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مقدمــــة
تعد فترة المراهقة من أهمم الفتمرات التمي يممر بهما ا مان فمي حياتم
الطبيعية ،بل يمكن اعتبارهما فتمرة مميالد جديمد .با ضمافة للمى و هما
فتمممرة ا تقاليمممة قلقمممة وحرجمممة ،ينتقمممل فيهممما الفمممرد ممممن الطفولمممة حمممو
الرجولممة .وقممد اختلممف البمماحثون فممي تحديممد بممدايتها و هايتهمما بشممكل
دقيمممق .ويرجمممع لممم للمممى تنمممو طبمممائع الشمممعو  ،وتعمممدد فقافاتهممما،
واخمممتالل الفتمممرات ال،ما يمممة ،وتبممماين المنممماطق الاغرافيمممة ،وتنمممو
البيئات المناخية.
ول ا ممان علممم الممنفس التقليممدي قممد اعتبرهمما فتممرة أ مممة وقلممق وتمموتر
واضطرا  ،لال أن علم النفس الحديث اعتبرها فترة عادية وطبيعيمة
في م ار مو ا ان .وأ ثر من هذا فقد عولات أ مة المراهقة في
ضمممموا مقاربممممات منتلفممممة ،منهمممما :المقاربممممة التارينيممممة ،والمقاربممممة
البيولوجيمممة ،والمقاربمممة النف مممية ،والمقاربمممة االجتماعيمممة ،والمقاربمممة
األ تروبولوجية ،والمقاربة التربوية...
وقد ظهرت دراسمات عديمدة حمول الموضمو غربما ورمرقا ،منمذ أن
أصدر سمتا لي همول  )G.Stanley Hallأول تما حمول المراهقمة
سممنة 1904م ،1وتبعم فممي لم فرويممد ببحممث حممول الموضممو ف م
سنة 1905م .وتندرج بحوث المراهقمة ضممن علمم المنفس النممائي أو
االرتقائي الذي يعنى بتطور الفرد في منتلف مراحل العمريمة ،وفمق
خصائصممممم البيولوجيمممممة ،والفي،يولوجيمممممة ،والعقليمممممة ،والعاطفيمممممة،
والنف مممية ،واالجتماعيمممة ،والثقافيمممة...؛ سمممواا أ ا مممت همممذه المراحمممل
ال مميكولوجية مترابطممة الحلقممات والمفاصممل ،أم م ممتقلة عممن بع ممها
الممممبع .ومن هنمممما ،يممممدرن علممممم الممممنفس النمممممائي أو االرتقممممائي أو
التطممموري أو التتبعمممي سممميكولوجية الطفمممل ،وسممميكولوجية المراهمممق،
وسممميكولوجية البمممالل أو الرارمممد ،وسممميكولوجية الشممما  ،وسممميكولوجية
1

- Hall, G. S: Adolescence: Its psychology and its relations to
physiology, anthro-pology, sociology, sex, crime, religion, and
education (Vols. I & II).New York: D.Appleton & Co.1904.
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الشمممينوخة أو الكهولة...وقمممد تمممافر همممذا العلمممم بمناممم،ات البيولوجيممما
التطورية ما عند داروين ،والمارك ،ومندل...
وما ال موضو المراهقة لركاال مؤرقا  ،يثير ثيمرا ممن الحبمر فمي
األوسمماط النف ممية ،واالجتماعيممة ،والتربويممة ،والثقافيممة ،...بممل أصممب
هذا الموضو الشائ ميدا ا رحبا يغمري المربمي واألسمتا والمكمون
والممؤطر والمشممرل علممى حممد سمواا .وبالتممالي ،يحتمماج للممى مدارسممة
علميمة عميقممة ،وتحليممل اسممتقرائي رمامل ،ومقاربممة ف ممية واجتماعيممة
وعالجيممة حقيقيممة بغيممة الحممد مممن مممن ماموعممة مممن المشمما ل التممي
يتنممممبه فيهمممما تعليمنمممما المعاصممممر ،والسمممميما ا عممممدادي ،والثمممما وي،
والاامعي من .
ل اً ،ممما المراهقممة لغممة واصممطالحا وتوقيتمما؟ وممما تارينهمما؟ وممما أه مم
النظريات والمقاربات التي تناولت المراهقمة؟ ومما أهمم العواممل التمي
تتحكم فيها؟ وما موقف علم المنفس منهما؟ ومما خصائصمها الع موية
والنف ممممية واالجتماعيممممة واال فعاليممممة؟ وممممما أهممممم مشممممكالتها الذاتيممممة
والموضمموعية؟ وممما عالقممة المراهمممق بالمدرسممة؟ وممما أهممم الحلمممول
والتوجيهات وا ررادات لمعالاة أ مة المراهقة؟
تلكم أهم األسئلة التي سول حاول ا جابة عنها في موضوعنا هذا.
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المطلب األول :تعريف المراهقـــة لغــة واصطالحا وتوقيتا
يمكن تعريف المراهقة لغة واصطالحا وتوقيتا بغية فهمها فهما دقيقما
على النحو التالي:

الفرع األول :المراهقــــة في اللغــــة
قال ابمن منظمور فمي ل مان العمر ) فمي ممادة رهمق :ومنم قمولهم :
غممالم مراهممق .أي  :مقممار للحلممم  ،وراهممق الحلممم  :قاربمم  .وفممي
حممديث موسممى والن ممر  :فلممو أ م أدرك أبويم ألرهقهممما طغيا مما
و فرا .أي  :أغشاهما وأعالهما  .وفي التن،يل  :أن يرهقهمما طغيا ما
و فمرا  .ويقمال  :طلبمت فال ما حتمى رهقتم  .أي  :حتمى د موت منم ،
فربما أخذه وربما لمم ياخمذه  .ورهمق رمنوف فمالن أي  :د ما وأ ل
وأفد  .والرهق  :العظمة  ،والرهق  :العيب  ،والرهق  :الظلمم  .وفمي
التن،يل  :فال ينال بن ما وال رهقما أي  :ظلمما  ،وقمال األ همري :
في همذه اييمة الرهمق اسمم ممن ا رهماق  ،وهمو أن يحممل عليم مما ال
2
يطيق  .ورجل مرهق ل ا ان يظن ب ال وا .
ويعنممي هممذا أن المراهقممة لمممة مشممتقة مممن فعممل رهممق ،بمعنممى قممار
فترة الحلم والبلوغ .وقد تدل المراهقة على العظمة والقوة والظلم .
وممن جهممة أخممر  ،تعنممي المراهقممة  ،)Adolescenceفممي المعمماجم
الغربية ،اال تقال من مرحلة الطفولة للمى مرحلمة الرجولمة .وممن فمم،
فهممي م ممافة منيمة فاصمملة بممين عهممدين ،أو بممين فترتممي افنتممي عشممرة
وسبع عشرة سنة.
وتعني المراهقة  ،في قمامون الرون  )Larousseالفر مي ،3تلم
الفتممرة ال،منيممة الفاصمملة بممين حيمماة الطفولممة وحيمماة الرجولممة ،وتتميمم،
بناصية البلوغ.ومن فم ،تبدأ المراهقة فمي فر ما ممن ال منة العارمرة
عند البنات ،وفي ال نة الثا ية عشرة عند الذ ور.
الفرع الثاني :المراهقـــة في االصطـــالح
تعمد المراهقممة فتممرة مممرور وعبممور وا تقممال مممن مرحلممة الطفولممة للممى
مرحلممة الررممد والرجولممة .وبالتممالي ،فهممي مرحلممة االهتمممام بالممذات
 - 2ابن منظور :لسان العرب ،مادة رهق ،حرل الراا ،دار صمادر ،بيمروت ،لبنمان،
طبعة2003م.
3
-A Regarder: Le Petit Larousse, Paris, France, 2004.
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والمممر ة والا ممد علممى حممد سممواا ،ومرحلممة ا تشممال الممذات والغيممر
والعالم .ومن فم ،تتنذ المراهقة أبعادا فالفة :بعدا بيولوجيا البلموغ)،
وبعممدا اجتماعيمما الشممبا ) ،وبعممدا ف مميا المراهقة) .ومممن فممم ،تبممدأ
المراهقممة بمظمماهر البلمموغ ،وبدايممة المراهقممة لي ممت دائممما واضممحة،
و هاية المراهقة تاتي مع تمام الن ج االجتماعي  ،دون تحديمد مما قمد
4
وصل للي الفرد من هذا الن ج االجتماعي.
بيممد أن هنمماك مممن اليميمم ،بممين هممذه المصممطلحات بتاتمما ،بممل يعتبرهمما
مترادفممة  ،والسمميما مصممطلحي المراهقممة والشممبا  ،ممما يت م ل م
جليممممما عنمممممد لريك مممممون  )Eriksonوللمممممدر  ،)Elderوأوسممممموبيل
 ،...)Ausubelعلى المرغم ممن الفموارق الدقيقمة بينهمما ،مما يتبمين
لمم واضممحا عنممد يوممممان  )Newmanوالباحممث المغربممي أحممممد
أو ي  -مممثال . 5 -فالمراهقممة مفهمموم سمميكولوجي بامتيمما  .فممي حممين،
يعممد مفهمموم الشممبا مصممطلحا اجتماعيمما بالتحديممد .وهنمماك مممن يق ممم
المراهقة للى فالث مراحل  ،مثمل :سموليفان  ،)Sullivanأو خممس
مراحل  ،مثل :بلو ...)Blos
و المراهقمممة مفهممموم اصمممطالحي حمممديث ،و تممماج الثمممورة الصمممناعية
والعلميممة والتقنيممة فممي القممرن التاسممع عشممر الممميالدي ،و تمماج التقممدم
الح مماري الحممالي .وفممي هممذا ،يقممول أحمممد أو ي :عتبممر المراهقممة
ا تشافا جديدا مرتبطا بالتقدم الصناعي والتطور الح اري ،فالغر
ف م لممم يعممرل المراهقممة علميمما لال فممي بدايممة هممذا القرن.ففممي سممنة
1904م ظهر أول مؤلف عن سميكولوجية المراهمق للعمالم األمريكمي
سمممتا لي همممول  )S.Hallالمممذي يعتبمممر المؤسمممس األول ل ممميكولوجيا
المراهقة ،وهو أحد تالمذة ڤو دت  )Wundtفي ألما يا.
غيممر أ ممم وبممالرغم ممممن حدافممة ا تشمممال المراهقممة علميممما ،ف مم ممممن
الصممممعب الامممم،م التممممام بممممان الماتمعممممات ا مممما ية ال ممممابقة علممممى
الماتمعممات الصممناعية لممم يكممن يعممرل الفممرد خممالل ممموه وتطمموره
 - 4ا ظممر :خليممل مينائيممل معممو  :مشكككالت المككراهقين فككي المككدن والريككف ،دار
المعارل بمصر ،القاهرة ،طبعة 1971م ،ف.27:
 - 5أحمممممد أو ي :سككككيكولوجية المراهقككككة ،منشممممورات مالممممة الدراسممممات النف ممممية
والتربوية ،الرباط ،المغر  ،الطبعة األولى سنة 1986م ،ف.13-12:
8

مرحلممة المراهقممة مرحلممة م ممتقلة ومتميمم،ة.ل لن الف ممل فممي هممذه
الم مممممالة يحتممممماج للمممممى أبحممممماث اجتماعيمممممة وأ تروبولوجيمممممة ثيمممممرة
ودقيقة.والمممذي يمكمممن قولممم همممو أن همممذه المرحلمممة علمممى المممرغم ممممن
وجودها ومرور الشنص بها ،ف ن مدتها ال،ما ية لم تكن بهذا الطول
6
الذي تعرف اليوم.
وعلى العمموم ،فثممة تعماريف عمدة للمراهقمة ،فهمي تلم الفتمرة التمي
تمتممد ممما بممين البلمموغ والوصممول للممى الن ممج المممؤدي للممى ا خصمما
الان ي ،حيث ستصل األق ام المنتلفة للاهما الان مي للمى أقصماها
فممي الكفممااة ،وفممي المراحممل المنتلفممة لممدورة الحيمماة .وفممي الحقيقممة ،
سممول التكتمممل مرحلممة المراهقممة لال عنممدما تصممب جميممع العمليممات
7
ال رورية لإلخصا والحمل وا فرا اجحة.
 - 6أحممممد أو ي :المراهكككا والعالقكككات المدرسكككية ،مطبعمممة الناممماي الاديمممدة ،المممدار
البي ماا ،المغمر  ،الطبعممة الثالثمة 2011م ،ف .9:وقممد مر الباحممث ماموعمة مممن
األسا التي تتحكم في هذا الطول بقول  :لن التقمدم الصمناعي والتطمور التكنولموجي
سمماهما م مماهمة بيممرة فممي خلممق همموة بيممرة بممين مرحلممة بدايممة التمممدرن وبممين فتممرة
حصول الفرد على مهنة معينة ،تتي ل المشار ة الفعالة في الحياة االجتماعية.
لن الفترة ال،ما ية الطويلة الممتدة بين الطفولمة والررمد أوجمدتها الح مارة الصمناعية
المعاصرة التي تتطل ب من الفمرد قمدرة عاليمة ممن التكيمف ،ممع مواقمف العممل المهنمي
الذي سيمتهن .أما الماتممع ال،راعمي و البنيمة االقتصمادية الب ميطة ،فلمم يكمن يتطلمب
من أفراده سو خبرات ب يطة يتولى ايباا عادة قلها للى أبنائهم عمن طريمق التقليمد
والمحا ماة فمي معظمم األحيممان.غير أن همذا الصمنف ممن التعلمميم التلقمائي والطبيعمي قممد
ولى من تاريخ ا ا ية ،ودخل ا ان في مرحلة التنصمص المهنمي المدقيق ،المذي
يتطلممب من م الم،اوجممة فممي ن واحممد بممين ا ممان المفكممر وبممين ا ممان الصمما ع أو
العملممي.لن ممل عمممل مهنممي أصممب يقت ممي مممن صمماحب ا عممداد العلمممي المتممين؛ مممما
ياعل م ينفممق سممن وات عديممدة قممد تقممار صممف معممدل حيات م فممي الممتعلم واال ت مما
المعرفي.
وهمذه الفتمرة ال،ما يمة الطويلمة التمي يق ميها الفمرد ا ما ي فمي همذا الوضمع تح م
بنو خاف من الوجود الذي لم تكن تعرف األجيال الماضية في حياتها الب يطة؛ مما
ولممد ا ح ممان والمموعي بمرحلممة خاصممة فممي الوجممود البشممري ،مرحلممة لهمما فقافتهمما
وحاجاتها وأسلوبها الناف في الحياة ،وهي مرحلة المراهقة .ف.8:
7

-Ford and Beach: Encyclopedia of the social Science, Volume
1.pp:171-172.
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يتمي ،هذا التعريف بتف ير المراهقة في ضوا خصائصها الع موية
والبيولوجية  ،بالتر ي ،على البلوغ وا خصا الان ي خصوصا.
وهناك من يعمرل المراهقمة با هما حالمة ممن النممو تقمع بمين الطفولمة
وبممين الرجولممة أو األ وفممة .ولن فتممرة العمممر اليمكممن تحديممدها بدقممة،
أل همما تعتممممد علمممى ال مممرعة ال مممرورية فمممي النممممو الا ممممي ،وهمممي
متفاوتمممة ،بينمممما أن عمليمممة النممممو ال ممميكولوجي لي مممت غيمممر محمممددة
فح ممب ،ول ممما هممي غام ممة أي مما .ومممن غيممر ال ممهل أن تفممر هممذه
المرحلة من حياة ا ان حتى يصب الفرد اميا بصورة لية .وممما
الريمممب فيممم أن همممذا يحمممدث بعمممد العشمممرينيات .وعلمممى مممل حمممال،
فلألغرا العملية  ،ف ن هذه الفتمرة ممن الناحيمة ال ميكولوجية تشممل
8
أولئ األفراد الذين هم في العقد الثا ي من الحياة .
ي ممممتند هممممذا التعريممممف الممممذي بممممين أيممممدينا للممممى المقتممممربين النمممممائي
وال يكولوجي ،بمالتوقف عنمد النصمائص النمائيمة والنف مية للمراهقمة
التي تتمي ،بالغمو وصعوبة التحديد الدقيق.
ومن جهمة أخمر  ،تعمرل المراهقمة فمي ضموا المعطمى االقتصمادي.
ومممن فممم ،فممالمراهق هممو لم الفممرد الممذي تقممع سممن بممين سممن البلمموغ
وسممن االعتممماد علممى الممنفس اقتصمماديا .ويشمممل هممذا التعريممف الممذ ر
فقه.أما األ ثى ،ف ن فترة المراهقة هي تلم الفتمرة التمي تقمع بمين سمن
9
البلوغ وسن ال،واج.
وعلممى العممموم ،فالمراهقممة هممي فتممرة ا تقممال مممن مرحلممة الطفولممة للممى
مرحلممة الررممد والرجولممة ،أو هممي فتممرة ا تقممال مممن مرحلممة التبعيممة
للوالدين للى مرحلة االستقاللية واالعتماد على الذات ،أو هي مرحلة
البلمموغ واالسممتعداد للمم،واج والعمممل وتحمممل الم ممؤولية ،أو هممي فتممرة
اال تقال من عالم المدرسة للى عالم العمل وبناا األسرة.
الفرع الثالث :التحديد الزمني للمراهقـــــة
تعد المراهقة فترة ا تقال من عالم الطفولة للى عمالم الشمبا والن مج
والرجولة .وتعد أي ا م افة منية فاصلة بمين 12و17سمنة ،أو بمين
 - 8مموري الحمماف  :المراهككا ،المؤس ممة العربيممة للدراسممات والنشممر ،بيممروت ،لبنممان،
الطبعة الثا ية  ،1990ف.22:
 - 9وري الحاف  :المراها ،ف.22:
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 12و 21سممنة ،أو بممين 12و 24سممنة ،أو بممين 11و 24سممنة ،أو بممين
10و 22سممنة ،أو بممين 10و 19سممنة ،أو بممين 13و 20سممنة ،أو بممين
13و19سمممنة ،أو بمممين 14و 21سمممنة ،أو بمممين 12و 18سمممنة ،أو بمممين
11و 20سممنة ،أو بممين  14و 24سممنة  .دون أن ن ممى ماموعممة مممن
المؤررات ال،منية األخر التي اختلف حولها الدراسون والباحثون.
بيممد أن هممذه الفتممرات ال،منيممة المنتلفممة تتفمماوت ،بشممكل مممن األرممكال،
ح ممب المنمماطق الحممارة والبمماردة والمعتدلممة .وقممد تمتممد المراهقممة عنممد
بعمم العلممماا للممى سممن الثالفممين ،بممل يمكممن الحممديث عممن مراهقممة
متاخرة عند الكهول.
ويمكن الحديث عن بداية المراهقمة ووسمطها و هايتهما  ،أو مما ي ممى
أي ا بالمراهقة المبكمرة 11-14سمنة) التمي تتميم ،بتغيمرات سمريعة؛
والمراهقة المتوسطة 14-18سمنة)  ،وهمي مرحلمة ا تممال التغيمرات
البيولوجيمة؛ والمراهقمة المتماخرة  18-21سممنة) يصمب فيهما ا ممان
راردا بالتصرفات والمظهر .
وعلى أي حال ،فالمراهقة فترة منية يمر بها الفتمى أو الفتماة مما بمين
12و 24سمممنة ،أو بمممين  14و 25سمممنة ،أو بمممين  10للمممى  25سمممنة ،
باال تقال من مرحلة الطفولة حو مرحلة الررمد والرجولمة .وممن فمم،
فهي تماج التقمدم الصمناعي الحمديث .لمذا ،تتميم ،همذه الفتمرة اال تقاليمة
بماموعة من التغيرات النمائية والنف ية واال فعالية واالجتماعية ،قمد
تترك فارا سلبية أو لياابية في ف ية المراهق أو المراهقة علمى حمد
سواا.
المطلب الثاني :تاريــــخ المراهقــــة في الثقافة الغربية
ل ا تتبعنممما تممماريخ المراهقمممة فمممي الثقافمممة الغربيمممة ،فممميمكن القمممول:لن
ا مبراطورية الروما ية لمم تعمرل المراهقمة للمى غايمة القمرن الثما ي
قبل الميالد ،فقد ان الطفل ينتقل مباررة للى فتمرة الررمد والرجولمة.
وقمد ا مت حيماة ا مان تعممرل فمالث مراحمل أساسمية متعاقبمة هممي:
فترة الطفولة ،وفترة الرجولة ،وفترة الشينوخة .وهمذه المراحمل همي
ف ممممها فممممي ثيممممر مممممن الماتمعممممات والثقافممممات ا مممما ية القديمممممة
والمعاصممرة للمرحلممة الروما يممة .بممل اممدها اليمموم فممي بع م القبائممل
البدائية في أفريقيا الوسطى قبائل بامبوتي).
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وتاسي مما علممى ماسممبق ،يمكممن القممول  :لممم تعممرل أوروبمما المراهقممة،
بمفهومهممما الحقيقمممي ،لال ممممع تكمممون الماتممممع الصمممناعي المممذي أفمممر
تناق ات جدلية عدة على جميع األصعدة والم متويات ،وقمد سماهمت
في ظهور المراهقة المرتبطة بالمدرسة وتق يم العمل.
ويعنممممي هممممذا أن المراهقممممة لممممم تظهممممر لال مممممع الماتمممممع الصممممناعي
الرأسمالي الذي ان ي متل،م فتمرة مهممة ممن المتعلم والتكموين ،ريثمما
يحصممل ا ممان علممى وظيفت م أو عمل م  ،بممل أفممر ت هممذه المرحلممة
الحديثممة مشمما ل ثيممرة أفممرت سمملبا فممي المراهممق ،مثممل :الحممرو ،
والبطالممة ،والقلممق ،والنممول ،والنمممو الممديمغرافي ،و الفقممر ،وا عممدام
األمن ،واستفحال الصرا الطبقي واالجتماعي...
بل يمكن القول :لن المراهقة تاج الماتمع الصناعي الحديث أو تاج
ماتمع المدرسة وتق يم العمل.
ويعني هذا  -ح ب موري الحماف  -أن ا قمرار واالعتمرال بوجمود
المشممكالت الفرديممة واالجتماعيممة التممي تتصممل بمرحلممة المراهقممة تكمماد
تكمممون حديثمممة العهمممد مممبيا ،بعمممد أن خ مممعت بالدرجمممة األولمممى للمممى
الدراسة العلميمة الموضموعية .همذا وعلمى المرغم ممن أن المبع ممن
العلماا والمفكرين والفالسفة قمد حماولوا معالاتهما منمذ القمديم لال أ هما
لمممم تكمممن خاضمممعة للمممى الدراسمممة الاديمممة الموضممموعية التمممي لمممم تكمممن
10
معروفة حينذاك.
ومممن جهممة أخر ،فمممة دراسممات عممدة تناولممت المراهقممة مممع أفالطممون
وأرسممطو وجممان جمماك روسممو وغيممرهم ،لكنهمما عبممارة عممن تممامالت
فل ممفية وتربويمممة غيممر خاضمممعة للمحمم العلممممي والتاريبممي مقار مممة
بابحمماث سممتا لي هممول ،وفرويمممد ،ومارجريممت ميممد ،وجممان بيممماجي،
وجي،ل ،و ورت لوين ،و خرين...
Jean-Jacques
وبنمماا علممى ماسممبق ،يقممول جممان جمماك روسممو
 )Rousseauفممي تاب م لميممل أو التربيممة) سممنة 1762م :يتامماو
البلموغ لطمار الحمدث الفي،يولموجي .ومممن فمم ،لي مت المراهقمة ماممرد
مرحلة ا تقاليمة عمابرة للوصمول للمى مرحلمة الررمد ،بمل يتاماو همذا
 - 10وري الحاف  :نفسه ،ف.27:
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المفهممموم مممماهو بيولممموجي للمممى مممماهو اجتمممماعي .وأ ثمممر ممممن همممذا،
11
فالمراهقة بمثابة والدة فا ية.
ومممن هنمما ،فهممم أن روسممو قممد سممبق البمماحثين الغممربيين للممى تنمماول
المراهقمممة ،فمممي ضممموا مقاربمممة رممماملة تاممممع بمممين مممماهو بيولممموجي،
وفي،يولمموجي ،واجتماعي .ممما ينظممر لليهمما علممى أ همما مرحلممة م ممتقلة
ومنفصمممملة عممممن المراحممممل ال ممممابقة ،مادامممممت والدة فا يممممة بممممالمفهوم
البيولممموجي واالجتمممماعي .وقمممد سمممبق همممول ويو مممل للمممى القمممول :لن
المراهقة مرحلة م تقلة بنف ها.
وفمممي سمممنة 1881م ،ألمممف برايمممر  )Preyerتممما روح الطفككك )،
وتبعمم بر هممام بكتابمم دراسككة المراهقككة)  ،فممم لحممق بمم األمريكممي
ستا لي هول بكتاب المراهقة) سنة 1904م ،فم فرويمد ببحثم ثالثكة
مقاالت حول النظرية الجنسية) سنة 1905م .وقد خلف ستا لي هول
ماموعمممة ممممن تالمذتممم المممذين اهتمممموا بالمراهقمممة ،أمثمممال :ال ك مممتر،
وبارتريدج ،وسويفت...
ويمكن الحديث عن ماموعة من الباحثين الذين درسوا المراهقة في
الثقافمممة الغربيمممة ،أمثمممال :بييمممر ما مممدون )Pierre Mandousse
صمماحب تمما روح المراهككا) الممذي ألف م سممنة 1909م ،و ابرييممل
ومبايري  )Gabriel Compayréصاحب تا المراها) المذي
ألف م سممنة 1910م ،ولر ممت جممو  )Ernest Jones ،فممي تابمم
المراهكككا وبعكككل مشكككاكله) المممذي شمممره سمممنة  ،1922وأو وسمممت
ليشورن  )August Aichhornفمي تابم الشكباب الجكان ) المذي
شممره سممنة 1925م  ،وممموريس دوبمميس )Maurice Debesse
المممممذي شمممممر مؤلفممممم أزمكككككة المراهقكككككة الشكككككبابية) سمممممنة 1936م،
و تاب المراهقة) الذي صدر سنة 1943م ،في سل لة ما ا أعرل؟؛
وموسم ،لمموفير  )Mauses Lauferفممي تابم المراهقككة وقطيعككة
Donald
التطكككور) المممذي شمممر سمممنة 1960م ،ودو المممد فينيكمممو
 )Winnicotالمذي شممر مقماال حممول المراهقمة سممنة 1962م  ،وبييممر
مال  )Pierre Mâleالذي ألف تابما بعنموان علكم الكنفس العالجكي
- Jean-Jacques Rousseau: Emile ou de l'éducation, 1762.
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Françoise
والمراهقككككة ) سممممنة 1964م  ،وفرا مممموا دولتممممو
 )Doltoالتمي ألف مت تممابين هممما :سككبب المراهقككة) سممنة 1988م ،
و الكالم للمراهقين أو عقدة هوماروس) سنة 1989م.
Philippe
و مممذ ر ممممن البممماحثين المعاصمممرين :فليمممب جيمنيمممت
 )Jeamnetفمممممي تممممما التحليككككك النفسكككككي والمراهكككككا اليكككككوم)
1986م) ،و الن برا مممو يي  )Alain Braconnierفمممي تابممم
علككككم الككككنفس المرضككككي والمراهككككا) 1988م) ،ووجيممممرار لمممموت
 )Gérard Lutteفممي تابم تحريككر المراهكا) 1988م) ،وجممان
جممماك راسممميال  )Jean-Jacques Rassialفمممي تابممم المحلككك
Philippe
النفسككككي والمراهككككا) 1990م) ،وفليممممب وتممممون
 )Guttonفممممي تبمممم  :البككككال ) 2000م) ،و المراهككككا العبقككككري)
2008م) ،و عكككككالر المراهقكككككة) 2000م)؛ وبارتيممممم دوالرو
 )Patrick Delarocheفممي تاب م المراهقككة :الوضككع العيككادي
والعالجككككي) 2000م) ،وديممممديي لممممورو  )Didier Lauruفممممي
المراهكا المتحكول) 2002م) ،و المراهكا المجنكون) 2004م) ،
وسيرج لمو ور  )Serge Lesourdفمي تابم المراهقكات ...لقكاء
األنثى) 2005م)...
ويالح أن جمل الدراسمات التمي تناولمت المراهقمة متنوعمة ممن حيمث
التصممور النظممري والمنهاممي ،فهنمماك دراسممات بيولوجيممة ،و ف ممية،
واجتماعيمة ،وطبيممة ،وعياديممة ،وتربويمة ،وفل ممفية ،وأدبيممة المراهق)
لدوستويف كي 1875 )Dostoïevskiم) ...12،
المطلب الثالث :تاريـــخ المراهقة في الثقافة العربية
عرفممت الثقافممة العربيممة عممدة مفمماهيم ومصممطلحات قريبممة مممن مفهمموم
 )l’adolescenceالغربمممممي ،مثمممممل :البلممممموغ ،والفتمممممى ،والشممممما ،
والمراهممق ،والرارممد...وقد اسممتعمل مصممطل البممالل أو البلمموغ ثيممرا
12

- Christian Colbeaux: Histoire de l’adolescence dans la
psychanalyse,http://colblog.blog.lemonde.fr/2009/10/20/histoire
-de-ladolescence-dans-la-psychanalyse/
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فممي ماممال الفقمم ؛ ألن التكليممف مممرتبه بممالبلوغ ،والتمييمم ،،والعقممل،
وتحمل الم ؤولية ،وبلوغ سن الررد.
و على الرغم من وجمود مصمطل المراهقمة فمي ل مان العمر ) البمن
منظمممور والقمممواميس المعاميمممة األخمممر  ،ف ممم لمممم يوظمممف بمفهومممم
العلممممي وال ممميكولوجي واالجتمممماعي لال فمممي القمممرن العشمممرين تمممافرا
بالدراسات الغربية فمي همذا المامال .لمذا ،وجمد ا ثيمرا ممن المؤلفمات
النف مممية واالجتماعيممممة والعلميممممة والتربويمممة توظممممف ماموعممممة مممممن
المصمطلحات التممي تحمموم حممول المراهقمة ،بحممال مممن األحمموال ،مثممل:
الفتممى ،والفتمماة ،والطالبممة ،والتلميممذ ،والمراهممق ،والشممبا  ،واألبنمماا،
واألوالد...
ويعني همذا أن الماتممع العربمي القمديم لمم يعمرل المراهقمة ،فقمد مان
الطفممل ينتقممل مبارممرة مممن طممور الطفولممة للممى طممور الررممد والبلمموغ
والتميي ،والعقل ،فقد ان م ؤوال عن أفعال وتصرفات التكليفية .بمل
يمكممن الممذها للممى أن الباديممة المغربيممة  ،للممى فتممرة قريبممة جممدا ،ل مم
تعممرل المراهقممة؛ ل ممان الطفممل ينتقممل للممى مرحلممة الررممد مبارممرة ،
دون المرور بفترة المراهقة؛ ألن حياة البادية غيمر معقمدة ،مثمل حيماة
المدينة ،فقد ان األطفال الراردون يعملون في الفالحة ،ويت،وجون
في فترة مبكرة  ،حينما يصلون للى مرحلة البلوغ .وفي همذا الصمدد،
يقول أحممد أو ي :أمما فتمرة المراهقمة فمي ماتمعمات الباديمة  ،فهمي
فترة قصيرة ،لن لم تكن فترة منعدمة.ففي أحد البحوث الميدا يمة التمي
أجريت في منطقة ت اوت تبين أن حموالي  50بالمائمة ممن البنمات
يتمم،وجن قبممل سممن البلمموغ ،وأن 37بالمائممة يتمم،وجن بعممد سممنتين مممن
البلوغ.وهكذا ،ف ن معظم البنات فمي البموادي المغربيمة اليعمرفن فتمرة
المراهقممة ،ألن أغلبيممتهن يمممررن مممن مرحلممة الطفولممة للممى وضممعية
ال،وجممات ،للممى وضممعية األمهممات بممدون المممرور بفتممرة المراهقممة ،
واألمر ف قد يقال عن بة البان بها من المراهقين في البموادي،
فهم يتحملون الم ؤولية منذ سمن الطفولمة؛ ممما ياعمل فتمرة المراهقمة
فترة قصيرة بالن بة لهم ،ولهذا األمر عواقب ..
فقصر فترة المراهقة أو ا عدامها يحرم الفتى أو الفتاة من فتمرة مهممة
هي فترة الـتامل واالختيار والن مج ،وهمي جوا مب لهما أهميمة بيمرة
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في تكوين رنصية الفرد الناضمج .وممن جهمة فا يمة ،فم ن قصمر فتمرة
المراهقممة أو ا عممدامها يانممب الفممرد الوقممو فممي بع م المشمما ل لتممي
يعيشممها المراهقممون مممن جممراا مماهم الف مميولوجي وحتممى النف ممي
واالجتماعي.أحيا ا ،وهم مع ل لي موا منمدماين فمي الماتممع المذي
لم ي اعدهم بعمد علمى المشمار ة فمي تحممل الم مؤوليات واالعتمرال
13
بهم افراد اضاين.
ولممم يعممرل الماتمممع العربممي ،للممى حممد قريممب ،المراهقممة بامتممداداتها
ال،منيمممة الطويلمممة ،أو يعمممرل تعقيمممداتها ال ممميكولوجية واالجتماعيمممة
والبيولوجيممة ،بممل ا ممت فتممرة قصمميرة جممدا ،ينتقممل الطفممل بعممدها للممى
ال،واج  ،وتكوين األسرة ،وتحمل الم ؤولية.
وهكذا ،اد ماموعة من الدراسات العربيمة التمي اهتممت بالمراهقمة،
سمممواا أ ا مممت ظريمممة أم تطبيقيمممة ،وممممن أهمهممما :مشككككالت الفتكككاة
المراهقككة وحاجاتهككا اإلردككادية لمنيممرة حلمممي ،14و دراسككات فككي
علكككككككم الكككككككنفس االجتمكككككككاعي) و(علكككككككم الكككككككنفس بكككككككين النظريكككككككة
والتطبيكككككا و مشككككككالت الطفولكككككة والمراهقكككككة) لعبمممممد الممممممرحمن
عي ممموي ،15و علكككم الكككنفس االجتمكككاعي) و الكتكككاب السكككنوي لعلكككم
النفس) لحامد هران ،16و أبحاث في علم نفس الطف والمراهكا)
لحممماف الاممممالي ،17و مشككككالت ةلبكككة الصكككف السكككادس الثكككانوي)
لنايممممب لسممممكندر وعبممممد الاليممممل ال،وبعممممي ،18و الرعايككككة الوالديككككة
 - 13أحمد أو ي :سيكولوجية المراهقة ،ف.14:
 - 14منيمممرة حلممممي :مشككككالت الفتكككاة المراهقكككة وحاجاتهكككا اإلردكككادية ،دار النه مممة
العربية ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1965م.
 - 15عبد الرحمن عي وي :علم النفس بين النظرية والتطبيا ،دار الكتمب الاامعيمة،
طبعمة 1973م؛ ودراسكات فككي علكم الككنفس االجتمكاعي ،دار النه ممة العربيمة ،طبعممة
1974م ،ومشكالت الطفولة والمراهقة:أسسها الفيسيولوجية والنفسية ،دار العلوم
العربية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1993م.
 - 16حامممد هممران:علككم الككنفس االجتمككاعي ،عممالم الكتممب ،القمماهرة ،مصممر ،طبعممة
1973م؛ و الكتاب السنوي لعلم النفس ،المؤس ة المصرية للتاليف ،طبعة 1975م.
 - 17حماف الامممالي :أبحككاث فككي علككم نفكس الطفك والمراهككا ،مكتممة النه ممة ،طبعممة
1970م.
 - 18ال،وبعي عبد الاليل ولسكندر ايب :مشككالت ةلبكة الصكف السكادس الثكانوي،
و ارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة بغداد ،العراق ،طبعة 1972م.
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وعالقتهكككا بشخصكككية األبنكككاء) ألحممممد مممي ،19و النمكككو التربكككوي
للطفكك والمراهكككا) لكممممال دسمموقي ،20و مشككككالت المكككراهقين فكككي
المكدن والريكف لنليمل مينائيمل معمو  ،21و المراهقة:خصائصكها
ومشككككالتها) بمممراهيم وحيمممد محممممود ،22و سكككيكولوجية المراهكككا)
و المراهككا والعالقككات المدرسككية) و المراهككا وحاجاتككه النفسككية)
ألحمممممممد أو ي ،23و المراهككككككا) لنمممممموري الحمممممماف  ،24و الطفولككككككة
والشككباب) للمصممطفى حديممة ،25و سككيكولوجية المراهقككة :حقائقهككا
األساسكككية ) لعبمممد العلمممي الا مممما ي ،26و سكككيكولوجية المراهقكككة)
بممممرهيم قشممممو  ،27و التحليكككك النفسككككي للمراهقككككة) لعبممممد الغنممممي

 - 19أحمممد ممي :الرعايككة الوالديككة وعالقتهككا بشخصككية األبنككاء ،مكتبممة علممم الممنفس،
القاهرة ،مصر ،طبعة 1973م.
 - 20مال دسوقي :النمو التربوي للطفك والمراهكا ،دار النه مة العربيمة ،القماهرة،
مصر ،طبعة 1978م.
 - 21خليل مينائيل معو  :مشكالت المراهقين فكي المكدن والريكف ،دار المعمارل،
القاهرة ،مصر ،طبعة 1971م.
 - 22لبمممراهيم وحيمممد محممممود :المراهقكككة :خصائصكككها ومشككككالتها ،دار المعمممارل،
ا سكندرية ،مصر ،طبعة 1981م.
 - 23د.أحممممد أو ي :سكككيكولوجية المراهكككا ،مطبعمممة دار الفرقمممان ،المممدار البي ممماا،
المغر  ،الطبعة األولى سنة 1986م؛ والمراها والعالقكات المدرسكية  ،دار الناماي
الاديدة ،الدار البي اا ،المغر  ،الطبعة األولى سمنة 2000م؛ و المراهكا وحاجاتكه
النفسية ،و ارة الربية والتعليم ،مملكة البحرين ،طبعة 2000م.
 - 24وري الحاف  :المراهكا ،المؤس مة العربيمة للدراسمات والنشمر ،بيمروت ،لبنمان،
الطبعة الثا ية .1990
 - 25المصممطفى الحديممة :الطفولككة والشككباب ،رممر ة بابممل للطباعممة والنشممر ،الربمماط،
المغر  ،طبعة 1991م.
 - 26عبمممد العممممالي الا ممممما ي :سككككيكولوجية المراهقككككة  :حقائقهااألساسككككية ،مكتبممممة
النه ة ،بغداد ،العراق ،طبعة 1970م.
- 27لبممراهيم قشممو  :سككيكولوجية المراهقككة ،مكتبممة األ الممو ،القمماهرة ،مصممر ،طبعممة
1980م.
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الديمممدي ،28و سكككيكولوجية العالقكككة بكككين مفهكككوم الكككذات والتوفكككا
النفسي لدى المراهقين ل يدي محد بلح ن...29
هذا ،ولقد أجريت ثير ممن البحموث حمول المراهقمة المغربيمة ،منهما:
بحممث بورجمموا  ) )Bourgeoisمحككيا التلميككذ المغربككي) ،30وبحثمما
ررمممممدي فكمممممار حمممممول الفتكككككاة الجامعيكككككة المغربيكككككة) 1972م)،31
و الشباب وخرية االختيار) 1975م) ،32وبحث باسكون وبمن طماهر
حممول الشككباب فككي العككالم القككروي ) سممنة 1969م ،33وبحممث أ ممدري
دام  )Adamتحقيكككككككككككا حكككككككككككول الشكككككككككككباب المسكككككككككككلم فكككككككككككي
المغرب) 1961م) ،34وبحموث أحممد أو ي سكيكولوجية المراهكا)
و المراهكككككككا والعالقكككككككات المدرسكككككككية) و المراهكككككككا وحاجاتكككككككه
النفسية) ،35وبحث سميدي محممد بلح من سكيكولوجية العالقكة بكين
مفهوم الذات والتوفا النفسي لدى المراهقين ...36
 - 28عبد الغني الديدي :التحلي النفسي للمراهقة ،دار الفكر اللبنا ي ،بيروت ،لبنان،
الطبعة األولى سنة 1995م.
 - 29سيدي محمد بلح ن :سكيكولوجية العالقكة بكين مفهكوم الكذات والتوافكا النفسكي
لدى المراهقين ،منشورات المعارل ،الرباط ،المغر  ،الطبعة األولى 2008م.
30
- Bourgeois P.:L'univers de l'écolier Marocain, Ministère de
l'éducation national de la jeunesse et des sports.Faculté des
lettres et des sciences Sociales.Rabat, 1960.
 - 31رردي فكار :الفتماة الاامعيمة المغربيمة) ،مجلكة الباحكث ،و ارة الثقافمة والتعلميم
العالي والثا وي واألصلي وتكوين األطر ،الرباط ،المغر  ،طبعة 1972م.
 - 32رردي فكار :الشباب وحرية االختيار ،دار المعارل للطباعمة والنشمر ،الربماط،
المغر  ،الطبعة األولى سنة 1975م.
33
-Pascon P.et Benthare: Ce qui disent296jeunes ruraux,
Etudes sociologiques sur le Maroc.B.E.S.1971.
34
- Adam A.: Une enquête auprès de la jeunesse musulmane
du Maroc, Aix-en-Provance.1963.
 - 35أحممممد أو ي :سككككيكولوجية المراهككككا ،مطبعمممة دار الفرقممممان ،الممممدار البي مممماا،
المغر  ،الطبعة األولى سنة 1986م؛ والمراها والعالقكات المدرسكية  ،دار الناماي
الاديدة ،الدار البي اا ،المغر  ،الطبعة األولى سمنة 2000م؛ و المراهكا وحاجاتكه
النفسية ،و ارة الربية والتعليم ،مملكة البحرين ،طبعة 2000م.
 - 36سيدي محمد بلح ن :سكيكولوجية العالقكة بكين مفهكوم الكذات والتوافكا النفسكي
لدى المراهقين ،منشورات المعارل ،الرباط ،المغر  ،الطبعة األولى 2008م.
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وقممد توصممل أحمممد أو ي ،فممي تابم سككيكولوجية المراهككاا دراسككة
ميدانيككة لالتجاهككات النفس كية-االجتماعيككة للمراهككا المغربككي) ،للممى
ماموعة من النتمائج التمي تتعلمق بمالمراهق المغربمي ،منهما مما يتعلمق
باالتامماه حممو الممذات؛ فقممد حصممر منمماول المممراهقين المغاربممة فممي
النممول مممن الرسمممو فممي االمتحا ممات ،والنمممول مممن الوقممو فمممي
المشممما ل االقتصمممادية ،والنمممول ممممن ال ممملطة الممثلمممة فمممي رجمممال
الشممرطة ،والنممول مممن سمملطة بع م ايبمماا وقهممرهم ،والنممول مممن
بع م الحيوا ممات بالن ممبة لفئممة قليلممة مممن المفحوصممين .ع مالوة علممى
مشمماعر ا فممم جممراا عصمميان المراهممق للوالممدين ،أو ارتكمما هفمموات
في حق أصمدقائ  ،أو التاسمف علمى ضميا فمرف فمي الحيماة ،أو مدم
في التقصير في العمل الدراسي.
وتش مير النتممائج ممذل للممى قممدرات المممراهقين وفقممتهم فممي الم ممتقبل
وامتال هم لكفااات ت اعدهم على تحقيق طموحاتهم الم متقبلية بفعمل
ح ن التنطيه ،واألمل في بلوغ األهدال الم طرة.
أما فيما يتعلق باالتااه حو الموضمو  ،فهنماك ميمل ليامابي للمراهمق
حممو أسمماتذت ؛ ل يشممكل األسممتا عنممد بع م المفحوصممين أبمما حنو مما
يحاورهم ويتفهم مشما لهم ،وينصمت للميهم .وممن جهمة أخمر  ،تنبنمي
عالقمممات الممممراهقين بممم،مالئهم وأصمممدقائهم علمممى عالقمممات الممممودة
والصداقة والتفاهم واال اام.
مممما شمممف البحمممث عمممن حاجمممة الممممراهقين للمممى رعايمممة الرارمممدين
واهتمامهم بهم.أما فيمما ينمص العالقمات الان مية ،فمالمراهق يتحمدث
عنها بنال ،ولن ان يعتبرها أممرا طبيعيما يمن الان مين ،ول ا ا مت
األبحاث األوروبيمة تنظمر للمى همذه العالقمات ظمرة لباحيمة تحرريمة،
ف ن هذه العالقات ينظر لليهما المراهمق المغربمي ممن منظمار لسمالمي
قممائم علممى العفممة والغمممو والت ممتر.فهناك ا عكممان للقمميم ا سممالمية
على سلوك المراهق المغربي .وينتلف اتاماه الممراهقين تاماه بمائهم
وأمهماتهم وأسمرهم ح مب وضممعية األسمرة والم متو الثقمافي والاممو
النف ممي المتمموفر داخممل األسممرة ،لممذا ،يكممون االتامماه لياابيمما أو س ملبيا
ح ممب الظممرول والوضممعية التممي تعيشممها األسممرة ماديمما ،ومعنويمما،
وفقافيا ،و ف يا.
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وقممد ا تهممى الباحممث للممى ماموعممة مممن التوصمميات التممي تهممم األسممرة
والمدرسة والماتمع ،تح ين ظرول األسرة ماديما ومعنويما و ف ميا
واجتماعيمما لتقمموم بممدورها ا ياممابي تامماه مراهقيهمما ،با لحمماي علممى
التوعيممة والتعلمميم والتنممموير والرعايممة؛ لممما لمممذل مممن أدوار لياابيمممة
للنهمممو باألسمممرة والمدرسمممة والماتممممع ،لتكمممون أي ممما فمممي خدممممة
المراهممممق مممممن جميممممع النممممواحي ممممي يصممممب مواطنمممما صممممالحا فممممي
الم تقبل.37
وقد اعتمد أحمد أو ي فمي بحثم علمى اختبمار سما س لتكملمة الاممل،
واختبار تفهم الموضو بالتر ي ،على حكايات الصور.
أما الباحمث سميدي محممد بلح من  ،فقمد ر م ،فمي بحثم سكيكولوجية
العالقة بين مفهوم الذات والتوافكا النفسكي لكدى المكراهقين) ،علمى
الذات والتوافق النف ي ا طالقا من أن مفهوم المذات والتوافمق النف مي
لمممم يلمممق أي منهمممما االهتممممام ممممن طمممرل الدراسمممات النف مممية فمممي
ماتمعنا المغربي ،سواا فيما يتعلمق بمكو مات الشنصمية ودوافعهما،
أو أفر ل على سلوك الفرد في توافق مع ف .
لن دراسممة مفهمموم الممذات لهمما أهميممة فممي معرفممة رنصممية المراهممق
المغربممي ،وتعممد مممن أبممر المفمماهيم النف ممية التممي بحممث فيهمما علممماا
الممنفس مممؤخرا ،ول م ت مافير جمموهري فممي سمملوك ا ممان  ،ويوجه م
بشكل رعوري ،ويؤفر في عالقت المنتلفة مع ايخرين.
لن دراسمممة التوافمممق النف مممي لمممد الممممراهقين دراسمممة مقار مممة بمممين
الان ممين ،تلقممي الكثيممر مممن ال مموا علممى خصممائص البنمماا النف ممي
للمراهمممق والمراهقة.وتوضممم ممممد االضمممطرا النف مممي أو سممموا
التوافمممق المممذي يعممما ي منممم  ،والمممذي قمممد ينتلمممف فيممم المراهقمممون ممممن
الان ين.
لن دراسة مفهوم الذات في عالقتم بمالتوافق النف مي لمد الممراهقين،
دراسة مقار مة بمين الان مين تكشمف لنما أهميمة ممد الفمروق الفرديمة
38
بينهما في مفهوم الذات والوافق النف ي.
 - 37أحمد أو ي :سيكولوجية المراهقة ،صص.221-193:
 - 38سيدي محمد بلح ن :ف  ،ف.35-34:
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وقمممد اعتممممد الباحمممث علمممى الممممنهج الوصمممفي ا حصمممائي ،والممممنهج
ا لينيكي القائم على جمع البيا ات والمعلومات واألوصال الدقيقمة،
وتوظيف االختبارات الفينومينولوجية ،باستعمال أداة الوصف المذاتي
لفهم الاا ب المعمي والممدرك فمي ات الفمرد  ،واسمتثمار اختبمارات
التحليممممل النف ممممي ،والسمممميما الطرائممممق ا سممممقاطية ،وتكملممممة الامممممل
الناقصممة ،واالسممتعا ة بالتحليممل النف ممي التمماويلي ،بتمثممل أداة المقابلممة
المباررة بين المراهقين المفحوصين.
المطلب الرابع :مصــادر المراهقــــة
فمممة ماموعممة مممن المصممادر والطرائممق التممي يمكممن االعتممماد عليهمما
للحصممول علممى المعطيممات والبيا ممات والمعلومممات حممول المراهقممة،
منهمما :الوفممائق والرسممائل والمممذ رات واليوميممات والنصمموف األدبيممة
والفنيمممممة والاماليمممممة  ،والكتابمممممات ا بداعيمممممة والعلميمممممة والتنييليمممممة
والفل مممفية ،واسمممتنطاق الحفريمممات القديممممة ،والرجمممو للمممى ريمممات
الرارمممدين للحصمممول علمممى الم،يمممد ممممن المعلوممممات المتعلقمممة بفتمممرة
المراهقمة ،باسمتعمال ليمات التممذ ر واالسمترجا واالسمتبطان الممذاتي.
والرجو ذل للى البحوث والدراسات المتصلة بالموضو تنظيمرا
وتطبيقا في منتلف الميادين والمااالت ،فم االعتماد علمى المالحظمة
العفوية والمنظممة والعلميمة ،واالسمتبيان ،والمقابلمة ،ودراسمة الحالمة،
واسممتندام الروائمم ،،وتحليممل الم مممون  ،والمعايشممة األ ثروبولوجيممة
لماتمع المراهقين ،ودراسة الصور والوسمائه االفتراضمية والرقميمة
وا عالميممممة ،ولجممممراا البحمممموث الميدا يممممة والتاريبيممممة والوصممممفية
والتارينيمممممة والمقار مممممة  ،سمممممواا أ ا مممممت ع ممممموية ،أم ف مممممية ،أم
اجتماعية ،أم تربوية ...
المطلب الخامس :المراهقــــة بين التنظير والتطبيا
هناك ماموعة من النظريات العلمية والمقاربات المنهاية التي
حاولت دراسة المراهقة فهما ،وتف يرا ،وتاويال ،سواا في
الماتمعات البدائية أم في الماتمعات المتح رة ،ويمكن حصرها
فيما يلي:
الفرع األول :النظريــــة التاريخيــة والثقافيــة
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تهدل هذه النظرية للى دراسة المراهقة في ضوا التحقيب التماريني
والثقممممافي ،بتتبعهمممما فممممي م ممممارها النشمممموئي واالرتقممممائي قصممممد فهممممم
سمميرورتها ال،ما يممة والمكا يممة ،ورصممد أبعادهمما الثقافيممة .ومممن أهممم
األمثلمممة فمممي همممذا المامممال تممما تحريكككر المراهكككا) لايمممرار لممموت
 39)Gérard Lutteالمممذي يقمممدم فيممم صممماحب قمممدا ل ممميكولوجية
الممممراهقين والشمممبا  .مممما اسمممتعر فيممم منتلمممف النظريمممات التمممي
اهتمت بالمراهقمة ،بتقمديم فهمم تماريني وفقمافي للمراهقمة فمي منتلمف
محطاتها ال ياقية.
ومن فم ،ال يعتبر جاك لوت المراهقة مرحلة تطوريمة مهممة فمي ممو
رنصممية ا ممان ممما فممي المفهمموم الكالسمميكي للمراهقممة ،بممل يعممدها
فتممرة التبعيممة والن ممو والتهمممي فممي ماتمممع الالم مماواة والممرب
المادي الذي يغيب في مبدأ احترام ا ان .ومن هنا ،فالمراهقة همي
فتمممرة عنيفمممة بامتيممما  ،تعيمممد لنممما ل تممماج األفمممراد بالمواصمممفات ف مممها:
اخممتالل بممين الان ممين سمميكولوجيا واجتماعيمما ،واخممتالل الطبقممات
االجتماعيمممممة ،واخممممممتالل بمممممين األفممممممراد األصمممممليين والمهمممممماجرين
والمعوقين...بمعنى أ ها فترة االسمتعداد لالختالفمات فمي أفنماا مرحلمة
الررد.
وترتكمم ،مقاربممة جيممرار لمموت علممى فالفممة م ممتويات مت ممافرة هممي:
الم ممتو العممام للمراهقممة ،والم ممتو الوسمميه ألصممنال المراهقممة،
والم مممتو الح مممي لألفمممراد .عمممالوة علمممى رصمممد منتلمممف تامممار
المراهقة الواقعية المراهقة الح ية والملموسمة) ،باسمتعرا بعم
القصص والتاار والمقتطفات المعاصرة من حياة المراهقين.
ومن المعلوم أن مؤلف الكتا قد رن فالفين سنة من حيات العلمية
والعملية لفهم المراهقة وتف يرها ،في ضوا ماموعة ممن الدراسمات
التاريبية والنظرية بغية لدراك أسرار المراهقمة وتعليلهما .لمذا ،فهمذا
الكتا عصارة النتائج التي توصل لليها الباحث في منتلف دراسمات
وأبحاف المنا،ة سابقا.
الفرع الثاني :النظريـــة العضويـــة أو البيولوجية
39

- Gérard Lutte: Libérer l'adolescence, Pierre Mardaga,
éditeur, Liège, 1988, p:7-8.
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يعممد سممتا لي هممول  )Stanely Hallأول مممن قممار المراهقممة مممن
وجهة ظر بيولوجيمة وع موية فمي عالقتهما بمالمقتر ال ميكولوجي
اعتمادا على أفكار داروين والمارك وروسو التطورية والبيولوجيمة.
وقمممد خصمممص المراهقمممة بكتممما رائمممد  ،فمممي جممم،أين بيمممرين ،سمممنة
1904م؛ حيممث اعتبممر المراهقممة فتممرة عصمميبة مممن فتممرات ا ممان.
وبالتالي ،فهي بمثابة عاصفة تثير أ مة ،وقلقا ،وتموترا ،واضمطرابا؛
وتتمرك فمارا سملبية فمي ف مية المراهمق .وأ ثمر ممن همذا ،فهمي والدة
فا يمممة ،أو مممميالد ف مممي جديمممد ب مممبب التغيمممرات الع ممموية والنف مممية
واال فعالية التي يمر بها المراهق.
ولم يهتم ستا لي هول بالمؤفرات االجتماعية أو البيئيمة المكت مبة ،بمل
ر ممم ،بالنصممموف علمممى مممماهو ع ممموي فمممي عالقمممة تاممممة بمممما همممو
ف ي.لذا ،تقتر أفكاره ثيرا من راا فرويمد المذي ألمف بحثما حمول
المراهقة سنة 1905م عندما يشير للى البلوغ والن ج الان ي.
ويرتبه ستا لي هول بنظريمة التلنميص واالسمتعادة .بمعنمى أن الفمرد
المراهق يعيد  -في أفناا موه الشنصي وتطموره االرتقمائي -التمراث
الثقمممافي ،واختبمممارات الامممنس البشمممري ،ومنتلمممف مراحمممل تطممموره
و ممموه  ،ولكممن بشممكل ملنممص .وبتعبيممر خممر ،يتمثممل ملنممص هممذه
النظريمة فممي أن ا ممان خمالل مراحممل ممموه وتطموره يعيممد تمماريخ
الانس البشري .فالطفل الصغير للى حدود سن الرابعمة عشمر تقريبما
ياتمممما طممممورا مممممن النمممممو رممممبي بالمرحلممممة البدائيممممة فممممي تمممماريخ
ا ا ية.وهو أي ا قريب من الحيوان نمو  ،لكمن معظمم المهمارات
الح مممية  -الحر يمممة فمممي همممذا الطمممور ت مممعى للمممى حفممم اتممم .وفترة
المراهقة بدورها فتمرة ممافلمة للفتمرة التارينيمة ممن ماضمي ا مان،
وهممي الفتممرة التممي ممان يعمممل مممن خاللهمما لالرتقمماا بنف م مممن الحيمماة
40
البدائية للى صور وأركال الحياة الماتمعية األ ثر تح را.
ويعنممي هممذا أن ا ممان منممذ ممميالده للممى ا تمممال مما يميممل للممى
المرور بماألدوار التمي ممر بهما تطمور الح مارة البشمرية منمذ ظهمور

 - 40أحمد أو ي :المراها والعالقات المدرسية ،ف.30-29:
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ممان فممي هممذه األدوار مممرورا تلنيصمميا

ا ممان للممى اين .ويمممر ا
41
عاما.
وممما يؤخممذ علممى سممتا لي هممول أ م قممد درن المراهقممة اعتمممادا علممى
خصائصممها الذاتيممة ،والع مموية ،والبيولوجيممة ،دون دراسممة المراهمق
في وسط الماتمعمي والممادي لمعرفمة منتلمف تصمرفات وسملو يات
تااه ايخرين  ،وتااه المدرسة ،وتااه الماتمع.
ومن الباحثين الفر يين الذين تمثلوا المقاربة الع وية أو البيولوجيما
التطوريمممة مينمممدون  ،42)Mendousseودوبممميس ،43)Debesse
وجي،ل ...44)Gesell
الفرع الثالث :النظريـــة المعياريـــة
ارتبطمت النظريممة المعياريمة بال مميكولوجيا األلما يممة ممما بممين الحمربين
العالميتين ؛ ل سمنرت همذه ال ميكولوجيا الاامعيمة أو األ اديميمة مل
أدواتها لتنوير المراهقين عقائديا  ،وتهمذيبهم دينيما ،وتموعيتهم فكريما
وليديولوجيا وهوياتيا بغية لبعمادهم عمن ممؤفرات الفكمر االرمترا ي،
و ل الة األفكار الثورية من رؤوسهم ،والسميما بعمد ا تشمار األ ممات
ال ياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية.
ولكمممن ممممع توليمممة هلتمممر الحكمممم فمممي ألما يممما ،أصمممبحت سممميكولوجيا
المراهقة في خدمة ا يديولوجيتين النا يمة والفارمية  .وقمد اسمتندمت
ممممن أجمممل لممم مقاربمممات وظيفيمممة وليديولوجيمممة بعيمممدة عمممن حقمممائق
الماتمع والتاريخ ،بل ا ت تتعامل مع الفرد بطريقة ماردة.
وممممن أهمممم أعمممالم همممذه الفتمممرة بممموهلر  ،)CH.Bühlerوسمممبرا ار
 ،)Sprangerو مممممممممممات ،)Katz ،وبو ممممممممممممان ،)Busemann
وجاين ...)Jaensh
 - 41عبممد الع،يمم ،القوصممي :علككم الككنفس :أسسككه وتطبيقاتككه التربويككة ،متبممة النه ممة
العربية ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1978م ،ف.232:
42
- Mendousse: L'âme de l'adolescent, 1 vol.8, 300pages, Paris,
F.Alcan, 1909.
43
- Maurice Debesse :L’adolescence. Paris, PUF. (Coll. « Que
sais-je? », n° 1947.1943.
44
- Gesell A: Le jeune enfant dans la civilisation moderne,
P.U.F, Paris, 1972.
24

الفرع الرابع :نظريات التحلي النفسي
لممم يكتممف فرويممد بدراسممة الطفولممة فقممه ،بممل اهممتم ممذل بدراسممة فتممرة
المراهقمممة علمممى أسمممان أ هممما امتمممداد طبيعمممي لعقمممد الطفولمممة ،بربطهممما
بعوامل جن ية مح ة.
ومن هنا ،تتمي ،مرحلمة المراهقمة بناصمية البلموغ الان مي ،وا ديماد
قممموة الفحولمممة لمممد المراهمممق ،بقدرتممم علمممى التناسمممل ،وا خصممما ،
والممارسمممة الان مممية .ويعنمممي همممذا أن المراهمممق قمممادر علمممى الممم،واج
وا امما وبنمماا األسممرة .ول ا ا ممت الغريمم،ة الان ممية قممد ا ت ممبها
الطفل من قبل بممص الثمديين ،واللعمب بالق ميب ،واالسمتمتا بالقبلمة
واالستمناا...ف ن المراهقة هي فترة التناسمل ،وا خصما  ،والامنس.
وفممممي هممممذا الصممممدد ،يقممممول فرويممممد :لن ممممما ي ممممتيق فممممي فوسممممهم
المراهقون) بالفعل في هذه ال ن هي الوظيفة التناسلية التي ت متندم
بلوغ غايتهما جهما ا ج مميا و ف ميا يوجمد ممن قبمل ،فما تم تنطئمون ل
45
تنلطون بين الان ية والتناسل...
ويممدل هممذا ل م علممى أن الغرائمم ،الشممبقية والليبيديممة هممي التممي تحممرك
المراهق رعوريا والرعوريا للتعبيمر عمن رغباتم  ،ورمهوات  ،ولذاتم
ا يروسية .بيد أن الواقع واأل ا األعلمى يمنعمان تحقيمق تلم الرغبمات
الغري،ية .لذا ،تكبت وتقممع فمي منطقمة الهمو أو الالرمعور  ،وبمامرد
ممما تغيممب المراقبممة األخالقيممة والواقعيممة ،يفصمم الهممو عممن رغباتمم
المقموعمممة والدفينمممة فمممي رمممكل أحمممالم النممموم واليقظمممة ،و الت القلمممم
والكالم والن يان ،والتذ ر واالسترجا  .ومن هنما ،مر أن للطفولمة
رواسب راسنة على صعيد الالرعور ال يكولوجي.
واليمكممن ضمممبه همممذه الغرائممم ،الان ممية والشمممبقية لال باالحتكمممام للمممى
التربيمممة ،والمممدين ،واال مممدماج فمممي فمممرق التنشممميه ،وتحقيمممق التممموا ن
النف ممي ،ب رضمماا رغبممات ممل طممرل مممن أطممرال الاهمما النف ممي .
ولمممن يتحقمممق لممم التممموا ن ،فمممي منظور ممما الشنصمممي ،لال با رمممبا
واالرتمممواا عمممن طريمممق الممم،واج المشمممرو  ،أو عمممن طريمممق التربيمممة
ا سالمية الصحيحة.
 - 45سيامو د فرويد :محاضرات تمهيدية في التحليك النفسكي ،ترجممة أحممد عم،ت
راج  ،مكتبة األ الوالمصرية ،القاهرة ،الطبعة الثا ية 1966م ،ف.343:
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وتممم،داد الميمممول الان مممية قممموة ،وتمممدفقا ،وهياا ممما ،وا فعممماال؛ بميمممل
المراهممممق للمممممى الاممممنس ايخمممممر عبممممر االسمممممتلطال ،واالسمممممتهواا،
واالسممتمناا ،والحممب؛ وتبممادل العواطممف والمشمماعر وأحاسمميس الحممب
المثمممالي البمممريا ،علمممى أن ظمممرة مممل جمممنس للمممى الامممنس ايخمممر
واتااه حوه ،يتحدد ويتافر بنو التربيمة التمي خ مع لهما مل واحمد
منهمممما ،و مممو الثقافمممة التمممي تحمممدد مكا مممة مممل واحمممد وقيمتممم فمممي
الماتمع.فمممالمات مع المغربمممي للمممى وقمممت قريمممب ممممات،ال ثيمممر ممممن
األوسماط تنظمر فيم للممى الامنس ايخمر ظممرة ملؤهما الشم والريبممة ،
فوضع األ ثى ومكا تها وقيمتها ينتلف بح مب مما ل ا ا مت اممرأة أو
أما ،موظفة أو عاطلة ،مت،وجة أو مطلقمة...للخ ،وما لنما حتماج للمى
46
ان مارد عن وضع .
تحديد قيمة الفرد
وعلي  ،ترتبه المراهقمة بالطفولمة علمى م متو االمتمداد الان مي؛ ل
ترتبه المرحلة التناسلية في مرحلة البلوغ بمرحلمة الكممون الان مي،
ومرحلة المص والق يب .وفمي همذا ،يقمول فرويمد :لن حيماة الطفمل
الان ممية المفككممة ،المعقممدة ،المنفصمممة هممذه التممي تنمم ،فيهمما الغريمم،ة
وحمممدها للمممى تمممامين المتمممع والمبممماهج ،تتكثمممف وتنمممتظم فمممي اتاممماهين
رئي يين ،بحيث تكون الشنصية الان ية للفرد قمد تكو مت وا تملمت،
في أ ثمر األحيمان ،عنمد ا تهماا فتمرة البلموغ ،فممن جهمة أولمى تن مع
الميممول والنمموا لهيمنممة المنطقممة التناسمملية ،وهممذه ال مميرورة تاعممل
الحيمماة الان ممية برمتهمما تممدخل فممي خدمممة التناسممل ،واليعممود رممبا
الميممول والنمموا األولممى مممن أهميممة لال بقممدر ممما يعممد العممدة ويمهممد
ال ممبيل لالتصممال الان ممي الحقيقممي .ومممن جهممة فا يممة ،يطممرد ارممتهاا
رنص خر ا يروسية الذاتية ،بحيمث تنم ،جميمع مقوممات الغريم،ة
الان مممية ،فمممي الحيممماة الحبيمممة ،للمممى أن تامممد لرمممباعها لمممد الشمممنص
المحبو .لكن الي م لاميع المر بمات الغري،يمة البدائيمة بالم ماهمة
في هذا الثبيت النهائي للحياة الان ية.فقبل سن البلموغ ،وتحمت تمافير
الربيممة ،تحممدث عمليممات بممت بالغممة الشممدة لممبع الميممول والنمموا ؛
وتنتصمب قممو ف ممية محممددة ،النامل والقممرل واألخممالق ،حارسممة
 - 46أحمممد أو ي :المراهكككا والعالقكككات المدرسكككية ،مطبعممة الناممماي الاديمممدة ،المممدرا
البي اا ،المغر  ،الطبعة الثا ية 2000م ،ف.81:
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تلامممم وتحمممبس مممما تمممم بتممم .وحين ينمممدفق ،ممممع البلممموغ ،الممممد الكبيمممر
للحاجات الان ية ،تلقى هذه الحاجات فمي ردود األفعمال والمقاوممات
تل حواج ،ترغمها على سلوك الطرائمق الم مماة بال موية ،وتمنعهما
ممممن أن تحيمممي ممممن جديمممد الميمممول والنممموا التمممي مممان م لهممما للمممى
بت.وأعني بها أوال لذات الطفولة التغوطية  ،أي اللذات ات الصملة
بالبرا ؛ ويليها فا يا التعلق باألرناف الذين وقع عليهم االختيار ممن
47
البداية موضو محبو .
وعلي م  ،تتميمم ،فتممرة المراهقممة بممالميول الان ممية ،وتفتممق الليبيممدو فممي
ركل مشاعر الحمب ا يروسمي .لكمن أهمم خاصمية لهمذه المرحلمة همي
البلوغ ،والتناسل ،والتوالد ،وا خصا .
وقممد تنمماول فرويممد المراهقممة بالتحليممل النف ممي ،ضمممن تاب م خمككس
مقككاالت حككول النظريككة الجنسككية الممذي شممره سممنة 1905م ،لال أن
فرويممد الي ممتعمل مصممطل المراهممق لال قلمميال  ،وي ممتندم مصممطل
ل .
البالل عو
ومن فم ،يمر فرويمد أن المراهقمة فتمرة ممن فتمرات االرتقماا النممائي
التي يمر بها ا ان ،منذ أن ان طفال حتمى اسمتوائ رارمدا وبالغما.
ومن فم ،فلي ت مرحلة المراهقة فترة م تقلة بنف ها ،أو ميالدا ف يا
جديدا ما يقول ستا لي هول  ، )Hallويو ل  ،)Yungوجان جماك
روسمممممو  ، )J.J.Rousseauبمممممل همممممي فتمممممرة متصممممملة بمممممالفترات
ال ابقة.أي :مرتبطة بمرحلة الطفولة .ومن هنا ،فالبلوغ الان ي لد
المراهق هو تطوير للمراحل الان ية التي ا ت من قبل .بمعنمى أن
الطفل يمر ،في العموم ،بثالث مراحل جن ية بر :
 المرحلممة الان ممية الطفليممة األولممى المعروفممة بالفميممة ،والشممرجية،
والق يبية؛
مرحلة الكمون الان ي؛
مرحلة البلوغ التناسلي.
ويعنممي هممذا أن فتممرة الكمممون هممي التممي سمماهمت فممي ظهممور الفتممرة
التناسلية ،بعد ماا األع اا الان ية لد المراهق والمراهقمة .وممن
 - 47سيغمو د فرويد :خمسة دروس في التحلي النفسي ،ترجممة :جمورج طرايشمي،
دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة 1986م ،ف.45-44:
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فم ،لي ت هناك قطيعة بين منتلف المراحل التي يمر بهما الطفل.لمذا،
قيل :لن الطفل أبو الرجل .أما من قال بوالدة فا ية ،فقد وظمف بالغمة
غير مفيدة.
وقد عمق ثير من الباحثين أفكار فرويد  ،أمثال :دوتم )Deutsh
وهمممور ي  .)Horneyبيمممد أن أول دراسمممة منظممممة حمممول المراهقمممة
قامممممت بهمممما أ مممما فرويممممد  )Anna freudالتممممي تعتبممممر بر فيلممممد
 )Bernfeldالمكشتف الحقيقي للشبا والمراهقة...
ممممما تطممممورت راا فرويممممد مممممع الفرويممممديين الاممممدد الممممذين تممممافروا
بالتصممممورات الثقافيممممة ،واالجتماعيممممة ،واالقتصممممادية ،أمثممممال :بلممممو
 )Blosالممذي اسممتفاد مممن العوامممل النف ممية والماتمعيممة فممي دراسممة
المراهقة ،وقد تناول بالدراسة ماموعة من المواضيع الاديدة ،مثمل:
االسمممتمناا ،والحمممب األفالطمممو ي ،ومامممالت الممممراهقين ،والرغبمممات
االسمممتهوائية ،والتكممموين المممذاتي؛ وريمممدل  )Redlالمممذي ر ممم ،علمممى
العواممممل االقتصمممادية واالجتماعيمممة فمممي دراسمممة المراهقمممة؛ وميلتممم،ر
 ) Meltzerالممممذي راجممممع ظريممممات فرويممممد  ،واعتبممممر أن مشممممكل
المممراهقين لمميس هممو المشممكل الان ممي ،بممل هممو المشممكل المعرفممي؛
ولريك مممون  )Eriksonالمممذي درن المراهقمممة فمممي خ مممم العواممممل
النف ممية ،والبيولوجيممة ،واالجتماعيممة .ويممر أن فتممرة المراهقممة هممي
فتمرة ا ح مان بالهويمة مقابمل اضمطرابها.بمعنى أن المراهمق ي معى
جاهدا فبات هويت ورنصيت الم تقلة داخل الماتمع.48
و يتبين لنا أن فرويد هو المكتشف الحقيقي لالرعور الفردي ،بتف مير
العقد واألحالم واألمرا النف ية وفهمها وتاويلها وفق لية التمداعي
الحممر.لال أ م يف ممر ممل رمميا تف مميرا جن مميا.وهذا مبممالل في م  ،فثمممة
دوافع أخمر تمدفع ا مان فمي همذه الحيماة ،مثمل :المدوافع المعرفيمة،
والعلميمممممة ،والدينيمممممة ،والثقافيمممممة ،وال ياسمممممية  ،وغيمممممر لممممم ممممممن
الدوافع.وللتمثيل ،فالفنان الفقيمر الامائع يرسمم لوحاتم الفنيمة ممن أجمل
الحصممول علممى لقمممة النبمم ،لي ممتايب لحمماف ،الاممو  ،ولمميس ألهممدال
جن ية مح ة.
48

- Erikson E.H: Adolescence et crise, enquête de l'identité,
Flammarion, Paris, 1972.
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الفرع الخامس :النظرية اإلثنولوجية والثقافية
تنطلممق الباحثممة األمريكيممة مارغريممت ميممد )Marguerite Mead
مممن مقاربممة فقافيممة واجتماعيممة ولفنوغرافيممة فممي دراسممتها لظمماهرة
المراهقة ،فقمد اعتبمرت همذه الظماهرة تاجما للبيئمة والماتممع وطبيعمة
الثقافممة ال ممائدة.بمعنى ل ا ا ممت المراهقممة فممي الماتمعممات الصممناعية
المتح رة فتمرة أ ممة واضمطرا وقلمق وتموتر ،ف هما فتمرة طبيعيمة
وعادية  ،ولي ت أ ثر اضطرابا من الفترات ال ابقة أو الالحقة التمي
يمر بها الطفل في الماتمعات البدائية ،والسيما جم،ر سماموا . 49أي:
تنتلممف المراهقممة مممن بيئممة اجتماعيممة وفقافيممة للممى أخممر  ،فالمراهقممة
التممي تعرفهمما الواليممات المتحممدة األمريكيممة لي ممت هممي المراهقممة التممي
يعيشممها أفممراد الماتمعممات التقليديممة؛ ألن الحيمماة فممي هممذه الماتمعممات
ب مميطة وعاديممة وغيممر معقممدة ،علممى عكممس الحيمماة فممي الماتمعممات
الصممناعية الرأسمممالية التممي ت ممتوجب مممن المراهممق أن يعممي فتممرة
طويلممة مممن القلممق واالضممطرا والتمموتر ريثممما يحصممل علممى العمممل؛
مما يولد لدي مشا ل ع وية و ف ية واجتماعية خطيمرة  ،همي تماج
هذا اال تظار والترقب والبحث عن الم تقبل المنشود.
ويعنممممي هممممذا أن الدراسممممات الثقافيممممة األمريكيممممة ا ممممت تقممممارن بممممين
الماتمعات البدائية التمي تنلمو ممن المراهقمة والماتمعمات المعاصمرة
التي تفر على المراهق تكوينا بيروقراطيا وعلميا وتقنيا ولعالميا
عميقمما بغيممة الحصممول علممى مكا ممة اجتماعيممة مناسممبة .ولمميس المهممم -
هنا -هو البلوغ الفي،يولوجي ،بل يف ينظر الماتمع للى المراهق.
وفمة باحثون أمريكيون خرون اهتموا بمقاربة المراهقة من الوجهمة
الثقافية  ،أمثمال :هورلموك  ،)Hurlockو مول  ،)Coleوجيرسميلد
...)Jersild
الفرع السادس :النظريـــة الماركسيــة
لقد تر ت المار ية ال وفياتية تافيرا بيرا في سيولوجية المراهقة،
ما اد ل عند بوليت،ر  )Politzerالذي تمثل المقاربة المادية
الادلية في تف ير التطور النمائي لد المراهق .وقد تحدث
49

-Mead M: Sex and temperament in the primitive societies,
New York, Morrow, 1960.
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فيكوت كي  )Vygotskijذل عن تطور الفرد ف يا في عالقة
بمنتوجات الثقافية التي يحققها في حيات عبر العمل.
ويمكن الحديث عن رنصيات أخر أفرت في هذه النظرية  ،مثل:
ليو تيف  )Leontjevوباقي أع اا المدرسة ال وفياتية
المار ية.
ومن هنا ،تدرن هذه النظرية المراهقة في ظل عواملها
ال وسيوتارينية وال ياسية واالقتصادية  ،برصد صيرورتها
التطورية في ظل أجواا الصرا الطبقي واالجتماعي .
الفرع السابع :السيكولوجيا التكوينية
ظهرت ال يكولوجيا التكوينيمة فمي منتصمف القمرن العشمرين ،متمافرة
في ل بالبنيوية الل ا ية ،وممؤفرة فمي البنيويمة التكوينيمة التمي تمثلهما
لوسميان ولمدمان  )Lucien Goldmannفمي سمنوات ال متين ممن
القرن الماضي.
وممن هنما ،يمر جمان بياجيم  50)Jean Piagetورمريكت لينهيلمدر
 ،)Inhelderضمممن مقاربت م النف ممية التكوينيممة ،أن فتممرة المراهقممة
تت ممممم بالتاريممممد علممممى الصممممعيد الممممذهني ،والمنطقممممي ،والمممممذ ائي،
والمعرفممي .بمعنممى أن جممان بيمماجي قممد ر مم ،،فممي منتلممف دراسممات ،
علممى تبيممان يممف يتطممور التفكيممر عنممد الطفممل  ،مممن خممالل مممروره
بماموعممة مممن المراحممل العمريممة المنتلفممة ،و يممف يحقممق وعمما مممن
التممموا ن ممممع النمممارج عبمممر التفاعمممل البنيممموي التكمممويني بمممين المممذات
والموضو  ،أو بين الذ اا والبيئة؟!!!
وقد تمثل جان بياجي المالحظة العلمية المنظمة في تاارب العلمية،
حين رصد منتلف المراحل التي ان يمر بها طفل للى أن وصل
للى فترة المراهقة  .ما استررد أي ا بتعاليم فل فة ا ه األلما ي،
حينما بين أن الطفل ،في تعلم  ،ال يعتمد فقه على حواس  ،بل يشغل
أي ا قدرات العقلية والفطرية والمنطقية في ا ت ا المعرفة.
 - 50جكككان بياجيكككه 1896-1980م) همممو االبمممن األ بمممر لل وي مممري رفمممر بياجيممم
والفر ممية ريبيكمما جا ممون .ممان عممالم فممس وفيل مموفا سوي ممريا ،وقممد طممور ظريممة
التطور المعرفي عند األطفال ،فيما يعرل اين بعلم المعرفة الورافية.
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وبالتالي ،يعرل ماموعة من العمليات المنطقية البديهية ،مثل:
ال ببية ،وال،مان ،والمكان ،وديمومة األرياا...
ومن فم ،ير بياجي أن الذ اا اتج عن الترابه البنيوي بين النبرة
والن ج .ومن فم ،فالذ اا عبارة عن عمليات عقلية اضاة ،ت اعد
الطفل على التكيف والتاقلم لياابيا مع بيئت  .ويعني هذا أن الطفل
الذ ي هو الذي ي تعمل ماموعة من ا ستراتيايات العقلية
والمنطقية للتعامل مع بيئت تكيفا عبر طريقين هما :التمثيل
االستيعا ) والمالامة المشابهة).
ويقصد بالتمثيل استيعا خبرات البيئة عن طريق التحكم فيها أو
تغييرها ج،ئيا أو ليا لتحقيق و من التوا ن مع الواقع النارجي،
وهو بمثابة تعلم جديد .عالوة على مالامة النبرات القديمة
والمتشابهة مع الوقائع الاديدة في أفناا التعامل مع البيئة .ويعني
التوا ن عند بياجي ا اام الطفل عقليا وج ديا مع متطلبات
المحيه وبيئت .
وي ال للى هذا أن جان بياجي قد حدد أربع مراحل ف ية
وتربوية ،هي:
أوال ،المرحلة الحسية الحركية ،وتمتد من لحظة الميالد حتى ال نة
الثا ية؛
ثانيا ،مرحلة ما قب العمليات ،وتبتدئ من ال نة الثا ية حتى ال نة
ال ابعة؛
ثالثا ،مرحلة العمليات المادية أو الحسية ،وتبتدئ من ال نة ال ابعة
حتى ال نة الحادية عشرة؛
رابعا ،مرحلة التفكير المجرد ،وتبتدئ من ال نة الثا ية عشرة للى
بداية فترة المراهقة.
ويعني هذا أن الطفل ،في تعلم و موه العقلي والا دي ،ينتقل من
الم تو المح ون للى الم تو المارد.
ول ا ان الطفل مياال ،في تعلم  ،للى ماهو ح ي وحر ي ومشنص
وما د ،ف ن الفرد  ،في فترة المراهقة ،يميل للى التاريد والنيال
وا بدا واالبتكار.
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ويعني هذا أن ال يكولوجيا التكوينية قد قاربت فترة المراهقة من
منظور عقلي ،و هني ،ومعرفي؛ وقد ر ،ت ثيرا على ال يرورة
النمائية الذ ائية والعقلية .وبذل  ،فقد ا ت من المدارن األولى التي
مهدت لل يكولوجيا المعرفية في منتصف القرن العشرين.51
الفرع الثامن :النظريات السوسيولوجية
لقد هيمنت ال يكولوجيا الكالسيكية على حقل المراهقة لبان منتصمف
القرن العشرين ،سواا أ ا ت ظريات بيولوجية أوروبية أم ظريمات
اجتماعية وضعية أمريكية ،ف ن المشكل القمائم همو أن همذه النظريمات
لم تدرن مشا ل الشبا داخل الماتمع بشكل تطبيقي .لمذا ،سمارعت
ألما يمما للممى تمويممل البحمموث االجتماعيممة التممي تعنممى بدراسممة الشممبا
داخممممل الماتمممممع ،فممممي ضمممموا مقاربممممات س وسمممميولوجية مشنصممممة
وتارينية.
ومممن أهممم البمماحثين الممذين تبنمموا المقاربممة ال وسمميولوجية فممي دراس مة
الممممممراهقين والشمممممبا رالمممممف لينتمممممون  ،)LINTONوبارسمممممو ،
 ،)Parsonsولي ،شمممتات  ،)Eisenstadtو ولممممان ،)Colman
ومات،ا  ،)Matzaو ودمان ...)Godmann
وقد أضحت المقاربات ال وسيولوجية ،للى غاية سنوات ال تين ممن
القممرن الماضمممي ،ات منظمممور بنيممموي ووظيفممي ،همممدفها همممو لدمممماج
الشمممبا فمممي ح مممن الماتممممع ،خمممذة بعمممين االعتبمممار الصمممراعات
ال ياسمممية واالقتصمممادية واالجتماعيمممة وا يديولوجيمممة التمممي يعمممج بهممما
الماتمع.
الفرع التاسع :نظريــــة الالتمركـــز
ترتبه ظرية الالتمر م ،باوسموبيل  52)Ausubelالمذي ر م ،علمى
تطور األ ا ،واال طالق من العواممل المتعمددة التمي تمتحكم فمي تطمور
51

- Piaget J:La psychologie de l'enfant, Que sais-je? P.U.F,
Paris, 1973.
52

- David Paul Ausubel: Theory and problems of adolescent
development, Grune & Stratton, 1954.
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المراهقممة ،وتبممدأ أول مرحلممة مممن مراحممل المراهقممة بممالتمر  ،علممى
األسرة ابتداا من الطفولة األولى ،بالبحث عن األ ا بموافقة الوالمدين.
وبعد ل  ،ين لخ المراهق عن تمر  ،األ ا ،عندما ينتقل من الطفولمة
للممى مرحلممة الررممد ،والميممل حممو الالتمر مم ،باالعتممماد علممى الممذات،
والميل حو االستقاللية الشنصية .ويعنمي همذا ضمرورة اال تقمال ممن
التبعية للى االستقاللية.
وبالتممالي ،فثمممة ماموعممة مممن العوامممل التممي تممتحكم فممي هممذا التطممور
والتحممممول ،مثممممل :عامممممل البلمممموغ ،والعامممممل االجتممممماعي ،والعامممممل
المعرفي ،والعامل النف ي ،والعامل الثقافي...
الفرع العادر :سيكولوجية دورة الحياة
تممدرن هممذه النظريممة المراهقممة فممي ارتباطهمما بممدورة الحيمماة الكاملممة
لإل مممان ،بمراعممماة الطفولممممة ،والرجولمممة ،والشمممينوخة .بمعنممممى أن
المراهقمممة اليمكمممن فصممملها عمممن بممماقي المراحمممل الحيويمممة األخمممر ،
والسيما مرحلة الشينوخة والموت .أي :البد من اال طالق من فكمرة
لية راملة لحياة الفرد من الميالد للى الموت.
وممممن أهمممم ممثلمممي همممذا التوجممم امممد :تيتيمممنس  ،)Tetensو مممارو
 ،)Carusو وتيليم  )Queteletالممذي ألم علممى دراسممة الفممرد فممي
وجممممممممممممممممموده الكلمممممممممممممممممي ،وهولينممممممممممممممممموورث ،)Hollingworth
وبممممممموهلر  ،)Bühlerوبري مممممممي  ،)Presseyوجممممممما ي ،)Janey
و وهلن …)Kuhlen
الفرع الحادي عشر :نـــظرية المجال
يمدرن كككورت لككوين ( 53 Levin K.المراهقممة فممي ضمموا منظممور
مممقي لمممي علمممى غمممرار النظريمممة الاشمممطلتية ،علمممى أسمممان وجمممود
ماموعة من العوامل القريبة والبعيدة التي تتفاعل ليا بشمكل مقي،
فتؤفر في حيماة المراهمق لياابما وسملبا  ،بمراعماة العواممل الع موية،
والنف ية  ،والذهنية ،واالجتماعية ،والفي يولوجية...
وأ ثر من هذا ير ليفمين أن ال ملوك الع موي تماج لتفاعمل دينمامي
بين الشنص ووسط  .ومن فم ،فالمراهق جها ف مي موحمد و لمي،
- Levin Kurt: Field theory in social science, New York, 1951.
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تتحكم في عواممل داخليمة وعواممل خارجيمة ،فمي لطمار فنائيمة التمافير
والتافر.
الفرع الثاني عشر :نظريــــة ألبورت
ممما يهممم ألبمممورت  54)Alportهممو تتبممع تطمممور الممذات أو األ ممما  ،أو
تطمممور الشنصمممية ،واليهمممم تطمممور الاا مممب الان مممي لمممد الطفمممل
والمراهق ما لد فرويد .بمعنى أن األ ا هي التي ت مهم فمي تطموير
الشنصية من الطفولة حو المراهقة .ومن فم ،يهتم الفرد بذات ثيمرا
عند وصول للى فترة البلوغ والمراهقة  ،محماوال لفباتهما ،أوتا يمدها،
أو الدفا عن استقالليتها باميع ال بل المتاحة.
وقد رصد ألبمورت تطمور المذات عبمر سميرورة ممن المراحمل ،ابتمداا
ممن مرحلمة الطفولمة حتمى مرحلمة المراهقمة والشمبا ؛ ل يتحمدث فممي
البدايممة عممن الممذات الا مممية ،فمرحلممة هويممة الممذات ،فممم مرحلممة تا ي مد
الممذات وتثبيتهمما ،فممم مرحلممة تعميممق الممذات وتوسمميعها فممي المممد  ،فممم
مرحلة صورة الذات ،فم مرحلمة المذات العقليمة أو المذات العارفمة ،فمم
مرحلة المراهقة واستقاللية الذات.
ومممن فممم ،فمرحلممة المراهقممة هممي مرحلممة تعيممد فيهمما دورة النمممو
هاجس الذات من جديد ت مع فمي بمؤرة االهتممام أو الصمدارة .ول ا
ان العامل البيولوجي والع وي هو الذي أيق الشعور بالمذات لمد
الطفل في رهوره األولى  ،ف ن هذا العاممل يشمكل ممن جديمد  -ب مبب
ما ي في من تغيمرات مفاجئمة علمى الشمنص فمي سمن البلموغ-عمامال
مهما في لفارة االهتمام بالذات وتقصي جوا بها ومكو اتها.
ي ال للى العاممل الع موي همذا ممو القمو والقمدرات العقليمة لمد
الفرد ،والتي أصبحت قادرة على ممارسمة أرمد العمليمات العقليمة قموة
وتقيدا وتاريدا ،فهذه المعطيات لها تاعل الفكمر ينعكمف علمى اتم .
فتغدو مشكلة الذات أو مشكلة الهوية الذاتية محطة رئي مية يحمه فيهما
الفمممرد رحالممم  ،غيمممر أن همممذه الممممرة يرافقممم فمممي همممذا البحمممث العممم،م
والتصمميم علممى مم ،االعتممرال بهمما وتحقيممق مكممان لهمما ،ضمممن بقيممة
الذوات االجتماعية األخمر  ،خاصمة تلم المذوات التمي مان بماألمس
54

-Alport G.W: Structure et développement de la personnalité,
Neuchâtel, Delachaux et Niestele, 1970.
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ظال أو مارد رب لها.والواقع أ لما سار ايخرون للمى اسمتقبال
هممذه الممذات أو الكينو ممة الاديممدة واالعتممرال بهمما وا قممرار لهمما بحممق
الوجمممود واال تمممماا ،لمممما سممماهم لممم فمممي لخمممماد الصمممرا وتهدئمممة
النفس.أما ل ا وقفوا لهذه الذات بالمرصماد ،ف هما تتنمذ أسماليب للمدفا
55
عن ف ها لتحقيق هذه الذات باساليب ملتوية.
وتاسي مما علممى ماسممبق ،فقممد خ ممعت المراهقممة لتصممورات فل ممفية،
وتارينيممممممة ،وبيولوجيممممممة ،وفي،يولوجيممممممة ،و ف ممممممية ،واجتماعيممممممة،
ولفنولوجيمممة ،وليديولوجيمممة ،بتمثمممل ماموعمممة ممممن المنممماهج الكميمممة
والكيفية .وتعتمد المناهج الكمية على التاريمب والتكمميم وا حصماا.
في حين ،ت متند المنماهج الكيفيمة للمى المقاربمات ا لينيكيمة العياديمة
أو ال ريرية ) والتارينية .
وهكذا ،يتارج البحث في المراهقة بين الذاتيمة والموضموعية ،وبمين
الدراسممة الكميممة والكيفيممة .ف ممال عممن تنممو المقارب مات والتصممورات
النظرية والتطبيقية.
المطلب السادس :مواقف علم النفس من المراهقة
يمكممن الحممديث عممن ممموقفين ل اا المراهقممة باعتبارهمما مشممكلة حممادة:
موقف يعتبر المراهقة فترة أ ممة واضمطرا وتموتر ،وموقمف يمر
المراهقة فترة عادية.
وممممن جهمممة أخمممر  ،هنممماك موقفمممان خمممران يتعلقمممان بممممد اتصمممال
المراهقمممة بالمراحمممل ال مممابقة وا فصمممالها عنهممما ،فهنممماك ممممن يثبمممت
ا فصالها  ،وهناك من يؤ د اتصالها البنيوي والن قي.
الفرع األول :المراهقة فترة أزمة وتوتر واضطراب
يممر علممم الممنفس التقليممدي أن المراهقممة هممي فتممرة أ مممة واضممطرا
وتمموتر بامتيمما  .لممذا ،سممميت هممذه الفتممرة با مممة المراهقممة .وقممد هممب
ستا لي هول  )S.Hallللى أن المراهقمة همي فتمرة أ ممة واضمطرا
وتوتر وقلق ،فهي أرب بعاصفة حمادة تمؤفر سملبا فمي المراهمق .وفمي
همممذا الصمممدد ،يقمممول :لن المراهقمممة مولمممد جديمممد للفمممرد ،وهمممي فتمممرة

 - 55أحمد أو ي :ف  ،ف.49:
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عواصمممف وتممموتر ورمممدة ،تظهمممر فيهممما للمممى الوجمممود أعلمممى ال ممممات
ا ا ية وأقواها .56
وير يمو ج  )Yungأن المراهقمة فتمرة المميالد النف مي المصمحو
بتغيمرات ج مممية تبممر األ مما ،بممالرغم مممن جهممل المراهممق بهمما ،وعنممد
سويف  )Sweefفترة تنبي الشعور بالذات.
وير الباحث المصري خليل مينائيل معو أن مرحلة المراهقمة
وما يصاحبها ممن تغيمرات يمكمن تشمبيهها بعاصمفة تحممل الكثيمر ممن
األتربة والرمال أو بثورة بر ان هو م،يج من عموالم متعمددة ،يمكمن
تحليلهممما للمممى عناصمممر أربعمممة ،تتفاعمممل بع مممها ممممع بعممم  ،وهمممي:
العنصممممر اال فعممممالي ،والعنصممممر االجتممممماعي ،والعنصممممر العقلممممي،
57
والعنصر الان ي.
ويم ر الممد تور سميد خيممر ه أن همذه الفتممرة تتميم ،با همما فتمرة تغيممر
رامل في جميع جوا ب النمو .ففيها يحدث تغير فمي أهمدال المراهمق
فممي مامماالت الن ممج اال فعممالي العممام ،واالهتمممام بممالانس ايخممر،
والن مممج االجتمممماعي العمممام ،والنممم،و حمممو االسمممتقالل ،والن مممج
العقلممي ،واختيممار المهنممة  ،واسممتندام أوقممات الفممراغ ،وفل ممفة الحيمماة،
والتعرل على الذات.ومن فمم ،ي مطر اتم،ان الشنصمية  ،ويرتفمع
م مممتو توترهممما  ،بحيمممث تصمممب معرضمممة لال فامممارات اال فعاليمممة
المتتاليممة  ،وتنتممل عالقاتهمما االجتماعيممة باع مماا األسممرة وأصممدقاا
المدرسة.فيصب المراهق ح اسا بصفة خاصة لنقد مالئ األصمغر
من م سممنا ،م ممتعدا ألن يتنممذ اتااهممات متطرفممة ،خامموال ا ،عممات
عدوا يمممة ،فمممي صمممرا دائمممم بمممين االتااهمممات والقممميم والمثمممل العليممما
58
وأساليب الحياة المنتلفة.
وهكذا ،يتبين لنا أن فترة المراهقة عند ثير ممن البماحثين والدارسمين
هي فترة أ مة ،وتوتر ،وقلق ،واضطرا .
 - 56قال عن محمد أيو الشحيمي :ف  ،ف.211:
 - 57خليممل مينائيممل معممو  :دراسككة مقارنككة فككي مشكككالت المككراهقين فككي المككدن
واألرياف ،دار المعارل ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1971م ،ف.72:
 58د .سمميد خيممر ه :بحككوث نفسككية وتربويككة ،دار النه ممة العربيممة ،بيممروت ،لبنممان،
الطبعة األولى سنة 1981م ،ف.151:
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الفرع الثاني :المراهقة فترة ةبيعية وعادية
ينفممي علممم الممنفس الحممديث أن تكممون المراهقممة بهممذا التوصمميف المبممالل
في م  ،بممل هممي مرحلممة طبيعيممة يمممر بهمما ا ممان فممي ممموه الا ممدي
والنف مممي واالجتمممماعي واال فعمممالي اسمممتعدادا لال تقمممال للمممى مرحلمممة
الرجولمة .وفممي همذا ،النطمماق ،يقمول محمممد أيمو رممحيمي :يممرف
علم النفس الحديث مقولة أن المراهقة فورة وعاصفة ،غالبا ما تكمون
مصممحوبة بمظمماهر سمملو ية تممدل علممى اال حممرال أو سمموا التوافممق،
وير أ ها حاالت عارضة  ،وما يالح من تمرد وفورة ليس سمو
تياممة لممما يصممادف الفتممى مممن مواقممف صمملبة مممن األهممل والمدرسممين،
تصطدم برغباتم  ،وتحمول دون تحقيقهما ،وبمذل تكمون همذه العاصمفة
تياة مواقف لحباطية من البيت والمدرسة والماتمع.
ولقد شف علم النفس الحديث على أ يمكن استغالل طاقة النمو في
هذه المرحلمة لصمال المراهمق ف م  ،واسمتندامها فمي تنميمة قدراتم
59
و يا ورنصيت .
وقد بينت األبحماث األ ثروبولوجيمة أن فتمرة المراهقمة -عنمد الشمعو
البدائية -سهلة وخالية تقريبا ممن المشمكالت ،وهمذا مايشمير للمى أن
األ مممات الناتاممة عممن المراهقممة فممي ماتمعنمما هممي تمماج القيممود التممي
تفرضها الح ارة.
علم النفس القديم مان ينظمر للمى المراهقمة باعتبارهما بالفعمل عاصمفة
هوجمماا ،ياممب العمممل علممى تانبه ما ب قامممة الحممواج ،الم ممادة ،و ممان
يراهمما م ممتقلة عممن بمماقي مراحممل العمر.فممي حممين ،ينظممر علممم الممنفس
الحممديث للممى الم ممالة ظممرة أخممر  ،فيراهمما غيممر م ممتقلة ،بممل هممي
مرتبطة تماما بالمرحلمة التمي سمبقتها وبتلم التمي تليهما ،وينظمر لليهما
علممى أ همما صمملة الوصممل أو القنطمرة أو المعبممر ممما بممين عممالم الطفولممة
60
وعالم الررد.
وتبقممى دراسممة مارجريممت ميممد  )Marguerite Meadمممن أهمممم
الدراسممات األ ثروبولوجيممة فممي هممذا الماممال ،وقممد أجممرت بحثهمما فممي
 - 59د .محمممد أيمممو رممحيمي :دور علكككم الككنفس فكككي الحيككاة المدرسكككية ،دار الفكمممر
اللبنا ي ،بيروت ،الطبعة األولى 1994م ،ف.204:
 - 60د .محمد أيو رحيمي :دور علم النفس في الحياة المدرسية ،ف.213-212:
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غينيممما الاديمممدة  ،بمممالتر ي ،علمممى قبائمممل الما مممان) ،وقمممد اعتبمممرت
المراهقممة فتممرة عاديممة وطبيعيممة مقار ممة بماتمعاتنمما المتح ممرة التممي
تتا م فيها المراهقة .بيد أن هذه المراهقة البدائية تمر بطقون معينمة.
وفي هذا  ،تقول ميمد :عنمد بلموغ الفتمى سمن المراهقمة يقمام لم حفمل،
يثقممب في م أ مماه ،وياممري اسممتعداد بيممر جممراا هممذا الحفممل ،ويعلممم
المراهق بذك فيثور ،ويرف  ،فيحاول والده لقناع بان هذه التاربمة
عادية ،وقد مر بها جميع أتراب وأقربائم  ،واألقمار يح مرون همذه
الحفلة ،وتقام وليممة تقمدم فيهما األطعممة  ،ويلمبس الفتمى أفنمر ماعنمده
من مالبس ،وي،ين رقبت باسمنان الكلمب ،ويالمس باموار أبيم باديمة
واسممتقامة مصممحوبة بممبع الناممل والفنممار ،وهممذا الحفممل مقصممور
علممى الكبممار ،الي ممم بح مموره لرفاق م م من هممم فممي سممن  ،وي ممم
61
لألطفال بح وره.
ويعنممي هممذا أن فمممة ماتمعممات تعممرل المراهقممة ،وماتمعممات أخممر
التعرفها .ومن احية أخر  ،قد تكون المراهقة فترة عاديمة فمي حيماة
ا ان .وبالتالي ،ال تصل للى روة القلق ،واأل مة ،واالضطرا .
الفرع الثالث :المراهقة فترة أزمة وتوتر ،ولكن ليست عامة
يممممر أحمممممد عمممم،ت راجمممم أن فتممممرة المراهقممممة  ،عنممممد الشممممعو
المتح ممرة ،هممي فتممرة أ مممة وقلممق وتمموتر ،وتبممدأ رممديدة فممي بممدايتها
حتى تنفت بشكل تدرياي عندما يصل المراهق ال وي للى هايتهما،
وبال ممبه مممع فتممرة االسممتعداد للممدخول فممي مرحلممة الرجولممة .وتتمثممل
أسبا هذه األ مة في رعور المراهق بالنول والقلق؛ أل قادم للمى
عالم ياهل ثيرا ،تنقصم التاربمة والحكممة والنبمرة ،وينمال علمى
ف من ال غوط الان ية ،ورغبتم العارممة فمي التحمرر ممن ربماط
األسرة .اهيم عمن تقلبمات م،اجيمة ظماهرة ،تارجحم بمين الحممان
والفتممممور ،والرحمممممة والق مممموة ،والمحافظممممة والتطممممرل ،والرويممممة
واال مممدفا  ،وال مممح والبكممماا ،وال ممميطرة والن مممو  ...ما تظهمممر
مشممممكالت سمممملو ية مممممن أخطرهمممما :التمممممرد ،والعنممممف ،والشممممغب،

 - 61ا ظر خليل معو

 :ف  ،ف.45:
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والعممدوان ،واال ممحا  ،واال طممواا ،والع،لممة ،والهممر المممادي أو
النف ي من العالم...
وتنشممما همممذه األ ممممة عمممن ت مممافر ماموعمممة ممممن العواممممل الا ممممية
والنف ية واالجتماعية المنتلفة ...ومن هنا ،ير أحمد ع،ت راجم
أن أ مة المراهقة عند الشمعو المتح مرة لي مت عاممة ،فهنماك ممن
المراهقين من يمر بها بشمكل عماد وطبيعمي .وفمي همذا ال مياق ،يقمول
هذا الباحث :وال ريد أن قول :لن ل مراهق يممر با ممة علمى همذه
الدرجممة مممن الشممدة.فمن المممراهقين مممن ي ممتايب لمرحلممة المراهقممة
اسممتاابة واقعيممة موفقممة اللفممراط فيهمما والتفممريه .ل ممما يتوقممف ممو
األ مة وردتها على عوامل ثيرة منها االستعداد الفطمري للمراهمق،
و ممو تربيت م فممي الطفولممة  ،وممما ارتطممم ب م مممن صممدمات فممي مطلممع
62
المراهقة ،وما يلقاه من م ا دة وتوجي لبان هذه المرحلة.
ويعني هذا أن المراهقة لي ت دائما فترة أ مة واضطرا وتوتر في
الماتمعممات الحديثممة المعقممدة والمر بممة ،بممل قممد ياتا همما المراهقممون
بشكل عادي وطبيعي.
الفرع الرابع :المراهقة فترة نمائية مستقلة
ير بعم الدارسمين أن المراهقمة مرحلمة مائيمة و ف مية جديمدة ،أو
بمثابممممة ممممميالد جديممممد ،مثممممل :سممممتا لي هممممول ،ويو ممممل ،وجممممان جمممماك
روسو...بمعنى أن المراهقة تنفصمل عمن المراحمل الطفوليمة ال مابقة،
والعالقممة لهمما بهمما .والممدليل علممى ل م أن المراهممق يحممس بتغيممرات
ع مموية و ف ممية واجتماعيممة منتلفممة ،تاعممل منمم ائنمما يتامممل اتمم
وج ده والعالم الذي يحيه بم بشمكل م متمر ودائمم .بمل يمكمن القمول:
لن المراهقممة فتممرة ممميالد وا بعمماث جديممد ،وا تقممال حقيقممي مممن عممالم
الطفولة للى عالم الرجولة.
الفرع الخامس :المراهقة فترة نمائية متصلة
ل ا ان هناك بع الدارسين الذين يعتبرون المراهقة مرحلمة مائيمة
و ف ممية جديممدة  ،أو بمثابممة ممميالد جديممد ،مثممل :سممتا لي هممول ويو ممل
وروسو ،ف ن هناك من يعتبرهما مرحلمة غيمر م متقلة ،بمل همي تكملمة
 - 62أحمد ع،ت راج  :أصول علم النفس ،المكتب المصري الحمديث ،ا سمكندرية،
مصر ،الطبعة الثامنة 1970م ،ف.436:
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طبيعية وعادية للمراحمل النمائيمة ال مابقة .وأ ثمر ممن همذا ،فهمي عنمد
فرويممد امتممداد للطفولممة؛ ل اليمكممن فهممم ثيممر مممن المشمما ل النف ممية
وتف مميرها لال فممي ضمموا مرحلممة الطفولممة .ويعنممي هممذا أن المراهقممة
سيرورة مائية متكاملة الحلقات مع الفتمرات ال مابقة والالحقمة .وممن
فممم ،فلي ممت فمممة أيممة قطيعممة أو همموة فاصمملة بممين منتلممف المراحممل
النمائية التي يمر بها الفرد البشري .وهذا ماتؤ ده مذل سميكولوجيا
دورة الحياة على أسمان أن المراهقمة مرتبطمة بمنتلمف مراحمل حيماة
ا ممان؛ ل اليمكممن الحممديث عنهمما بمعمم،ل عممن الطفولممة ،والرجولممة،
والكهولة.
المطلب السابع :خصائـــص المراهقـــة
فمة ماموعة من التحوالت التي تنتا المراهق فمي أفنماا ا تقالم ممن
عممالم الطفولممة للممى عممالم الن ممج والرجولممة  ،وتتمثممل فممي التحمموالت
البيولوجية والفي،يولوجية ،والتحوالت النف ية ،والتحوالت الان مية،
والتحوالت العقلية ،والتحوالت اال فعالية ،والتحوالت االجتماعية...
وي ممتند مممو الفممرد للممى ماموعممة مممن العوامممل األساسممية هممي :عامممل
الورافممة ،والتكوينممات الع مموية ،والغممذاا ،وعامممل البيئممة والماتمممع
والثقافممة .وه مذه العوامممل هممي التممي تممتحكم فممي المراهقممة بشممكل مممن
األركال.
الفرع األول :الخصائص النمائية والعضوية
تحمممدث  ،فمممي فتمممرة المراهقمممة ،ماموعمممة ممممن التحممموالت الع ممموية
والفي،يولوجيممة التممي تغيممر بنيممة المراهممق جممذريا؛ ل تنقل م مممن فتممرة
الطفولممة للممى فتممرة الرجولممة  ،وتمممس هممذه التحمموالت البنيممة الا ممدية،
والبنية التناسلية ،وبنية الوج  ،والبنية الدماغية والعصبية...
ومممن بممين التحمموالت الع مموية التممي تلحممق بممالمراهق سممرعة النمممو
الع وي والا دي الذي يشب مو الطفل خالل الت عة أرهر األولمى
بعد ميالده .ويالح أن همذا النممو يتحقمق قبمل سمنة ممن فتمرة البلموغ،
بات ممما الكتفمممين والمنكبمممين ،وظهمممور رمممعر المممذقن واللحيمممة والعا مممة
وا به ،وتغير الصوت من الرقمة للمى الغلظمة ،وتغيمر مالمم الوجم
بمممالتنلص ممممن المالمممم الطفوليمممة واأل ثويمممة  ،وا ت ممما المالمممم
الذ وريممة ،وات مما الابه مة والفكممين ،وا تفممان األ ممف ،وامتممداد القامممة
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وال مماقين واألطمممرال والع ممالت بشمممكل سممريع ،وا امممذا الهيكمممل
العظمممي حممو األعلممى ،و مممو جهمما ه التناسمملي ،و ممج النصمميتين،
وبدايممة ا فممرا ات المنويممة .وبالتممالي ،قممدرة المراهممق علممى التناسممل
وا خصممما وا اممما  .وال مممبب فمممي لممم يعمممود للمممى شممماط الغمممدة
الننامية والغمدة الان مية .عمالوة علمى ميلم للمى النفمة وال مرعة فمي
الحر ة.
أما فيما ينص البنت المراهقة ،فهي أطول قامة وأفقمل و ما مقار مة
بالذ ور  ،ويتحقق ل من ال ن الحادية عشرة للمى الرابعمة عشمرة .
ممما يتا ممد عنممدها البلمموغ فممي وقممت مبكممر مقار ممة بالممذ ر؛ ل تتميمم،
مراهقتها بالطمث  ،أو الدورة الشمهرية ،أو وجمود دم الحمي  .وتبمدأ
العممادة الشممهرية بنمم،ول دم الحممي حمموالي ال ممنة الثالممث عشممرة ،فممم
ا قطاعم مؤقتمما ،ليبممدأ م مار الممدورة بشممكل عماد وطبيعممي .ممما تتميم،
مراهقممة البنمممت بممماطراد موهممما ال مممريع ج مممديا وع مممويا ،وات ممما
أردافهمما وأعلممى الفنممذين ،واسممتدارة حوضممها ،وقابليتهمما لإلخصمما
والحمممل ،وتنمماو المبي ممين علممى لفممرا البوي ممة ،وبممرو الثممديين
و توئهما ،والتمي ،بالمالم األ ثوية...
الفرع الثاني :الخصائـــص النفسيـــة
تحممدث التحمموالت الع مموية والفي مميولوجية -لممد المراهممق بصممفة
عاممممة -ماموعمممة ممممن التغيمممرات النف مممية الشمممعورية والالرمممعوية،
ا ح ممان بنممو مممن الشممعور الغممام والم ممطر والالمتمموا ن؛
ب بب عدم فهم تل التغيرات فهما حقيقيا ،والشعور ذل بتغيمر اتم
في،يولوجيمما وع ممويا؛ مممما يممؤفر ل م فممي ف مميت لياابمما أو سمملبا.
اهيم عممن االضمطرا الممذي تحدفم فممي أفنماا لدراك المراهممق لذاتم
وج مممده؛ ممممما يولمممد لديممم  ،فمممي ثيمممر ممممن األحيمممان ،حممماالت التممموتر
والصرا واال قبا والتهيج اال فعالي ،والشعور بالنقص...
ول ا توسلنا بالنظريات النف ية ،ف ن مرحلة المراهقمة -ح مب فرويمد-
همممي مرحلمممة الان مممية الرارمممدة ،فبعمممد المرحلمممة الفميمممة ،والمرحلمممة
الشمممرجية ،والمرحلمممة الق ممميبية ،ومرحلمممة الكممممون الان مممي ،تبمممدأ
الغرائمم ،الان ممية فممي تفتقهمما بشممكل جلممي مممع فتممرة البلمموغ؛ل يكممون
المراهق قادرا على االتصال الان مي الطبيعمي ممع الفمرد ايخمر ممن
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غير جن لتحقيق لذت الشبقية .وبالتالي ،تتقماطع لديم الميمول الفميمة
والشرجية مع الميول الان ية فمي همذه الفتمرة بالمذات .ويعنمي همذا أن
الحياة الان ية الحقيقية تبدأ مع فترة المراهقة بالذات.63
ويممذهب لريك ممون  )Ericssonللممى أن مرحلممة المراهقممة تتميمم- ،
على م تو الشعور واأل ا -بتنميمة الهويمة واالسمتقاللية واالعتمرال
بالشنصممممية ،وتحقيممممق الن ممممج الان ممممي ،ومواجهممممة منتلممممف ردود
االرناف ايخرين من أجل تحصيل الهوية الحقيقية.
مراح النمو النفسي حسب "فرويد" و "إريكسون"
المراح النفسية – الجنسية
لدى فرويد

السن

المرحلة الفمية:
تعطي المرحلة الفمية أ بر
لربا ح ي.
لن التاار المؤلمة التي
تترتب عن التثبيت في هذا
الم تو قد تؤدي للى الاشع
وحب الملكية.

وتؤدي النبرات المؤلمة التي
تترتب عن التثبيت في هذا

المراح النفسية – االجتماعية
لدى إريكسون
الثقة في مقاب عدم الثقة:

مكككككككككككن
الككوالدة
إلككككككككككى
السكككككنة
األولى

العناية التامة والعطف الحقيقي
ياعالن الطفل يدرك العالم بوصف
مكا ا منا.
أما العناية الناقصة والرف
فتؤديان للى النول وعدم الثقة.

المرحلة الشرجية:
في هذه المرحلة ،تعطي
المناطق الشرجية والبولية
لرباعا ح يا بيرا.

64

اإلحساس باالستقالل في مقاب
الشك:
مكككككككككككن
سكككنتين
إلككككككككككى
ثكككككككالث
سنوات

لن المناسبات التي تتي للطفل
فرف القيام بتاار خاصة تتفق
مع ليقاع وأسلو سلو تؤدي
للى االستقالل ،وتؤدي ب الحماية
ال،ائدة أو قص االعتماد للى الش

 - 63سيغمو د فرويد :خمسة دروس في التحلي النفسي ،ترجمة :جورج طرابيشمي،
دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1986 ،م.
 - 64قال عن أحمد او ي :ف  ،ف.43-42:
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في مهارات  ،وفقدان القدرة على
ال يطرة على ات  ،وال يطرة
على محيط .

الم تو للى القذارة أو النظافة
المبالل فيها أو للى ال،هد في
األ ل.

المرحلة القضيبية:
تعطي المنطقة الق يبية لرباعا
ح يا.
وتؤدي النبرات المؤلمة التي
تترتب عن التثبيت للى أدوار
جن ية را ة.

مكككككككككككن
ثكككككككالث
سنوات
إلككككككككككى
أربكككككككع
سنوات

المرحلة األوديبية:
يتنذ األبناا من الانس ايخر
موضوعا لإلربا الح ي؛
الشيا الذي يؤدي للى اعتبار
األ  ،من الانس ف ،
مناف ا.

مكككككككككككن
أربكككككككع
سنوات
إلككككككككككى
خمككككس
سنوات

وتؤدي النبرات المؤلمة التي
ت بب التثبيت في هذه المرحلة
للى تكوين فكر متمي.،
مرحلة الكمون:
تحل عقدة أوديب بالتواجد مع
األ من الانس ف ،
والحصول على لربا بديل
للحاجات الح ية.

اإلحساس بالمبادأة في مقاب
الشعور بالذنب:
لن من الحرية للطفل لممارسة
النشاط ،والتحلي بالصبر لإلجابة
عن أسئلت  ،يؤدي للى المبادأة .أما
الحد من أ شطت  ،واتنا اتااه
عدم الصبر تااه أسئلت  ،فقد يؤدي
للى الشعور بالذ ب.

اإلحساس باإلنجاز واإلتمام:
من
خمس
سنوات
إلى
ست
سنوات
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الصناعة والعمل مقابل النقص)
لن الحصول على ا ن للت لم
بمنتلف ا اا ات ،والتشايع
على ل اا ها ،يؤدي للى روي
المبادرة .في حين لن تحديد النشاط
وعدم التشايع على ا اا والنقد

يؤدي للى الشعور بالنقص.

اإلحساس بالهوية
اضطراب الهوية .

مرحلة البلوغ:
لدماج تدمج) الن،اعات الح ية
المتعلقة بالمراحل ال ابقة في
الان ية التناسلية الموجودة
واألساسية.

مقاب

باالستمرارية،
االعترال
وبهوية الشنصية .وبمواجهة
اختالل ردود فعل منتلف
األرناف يؤدي للى تكوين
الهوية.
فترة
المراهقة

ويؤدي عدم القدرة على تكوين
النصائص
واستمرار
واستمرارها خالل لدراك
الذات للى اضطرا األدوار.

الفرع الثالث :الخصائص العقليـــــة
مممن المعممرول أن جممان بياجي م  )Jean Piagetقممد ق ممم التطممور
المعرفي والذهني والذ ائي لمد ا مان للمى أربمع مراحمل أساسمية،
تبممدأ مممن مرحلممة الطفولممة للممى مرحلممة المراهقممة ،وقممد ح مددها فممي :
المرحلة الح ية  -الحر ية من فترة المميالد للمى ال منتين) ،ومرحلمة
ماقبممل العمليممات الح ممية مممن ال ممنتين للممى سممبع سممنوات) ،ومرحلممة
العمليممات المشنصممة مممن سممبع للممى افنتممي عشممرة سممنة) ،ومرحلممة
العمليات الصورية من افنتي عشرة سنة للى مافوق).
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وتتميممم ،مرحلمممة المراهقمممة  -عنمممد جمممان بيممماجي -بناصمممية التاريمممد ،
والميل حو العمليات المنطقية ،واالبتعاد عن الفكر الح ي الملممون
العيممما ي  .)Concretوينتقمممل المممذ اا المنطقمممي والرياضمممي  -عنمممد
المراهمممق -ممممن مرحلمممة العمليمممات المشنصمممة حمممو البنممماا الصممموري
المنطقممممي ،أو ينتقممممل مممممن الطممممابع الح ممممي حممممو الطممممابع الرممممم،ي
المارد.ويعود ل للمى ال ميرورة الطبيعيمة للنممو المذهني والمعرفمي
الذي يتمافل -بنيويا -ممع النممو البيولموجي  ،وتطمور المحميه والبيئمة.
وبتعبيممر خممر ،يتطممور الممذ اا عنممد المراهممق باسممتنذام لغممة الرمممو
والذ اا المنطقي ،وليااد الحلول المناسبة للوضعيات التمي يطرحهما
المحيه النارجي.
أضمممف للمممى لممم أن الطفمممل  -فمممي همممذه المرحلمممة -يكت مممب ليمممات
االسمممممتدالل والبرهنمممممة واالفتمممممرا اسمممممتقراا واسمممممتنباطا ،ويحمممممل
الوضعيات الرياضية والمنطقية المعقدة ،ويميمل للمى التفكيمر الفل مفي
والن مقي .وياعلم همذا لم فممي تموا ن تممام مممع الطبيعمة أوالبيئممة التممي
تحيه بم م متندما فمي لم ماموعمة ممن العمليمات  ،مثمل :التكيمف،
والتممممممماقلم ،والممافلمممممممة ،واالسمممممممتيعا  ،والتوافمممممممق ،والموااممممممممة،
واال اام...
وفي همذا الصمدد ،يمر جمان بيماجي أن جميمع الكائنمات الحيمة لمديها
قابليمة فطريمة ياماد عالقمة توافمق أو تكيمف ممع البيئمة ممن خمالل ممما
ي مممى بككالتوازن .وهممذا التمموا ن هممو القابليممة الفطريممة لتهيئممة قممدرات
الفرد وخبرات لتحقيق أ بمر قمدر ممكمن ممن التكيكف .ويمكمن تعريمف
التمموا ن با م امماي الفممرد فممي توظيممف لمكا ات م مممع متطلبممات البيئممة
حول م  .وت مممى عمليممة االسممتاابة للبيئممة طبقمما للبنمماا المعرفممي للفممرد
بعملية التمثيك  ،والتمي تعتممد علمى مو التفاعمل بمين البنمى المعرفيمة
والبيئة الطبيعية  ،والبنى المعرفية المافلة في أي لحظة ل ما تشمل مما
أمكممن للكممائن الحممي اسككتيعابه وتمثلمم  .ومممن الواضمم أ مم ل ا ممان
التمثيممل هممو العمليممة المعرفيممة الوحيممدة ،فلممن يكممون هنمماك مممو عقلممي،
حيث لن الطفل سمول يعتممد فمي تمثيمل خبراتم علمى ا طمار المحمدد
لممما هممو مافممل فممي بنيتمم المعرفيممة .لممذا ،فمم ن العمليممة الثا يممة ت مممى
المواءمككة ،والموائمممة هممي العمليممة التممي بواسممطتها تتكيممف أو تتعممدل
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البنممى المعرفيممة ويحممدث مممن خاللهمما النمممو المعرفممي  .أي :لن عمليممة
التمثيممل ت ممم للكممائن الحممي لي ممتايب للموقممف الممراهن فممي ضمموا
المعرفة أو النبرات ال ابقة لدي  .وب بب النصائص الفريدة التمي ال
يمكن االسمتاابة لهما فمي ضموا المعرفمة ال مابقة وحمدها  ،ف م يمكمن
القول بان هذه النبرات الاديدة للفرد ت بب اضطرابا أو عدم تموا ن
في بنائ المعرفي في باد ا األمر  .فم ال تلبث أن تن ام وتتم،ن ممع
البناا المعرفي ،وبما أن التموا ن حاجمة فطريمة ،فم ن البنمى المعرفيمة
تتغيمممر لكمممي تتممموائم ممممع خصمممائص النبمممرات الاديمممدة أو المواقمممف
الاديدة .وبالتالي ،يحدث االتزان المعرفي  .وهذا التناق التمدرياي
فممي االعتممماد علممى البيئممة الطبيعيممة وال،يممادة فممي اسممتندام القممدرات أو
البنماا المعرفمي همو مما ي مممى باالسمتدخال ،وممع اسمتدخال قمدر أ بممر
65
من النبرات ،يصب التفكير أداة للتكيف مع البيئة .
و تتمي ،هذه المرحلة ذل بميل المراهق للى اال تباه من حيمث الممدة
والطول والعمق ،ما يتبين ل باالا حمين متابعتم لفميلم طويمل ،أو
مباراة في رة القمدم ،أو قصمة طويلمة م ترسملة .عمالوة علمى قدرتم
علمممى التنيمممل والتنييمممل والتمممذ ر وا بمممدا واالبتكمممار ،والميمممل للمممى
الشمممرود وأحمممالم اليقظمممة ،وا ثمممار ممممن المممرحالت وحمممب المغمممامرة
واالس متطال  ،والتحممرر مممن البممرامج الدراسممية ،والميممل للممى القممرااة
الحرة  ،والسيما قرااة الكتب العلمية والدينيمة ،وقمرااة رمعر الغم،ل،
وسما األغا ي الشبابية لد المذ ور ،أو سمما األغما ي الروما مية
عند ا اث.
ويالح م أن عممالم الطفممل ينتلممف عممن عممالم المراهممق  ،فالعممالم األول
عممالم محممدود وضمميق ،وم مميج بالح ممية والتشممنيص وا حيائيممة .فممي
حين ،يتمي ،العالم الثا ي بناصية التاريد والتنييل والتااو لمما همو
ح ي وعقلي .وفي هذا النطاق ،يقول أحمد أو ي أن العالم العقلمي
للمراهق ينتلف عن العالم العقلمي للطفمل ،ل لن عمالم المراهقمة أ ثمر
 - 65فتحي مصطفى ال،يات  :األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات ،
دار الوفممماا للطباعمممة والنشمممر والتو يمممع  ،المنصمممورة ،مصمممر ،الطبعمممة األولمممى سمممنة
1995م ،ف .188 – 185 :
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تناسمممقا وا تظاممممما وأ ثمممر معنويممممة وتاريمممدا مممممما ي مممم للمراهممممق
باالستمتا بالنشاط العقلي وق اا أوقات طويلمة فمي التفكيمر والتاممل
فممي م ممائل معنويممة ممالنير والف مميلة والشممااعة والعدالممة ومعنممى
الحياة .حتى ل يمكن القول بان مرحلة المراهقة هي مرحلمة الفل مفة
المعقلنمة  ،بعممد أن ا ممت فتممرة الطفولمة األولممى فتممرة الفل ممفة ال مما جة
والب مميطة .فاألسممئلة الفل ممفية التممي يلقيهمما طفممل الرابعممة أو النام ممة
يايبم عنهمما ايبمماا والمدرسممون فممي جميممع الحمماالت .بنممالل األسممئلة
الفل ممفية التممي تشممغل المراهممق فممي هممذه الفتممرة ،فهممي أسممئلة يطرحهمما
علممى ف م  ،ويبحممث فيهمما بقدرت م العقليممة .أل م لممم يعممد ل م الطفممل
المتقبل لكل ريا.لن المراهق يطري للنقا العقلي المباد ا النلقيمة
التممي تلقاهمما مممن قبممل ،ويت مماال عممن ضممرورتها .ما أ م يت مماال عممن
علل الكون والحياة وعن الدين وقيمتم الروحيمة واالجتماعيمة .وبقمدر
ممما ينمماق المراهممق هممذه الم ممائل بممالمنطق والعقممل ،ف م يؤ ممد ات م
ووجوده ممن خمالل همذا التفكيمر المذي يشمعره بمين رفاقم بقيمتم  .مما
يعمود للمى اتم بعمد ممل قما ينوضم وينتصمر فيم ليقمارن معرفتم
ووضممع الفكممري بوضممع الطفولممة وسممذاجتها.لهذا ،يممرف مممن اين
فصمماعدا اعتبمماره طفممال ،فهممو علممى اسممتعداد لمناقشممة األ واألسممتا
والصمممديق ،بمممل وتحمممدي همممؤالا جميعممما ل ا لمممم يعترفممموا لممم بمممالوجود
والقيمة.
ومممن خممالل تفاعممل المراهممق مممع منتلممف أفممراد ماتمع م واسممتندام
لإلمكا يممات والقممدرات العقليممة تتكممون اتااهات م وتتبلممور .فمممن خممالل
منتلممف المواقممف التممي ينبرهمما فممي ماتمع م تتكممون اتااهات م التممي
تتحكم في سلو وتوجه  .لهذا ،اد للمراهق في هذه الفترة وجهات
ظمممره الناصمممة التمممي يمممتحمس للمممدفا عنهممما فمممي منتلمممف المامممالس
66
واأل دية.
وعليم  ،تت ممم همذه المرحلممة بقمموة ا دراك والمالحظمة عنممد المراهممق،
و مممو قدرات م العقليممة والمعرفيممة والكفائيممة ،وات مما دماغ م الممذهني

 - 66أحمد أو ي :سيكولوجية المراهقة ،ف.23:
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والعصممبي والممذ ائي ،وقدرت م علممى التمثممل ،واالسممتيعا  ،والحف م ،
والبرهنة ،والتاريب ،والتنييل ،وا بدا  ،والتاريد.
الفرع الرابع :الخصائص االنفعاليـــة
تتميمم ،فتممرة المراهقممة بممالقلق واالضممطرا والتمموتر الشممديد؛ ب ممبب
التغيممرات التممي تنتمما المراهمق علممى الم ممتو الع مموي ،والنف ممي،
واالجتماعي .ويكمون ثيمر التشمنج حينمما اليامد الرعايمة المناسمبة أو
االهتمممام الكممافي مممن األسممرة ،والمدرسممة ،والماتمممع .ويعنممي هممذا أن
المراهقمممة بمثابمممة بر مممان عنيمممف ،قمممد ينفامممر فمممي أي لحظمممة ما.لمممذا،
اعتبرت هذه الفترة مرحلة أ مة وا فعال وفورة وعنمف ،والسميما ل ا
ان المراهق يعي في ماتمع تقليمدي ،اليراعمي متطلبمات المراهمق
وحاجياتممم وميولممم واتااهاتممم النف مممية ،واليعنمممى برغباتممم الماديمممة،
والمعنوية ،والعاطفية.
وت،داد ا فعاالت المراهق ثيرا في أفناا فشمل الدراسمي ،وفمي أفنماا
رعوره با خفاق والنيبة ،أو وقوع في صدمة ما ،أو حينمما يحتقمره
ايخرون ،بما فيهم والداه ولخوتم وأصمدقاؤه و ممالؤه ومدرسموه، ،
أوحينما يكون منبو ا ومرفوضا ومقصيا من قبل الماتممع لم  .وقمد
يدفعم اال فعممال للممى العنممف والشممغب والهياممان ،واسممتعمال القمموة مممع
ايخممرين ،والسمميما مممع الفتيممات المراهقممات .وهممذه اال فعمماالت هممي
تيامة للتغيممرات الهرمو يممة والع موية والفي،يولوجيممة والا ممدية ،أو
ل ممممور الغمممدد الصمممماا و موهممما .ويعنمممي همممذا أن المراهمممق يعمممي
صراعا داخليا وخارجيا دراميا ي بب ل ا فعاالت خطيمرة ومتا ممة،
قممد تمممؤفر سممملبا فمممي صممحت الا مممدية والعقليمممة واال فعاليمممة وضمممغط
الدموي ،والسيما عندما يلتاىا للى البكاا و الصران من لحظة للمى
أخر  ،أو حينما يحمس بالوحمدة والغربمة والع،لمة والك بمة والتهممي
وا قصمماا والتغريمممب ،أو حينمممما يشمممعر بمممالنظرة الدو يمممة أو المممنقص
العمممارم ب مممبب لعاقمممة أو قمممب فمممي ج مممده .ويمممر أحممممد أو ي أن
المراهمممق أ ثمممر ممممن غيمممره لظهمممارا للنوبمممات والصمممران اال فعمممالي
المتمي ،بالفااجة .وهمذا أممر طبيعمي فمي همذه الفتمرة التمي يكمون فيهما
ممممو المممنفس بمممين اتمممين يبحمممث عنهمممما :المممذات الحقيقيمممة والمممذات
ما يراهما سمواه.والثا ية تمثمل المذات التمي
المثلى.واألولى تمثل ف
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يتطلع لليها.و لما ا ت الهوة بيرة بين الذاتين ،ارمتد التموتر النف مي
عليمم  ،و ممان تكيفمم م تعصمميا .وعممن هممذا الت ممار بممين اتامماهين
منتلفممين صممادرين عممن ات واحمممدة وهممي ات المراهممق ،ينشمما مممما
يتعر ل المراهق من قلق وح اسية ف ية مفرطمة و بمة ورمرود
67
هني وتوتر عقلي يصرف أحيا ا عن التفكير ال وي.
وعليممم  ،فالمراهقممممة فتممممرة معروفممممة با فعاالتهمممما الهائاممممة ،وتشممممناها
العصبي ،وتوترها المقلق ،واضطرابها العنيف.
الفرع الخامس :الخصائص الجنسيـــة
تتمي ،مرحلة المراهقة بناصية البلوغ الان ي ،وا دياد قوة الفحولمة
لمممد المراهمممق ،بقدرتممم علمممى التناسمممل ،وا خصممما  ،والممارسمممة
الان ية .ويعني هذا أن المراهق قمادر علمى الم،واج وا اما وبنماا
األسرة .ول ا ا ت الغري،ة الان ية قد ا ت بها الطفل من قبمل بممص
الثمممديين ،واللعمممب بالق ممميب ،واالسمممتمتا بالقبلمممة واالسمممتمناا...ف ن
المراهقة هي فترة التناسل ،وا خصا  ،والانس .وفمي همذا الصمدد،
يقول فرويد :لن ما ي تيق في فوسهم المراهقون) بالفعل فمي همذه
ال ن هي الوظيفة التناسلية التمي ت متندم بلموغ غايتهما جهما ا ج مميا
و ف ممميا يوجمممد ممممن قبمممل ،فممما تم تنطئمممون ل تنلطمممون بمممين الان مممية
68
والتناسل...
ويممدل هممذا ل م علممى أن الغرائمم ،الشممبقية والليبيديممة هممي التممي تحممرك
المراهممق رممعوريا والرممعوريا للتعبيممر عممن رغبات م ورممهوات ولذت م
ا يروسية ،بيد أن الواقع واأل ا األعلى يمنعمان تحقيمق تلم الرغبمات
الغري،ية .لذا ،تكبت وتقممع فمي منطقمة الهمو أو الالرمعور  ،وبمامرد
ممما تغيممب المراقبممة األخالقيممة والواقعيممة ،يفصمم الهممو عممن رغباتمم
المقموعمممة والدفينمممة فمممي رمممكل أحمممالم النممموم واليقظمممة ،و الت القلمممم
والكالم والن يان ،والتذ ر واالسترجا  .ومن هنما ،مر أن للطفولمة
رواسب راسنة على صعيد الالرعور ال يكولوجي.
 - 67أحمد أو ي :نفسه ،ف.24:
 - 68سيامو د فرويد :محاضرات تمهيدية في التحلي النفسي ،ترجمة د.أحمد ع،ت
راج  ،مكتبة األ الوالمصرية ،القاهرة ،الطبعة الثا ية 1966م ،ف.343:
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واليمكممن ضمممبه همممذه الغرائممم ،الان ممية والشمممبقية لال باالحتكمممام للمممى
التربية والدين واال دماج في فرق التنشيه ،وتحقيق التوا ن النف مي،
ب رضاا رغبات ل طرل من أطرال الاها النف ي  ،ولمن يتحقمق
ل التوا ن لال با ربا واالرتواا عن طريق الم،واج المشمرو أو
التربية ا سالمية الصحيحة.
وت،داد الميول الان ية قموة وتمدفقا وهياا ما وا فعماال ،بميمل المراهمق
للى الانس ايخر عبمر االسمتلطال واالسمتهواا واالسمتمناا والحمب،
وتبممادل العواطممف والمشمماعر وأحاسمميس الحممب المثممالي البممريا،
علممى أن ظممرة ممل جممنس للممى الاممنس ايخممر واتااهم حمموه ،يتحممدد
ويتافر بنمو التربيمة التمي خ مع لهما مل واحمد منهمما ،و مو الثقافمة
التي تحدد مكا ة ل واحد وقيمت في الماتمع.فالماتمع المغربي للى
وقت قريب ممات،ال ثيمر ممن األوسماط تنظمر فيم للمى الامنس ايخمر
ظرة ملؤها الش والريبة  ،فوضمع األ ثمى ومكا تهما وقيمتهما ينتلمف
بح ممب ممما ل ا ا ممت امممرأة أو أممما ،موظفممة أو عاطلممة ،مت،وجممة أو
ان مامرد عمن
مطلقة...للخ ،وما لنا حتاج للى تحديد قيمة الفرد
69
وضع .
وعلي  ،ترتبه المراهقمة بالطفولمة علمى م متو االمتمداد الان مي؛ ل
ترتبه المرحلة التناسلية في مرحلة البلوغ بمرحلمة الكممون الان مي،
ومرحلة المص والق يب .وفمي همذا ،يقمول فرويمد :لن حيماة الطفمل
الان ممية المفككممة ،المعقممدة ،المنفصمممة هممذه،التي تنمم ،فيهمما الغريمم،ة
وحمممدها للمممى تمممامين المتمممع والمبممماهج ،تتكثمممف وتنمممتظم فمممي اتاممماهين
رئي يين ،بحيث تكون الشنصية الان ية للفرد قمد تكو مت وا تملمت،
في أ ثمر األحيمان ،عنمد ا تهماا فتمرة البلموغ ،فممن جهمة أولمى تن مع
الميممول والنمموا لهيمنممة المنطقممة التناسمملية ،وهممذه ال مميرورة تاعممل
الحيمماة الان ممية برمتهمما تممدخل فممي خدمممة التناسممل ،واليعممود رممبا
الميممول والنمموا األولممى مممن أهميممة لال بقممدر ممما يعممد العممدة ويمهممد
ال ممبيل لالتصممال الان ممي الحقيقممي .ومممن جهممة فا يممة ،يطممرد ارممتهاا
رنص خر ا يروسية الذاتية ،بحيمث تنم ،جميمع مقوممات الغريم،ة
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الان مممية ،فمممي الحيممماة الحبيمممة ،للمممى أن تامممد لرمممباعها لمممد الشمممنص
المحبو .لكن الي م لاميع المر بمات الغري،يمة البدائيمة بالم ماهمة
في هذا الثبيت النهائي للحياة الان ية.فقبل سن البلموغ ،وتحمت تمافير
الربيممة ،تحممدث عمليممات بممت بالغممة الشممدة لممبع الميممول والنمموا ؛
وتنتصمب قممو ف ممية محممددة ،النامل والقممرل واألخممالق ،حارسممة
تلامممم وتحمممبس مممما تمممم بتممم .وحين ينمممدفق ،ممممع البلممموغ ،الممممد الكبيمممر
للحاجات الان ية ،تلقى هذه الحاجات فمي ردود األفعمال والمقاوممات
تل حواج ،ترغمها على سلوك الطرائمق الم مماة بال موية ،وتمنعهما
ممممن أن تحيمممي ممممن جديمممد الميمممول والنممموا التمممي مممان م لهممما للمممى
بت.وأعني بها أوال لذات الطفولة التغوطية  ،أي اللذات ات الصملة
بالبرا ؛ ويليها فا يا التعلق باألرناف الذين وقع عليهم االختيار ممن
70
البداية موضو محبو .
وعلي م  ،تتميمم ،فتممرة المراهقممة بممالميول الان ممية ،وتفتممق الليبيممدو فممي
ركل مشاعر الحب ا يروسمي ،لكمن أهمم خاصمية لهمذه المرحلمة همي
خاصية البلوغ ،والتناسل ،والتوالد ،وا خصا .
الفرع السادس :الخصائص االجتماعيــة
يتنلى المراهق عن التمر  ،المذاتي حمو الالتمر م ،بات ما عالقاتم
االجتماعية .أي :اليكتفي المراهق بتل العالقمات األبويمة التمي ا مت
تربط باألسرة ،أو بعالقات الصمداقة وال،مالمة التمي ا مت تشمده للمى
المدرسممة ،بمممل يممدخل فمممي عالقمممات حميمممة ممممع الغيممر ،وينمممدمج فمممي
الماتممممممع ،ويح مممممر با مممممده فمممممي همممممذا العمممممالم بتااربممممم الذاتيمممممة
والموضمموعية .ومممن فممم ،ي مربه المراهممق عالقممات ثيممرة مممع أبنمماا
جن ممم  ،أو ممممع الامممنس ايخمممر .وتكمممون عالقاتممم باصمممدقائ ورفاقممم
و مالئمممم لممممما عالقممممة حميمممممة لياابيممممة قوامهمممما المحبممممة والصممممداقة
والتعاون ،ولما عالقة عدوا ية قائمة علمى التطمرل والعنمف والحقمد،
ح ب تنشئت االجتماعية ،وميول النف ية.
وأ ثر من هذا يبتعد المراهق أ ثر عمن أسمرت حمو ايخمر أو الغيمر،
فيندمج في جماعات ديناميكية تعنى بالتنشيه الفني واألدبمي والثقمافي
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والرياضممي ،وين مملخ عممن أسممرت باحثمما عممن االسممتقاللية ،وامممتالك
هويت الشنصية ،بتحمل م ؤولية ف ماديا ومعنويا.
بيد أ مهما حاول المراهق اال فكاك عن أسرت  ،تبقى روابه العائلمة
متينة ورصينة ووطيدة ،وما تنف توجيهاتها تمتحكم فمي األ ما األعلمى
لد المراهق؛ ل الي تطيع المتنلص منهما هائيما .وقمد عبمر جير يلمد
 )Jersildعن هذه الحقيقة بقول  :في الوقت الذي يحماول المراهمق
في م توطيممد أر ممان اتمم علممى م ممري الحيمماة االجتماعيممة ،فمم ن أفممر
األسرة عليم وتمافره بهما الينفكمان يفعمالن فعلهمما فيطبعمان ويطبعماه،
و ثيرا ما ياد في ف الرغبة فمي أن يلاما للمى أبويم لي متمد منهمما
التاييد األخالقي المعنوي والتع ميد العاطفي.والعمليمة بحمد اتهما فمي
المواقف االعتيادية الطبيعية هي لي ت ف خ الروابه باألسمرة هائيما،
ول ما هي عملية ترج فيها فة عالقات المراهق االجتماعيمة خمارج
طماق األسمرة علمى والئم لنظمام الحيماة فمي البيمت المذي شما فيم أول
71
مرة.
وعلي  ،تت م فترة المراهقة با فتاي المراهق على محيطم االجتمماعي
تاقلما ،وتكيفما ،وتطبعما ،وتنشمئة .ويعنمي همذا أن المراهمق قمادر علمى
الممدخول فممي عالقممات اجتماعيممة متنوعممة مممع ايخممر ،سممواا أ ا ممت
عالقممات صممداقة أم مالممة أم حممب...أي :يكممون للمراهممق ،فممي همممذه
الفتمممرة ،ميمممل بيمممر للمممى الامممنس ايخمممر ،بعمممد ممممو جهممما ه التناسممملي
الان ي ،و شاط الهرمو ات الذ ورية واأل ثوية النماتج عمن لفمرا ات
الغمدة النناميممة .بيممد أن رغبممات المراهمق -غالبمما  -ماتصممدم بالمعممايير
االجتماعيمممة واألخالقيمممة ؛ ممممما ياعمممل فتمممرة المراهقمممة فتمممرة ع،لمممة،
وتمموجس ،وحممذر ،وترقممب ،وتطلممع .اهيم عممن النممول مممن سممنرية
ايخممر ومشمماعر الممذ ب .ومممن هنمما ،تتميمم ،فتممرة المراهقممة بالميممل للممى
ايخمممر  ،وخاصمممة أن اال تمممماا للمممى الماتممممع خاصمممة ممممن خمممواف
ا مممان عمومممما ،فهمممو يشمممعر ب مممرورة همممذا اال تمممماا حتمممى يشمممعر
بالطما ينممة واألممممن والرضممما وال مممعادة ،وتبمممدأ همممذه الميممم،ة بمممالمران
والتممممدريب منممممذ الطفولممممة األولممممى فممممي نممممف األسممممرة)  ،وت ممممتمر
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 ،و تياة ا تمائ للى همذا الماتممع،

باستمرار الحياة على هذه األر
فهو يرغب في التعبير عن ات .
ويبممدي المراهممق تمممردا وعنفمما ل ا ممما أعيقممت هممذه الرغبممة مممن قبممل
األسممممرة أو المدرسممممة أو الماتمع.وممممما ا مممممام للممممى الشمممملة مممممن
األصممحا التممي تشممكل لم بممديال لألسممرة ،لال المتممنفس الممذي ياممد فيم
الراحة النف ية  ،فهي تفهم أ ثر ممن أسمرت المن،ليمة ،ومعهما يشمعر
أ م لممم يعمد وحيممدا فمي أيممة أ ممة تعترضم  .والنممو االجتممماعي يتعلممق
بالنمو الا دي .فالمراهق يابى مرافقة لال من يقارب في ال من وفمي
الا م ،والمعايير العلمية والثقافيمة قمد التكمون ات أفمر بيمر بالن مبة
للصممممحبة فممممي هممممذه المرحلممممة ،واألولويممممة هممممي لل ممممن ،وللهوايممممات
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المشتر ة.
وعليم  ،يتميمم ،الطممابع االجتممماعي للمراهقممة با فتمماي البممالل علممى عمالم
اجتماعي أ بر من عالم أسمرت المحمدود ،ومدرسمت ال ميقة ،ب قاممة
عالقات وفيقة لما لياابية ،ولما سلبية.
المطلب الثامن :مشكــــالت المراهقــــة
فمة ماموعة من المشمكالت العاممة التمي يواجههما المراهمق ،ويمكمن
حصرها في المشا ل الذاتية والمشا ل الموضوعية.
الفرع األول :المشاكــــ الذاتيــــــة
يعا ي المراهق من ماموعة من المشا ل الذاتية التي يمكن حصرها
فيما يلي:
البند األول :مشاك الذات والجسد
يهمممتم المراهمممق بذاتممم ثيمممرا للمممى حمممد النرج مممية ،فيراقمممب منتلمممف
التغيرات الع وية والفي،يولوجية التي تنتا ج م بشمكل تمدرياي.
مممما يشمممعر بتقلبمممات ج مممده عبمممر الممممر ة التمممي تكشمممف لممم حقمممائق
رنصيت  ،وت تالي ردود فعل ايخمرين تاماه همذا الا مد .وفمي همذه
المرحلة بالذات ،يدخل المراهق فمي مرحلمة الصمرا ممع ج مده ،لمما
باستعمال خطا التعمالي ،ل ا مان ج مده فمي غايمة الوسمامة واأل اقمة
والامال  ،ولما باستعمال خطا التصمعيد والتبريمر والتعموي عمن
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الممنقص والدو يممة ،ل ا ممان ج ممده يميممل للممى القممب  .ويترتممب عممن هممذا
الشممعور الممم،دوج ماموعممة مممن الصممفات ا ياابيممة وال مملبية التممي
يتمثلها المراهق ،حين تواجده داخل المن،ل أو خارج .
وعبر الذات ،يكتشمف المراهمق ف م وايخمرين والعمالم المذي يعمي
فيممم  ،فيشمممعر أ ممم حاضمممر فمممي عمممالم ايخمممرين ،وأ ممم يتقاسمممم معهمممم
التامار المعيشمية ف ممها.وبالتالي ،الي متطيع أن يعممي منعم،ال عمن
ايخممرين ،فهممذا العممالم تشممارك في م ماموعممة مممن الممذوات المتفاعلممة
لياابمما أو سلبا.وتتوسممع عن مده المعممارل العلميممة والثقافيممة حممول ه مذا
الكون أو العالم الذي يحيه ب .
ممما تتميمم ،هممذه الفتممرة بحاجممة المراهممق للممى االسممتقاللية ،والثقممة فممي
النفس ،وا ت ا الهوية ،واالعتماد على الذات ،وا ح مان بالحريمة
الشنصية.
وممن احيممة أخمر  ،تعممد هممذه الفتمرة مرحلممة األ ممة والتمموتر والقلممق
واالضمممطرا  ،والصمممرا ممممع أفمممراد األسمممرة ،والسممميما الوالمممدين،
وا شممغال بذاتم وحاضممره وم ممتقبل  ،ولح اسم بعممدم األمممان ،ورممك
فممي هويتمم  ،وتمممرده عممن القواعممد والتقاليممد واألعممرال االجتماعيممة
والقا و ية.
البند الثاني :المشاك الناجمة عن الخوف
يعما ي المراهمق منماول عمدة ،مثممل :خوفم ممن والديم  ،وخوفم مممن
مدرسي  ،وخوف من ا دارة ،وخوف من ال ملطة ،وخوفم ممن الفشمل
التربممموي ،وخوفممم ممممن ا خفممماق فمممي الحيممماة ،وخوفممم ممممن حاضمممره
وم ممتقبل  ،وخوف م أي مما مممن البطالممة .اهيمم عممن منمماول أخممر
تتعلق بدراسمت وواجباتم ومشما ل أسمرت  ،ومما يكابمده ممن منماول
اتاة عن المشا ل االقتصمادية والفمراغ المديني والروحمي ،و ظمرات
الماتممممع ال ممماخرة والكائمممدة والمعاتبمممة ،و رمممعوره بالنمممدم أو وخممم،
ال مممير لممما ب ممبب الغ م فممي االمتحممان  ،ولممما ب ممبب ا سممااة للممى
والديم وأصممدقائ ورفقائم  ،ولممما الرتكمما خطيئممة ممما ،ولممما ب ممبب
التقصير في واجبات الدينية.
أضف للى ل مشكل التوجي المدرسمي والمهنمي والامامعي ،وميلم
للممى العالقممات الان ممية المكبوتممة ،ورغبت م فممي الحريممة واالسممتقاللية
54

وبنمماا هويتم الشنصممية  ،وت،ايممد رغبتم فممي الاممنس والمم،واج وبنمماا
األسرة ،ولدما على الكتمب الدينيمة والان مية والعاطفيمة والبطوليمة،
وحيرت أمام مشكلة أوقات الفراغ.
ل اً ،يعا ي المراهق من مشكل عدم التوافق الذاتي والنف ي .ومن فمم،
الي مممممتطيع أن يحقمممممق التممممموا ن المطلمممممو ؛ ألن الهمممممو والرغبمممممات
الالرعورية الدفينة والمنفية هي التي تتحكم في تصمرفات ال ملو ية،
وتاعلم أ ثممر ا ممدفاعا وعنفمما وعممداوة وا فعمماال وتهيامما ،وربممما تاعممل
منم رنصمما منعمم،ال أو رنصمما عممدوا يا بامتيمما  ،خاصممة ل ا لممم ياممد
الرعايمممة الكافيمممة ،والتوجيممم الالئمممق ،والنصممميحة ال مممديدة ،والتربيمممة
ا سالمية الصحيحة.
البند الثالث :المشـــاك العاةفيـــة والجنسيــة
يعي المراهق مشا ل عاطفية ووجدا يمة وا فعاليمة؛ ب مبب ميلم للمى
الانس ايخر؛ ل يدخل فمي عالقمات حمب روما مي ممع الفتماة التمي
يحبها .وغالبا ،ما يكون هذا الحمب األول مثاليما وأفالطو يما ،تتقمد فيم
العواطف ،وتهيج في المشاعر الحمارة الصمادقة والبريئمة .ويمكمن أن
تحدث هذه العالقة األولى صدمات عاطفية وا فعالية ب بب النالفات
وتباين وجهات النظر التي يمكن أن تحدث بين المراهقين.
وأ ثر من هذا يشتد الميل الان ي لد المراهق تااه الامنس ايخمر،
بعممممد تاممممذر العالقممممات العاطفيممممة والروما ممممية ،وتمممموالي اللقممممااات
المتكررة بين الطرفين ،فتكثر أحالم اليقظة والمنام ،ويحمدث الشمرود
وعدم اال تباه ،وين اقان وراا عواطفهما ب ذاجة تارة ،وببمرااة تمارة
أخر .
وقممد يلتاممىا المراهممق للممى االسممتمناا ب ممبب حممدة الشممهوة التممي يكنهما
تااه ايخر ،فتتفتق الغرائ ،الليبدية والشبقية التي تنطلمق ممن الهمو أو
الالرعور .وربما يتحول هذا التعاطف والميل الان ي للى مغمامرات
تناسلية طائشة بين الطرفين ،ما يحدث ل فمي الماتمعمات الغربيمة
التي أعطت العنان للانس وا باحية والمروق عن الدين .
البند الرابع :مشكلـــة عــدم التوافا النفسي
يعد عدم التوافق النف ي من أهمم المشما ل التمي يتنمبه فيهما المراهمق
والمراهقة ،ويترتب عن ل أحاسميس ومشماعر سملبية ،مثمل :القلمق،
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وال مميق ،واالرتبمماك ،والحمم،ن ،والبكائيممة ،ورممدة اال فعممال ،وعمممدم
األممممان ،وغيممما االسمممتقرار ،واضمممطرا عالقاتهمممما ممممع األفمممراد،
و ثرة المناول الذاتية والموضوعية.و الر بان هذا االضمطرا
يولممد اال عمم،ال الوجممدا ي والفقممر العمماطفي ،ويقمموي ا ح ممان بفممراغ
الحياة ،وفقدان التوا ن النف ي ،الذي بدوره يشعر المرا تيامة لمذل
با قلق في سلو مهدد في حيات  ،الياد ممن يحميم أو يقيم رمرور
هممذا العصممر الكثيممرة المتمثلممة فممي األمممرا الم تعصممية والحممرو
المنتشممرة حاليمما ضممد ا ممان ،الممذي يممؤدي فمنهمما ماديمما و ف مميا فممي
73
الوقت الحاضر.
ويعني هذا أن المراهق يعا ي من مشكل عدم التوافق النف ي والذاتي
المذي يمؤفر مبارمرة فممي األ موا األخمر مممن التوافمق ،مثمل :التوافمق
االجتماعي ،والتوافمق الع موي ،والتوافمق التربموي .بينمما المطلمو
همممو تحقيمممق التممموا ن المممذاتي والنف مممي والماتمعمممي عبمممر عمليمممات
التطبيع ،والتكيف ،والتاقلم ،والتنشئة االجتماعية.
وممن أهمم العواممل التمي تاعمل المراهمق الي متطيع التوافمق ممع ف م
وماتمع م ومدرسممت فكرت م الغام ممة أو غيممر الصممحيحة عممن ات م .
وفي هذا ،يقول سيدي محمد بلح ن :لن فكرة المراهق عن اتم قمد
تكمون فمي بعم األحيمان غام مة أو اقصممة أو غيمر صمحيحة؛ مممما
ياعل سلو وتفاعل مع ايخرين يشوب ثير من الغمو في عدد
ممممممن التصمممممرفات  ،وينلمممممق لديممممم فغمممممرات فمممممي توافقممممم النف مممممي
واالجتماعي.ويبدو أن تفهم المراهق لذات غالبا ماي اعده فمي اختيمار
أفعال وأعمال وأصدقائ ومالب و تب التي يطالعها واألما ن التي
يرتادها ،مما أ م غالبما مما ي مهم فمي تنمو تصمرفات وسملو ات وفمي
تحكم فيها ،وفي ات،ا الشنصمي واالجتماعي...و لمما ا داد تمييم،
المراهق لتفهم ات  ،ا دادت قدرت على التكيف والتوافق النف مي ممع
74
ف وبيئت .

 - 73سيدي محمد بلح ن :ف  ،ف.13:
 - 74سيدي محمد بلح ن :ف  ،ف.13:
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وهكممذا ،يتبممين لنمما أن مشممكل عممدم التوافممق الممذاتي والنف ممي مممن أهممم
المشممما ل الحمممادة التمممي يعا يهممما المراهمممق  ،حينمممما يتعاممممل ممممع اتممم
وج ده.
الفرع الثاني :المشاكــ الموضوعية
يعممما ي المراهمممق ممممن عمممدة مشممما ل موضممموعية ،تتعلمممق باألسمممرة،
والماتمع ،والمدرسة .وأ ثر من هذا يمكن الحمديث عمن أ موا فالفمة
من المراهقة:
 مراهقة سوية عادية وطبيعية دون مشا ل وال اضطرابات؛
مراهقككة انطوائيككة أساسممها الع،لممة واال كممما والوحممدة ومقاطعممة
األسرة واألصدقاا واألقران ،والميل للمى اال طمواا علمى المذات بغيمة
التامل والتفكير واالستبطان الذاتي.
مراهقككة عدوانيككة منحرفككة وجانحككة  ،يكممون فيهمما المراهممق عممدوا
لنف ولغيره.
وتنتلف المراهقة من فرد للى خر ح ب اختالل البيئات الاغرافيمة
والح ارية والثقافية  ،وح ب اختالل العقائد واألديان والقميم .وفمي
هذا ا طار ،يقول عبد المرحمن العي موي :لن المراهقمة تنتلمف ممن
فممرد للممى خممر ،ومممن بيئممة جغرافيممة للممى أخممر  ،ومممن سمماللة للممى
أخمر  ،مذل تنتلمف بماختالل األ مماط الح مارية التمي يتربمى فمي
وسطها المراهق ،فهي في الماتمع البدائي تنتلف عنها في الماتمع
المتح ممر ،و ممذل تنتلممف فممي ماتمممع المدينممة عنهمما فممي الماتمممع
ثيمرا ً ممن
الريفمي ،مما تنتلمف ممن الماتممع المت،ممت المذي يفمر
القيود واألغالل على شاط المراهمق ،عنهما فمي الماتممع الحمر المذي
يتممي للمراهممق فممرف العمممل والنشمماط ،وفممرف لرممبا الحاجممات
والدوافع المنتلفة .
ذل ف ن مرحلة المراهقة لي مت م متقلة بمذاتها اسمتقالالً تامماً ،ول مما
هي تتافر بما مر ب الطفل ممن خبمرات فمي المرحلمة ال مابقة ،والنممو
عملية م تمرة ومتصلة"75.
 - 75ا ظمممممر :عبمممممد المممممرحمن عي ممممموي :مشككككككالت الطفولكككككة والمراهقكككككة ،أسسكككككها
الفيسيولوجية والنفسية ،دار العلوم العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1993م.
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ويعنممممي هممممذا أن المراهقممممة تمممماج الماتمممممع والبيئممممة والثقافممممة و ممممو
الح ارة .ومن هنما ،تتمافر قميم المراهقمة بقميم البيئمة التمي يعمي فيهما
المراهق.
البند األول :عالقـــة المراها باألسرة
يعما ي المراهممق ثيمرا مممن المشما ل علممى م متو األسممرة ،مشممكلت
مممممع والديمممم األ واألم) ،ولخوتمممم الصممممغار والكبممممار .وغالبمممما ،
ماتنمممدرج مشمممكلت ممممع والديممم ضممممن مممما ي ممممى بصمممرا األجيمممال،
واختالل وجهات النظر.
وعممادة ،ممما يكممون صممرا األسممرة مممع المراهممق أو المراهقممة حممول
الدراسممة ،وأوقممات الفممراغ ،وت ممييع الوقممت ،والتممـاخر عممن البيممت ،
والتقصير في الواجبمات التربويمة ،والفشمل المدرسمي ،والتقصمير فمي
الواجبات الدينية ،والتهاون في تحمل الم ؤولية ،والفشمل فمي اختيمار
األصممدقاا ،وا صممرار علممى مرافقممة رفمماق ال مموا ،واال ممياق وراا
عواطف الشبابية  .ويكمون الصمرا أي ما حمول رغبمة المراهمق فمي
الحريممة و اسممتقاللية الشنصممية ،والتمممرد عممن سمملطة األ ما األعلممى،
وعدم اال صيا لألوامر ،وخاصة أوامر األم.
البند الثاني :عالقة المراها بالمجتمع
من المعلموم أن وظيفمة المدرسمة ،أو وظيفمة المؤس مة التعليميمة ،همي
تنشممئة المراهممق تنشممئة بنممااة وهادفممة ،ولدماج م فممي الماتمممع لدماجمما
افعما ومثممرا .بمعنمى أن المدرسمة تهمدل للمى تكموين ممواطن صمال
ممافع لذاتم وأسممرت وماتمعم  .ومممن فممم ،فممالماتمع هممو الممذي يح ممن
الممراهقين بمنتلمف فئماتهم النف مية ورمرائحهم الطبقيمة واالجتماعيمة،
بالتنشممممئة ،والتربيممممة ،والتعلمممميم ،والتكمممموين ،والتهممممذيب ،والتطهيممممر،
والتنوير ،والتوعية الشاملة.
لذا ،تقوم عالقة المراهق بالماتمع علمى أسمان التفماهم ،والتواصمل،
والعطمماا المتبممادل؛ واال فتمماي علممى التاممار الماتمعيممة ،والنممو
فيهمما بشممكل لياممابي .وينممتج ممل تقصممير وظيفممي عممن عممدم التوافممق
االجتماعي ،قمد يمدفع المراهمق للمى اال كمما  ،والع،لمة ،واال طمواا،
واليان ،والتشاؤم؛ أوا ح ان بالنقص ،والدو ية ،والتهمي .
البند الثالث :عالقـــة المراها بالمدرسة
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فممممة مشممما ل عمممدة يعيشمممها المراهمممق اتامممة عمممن عالقاتممم بمدرسمممي
و مالئ وأصدقائ في الدراسمة  ،وعالقاتم بما دارة التربويمة ،مثمل:
تقصيره في ل اا واجبات المدرسية ،والتاخر عن وقت الدراسمة ،أو
التغيمب المكمرر ،أو اسمتندام العنمف والشمغب والقموة ممع مالئم فممي
الفصممل الدراسممي ،أو االعتممداا علممى تلميممذات وطالبممات الفصممل ،أو
سمممممب المدرسمممممين ورمممممتمهم ولهممممما تهم ،أو شمممممر الفوضمممممى داخمممممل
المؤس ة.
لمممذا ،فواجمممب المدرسمممة -ل ا ً -أن تنلمممق متعلمممما مراهقممما يتكيمممف ممممع
المدرسة ،ويتاقلم مع أجوائها التعليمية -التعلمية  ،ويمتثمل لتشمريعاتها
اال باطية ،واحترام قا و ها الداخلي .ل اً ،فالهدل همو خلمق التوافمق
النف ممي لممد المراهممق فممي عالقتمم مممع مؤس ممت العليميممة.وفي هممذا
النطمماق ،يقممول أحمممد أو ي :ولعممل المؤس ممات التربويممة والتعليميممة
تعتبممر أف ممل ماممال يمكممن أن ي مماعد المراهممق وياخممذ بيممده لت ممهيل
عمليممة دما م فممي الماتمممع ،علممى حممو يحقممق ات م ويشممعره بوجمموده
و ينو ت وهو مطمح األساسي.
غير أن طبيعمة التغيمر النممائي المفماجىا المذي يعيشم المراهمق ،ممن
جهة ،وا نراط في هذه ال ن ،من جهة فا ية ،في مؤس مات تعليميمة
جديمممدة التعلممميم ا عمممدادي والثممما وي والامممامعي) ،تنتلمممف أ ظمتهممما
وبراماهمما التعليميممة  ،وتتعممدد حاجاتهمما ومتطلباتهمما ،تاعممل المراهممق
بعيممدا عممن القممدرة علممى اسممتيعا وتمثيممل م ممارها وأبعادهمما ،مممما قممد
76
يؤدي ب للى اضطرا ال لوك وفقدان التوا ن.
وممممن هنممما ،فالعالقمممات التمممي يمكمممن أن تمممربه المراهمممق بالمؤس مممة
التعليمية قد تكون عالقة لياابية مثممرة ،أساسمها المحبمة ،والصمداقة،
والتعاون ،واالحتمرام ،واال مباط  ،والتوافمق ،والتعماي  ،والت مام
ممممن جهمممة ،أو عالقمممة سممملبية مشمممينة ،قوامهممما النفمممور ،والكراهيمممة،
وا قصمماا ،والتهمممي  ،والعدوا يممة ،والعنممف ،والتطممرل ،مممن جهممة
أخر .
المطلب التاسع :الحلول المقترحة للتعام مع المراهقة
 - 76أحمد أو ي :ف  ،ف.3:
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فمة ماموعة ممن الحلمول واالقتراحمات للتعاممل ممع المراهمق ف ميا،
واجتماعيا ،وتربويا .يمكن تفصيلها على النحو التالي:
الفرع األول :بعل الحلــــول للمشاك الذاتيـــة
اليمكممن معالاممة المراهممق ف مميا و اتيمما لال بم مماعدت علممى تفهممم اتم
وحممل مشمما ل بنف م .أي :البممد مممن م مماعدة المممراهقين وتشممايعهم
حتى ي تطيع ل واحد أن يعرل ف ويفهم ات ويمدرن رنصميت
ويفهم خبراتم ويحمدد مشمكالت وحاجاتم  ،ويعمرل الفمرف المتاحمة،
وأن ي ممتندم وينمممي لمكا ات م بممذ اا للممى أقصممى حممد م ممتطا  ،وأن
يحدد اختيارات ويتنذ قرارات ويحمل مشمكالت بنف م  ،با ضمافة للمى
التعلمميم والتممدريب النمماف الممذي يحصممل علي م عممن طريممق الوالممدين
والمربين والمرردين في األسرة وفي المدرسة وفمي مرا م ،التوجيم
وا ررمماد ،لكممي يصمل للمى تحديممد وتحقيممق أهممدال واضممحة تكفممل لم
تحقيمممق اتممم وتحقيمممق الصمممحة النف مممية وال مممعادة ممممع ف ممم وممممع
77
ايخرين.
عمممالوة علمممى لممم  ،البمممد ممممن تكمممافف الاهمممود وتظافرهممما لم ممماعدة
المراهمممق علمممى تاممماو مشممما ل الذاتيمممة ،بتشمممايع ماديممما ومعنويممما،
وتحفيمم،ه دعممما وتمماهيال وتكوينمما وتقممديرا ،ودفعمم للممى األمممام حمممو
ا بممدا  ،واالبتكممار ،والنلممق ،والبحممث .وعلممى الوالممدين والمممربين
والمرردين النف يين أن يقدروا دورهمم الهمام فمي تنميمة مفهموم المذات
المرن ال وي عند المراهقين  ،ولررادهم للمى الطمرق المنتلفمة التمي
ي ممتطيعون عممن طريقهمما ا تشممال واسممتندام قممدراتهم ولمكا يمماتهم،
وتع لمميمهم ممما يمكممنهم مممن أن يعيشمموا فممي أسممعد حممال ممكممن بالن ممبة
أل ف ممهم وللماتممممع الممذي يعيشمممون فيمم  ،عمممن طريممق تحقيمممق المممذات
وتوجيممم المممذات ببصممميرة و ممماا و فايمممة لتحقيمممق الصمممحة النف مممية
78
والتوافق النف ي في مااالت الحياة المنتلفة.
واليقتصممر األمممر علممى الوالممدين فقممه ،بممل يتعممد لم للممى المدرسممة
والماتمع على حد سواا.
 - 77سيدي محمد بلح ن :ف  ،ف.321:
 - 78سيدي محمد بلح ن :ف  ،ف.323-322:
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الفرع الثاني :بعل الحلول للمشاك الموضوعية
تتنممو هممذه الحلممول بتنممو المامماالت الموضمموعية.لذا ،يمكممن تفريممع
الماال الموضوعي للى مايلي:
البند األول :األســـرة
يكممون الحممل اجعمما فممي هممذا الماممال بتح ممين الوضممعية االقتصممادية
لألسممرة التممي يعممي المراهممق بممين ظهرا يهمما ،والسمميما الفقيممرة منهما،
وتوعيممة أفرادهمما بممالعلم والثقافممة وا عممالم والممدين والتوجيم  ،بتحقيممق
التنميممة الشمماملة لألسممرة فممي الباديممة والمدينممة بغيممة تمموفير جممو ف ممي
مالئممم لتنشممئة المراهممق تنشممئة سممليمة متكاملممة .ويعنممي هممذا خلممق جممو
أسممري وعممائلي حممميم قصممد تربيممة المراهممق تربيممة لياابيممة أساسممها
التوافق مع الذات ،واألسمرة ،والماتممع ،والمدرسمة؛ ب بعماد المراهمق
عمممن أجمممواا القلمممق ،والتشممممنج ،والتممممرد ،والنمممول ،والصممممرا  ،و
الوحدة ،والغربة ،والع،لة ،والتشاؤم ،واليان ،والقنوط.
والبمممد أن تممموفر األسمممرة ف ممماا لياابيممما للمناقشمممة والحممموار والنقمممد
والتفممماو حمممول مشممما ل المراهمممق الحقيقيمممة ،با صمممات والمممتفهم،
واقتراي الحلول الناجعة لها ،دون لقصاا ،أو تهممي  ،أو ا دراا ،أو
سمنرية ،مهممما ا مت رغبممات المراهمق وطلباتم واقعيممة أو خياليممة أو
وهمية.
والبد من التقر من المراهق ف يا ،واجتماعيما ،وتربويما؛ وا يممان
بحريت الشنصية في اتنا القرارات التي تناسب  ،ويراهما صمحيحة،
واالعتمممرال باحقيتممم فمممي االعتمممماد علمممى ف ممم  ،وم ممماعدت علمممى
االسممتقالل بشنصمميت  ،وتحفيمم،ه علممى ا بممدا واالبتكممار والتنييممل،
وتحمل الم ؤولية في تدبير رؤون حيات  ،مع تنبيهم للمى أن الحريمة
الشنصية لي ت مطلقمة أو حالمة فوضمى ،بمل همي التم،ام وم مؤولية،
وأن حريت تتوقف عند حرية ايخرين.
وينبغي لآلباا أن يبتعدوا عن سلطة القمع والقهر والعقا في تربيمة
األبنمماا ،ب ممرورة اسممتبدال هممذه ال مملطة بالعنايممة والحنممان والعطممف
والتوجي م البنمماا والهممادل ،وتمثممل الحمموار الممديمقراطي فممي مناقشممة
جميع مشا ل األسرة ،والسيما مشا ل المراهق.
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والبممد للوالممدين ممذل أن يقممدموا توجيهممات قيمممة ومفيممدة ألوالدهممم
المراهقين فيما ينص التربية الان ية .وفي همذا الصمدد ،يقمول أحممد
أو ي :مممما أ ممم ظمممرا التاممماه الممممراهقين حمممو الامممنس  -علمممى
الم تو الذاتي ، -ل االتااه ال لبي الذي سمول تمنعكس فماره فمي
ع مدم اال مماام بممين أفممراد الماتمممع مممن الان ممين ،ف م ن علممى ايبمماا
واألمهمممات أال يقفممموا أممممام التغيمممرات الان مممية التمممي تنتممما ابنمممااهم،
مكتوفي األيدي ولحاطتها بالغمو وبالتقاليمد العتيقمة ،وجعمل المدافع
الان ممي يتعممر منممذ الصممغر للممى رممتى أ مموا القمممع وال ممغوط،
بنالل ما يحدث للدوافع األخر  ،ول ما على العكس من لم ينبغمي
لآلبمماا واألمهممات أن يتشممبعوا بفكممرة سممليمة عممن الاممنس ،وضممرورة
لعطاا أبنائهم معلومات صريحة وب يطة ،دون خامل أو ا فعمال ممن
79
موضوعات الانس بشكل يتدرج ويناسب م تو أعمار أبنائهم.
وممن هنمما ،ينبغممي أن تكممون األسممرة بيئممة صممالحة للمراهممق لكممي ينمممو
فيها موا سيكولوجيا مالئما ،بم اعدت على تفهم ف  ،وتقبل ات .
البند الثاني :المجتمع
اليمكممممن للمراهممممق أن يحقممممق مالامتمممم الصممممحيحة والمتوا ممممة مممممع
الماتمممع لال ل ا حمماول الماتمممع ،بكممل مؤس ممات الصممغر العائلممة،
والشمممار  ،والمدرسمممة ،والنممموادي) ،ومؤس مممات الكبمممر الاامعمممة،
والح ، ،والنقابة ،وا عمالم ،والمدين)  ،أن يمتفهم حاجيمات المراهمق
ورغباتممممم ومتطلباتممممم الذاتيمممممة والموضممممموعية ،ب صمممممدار قممممموا ين
وتشمممريعات تحممممي المراهمممق مؤس ممماتيا ،وتندمممم هنيممما ،وتنفعمممم
وجدا يا ،وع ويا ،وسيكولوجيا ،وفقافيا ،ولعالميما ،ب يالئم األهميمة
الكبممر علمممى صممعيد سياسمممة الدولمممة لكممي يتبممموأ مكا ممة متميممم،ة فمممي
الماتمع؛ ألن المراهقين هم ربا الم تقبل ،وبناة الوطن.
فالبد من االهتمام بهم اهتماما حقيقيا ،وتنصيصهم بالعناية الكاملمة،
وتمموفير ا مكا يممات الال مممة لرعممايتهم ف مميا ،واجتماعيمما ،وفقافيمما،
ودينيممما .ويمممر الباحمممث المغربمممي سممميدي محممممد بلح مممن ،فمممي تابممم
سكككيكولوجية العالقكككة بكككين مفهكككوم الكككذات والتوافكككا النفسكككي لكككدى
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المراهقين) ،أن لألفراد الذين يتعاممل معهمم المراهمق مثمل الوالمدين
واألساتذة وأع ماا الماتممع القمريبين منم  ،وجماعمة األصمدقاا ،أفمر
بير في مو مفهوم الذات لدي  .ما لهم تمافير فمي تكموين مفهمم المذات
ال مملبي.ولذل  ،ياممب علممى الوالممدين مراعمماة أهميممة دورهممما فممي مممو
مفهممموم المممذات ال ممملبي؛ ولمممذل يامممب علمممى الوالمممدين مراعممماة أهميمممة
دورهما في مو مفهوم الذات لمد الممراهقين النممو الصمحي وتنميمة
تقبلهم لذاتهم وتكوين مفهوم الذات ا ياابي في المدرسة ،ممما يرجمع
بافر بير على ا اا الدراسي وال لو ي للمراهق.
علينا أن ع في االعتبار أن الممراهقين يحتماجون للمى فهمم خماف،
ولكي فهمهم البد أن يكون فهمنا ممن وجهمة ظمر الممراهقين أ ف مهم
80
لواقع لطارهم المرجعي.
ويعني هذا ل أ من واجب الماتممع أن يقمدم الرعايمة الكاملمة لهمذه
الفئة ي تتوافق مع اتها و ف ها ومع ماتمعها ،وعلي أن ي ع فقت
الكاملمممة فمممي همممذه الفئمممة التمممي تشمممكل سمممواعد الممموطن فمممي الحاضمممر
والم تقبل.
البند الثالث :المدرسة
الينبغي أن تكون المؤس ة التربوية فكنة ع كرية قوامها اال مباط
والصرامة و ثرة التاديب ،أو تكون ف اا للنمول والعقما والعنمف
وا رهما  ،أو تتحمول للمى ف ماا للصمراعات االجتماعيمة والطبقيممة
وا يديولوجيممممة ،بممممل ينبغممممي أن تكممممون المدرسممممة ف مممماا للتعمممماي ،
والت ام  ،والمحبة ،والصمداقة .ف مال عمن ف ماا للمتعلم ،والتكموين،
وطلب العلم.
لذا ،ينبغي على المدرسة أن تعتد بالعالقات التي ينلقها المراهمق ممع
اتم وايخممرين والماتمممع ،وتحتممرم رغباتم الشممعورية والالرممعوية،
وت متفهم ميول م وحاجيات م واتااهات م النف ممية والعاطفيممة ،وت مممن ل م
وعا من الحماية على جميع األصعدة والم تويات.
و ممذل  ،ينبغممي أن تبتعممد عممن األسمملو ال مملطوي فممي التعامممل مممع
المتعلمممين الممممراهقين داخممل فصمممول الدراسممة ،واسمممتبدال بالنطممما
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التحاوري التشار ي والتفاوضي ،بدمج المراهق في فرق وجماعمات
العمل لدفع للى تحمل الم ؤولية وااللت،ام بها.
وبناا على ماسبق ،ل ا ا ت المقاربة الصراعية ،مع بيير بورديو
 )P.Bourdieuو لود باسرون  ،)C.Passeronالتر في
المدرسة سو ف اا للتطاحنات ا يديولوجية والطبقية ،وف اا
للتفاوت االجتماعي والثقافي واللغوي واالقتصادي ،ف ن هناك من
هذا الطري الصراعي  ،فيعتبر المقاربة الصراعية ات
يعار
أبعاد سياسية وح،بية ضيقة ،تنطلق من تصورات مار ية
وهيايلية ،أو منطلقات ڤيبيرية و ألتوسيرية .ومن فم ،تفتقد هذه
التصورات خاصية الموضوعية ،والحياد ،والتحليل العلمي
المنطقي ،ومصداقية التحليل المعقلن.
وعلي  ،فليس من ال روري أن تكون المدرسة ف اا للصرا
والتطاحن االجتماعي ،بل يمكن أن تكون مدرسة ديمقراطية،
ابة الفوارق
وف اا للحرية وا بدا واالبتكار ،ومكا ا
االجتماعية ،وتعاي الطبقات ،وتوحيد الرؤ والتطلعات بين
المتعلمين المراهقين .ومن فم ،على المؤس ة التربوية أن تذيب ل
النالفات الموجودة بين المراهقين على الم تو االقتصادي
واالجتماعي والثقافي واللغوي ،وتحرير المتعلمين المنحدرين من
الفئة الد يا من عقدهم الطبقية الشعورية والالرعورية ،وتنليصهم
من مر ب النقص ،بتنفيذ المشاريع المؤس اتية ،وتقديم األ شطة
متا التالميذ وت ليتهم وترفيههم ،وتكوينهم تكوينا اتيا يمحي ل
الفوارق التي يمكن أن توجد بين المتمدرسين داخل المدرسة
الواحدة.
ومن أهم الوظائف األساسية والبار ة للمدرسة ليااد حالة من
التوا ن بين عناصر البيئة االجتماعية ،و ل بان تمن المدرسة لكل
فرد الفرصة لتحريره من قيود طبقت االجتماعية التي ولد فيها ،وأن
يكون أ ثر اتصاال وتفاعال مع بيئت االجتماعية والمذاهب
81
الدينية. .
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و البد أن ت هم المدرسة في خلق عالقات لياابية مثمرة بين
التالميذ المراهقين فيما بينهم من جهة ،وبين المتعلمين وأطر التربية
وا دارة من جهة أخر  ،تكون مبنية على التعاون ،واألخوة،
والت ام  ،والتواصل ،والت لف ،والمشار ة الوجدا ية ،والتكامل
ا درا ي؛ و بذ ل عالقة قائمة على الصرا الادلي ،والعدوان،
والكراهية ،وا قصاا ،والتهمي  ،والتنافر ،والكراهية ،والتغريب،
والامود ،والتطرل ،وا رها .
والبد للمدرسة من االحتكام للى منطق الم اواة ،وتوفير العدالة
والعمل على تحقيق تكافؤ الفرف ،ودمقرطة التعليم من أجل تكوين
مواطن صال ينفع وطن وأمت  ،ويحاف على فوابت الماتمع،
ويعمل جاهدا من أجل تحديث البلد  ،وتغييره لياابيا ،والرفع من
م تواه التنموي ،وال ير ب حو فاق رحبة من اال دهار والرفاهية.
ومن احية أخر  ،ينبغي أن ترتبه البنية المعمارية للمؤس ة
ا بداعية بمدرسة الم تقبل ،فياب أن يراعى فيها ،تصميما ول اا ا
وتاهي،ات ،مواصفات الاودة ومقوماتها الوظيفية والتنو ،
واال فتاي على خصوصيات وحاجات وأ شطة محيطها االجتماعي
واالقتصادي والثقافي...؛ حيث يتااو النظر للى وظائفها مارد
اعتبارها ف اا للتعليم والتعلم ،ول ما ف اا مفتوحا الحت ان
أ شطة وتظاهرات اجتماعية واقتصادية وفقافية من خارجها أ شطة
مؤس ات الماتمع المد ي ،جمعيات ،وجماعات محلية ومؤس ات
فقافية...للخ) ،ولن يتحقق ل لهذه المدرسة لال ل ا أس ت في لطار
تنطيه تربوي تشار ي متكامل ،وبناا على خريطة مدرسية
مندماة قائمة على معايير علمية وتربوية واجتماعية عقال ية،
وعلى اختيارات سياسية واضحة األهدال والمصال والرها ات
82
والتوجهات..
وعلي  ،تعتمد المدرسة ا بداعية  ،في تحقيق ااعتها ومردوديتها
ا تاجية ،على المر بات التربوية المتكاملة التي ت م ماموعة من
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الوررات ،والمحترفات ،والمنتبرات ،والمعامل ،والقاعات النظرية
والتطبيقية.
وير أحمد أو ي أن مشكلة التعليم لدينا هي مشكلة تكوين
المواطن المغربي الصال النافع المنتج .ولهذا ،ينبغي لعطاا تعليم
يتفق ومتطلبات البالد وحاجاتها من الصناعة والفالحة والتقنية.
ما ينبغي االهتمام ب صالي المدارن االبتدائية التي تمد المدارن
الثا وية بافواج التالميذ ،عن طريق توفير المدرسين األ فاا من
الناحية التربوية والنف ية حتى تعو التالميذ ما فقدوه في األسرة
من جو التفاهم والعطف ،مما ي اعدهم على ا ح ان با ربا
العاطفي واالطمئنان والتقدير ،ولن يكون ل لال باالبتعاد عن جو
وأسلو االستبداد وا رها الذي تلاا للي بع أطر التعليم من
االعتماد على سياسة التوجي وا رراد
أساتذة و ظار .عو
المصحوبين بالعطف والرعاية والفهم لدوافع المراهقين و ،عاتهم
وحاجاتهم للى الثقة المتبادلة .
ما أن البرامج الدراسية ينبغي أن توج وجهة تك ب التالميذ
اتااهات وقيم تتفق واالتااهات والقيم التي ينشدها الماتمع،
ممارسة العمل والتعاون واحترام األرناف والقوا ين
83
االجتماعية.
وأ ثر من هذا البد أن ي تفيد المراهق من التوجي المهني ،والتوجيم
التربممموي ،وا ررمممماد النف مممي والمدرسممممي ،وا ررممماد االجتممممماعي.
وبالتمممالي ،تكمممون المدرسمممة فمممي خدممممة المراهمممق صمممحيا ،و ف ممميا،
واجتماعيا ،وتربويا ،وعلميا ،وفقافيا.
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خاتمـــــة
وخالصة القول ،يتبين لنا ممما سمبق مره ،أن المراهقمة همي اقتمرا
من البلوغ والررد ،أو هي مرحلة ا تقال ممن الطفولمة حمو الرجولمة،
وقممد اختلممف البمماحثون حممول التحديممد ال،منممي لهممذه الفئممة ،لكممن يمكممن
تحديدها في الفترة التي تمتد من ال نة الثالث عشرة للى ال نة الرابمع
والعشممرين علممى وج م التقريممب واالحتمممال ،بممل يمكممن القممول  :ل همما
تنتهي مع لحظة ال،واج وا اا  ،وتحمل م ؤولية األسرة.
وعليممم  ،فالمراهقمممة تممماج الماتممممع الصمممناعي الحمممديث؛ ب مممبب تعقمممد
الحياة المعاصرة ،وامتمداد ليقما الدراسمة المذي ي متل،م ممن المراهمق
أو المراهقممممة ف مممما طممممويال مممممن البحممممث ،والاممممد ،والكممممد ،والعمممممل
المتواصل الدؤو  .با ضافة للى فترات التعمق العلمي والتنصمص
المهنممي والحرفممي .ويممؤفر هممذا ل م فممي معا مماة المراهممق علممى جميممع
الم تويات.
وفمممة دراسممات و ظريممات ومقاربممات تناولممت المراهقممة مممن وجهممات
متباينممة ومتعارضممة .وتنطلممق ممل دراسممة مممن تصممور منتلممف ،ومممن
منهج علمي خاضع لحموالت لب تمولوجية وليديولوجية معينة.
وي ممال للممى لمم أن المراهقممة لهمما خصممائص ع مموية ،و ف ممية،
وجن ممية ،وا فعاليممة ،وجن ممية ،وحاجيممات ومتطلبممات ورغبممات عممدة
ومتنوعة .
ول ا ان هناك من يعتبر المراهقة مرحلة أ ممة وتموتر واضمطرا ،
ف ن هناك من يعتبرها فترة طبيعية وعادية ،والسميما فمي الماتمعمات
البدائية والبدوية الب يطة.
ول ا ان هنماك ممن يعمدها فتمرة م متقلة ومنفصملة بذاتم امان جماك
روسو ،وستا لي هول  ،ويو ل ،...فهناك من يمر أ هما حلقمة متصملة
ممميغمو د فرويمممد
ممممع بممماقي الحلقمممات الع ممموية والنف مممية األخمممر
وأتباع .
ول ا ا مممت المراهقمممة فتمممرة المشممما ل الذاتيمممة والموضممموعية ،فثممممة
ماموعة من الحلول المقترحة للحد منها.

67

ثبت المصادر والمراجع
المعاجم اللغوية:
 -1ابن منظور :لسان العرب ،مادة رهق ،حرل المراا ،دار صمادر،
بيروت ،لبنان ،طبعة2003م.

المراجع باللغة العربية:
 -2لبراهيم قشو  :سيكولوجية المراهقكة ،مكتبمة األ المو ،القماهرة،
مصر ،طبعة 1980م.
 -3لبممراهيم وحيممد محمممود :المراهقككة :خصائصككها ومشكككالتها ،دار
المعارل ،ا سكندرية ،مصر ،طبعة 1981م.
 -4أحمد أو ي :سكيكولوجية المراهقكة ،منشمورات مالمة الدراسمات
النف ية والتربوية ،الرباط ،المغر  ،الطبعة األولى سنة 1986م.
 -5أحمد أو ي :المراها وحاجاته النفسية ،و ارة الربية والتعليم،
مملكة البحرين ،طبعة 2000م.
 -6أحممممد أو ي :المراهكككا والعالقكككات المدرسكككية ،مطبعمممة الناممماي
الاديدة ،الدار البي اا ،المغر  ،الطبعة الثالثة 2011م.
 -7أحمد ي :الرعاية الوالدية وعالقتهكا بشخصكية األبنكاء ،مكتبمة
علم النفس ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1973م.
 -8أحممممد عممم،ت راجممم  :أصكككول علكككم الكككنفس ،المكتمممب المصمممري
الحديث ،ا سكندرية ،مصر ،الطبعة الثامنة 1970م.
 -9أمحمد عليلو  :التربية والتعليم من أج التنمية ،مطبعة الناماي
الاديدة ،الدار البي اا ،الطبعة األولى سنة 2007م.
 -10حماف الاممالي :أبحكاث فكي علكم نفكس الطفك والمراهكا ،مكتمة
النه ة ،طبعة 1970م.
 -11حامممد هممران:علككم الككنفس االجتمككاعي ،عممالم الكتممب ،القمماهرة،
مصر ،طبعة 1973م.
68

 -12حامممممد هممممران :الكتككككاب السككككنوي لعلككككم الككككنفس ،المؤس ممممة
المصرية للتاليف ،طبعة 1975م.
 -13خليممممل مينائيممممل معممممو  :مشكككككالت المككككراهقين فككككي المككككدن
والريف ،دار المعارل بمصر ،القاهرة ،طبعة 1971م.
 -14رردي فكار :الشباب وحريكة االختيكار ،دار المعمارل للطباعمة
والنشر ،الرباط ،المغر  ،الطبعة األولى سنة 1975م.
 -15ال،وبعممي عبممد الاليممل ولسممكندر ايممب :مشكككالت ةلبككة الصككف
السكككادس الثكككانوي ،و ارة التعلممميم العمممالي والبحمممث العلممممي ،جامعمممة
بغداد ،العراق ،طبعة 1972م.
 -16سمميد خيممر ه :بحككوث نفسككية وتربويككة ،دار النه ممة العربيممة،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1981م..
 -17سمميدي محمممد بلح ممن :سككيكولوجية العالقككة بككين مفهككوم الككذات
والتوافككا النفسككي لككدى المككراهقين ،منشممورات المعممارل ،الربمماط،
المغر  ،الطبعة األولى 2008م.
 -18سمميامو د فرويممد :محاضككرات تمهيديككة فككي التحليكك النفسككي،
ترجممممة د.أحممممد عممم،ت راجممم  ،مكتبمممة األ الوالمصمممرية ،القممماهرة،
الطبعة الثا ية 1966م.
 -19سميغمو د فرويمد :خمسكة دروس فكي التحليك النفسكي ،ترجممة:
جمممورج طرابيشمممي ،دار الطليعمممة ،بيمممروت ،لبنمممان ،الطبعمممة الثالثمممة،
1986م.
 -20عبد الرحمن عي وي :علم النفس بين النظريكة والتطبيكا ،دار
الكتب الاامعية ،طبعة 1973م.
عبممد الممرحمن عي مموي :دراسككات فككي علككم الككنفس االجتمككاعي ،دار
النه ة العربية ،طبعة 1974م،
 -21عبممد الممرحمن عي مموي :مشكككالت الطفولككة والمراهقة:أسسككها
الفيسيولوجية والنفسية ،دار العلوم العربية ،بيروت ،لبنان ،الطبعمة
األولى سنة 1993م.
 -22عبمممممممممد العمممممممممالي الا مممممممممما ي :سكككككككككيكولوجية المراهقكككككككككة :
حقائقهااألساسية ،مكتبة النه ة ،بغداد ،العراق ،طبعة 1970م.

69

 -23عبد الع،ي ،القوصي :علم النفس :أسسه وتطبيقاتكه التربويكة،
متبة النه ة العربية ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1978م.
 -24عبمممد الغنمممي الديمممدي :التحليككك النفسكككي للمراهقكككة ،دار الفكمممر
اللبنا ي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1995م.
 -25فتحممي مصممطفى ال،يممات  :األسككس المعرفيككة للتكككوين العقلككي
وتجهيككككز المعلومككككات  ،دار الوفمممماا للطباعممممة والنشممممر والتو يممممع ،
المنصورة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 1995م.
 -26مممال دسمموقي :النمككو التربككوي للطفك والمراهككا ،دار النه ممة
العربية ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1978م.
 -27محمممد أيممو رممحيمي :دور علككم الككنفس فككي الحيككاة المدرسككية،
دار الفكر اللبنا ي ،بيروت ،الطبعة األولى 1994م.
 -28المصممطفى الحديمممة :الطفولكككة والشكككباب ،رمممر ة بابمممل للطباعمممة
والنشر ،الرباط ،المغر  ،طبعة 1991م.
 -29مصطفى مح ن :مدرسة المسقب  ،سل ملة رمرفات ،رقمم،26 :
الرباط ،المغر  ،الطبعة األولى سنة 2009م.
 -30منيممرة حلمممي :مشكككالت الفتككاة المراهقككة وحاجاتهككا اإلردككادية،
دار النه ة العربية ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1965م.
 -31وري الحاف  :المراها ،المؤس مة العربيمة للدراسمات والنشمر،
بيروت ،لبنان ،الطبعة الثا ية 1990م.

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

70

des sports.Faculté des lettres et des sciences
Sociales.Rabat, 1960.
35-Christian Colbeaux: Histoire de l’adolescence
dans
la
psychanalyse,http://colblog.blog.lemonde.fr/2009/
10/20/histoire-de-ladolescence-dans-lapsychanalyse/
36- David Paul Ausubel: Theory and problems of
adolescent development, Grune & Stratton, 1954.
37- Ford and Beach: Encyclopedia of the social
Science, Volume 1.
38-Erikson E.H: Adolescence et crise, enquête de
l'identité, Flammarion, Paris, 1972.
39-Hall, G. S: Adolescence: Its psychology and
its relations to physiology, anthropology,
sociology, sex, crime, religion, and education
(Vols. I & II).New York: D.Appleton & Co.1904.
40-Gérard Lutte: Libérer l'adolescence, Pierre
Mardaga, éditeur, Liège, 1988
41-Gesell A: Le jeune enfant dans la civilisation
moderne, P.U.F, Paris, 1972.
42-Jean-Jacques Rousseau: Emile ou de
l'éducation, 1762.
43-Le Petit Larousse, Paris, France, 2004.
44-Levin Kurt: Field theory in social science,
New York, 1951.
45-Maurice Debesse :L’adolescence. Paris, PUF.
(Coll. « Que sais-je? », n° 1947.1943.
46-Mead M: Sex and temperament in the
primitive societies, New York, Morrow, 1960.
71

47-Mendousse: L'âme de l'adolescent, 1 vol.8,
Paris, F.Alcan, 1909.
48-Pascon P.et Benthare: Ce qui disent296jeunes
ruraux,
Etudes
sociologiques
sur
le
Maroc.B.E.S.1971.
49-Piaget J:La psychologie de l'enfant, Que saisje? P.U.F, Paris, 1973.

:المقـــــاالت
 و ارة، مجلكة الباحكث،) الفتاة الاامعية المغربيمة: رردي فكار-50
، الربمماط،الثقافممة والتعلمميم العممالي والثمما وي واألصمملي وتكمموين األطممر
.م1972  طبعة، المغر

:السيـــرة العلـــمية

72

 جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور المغر ). حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل على د توراه الدولة سنة 2001م. حاصل على لجا تين :األولى في األد العربي ،والثا ية فيالشريعة والقا ون.
 أستا التعليم العالي بالمر  ،الاهوي لمهن التربية والتكوينبالناظور.
 أستا ديد تي اللغة العربية ،والديد تي العامة ،وعلوم التربيةبالمر  ،الاهوي لمهن التربية والتكوين بالاهة الشرقية
وجدة/المغر ).
 أستا األد الرقمي ومناهج النقد األدبي بماستر الكتابة الن ائيةبكلية ايدا والعلوم ا ا ية بتطوان.
أستا الصحافة بماستر الترجمة والتواصل والصحافة بمدرسة فهدالعليا بطناة المغر ).
 أستا األد العربي ،ومناهج البحث التربوي ،وا حصااالتربوي ،وعلوم التربية ،والتربية الفنية ،والح ارة األما يغية،
وديدا تي التعليم األولي...
 رئيس مر  ،ج ور للبحث في الثقافة والفنون بالناظور/المغر .أديب ومبد و اقد وباحث ،يشتغل ضمن رؤية أ اديمية موسوعية. حصل على جائ،ة مؤس ة المثقف العربي سيد ي/أستراليا) لعام2011م في النقد والدراسات األدبية.
 حصل على جائ،ة اجي النعمان األدبية سنة2014م. رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا.73

 رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. رئيس جمعية الا ور للبحث في الثقافة والفنون. رئيس منتبر الم ري األما يغي. ع و الامعية العربية لنقاد الم ري.ع و رابطة األد ا سالمي العالمية. ع و اتحاد تا العر .ع و اتحاد تا ا تر ت العر .ع و اتحاد تا المغر . من منظري فن القصة القصيرة جدا وفن الكتابة الشذرية. خبير في البيداغوجيا والثقافة األما يغية. ترجمت مقاالت للى اللغة الفر ية واللغة الكردية. رارك في مهرجا ات عربية عدة في ل من :الا،ائر ،وتو س،وليبيا ،ومصر ،واألردن ،وال عودية ،والبحرين ،والعراق،
وا مارات العربية المتحدة ،وسلطنة عمان...
 م تشار في ماموعة من الصحف والماالت والارائدوالدوريات الوطنية والعربية.
 شر العديد من المقاالت الورقية المحكمة وغير المحكمة ،وعدداثيرا من المقاالت الرقمية .ول  )154تا ورقي ،وأ ثر من
مائتي وعشرين تا رقمي منشور في موقعي المثقف) وموقع
األلو ة) ،وموقع أد فن).
 ومن أهم تب  :فق النوا ل ،ومفهوم الحقيقة في الفكر ا سالمي،ومحطات العمل الديد تيكي ،وتدبير الحياة المدرسية ،وبيداغوجيا
األخطاا ،و حو تقويم تربوي جديد ،والشذرات بين النظرية
والتطبيق ،والقصة القصيرة جدا بين التنظير والتطبيق ،والرواية
التارينية ،تصورات تربوية جديدة ،وا سالم بين الحدافة وما بعد
الحدافة ،وما،اات التكوين ،ومن سيميوطيقا الذات للى سيميوطيقا
التوتر ،والتربية الفنية ،ومدخل للى األد ال عودي ،وا حصاا
التربوي ،و ظريات النقد األدبي في مرحلة مابعد الحدافة ،ومقومات
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القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الن يري ،وأ وا الممثل في
التيارات الم رحية الغربية والعربية ،وفي ظرية الرواية :مقاربات
جديدة ،وأ طولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغر  ،والقصيدة
الكو كريتية ،ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا ،
وال يميولوجيا بين النظرية والتطبيق ،وا خراج الم رحي ،ومدخل
للى ال ينوغرافيا الم رحية ،والم ري األما يغي ،وم ري الشبا
بالمغر  ،والمدخل للى ا خراج الم رحي ،وم ري الطفل بين
التاليف وا خراج ،وم ري األطفال بالمغر  ،و صوف م رحية،
ومدخل للى ال ينما المغربية ،ومناهج النقد العربي ،والاديد في
التربية والتعليم ،وببليوغرافيا أد األطفال بالمغر  ،ومدخل للى
الشعر ا سالمي ،والمدارن العتيقة بالمغر  ،وأد األطفال
بالمغر  ،والقصة القصيرة جدا بالمغر ،والقصة القصيرة جدا عند
ال عودي علي ح ن البطران ،وأعالم الثقافة األما يغية...
 عنوان الباحث :جميل حمداوي ،صندوق البريد،1799الناظور ،62000المغر .
 الهاتف النقال0672354338: الهاتف المن،لي0536333488: ا يميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.fr
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المراهقمممة تممماج الماتممممع الصمممناعي الحمممديث؛ ب مممبب تعقمممد الحيممماة
المعاصممرة ،وامتممداد ليقمما الدراسممة الممذي ي ممتل،م مممن المراهمممق أو
المراهقة ف ا طمويال ممن البحمث ،والامد ،والكمد ،والعممل المتواصمل
الممدؤو  .با ضممافة للممى فتممرات التعم مق العلمممي والتنصممص المهنممي
والحرفي .ويؤفر هذا ل في معا اة المراهق على جميع الم تويات.
وفمممة دراسممات و ظريممات ومقاربممات تناولممت المراهقممة مممن وجهممات
متباينممة ومتعارضممة .وتنطلممق ممل دراسممة مممن تصممور منتلممف ،ومممن
منهج علمي خاضع لحموالت لب تمولوجية وليديولوجية معينة.
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