز بتغیرات بیولوجیة سریعة)عاما١٤- ١١(مرحلة المراھقة األولى -١

.، وھي مرحلة اكتمال التغیرات البیولوجیة)عاما١٨- ١٤(مرحلة المراھقة الوسطي -٢

راشداً)٢١- ١٨(مرحلة المراھقة المتأخرة -٣ ، حیث یصبح الشاب أو الفتاة إنساناً

.بالمظھر والتصرفات

ویتضح من ھذا التقسیم أن مرحلة المراھقة تمتد لتشمل أكثر من عشرة أعوام من عمر 

الفرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

vsham.net/1yabbse2/index.php?board=20;action=display;threadid=191-www.al

vwww.unicef.org/jordan/arabic/children_1274.html

: عالمات بدایة مرحلة المراھقة وأبرز خصائصھا وصورھا الجسدیة والنفسیة* 

ھذه المرحلة عنده، بوجھ عام تطرأ ثالث عالمات أو تحوالت بیولوجیة على المراھق، إشارة لبدایة

:وھي

ووزناً، تختلف بین الذكور واإلناث، : النمو الجسدي- ١ حیث تظھر قفزة سریعة في النمو، طوالً

فتبدو الفتاة أطول وأثقل من الشاب خالل مرحلة المراھقة األولى، وعند الذكور یتسع الكتفان بالنسبة 

فین والخصر، وعند الذكور تكون الساقان إلى الوركین، وعند اإلناث یتسع الوركان بالنسبة للكت

. سد، وتنمو العضالتطویلتین بالنسبة لبقیة الج

http://www.al-sham.net/1yabbse2/index.php?board=20;action=display;threadid=191
http://www.unicef.org/jordan/arabic/children_1274.html
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یتحدد النضوج الجنسي عند اإلناث بظھور الدورة الشھریة، ولكنھ ال یعني : النضوج الجنسي-٢

نمو الثدیین وظھور الشعر تحت اإلبطین وعلى : مثل(بالضرورة ظھور الخصائص الجنسیة الثانویة 

، أما عند الذكور، فالعالمة األولى للنضوج الجنسي ھي زیادة حجم الخصیتین، )عضاء التناسلیةاأل

وظھور الشعر حول األعضاء التناسلیة الحقاً، مع زیادة في حجم العضو التناسلي، وفي حین تظھر 

ور في كالدورة الشھریة عند اإلناث في حدود العام الثالث عشر، یحصل القذف المنوي األول عند الذ

.العام الخامس عشر تقریباً

على : التغیر النفسي-٣ قویاً إن للتحوالت الھرمونیة والتغیرات الجسدیة في مرحلة المراھقة تأثیراً

الصورة الذاتیة والمزاج والعالقات االجتماعیة، فظھور الدورة الشھریة عند اإلناث، یمكن أن یكون 

من الشعور بالمفاجأة والخوف واالنزعاج، بل واالبتھاج لھا ردة فعل معقدة، تكون عبارة عن مزیج 

مزیج من المشاعر : أحیاناً، وذات األمر قد یحدث عند الذكور عند حدوث القذف المنوي األول، أي

ولكن المھم ھنا، أن أكثریة الذكور یكون لدیھم علم باألمر قبل حدوثھ، في حین أن . السلبیة واإلیجایبة

أمھاتھن للحصول على المعلومات أو یبحثن عنھا في المصادر والمراجع معظم اإلناث یتكلن على

.المتوافرة

:مشاكل المراھقة* 

إن المراھقة تختلف من فرد إلى آخر، ومن بیئة جغرافیة إلى : "یقول الدكتور عبد الرحمن العیسوي

في وسطھا أخرى، ومن ساللة إلى أخرى، كذلك تختلف باختالف األنماط الحضاریة التي یتربى 

المراھق، فھي في المجتمع البدائي تختلف عنھا في المجتمع المتحضر، وكذلك تختلف في مجتمع 

من القیود  المدینة عنھا في المجتمع الریفي، كما تختلف من المجتمع المتزمت الذي یفرض كثیراً

والنشاط، واألغالل على نشاط المراھق، عنھا في المجتمع الحر الذي یتیح للمراھق فرص العمل

. وفرص إشباع الحاجات والدوافع المختلفة

تاماً، وإنما ھي تتأثر بما مر بھ الطفل من  كذلك فإن مرحلة المراھقة لیست مستقلة بذاتھا استقالالً
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". خبرات في المرحلة السابقة، والنمو عملیة مستمرة ومتصلة

دي بالضرورة إلى حدوث أزمات وألن النمو الجنسي الذي یحدث في المراھقة لیس من شأنھ أن یؤ

للمراھقین، فقد دلت التجارب على أن النظم االجتماعیة الحدیثة التي یعیش فیھا المراھق ھي 

المسؤولة عن حدوث أزمة المراھقة، فمشاكل المراھقة في المجتمعات الغربیة أكثر بكثیر من 

: لمراھقة، منھانظیرتھا في المجتمعات العربیة واإلسالمیة، وھناك أشكال مختلفة ل

. مراھقة سویة خالیة من المشكالت والصعوبات-١

مراھقة انسحابیة، حیث ینسحب المراھق من مجتمع األسرة، ومن مجتمع األقران، ویفضل -٢

.االنعزال واالنفراد بنفسھ، حیث یتأمل ذاتھ ومشكالتھ

وعلى غیره من الناس مراھقة عدوانیة، حیث یتسم سلوك المراھق فیھا بالعدوان على نفسھ -٣

. واألشیاء

والصراع لدى المراھق ینشأ من التغیرات البیولوجیة، الجسدیة والنفسیة التي تطرأ علیھ في ھذه 

وإرباكاً، وینتج عنھ إحساسھ  یشعر بنمو سریع في أعضاء جسمھ قد یسبب لھ قلقاً المرحلة، فجسدیاً

ى جعل المھارات الحركیة عند المراھق غیر بالخمول والكسل والتراخي، كذلك تؤدي سرعة النمو إل

دقیقة، وقد یعتري المراھق حاالت من الیأس والحزن واأللم التي ال یعرف لھا سبباً، ونفسیا یبدأ 

بالتحرر من سلطة الوالدین لیشعر باالستقاللیة واالعتماد على النفس، وبناء المسؤولیة االجتماعیة، 

عد عن الوالدین؛ ألنھم مصدر األمن والطمأنینة ومنبع الجانب وھو في الوقت نفسھ ال یستطیع أن یبت

المادي لدیھ، وھذا التعارض بین الحاجة إلى االستقالل والتحرر والحاجة إلى االعتماد على الوالدین، 

وعدم فھم األھل لطبیعة المرحلة وكیفیة التعامل مع سلوكیات المراھق، وھذه التغیرات تجعل 

كبار والصغار، إذا تصرف كطفل سخر منھ الكبار، وإذا تصرف كرجل المراھق طرید مجتمع ال

. انتقده الرجال، مما یؤدي إلى خلخلة التوازن النفسي للمراھق، ویزید من حدة المرحلة ومشاكلھا
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:أبرز المشكالت والتحدیات السلوكیة في حیاة المراھق·

صراع : اخلیة، ومنھاحیث یعاني المراھق من جود عدة صراعات د: الصراع الداخلي-١

بین االستقالل عن األسرة واالعتماد علیھا، وصراع بین مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة 

واألنوثة، وصراع بین طموحات المراھق الزائدة وبین تقصیره الواضح في التزاماتھ، 

ھ من وصراع بین غرائزه الداخلیة وبین التقالید االجتماعیة، والصراع الدیني بین ما تعلم

شعائر ومبادئ ومسلمات وھو صغیر وبین تفكیره الناقد الجدید وفلسفتھ الخاصة للحیاة، 

.ھ من آراء وأفكار والجیل السابقوصراعھ الثقافي بین جیلھ الذي یعیش فیھ بما ل

فالمراھق یشكو من أن والدیھ ال یفھمانھ، ولذلك یحاول االنسالخ عن : االغتراب والتمرد-٢

ورغبات الوالدین كوسیلة لتأكید وإثبات تفرده وتمایزه، وھذا یستلزم مواقف وثوابت 

معارضة سلطة األھل؛ ألنھ یعد أي سلطة فوقیة أو أي توجیھ إنما ھو استخفاف ال یطاق 

لقدرات الراشد، واستھانة بالروح النقدیة  بقدراتھ العقلیة التي أصبحت موازیة جوھریاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.alrushd.net/rushd/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=40

تدفعھ إلى تمحیص األمور كافة، وفقا لمقاییس المنطق، وبالتالي تظھر لدیھ المتیقظة لدیھ، والتي

.برة والعناد والتعصب والعدوانیةسلوكیات التمرد والمكا

فالتدلیل الزائد والقسوة الزائدة یؤدیان إلى شعور المراھق باالعتماد على : الخجل واالنطواء-٣

طلب منھ أن یستقل عن األسرة ویعتمد على اآلخرین في حل مشكالتھ، لكن طبیعة المرحلة تت

. لم االجتماعي واالنطواء والخجلنفسھ، فتزداد حدة الصراع لدیھ، ویلجأ إلى االنسحاب من العا

والذي یسببھ رغبة المراھق في تحقیق مقاصده الخاصة دون اعتبار : السلوك المزعج-٤

صغار ویتصارع مع الكبار، یتلف للمصلحة العامة، وبالتالي قد یصرخ، یشتم، یسرق، یركل ال
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الستئذان، وال یھتم بمشاعر الممتلكات، یجادل في أمور تافھة، یتورط في المشاكل، یخرق حق ا

.غیره

فالمراھق یتصرف من خالل عصبیتھ وعناده، یرید أن یحقق مطالبھ : العصبیة وحدة الطباع-٥

بشكل یسبب إزعاجاً للمحیطین بھبالقوة والعنف الزائد، ویكون متوتراً . كبیراً

من الدراسات العلمیة تشیر إلى وجود عالقة قویة بین وظیفة  وتجدر اإلشارة إلى أن كثیراًَ◌

الھرمونات الجنسیة والتفاعل العاطفي عند المراھقین، بمعنى أن المستویات الھرمونیة المرتفعة 

رة وحدة طبع عند خالل ھذه المرحلة تؤدي إلى تفاعالت مزاجیة كبیرة على شكل غضب وإثا

.لذكور، وغضب واكتئاب عند اإلناثا

:طرق عالج المشاكل التي یمر بھا المراھق* 

قد اتفق خبراء االجتماع وعلماء النفس والتربیة على أھمیة إشراك المراھق في المناقشات 

بار العلمیة المنظمة التي تتناول عالج مشكالتھ، وتعویده على طرح مشكالتھ، ومناقشتھا مع الك

باألمور الجنسیة عن طریق التدریس العلمي الموضوعي،  في ثقة وصراحة، وكذا إحاطتھ علماً

". حتى ال یقع فریسة للجھل والضیاع أو اإلغراء

تشجیع النشاط الترویحي الموجھ والقیام بالرحالت واالشتراك في مناشط " كما أوصوا بأھمیة 

م نحو العمل بمعسكرات الكشافة، والمشاركة في الساحات الشعبیة واألندیة، كما یجب توجیھھ

". إلخ... مشروعات الخدمة العامة والعمل الصیفي

من مشكالت المراھقین في عالمنا العربي نتیجة % ٨٠كما أكدت الدراسات العلمیة أن أكثر من 

ومن مباشرة لمحاولة أولیاء األمور تسییر أوالدھم بموجب آرائھم وعاداتھم وتقالید مجتمعاتھم،

ثم یحجم األبناء، عن الحوار مع أھلھم؛ ألنھم یعتقدون أن اآلباء إما أنھم ال یھمھم أن یعرفوا 

.مشكالتھم، أو أنھم ال یستطیعون فھمھا أو حلھا
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وقد أجمعت االتجاھات الحدیثة في دراسة طب النفس أن األذن المصغیة في تلك السن ھي الحل 

ن االعتماد على النفس والخروج من زي النصح والتوجیھ لمشكالتھا، كما أن إیجاد التوازن بی

باألمر، إلى زي الصداقة والتواصي وتبادل الخواطر، و بناء جسر من الصداقة لنقل الخبرات 

آلباء بلغة الصدیق واألخ ال بلغة ولي األمر، ھو السبیل األمثال لتكوین عالقة حمیمة بین ا

".وأبنائھم في سن المراھقة

المدرسة المتخصصة للدراسات االجتماعیة بالوالیات ) Gssw(اسة قامت بھا الـ وقد أثبتت در

على لقاءات مختلفة ٢٤طفل، بدایة من سن ریاض األطفال وحتى سن ٤٠٠المتحدة على حوالي 

، أن المراھقین في األسرة المتماسكة ذات الروابط القویة التي ٢١، ١٨، ١٥، ٩، ٥في سن 

اتخاذ القرارات المصیریة في مجالس عائلیة محببة یشارك فیھا یحظى أفرادھا بالترابط و

الجمیع، ویھتم جمیع أفرادھا بشؤون بعضھم البعض، ھم األقل ضغوطًا، واألكثر إیجابیة في 

النظرة للحیاة وشؤونھا ومشاكلھا، في حین كان اآلخرون أكثر عرضة لالكتئاب والضغوط 

.النفسیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.alrushd.net/rushd/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=40

المراھقة؟كیف عالج اإلسالم مرحلة * 

، أن الرسول )المستشار بالمركز القومي للبحوث االجتماعیة بالقاھرة(یقول الدكتور أحمد المجدوب 

علموا أوالدكم الصالة لسبع، واضربوھم علیھا : "قد سبق الجمیع بقولھ_ صلى هللا علیھ وسلم_

".لعشر، وفرقوا بینھم في المضاجع

السلوك الجنسي " بعنوان " ألفرید كنسي" م أمریكي یدعى ویدلل المجدوب بالدراسة التي أجراھا عال

ألف مواطن أمریكي من مختلف شرائح المجتمع، والتي ١٢، والتي طبقھا على "لدى األمریكیین

إن أول تجربة جنسیة لھم كانت : ممن سألھم عن أول تجربة لممارسة الجنس قالوا% ٢٢أثبتت أن 
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!! نت مع األخ أو األخت أو األم لنوم، وأنھا كافي سن العاشرة، وأنھا كانت في فراش ا

وانتھت الدراسة التي أجریت في مطلع األربعینیات، إلى القول بأن : " ویستطرد المجدوب قائًال

، ویعلق المجدوب على نتائج الدراسة "اإلرھاصات الجنسیة تبدأ عند الولد والبنت في سن العاشرة

من الزمان ١٤قبل ألفرید كنسي بـ _ لى هللا علیھ وسلمص_ھذا ما أثبتھ نبینا محمد : " قائال !قرناً

". ولكننا ال نعي تعالیم دیننا 

حالة ٢٠٠لقد اتضح لي من خالل دراسة میدانیة شاملة قمت بھا على عینة من : " ویقول المجدوب

لألسف، أن معظم حاالت زنا المحارم كانت بسبب ا) زنا المحارم(حول  لنوم الذي أصبح منتشراً

صلى هللا علیھ _، وھو ما حذرنا منھ الرسول ...المشترك في نفس الفراش مع األخت أو األم أو

".وفرقوا بینھم في المضاجع: " لھبقو_ وسلم

: البیانات الصادرة عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تقول: " واستطرد المجدوب یقول

! أفراد منھم ینامون متجاورین٧ي غرفة واحدة، وأن كل من األسر المصریة تقیم ف% ٢٠إن ھناك 

 ."

ویشیر المجدوب إلى أن دراستھ عن زنا المحارم انتھت إلى نتیجة مؤداھا أن أحد أھم األسباب لدى 

مرتكبي جرائم زنا المحارم ھو االنخفاض الشدید في مستوى التدین، والذي لم یزد على أفضل 

عد%١٠األحوال عن  انتشار الخمر بین الطبقات الدنیا : ا األسباب األخرى، مثل، ھذا طبعاً

.... والوسطى، و اھتزاز قیمة األسرة، و الجھل، والفقر، و

الزخم الجنسي وعوامل التحریض واإلثارة في الصحف "ویرجع المجدوب ھذه الظاھرة إلى 

عن أشرطة والمجالت والبرامج والمسلسالت واألفالم التي یبثھا التلفاز والسینما وال دش فضالً

إلى خطورة افتقاد القدوة وإلى أھمیة "الفیدیو ". التربیة الدینیة في تكوین ضمیر اإلنسان" ، منبھاً

آلخر بیان صادر عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بمصر " ویضیف المجدوب أنھ  وفقاً



10

ال یستطیعون الزواج، كما أن ھناك سنة ٣٥سنة إلى ٢٠ملیون شاب وفتاة من سن ٩یؤكد أن ھناك 

!!!سنة قد فاتھم قطار الزواج وأصبحوا عوانس ٣٥ملیون آخرین ممن تعدو سن ٩

:تجاوز ناجح لھا.. فھم المرحلة* 

إن المشاكل السابقة الذكر، سببھا الرئیس ھو عدم فھم طبیعة واحتیاجات ھذه المرحلة من جھة 

عدم تھیئة الطفل أ . و الطفلة لھذه المرحلة قبل وصولھاالوالدین، وأیضاً

ولمساعدة الوالدین على فھم مرحلة المراھقة، فقد حدد بعض العلماء واجبات النمو التي ینبغي أن 

: تحدث في ھذه المرحلة لالنتقال إلى المرحلة التالیة، ومن ھذه الواجبات ما یلي

. إقامة نوع جدید من العالقات الناضجة مع زمالء العمر-١

لكل جنس من الجنسین-٢ واجتماعیاً . اكتساب الدور المذكر أو المؤنث المقبول دینیاً

صالحاً-٣ . قبول الفرد لجسمھ أو جسده، واستخدام الجسم استخداماً

.اكتساب االستقالل االنفعالي عن الوالدین وغیرھم من الكبار-٤

. اختیار مھنة واإلعداد الالزم لھا-٥

. اج وحیاة األسرةاالستعداد للزو-٦

. تنمیة المھارات العقلیة والمفاھیم الضروریة للكفاءة في الحیاة االجتماعیة-٧

.األخالقیة التي تھدیھ في سلوكھاكتساب مجموعة من القیم الدینیة و-٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.saaid.net/tarbiah/107.htm

الحاجة إلى الحب واألمان، : ویرى المراھق أنھ بحاجة إلى خمسة عناصر في ھذه المرحلة، وھي

والحاجة إلى االحترام، والحاجة إلثبات الذات، والحاجة للمكانة االجتماعیة، والحاجة للتوجیھ 

.اإلیجابي

:تھیئة المراھق* 

ولتحقیق واجبات النمو التي حددھا العلماء، وحاجات المراھق في ھذه المرحلة، على األھل تھیئة 

ویمكن أن یتم ذلك بخطوات كثیرة، ابنھم المراھق لدخول ھذه المرحلة، وتجاوزھا دون مشاكل،

http://www.saaid.net/tarbiah/107.htm


11

: منھا

إعالم المراھق أنھ ینتقل من مرحلة إلى أخرى، فھو یخرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جدیدة، - ١

عن تصرفاتھ، وأنھا تسمى مرحلة التكلیف؛ ألن اإلنسان یصبح محاسباً تعني أنھ كبر وأصبح مسؤوالً

على تحمل نتیجة أفعالھ ؛ ألنھ وصل إلى النض_تعالى_من قبل هللا  ج العقلي والنفسي الذي یجعلھ قادراً

. واختیاراتھ

في األسرة یشارك في القرارات،  كامالً وأنھ مثلما زادت مسؤولیاتھ فقد زادت حقوقھ، وأصبح عضواً

.ام یؤدیھا للثقة فیھ وفي قدراتھویؤخذ رأیھ، وتوكل لھ مھ

vواجتماعیة تحدث في نفسیتھ وفي بنائھ، وأن ذلك نتیجة أن ھناك تغیرات جسدیة، وعاطفیة، وعقلیة،-٢

یلعب ویلھو، بل  أو إعدادا لھذا التغیر في مھمتھ الحیاتیة، فھو لم یعد طفالً لثورة تحدث داخلھ استعداداً

العاطفي نحو الجنس اآلخر أو شعوره بالرغبة یجب أن یوظف ھ دور في الحیاة، لذا فإن إحساسھأصبح ل

في ألداء ھذا الدو ھاماً أو مستقذراً؛ ألن لھ دوراً وضیعاً ر، فالمشاعر العاطفیة والجنسیة لیست شیئاً

ولذا فھي مشاعر سامیة إذا أحسن توظیفھا في ھذا . إعمار األرض وتحقیق مراد هللا في خالفة اإلنسان

ھا هللا في االتجاه، لذا یجب أن یعظم اإلنسان منھا ویوجھھا االتجاه الصحیح لسمو الغایة التي وضع

إن ھذه العواطف والمشاعر لھا طریقھا الشرعي من خالل : اإلنسان من أجلھا، لذا فنحن عندما نقول

.الزواج، فنحن نحدد الجھة الصحیحة لتفریغھا وتوجیھھا

أن یعلم المراھق األحكام الشرعیة الخاصة بالصیام والصالة والطھارة واالغتسال، ویكون ذلك - ٣

إلعطائھ ال فرصة للتساؤل حول أي شيء یدور حول ھذه المسألة، حتى ال یضطر ألن یستقي مدخالً

. تضره أو ترشده إلى خطأ أو حراممعلوماتھ من جھات خارجیة یمكن أن 

التفھم الكامل لما یعاني منھ المراھق من قلق وعصبیة وتمرد، وامتصاص غضبھ؛ ألن ھذه المرحلة - ٤

سھل االستثارة والغضب، ولذلك على األھل ھي مرحلة اإلحساس المرھف، مما یجعل  المراھق شخصاً

أنا أعرف أن إخوتك یسببون : "بث األمان واالطمئنان في نفس ابنھم، وقد یكون من المفید القول مثالً

آخر یكدرك ویغضبك،  بعض المضایقات، وأنا نفسي أحس باإلزعاج، لكن على ما یبدو أن ھناك أمراً
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. ن ذلك یشجع المراھق على الحدیث عما یدور في نفسھأل" فھل ترغب بالحدیث عنھ؟

آخر معتبراً- ٥ ورأیاً إشاعة روح الشورى في األسرة؛ ألن تطبیقھا یجعل المراھق یدرك أن ھناك رأیاً

كیفیة عرض رأیھ بصورة عقالنیة منطقیة، ویجعلھ یدرك أن ھناك  ال بد أن یحترم، ویعلمھ ذلك أیضاً

إستراتیجیة ال ی الدین، والتماسك األسري، واألخالق : مكن المساس بھا، منھا على سبیل المثالأموراً

. والقیم

:عامل مع المراھق علم وفنالت

الدكتورة ُمنى یونس، الحاصلة على جائزة الدكتور ) الخبیرة االجتماعیة(ومن جھتھا تقدم 

وتوجیھات عملیة ألولیاء م، وصفة عالجیة ١٩٩٥شوقي الفنجري للدعوة والفقھ اإلسالمي عام 

إیاكم أن تنتقدوھم أمام : " األمور في فنون التعامل مع أبنائھم وبناتھم المراھقین، فتقول

".وا آراءھماآلخرین، وأنصتوا لھم باھتمام شدید عندما یحدثوكم، وال تقاطعوھم، وال تسفھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التمتامعمر. د\الجزء الثاني) اباء وابناء(تنشئة النشئ : كتاب 

محمد عماد الدین اسماعیل. د\كتاب دلیل الوالدین الى تنشئة

:الخاتمة 

یجب على األھل استثمار ھذه المرحلة إیجابیاً، وذلك بتوظیف وتوجیھ طاقات المراھق لصالحھ شخصیاً، 

وھذا لن یتأتى دون منح المراھق الدعم العاطفي، والحریة ضمن . ولصالح أھلھ، وبلده، والمجتمع ككل

واإلطالع، وممارسة ضوابط الدین والمجتمع، والثقة، وتنمیة تفكیره اإلبداعي، وتشجیعھ على القراءة

الریاضة والھوایات المفیدة، وتدریبھ على مواجھة التحدیات وتحمل المسؤولیات، واستثمار وقت فراغھ بما 

. یعود علیھ بالنفع

http://www.libyanboyscout.com/news/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%85
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، فمن یطلع على سیرھم یشعر بعظمة أخالقھم، وھیبة _رضوان هللا علیھم_ولعل قدوتنا في ذلك ھم الصحابة 

ي ھذه المرحلة التي تعد من أصعب المراحل التي یمر بھا اإلنسان أخالقیاًمواقفھم، وحسن صنیعھم، حتى ف

أیضاً وتربویاً . وعضویاً

خیر قائد وخیر قدوة وخیر مرب، واحتكامھم إلى المنھج _ صلى هللا علیھ وسلم_فبحكم صحبتھم لرسول هللا 

التي تخصھ وتوجھ غرائزه توجیھاًاإلسالمي القویم الذي یوجھ اإلنسان للصواب دوماً، ویعني بجمیع األمور 

، فكان منھم من حفظ القرآن الكریم _صلوات هللا وسالمھ علیھم_تخرج منھم خیر الخلق بعد الرسل .. سلیماً

عن ظھر قلب في أولى سنوات العمر، وكان منھم الذین نبغوا في علوم القرآن والسنة والفقھ والكثیر من 

الدعاة الذین فتحوا القلوب وأسروا العقول كسیدنا مصعب بن عمیر العلوم اإلنسانیة األخرى، وكان منھم

داعیة إلى المدینة ولم یبلغ الثامنة عشرة من عمره، وكان منھم _ صلى هللا علیھ وسلم_الذي انتدبھ رسول هللا 

رضي هللا_الفتیان الذین قادوا الجیوش وخاضوا المعارك وھم بین یدي سن الحلم، كسیدنا أسامة بن زید 

. وما ذاك إال لترعرعھم تحت ظل اإلسالم وتخرجھم من المدرسة المحمدیة الجلیلة_ عنھم جمیعاً

...المینوالحمد  رب الع

.وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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