
الثالث                                                                                   المراھقةالفصل   
 

37 
 

  

 المراهقة :الفصل الثالث  
  

  تمهید

  مفهوم المراهقة_ 1

  مراحل المراهقة_2

  مظاهرا لنمو في مرحلة المراهقة_3

  أنماط المراهقة وأنواعها_4

  حاجات المراهقة_5

  أزمة المراهقة_6

  مشكالت المراهقة_7

  التربیة المدرسیة في مرحلة المراهقة_8

  خالصة الفصل

  

    



الثالث                                                                                   المراھقةالفصل   
 

38 
 

  :                        تمهید

بالشیخوخة،  وانتهاء فالمراهقة والرشد یمر اإلنسان بعدة مراحل نمائیة في حیاته بدءا بالطفولة     
تقابل المرحلتین اإلعدادیة وثانویة وذلك بتقدیم شروح  ا الفصل التطرق لمرحلة المراهقة التيذونحاول في ه

والعمریة لدى  ل النمائیةالمرحلة العمریة باعتبارها من أهم المراحه ذلبعض العناصر ذات العالقة به
: ولكونها تحمل خصائص وممیزات تخصها عن باقي المراحل، وتتمثل هذه العناصر فیها ما یأتي اإلنسان

ا أنواعها باإلضافة إلى حاجات ذالمرحلة وك مراحل المراهقة، مظاهر النمو في هذه مفهوم المراهقة
  .التربیة المدرسیة في مرحلة المراهقة إلى المراهقة ومشكالتها وفي األخیر تم التطرق أزمة اذالمراهق وك
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  : مفهوم المراهقة -1

 :وتعریفات ومفاهیم أهمها تحمل كلمة المراهقة عدة معاني   

االقتراب أو  وكلمة مراهق تفید الحدة، الجهل، إن من معاني كلمة مراهق في اللغة العربیة الخفة،    
بمعنى غشي أو لحق أو دنا من  لك یؤكد علماء اللغة العربیة هذا في قولهم رهقالدنو من الحلم وبذ

  ).122ص ،1988 وطاس محمد،(الشيء 

الذي " رهق"فعل لللغویا یرجع " المراهق "فإن أصل كلمة  ):1985(مخول سلیمان مالك وحسب     
ویالحظ في الكتابات اإلسالمیة أنه قد تم التعبیر  أي فترة من بلوغ الحلم إلى سن الرشد معناه قارب الحلم،

ا قلب إنم(حیث یقول اإلمام علي رضي اهللا عنه "الحدث "عن اإلنسان في هذه المرحلة العمریة بلفظ 
  ).الحدث كاألرض الخالیة 

وهو یعني في   ADOLESCEن كلمة المراهقة هي ترجمة للمصطلح أفیرى  )1995(كفافي أما     
من الطفولة  االنتقالالنمو نحو بلوغ الرشد وبهذا المعنى تمثل مرحلة المراهقة  :كل اللغات الالتینیة األصل

وتمتد هذه  لیصل إلى النضج الكامل لیصبح رجال أو امرأة، الفردأي أنها القنطرة التي یعبرها  إلى الرشد،
  بحدوث البلوغ وتنتهي بالوصول إلى سن الرشد  أالمرحلة طوال العقد الثاني تقریبا من عمر الفرد ،فهي تبد

سنة ویمتد من  21وهي المرحلة التي تسبق وتصل بالفرد إلى اكتمال النضج، ویكون بذلك عمر الفرد    
  ).136ص ،2003العبود رشید حمید ،(إلى الرشد البلوغ 

رأى أنها لفظ وصفي یطلق على المرحلة التي یقترب فیها الطفل وهو الفرد غیر  )1988(ووطاس     
وعلى أنها المرحلة التي تسبق  الناضج انفعالیا وجسدیا وعقلیا من مرحلة البلوغ ثم الرشد ثم الرجولة،

تنطلق مع ظهور البلوغ وحدوثه و  إذ التي ترتبط بمدة زمنیة محددة،وتصل إلى اكتمال النضج وهي فترة 
باكتمال النضج الكامل للفرد وفیها تحدث تحوالت نفسیة عمیقة وهي عملیة بیولوجیة  تستمر معه وتنتهي

  ) .127ص ،1988وطاس محمد،(عضویة في بدایتها وظاهرة اجتماعیة ونفسیة في نهایتها 

یتم فیها تحول  فیرى أنها لفظ تستخدم للداللة على المرحلة التي )1982(ن إسماعیل عماد الدیأما     
نها ال ترتبط بفترة زمنیة محددة للبدایة والنهایة بدقة، من الطفولة إلى الرشد، الناشئ ٕ وتمتاز بحدوث وثبة  وا

  ) . 172،ص1968البهي، السید فؤاد،( في النمو 
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ا ولوجیة العنیفة تصاحبه و التقلبات الفیزيأا كله نجد أن المراهقة هي تلك التغیرات ذوالى جانب ه    
أعضاء الجسم وتبدو للمراهق في أول األمر اضطرابا جسمیا وخلال  تغیرات ثانویة تطرأ على مختلف
  وتزید حساسیة لنفسه  جسمه إلىعضویا فیصاب بشدة هزة توجهه 

  ).320،ص1973،الملیجي عبد المنعم ( 

العادات والعواطف  وهي الفترة الممتدة من البلوغ إلى اكتمال النضج التناسلي للفرد وتتمیز بتكوین    
ا العواطف نحو الذات وهي تلك المرحلة الفاصلة بین الطفولة وحیاة النضج وبین مرحلة ذالشخصیة وك
ظل األسرة إلى حیاة یصوغها المراهق  الغیر ومرحلة االستقالل بالنفس وبین الحیاة في االعتماد على
األحیان یتخللها الجهل وسوء  وهي مرحلة انتقال وتطور وتغیر ومرحلة حرجة في اغلب بنفسه لنفسه،

  ) .292،ص1982حامد عبد السالم ، زهران(الفهم والطموح والجنوح لألعلى والتسامي 

بین الطفولة والرشد وهي تتمیز بكونها ن المراهقة مرحلة فاصلة أویستخلص من التعاریف السابقة    
التربویة  العقلیة االجتماعیة، زیولوجیة النفسیةیالف :تحدث فیها تغیرات تمس الفرد في جمیع النواحي

المراحل التي یمر بها اإلنسان في نموه حیث یتحول فیها من شخص  كما أنها تعد من أخطر تعلیمیة،
  .نفسه  غیر مكتمل عاجز إلى شخص نامي یعتمد على

 :مراحل المراهقة _2

  :یمكن تقسیم مرحلة المراهقة إلى المراحل اآلتیة 

  preadolexence":  ماقبل المراهقة"مرحلة  1_2

تكون بین سن  وهذه المرحلة" التحفز والمقاومة "ویطلق علیها أیضا مرحلة "ماقبل البلوغ "أو أحیانا     
لها الذات ضد تحفز ذتقریبا وتظهر في هذه المرحلة مقاومة نفسیة تب.) 10/12(والثانیة عشر ةالعاشر 

ساس الفرد بجنسه ونفور الفتى من الفتاة واالبتعاد إحالمیول الجنسیة، ومن عالمات هذه المرحلة زیادة 
  .) 230، ص2003خلیل میخائیل معوض،(تجنب الفتاة الفتى  عنها وكذا
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  Earl adolexence :لمبكرةالمراهقة ا 2_2

بدء النمو السریع الذي یصاحب البلوغ حتى بعد البلوغ  ذعاما وهي تمتد من) 16_12(من السن      
 وفي هذه المرحلة یسعى المراهق إلى االستقالل، عند استقرار التغیرات البیولوجیة عند الفرد، بسنة تقریبا،

  .التي تحیط به ویستیقظ لدى الفرد إحساس بذاته وكیانه ب دائما في التخلص من القیود والسلطات غویر 

   latte adolexence:المراهقة المتأخرة  3_2

الئم بین تلك ی وهفوفیها یتجه الفرد محاوال أن یكیف نفسه مع المجتمع الذي یعیش ) 21-17(من سن   
 التعود على ضبط النفس، المشاعر الجدیدة وظروف البیئة لیحدد موقفه من هؤالء الناضجین محاوال

ه المرحلة تتبلور ذولكن في ه واالبتعاد عن العزلة واالنطواء تحت لواء الجماعة فتقل النزاعات الفردیة،
زاء العمل  ٕ مشكلته في تحدید موقفه بین عالم الكباوتتحدد اتجاهاته إزاء الشؤون السیاسیة واالجتماعیة وا

  .الذي سعى إلیه

  : المراهقةمظاهر النمو في مرحلة   _3

  : وتتمثل فیها ما یلي 

  : النمو الجسمي 3-1

الجسمي التي ال تتناسب مع سرعة نموه العقلي  هسرعة نمو  من أهم التغیرات التي تطرأ على المراهق،    
ما ماهي مهمة من حیث تأثیرها  ه التغیرات لیست مهمة في ذاتها بقدرذوه واالنفعالي واالجتماعي،
وعقله وعواطفه تتأثر كل واحدة منها  فجسم المراهق المراهق وقدرته وسلوكه،المباشر على شخصیة 

  : مل النمو الجسمي على مظهرین هما تویش ،ىباآلخر 

  :  النمو الفزیولوجي  1_1_3

كالتغیرات في إفرازات الغدد  ویقصد به تلك  التغیرات التي تحدث في األجهزة الداخلیة لإلنسان،     
األعضاء التناسلیة  أي وصول سیة كما تشمل التغیرات النضج الجنسي والبلوغ،الصماء والغدد الجن

  .للنضج الوظیفي الذي یمكن الفرد من أن یصبح قادرا على التناسل 
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  : النمو العضوي 2_1_3

و الوجه  كالطول والوزن والتغیر في مالمح بعاد الخارجیة للمراهق،األتمثل النمو العضوي في نمو ی    
ذلك من المظاهر الجدیدة التي تصاحب عملیة النمو التي سیكون لها أثرها ونتائجها التي یجب أن غیر 

 أومن التغیرات العضویة التي تطرأ على المراهق بد ها المراهق ویكیف حیاته وسلوكه وفقا لمتطلباتها،لتقبی
یمیل صوت المراهق إلى و  ظهور الشعر على الشاربین عند الذكر وتحت اإلبطین والعانة عند الجنسین،

  ).149،150،ص2004عبد الكریم قاسم ،(صوت األنثى إلى النعومة  بینما یمیل ،الخشونة

  :النمو االجتماعي 2_3

نه یالحظ اتساع نطاق إوالعقلیة واالنفعالیة التي تطرئ على الشخص ف نتیجة للتغیرات الجسمیة     
ك لذوتستمر ك الخبرات والمشاعر واالتجاهات واألفكار،وتزداد مشاركته لآلخرین في  االتصال الجماعي

والمدرسین والقادة  )الوالدین(عملیة التنشئة االجتماعیة من األشخاص الهامین في حیاته مثل األسرة 
ویظهر على المراهق اهتمامه   haines )1997(الرفاق ومن الثقافة العامة التي یعیش فیها من والمقربین

واالهتمام بالحلي  لوان الزاهیة الالفتة لالنتباه،ألاضحا في اختیار مالبسه واالهتمام ببمظهره ویبدوا ذلك و 
 االجتماعي، االستقاللویالحظ على المراهق نزعته نحو   hurlock )1980( والموضة بالنسبة لإلناث

 الوعي من االعتماد على الغیر إلى االعتماد على النفس وكذلك میله إلى الزعامة، وینمو واالنتقال
األصدقاء  فیستمر في التألق والتكتل في جماعات االجتماعي والمسؤولیة االجتماعیة التي ینتمي إلیها،

 سامي ملحم،(المیل إلى الجنس األخر و والخضوع لها، وتتسع دائرة التفاعل االجتماعي 
  ).365،ص2004

  :  النمو العقلي _3_3

أي  العقلیة ونضجها، فتسیر الحیاة العقلیة من البسیط إلى المعقد،نمو القدرات بتتمیز فترة المراهقة      
الذكاء العام ویسمى القدرة  ففي مرحلة المراهقة ینمو من اإلدراك الحركي إلى إدراك العالقات المعقدة،

ح االستعدادات والقدرات الخاصة وتزداد قدرة المراهق على القیام بكثیر من تضك تذلوك العقلیة التامة،
  ) .38ص_1927عبد الرحمن العبوي (كالتفكیر والتذكیر والتخیل  ملیات العقلیة العلیاالع

 



الثالث                                                                                   المراھقةالفصل   
 

43 
 

  :النمو االنفعالي_ 4_3

 المراهق ترتبط التي تعتري  االنفعاالتتؤكد الدراسات التي قام بها العدید من الباحثین على أن      
لم العضوي الداخلي عبر اوبالع واستجاباتها،ارتباطا وثیقا بالعالم الخارجي المحیط بالفرد عبر مثیراتها 

الخارجي خضوعا مباشرا لنمو الفرد  ارتباطهاویخضع  شعورها الوجداني وتغیراتها الفیزیولوجیة الكیمیائیة،
  .منها إلى التطور والتغبیر واالستقراربینما تبقى مظاهرها الداخلیة أقرب إلى الثبات 

نموه ویجعله یعاني من بعض  انحرافإلى ما یسبب  تالحاالالمراهق في كثیر من  ضویتعر      
فالمراهق یشعر بكثیر من األلم  المشكالت السلوكیة التي تؤثر في نمو النفسي وتؤدي إلى تأخره دراسیا،

حاالت كثیرة یتحول هذا الفعل  رأى نفسه اقل من أقرانه حجما ورشاقة أو أكثر منهم بدانة وفي إذاالنفسي 
  ).150،ص 2004أبو الخیر ، عبد الكریم قاسم(یة تتخد أشكاال شتى إلى اضطرابات سلوك

  :أنماط المراهقة وأنواعها -4

مغاریوس "رى جأفقد  ،وف االجتماعیة والثقافیة للمراهقتحدد أنماط المراهقة وأنواعها حسب الظر      
بحثا مفصال عن أنماط المراهقة في المجتمع المصري ونشر نتائجه في مرجع ). 1958" (صموئیل 

  : أربعة أنماط  )4(ضواء على المراهق المصري واستخلص أن للمراهقةأ"عنوان ب

  .مراهقة متوافقة، سویة أو متكیفة 1_4

في حیاته التي  العاطفي االستقرار إلىالمراهقة تتصف بالهدوء النسبي والمیل  أننجد في هذا النمط      
فهو  ،قففي كل الموا االعتدالالحادة المتأزمة كما یتسم بصفه  االنفعالیةتكاد تخلو من العنف والتوترات 

ظهر علیه الثقة بالنفس وباآلخرین والشعور بالتوافق والرضا عن تیبدي میال للتوافق مع والدیه واآلخرین، و 
بشخصیة سویة خالیة من التناقضات والعقد النفسیة،وال یسرف في  ،ویتمتع اجتماعیةنفسه وبأن له مكانة 

ویظهر علیه كذلك توافق  االعتدالولیس لدیه اتجاهات سلبیة ،فهو یمیل إلى  أحالم الیقظة والخیال
  ).110،ص1985زیدان محمد مصطفى ، (كبیر مدرسي إلى حد 
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  :  المراهقة االنسحابیة 2_4

والعزلة  أنه یمیل إلى اإلنفراد إذقرأنه ومجتمعه أسرته و أابه عن حسانیتسم المراهق في هذا النوع ب    
 واالكتئاب االنطواءباإلضافة إلى تمیزه بصفة  ه الشدید وتأمله لذاته والتقوقع داخلها،ائنطو ابنفسه وب

و  االنفراديعلى أنواع النشاط  واالقتصاروالسلبیة ،كما تظهر علیه صفة التردد والخجل والشعور بالنقص 
زیادة على تمركزه حول ذاته واستغراقه في أحالم الیقظة والمیل إلى النقد والسخریة من  ،االنطوائي
، خلیل میخائیل معوض( .ق مع اآلخرینكما یظهر علیه عدم التوازن والتواف وحتى من أولیائه، اآلخرین
  ).233،ص2003

  : المراهقة العدوانیة والمتمردة 3_4

وقد تبرز عنده  لتمرد و الثورة ضد األسرة والمدرسة والسلطة بكل أنواعهاامن أهم ممیزات هدا النمط     
فهو یكسر ویحطم وال یأبه أو یبالي  من اآلخرین، االنتقاموعناد شدید والرغبة في  جنسیة انحرافات
  )1995كفافي عالء الدین،( باآلخرین

طالة الشارب واللحیة في تصرفا وكذلك یحاول التشبه بالرجال     ٕ تهم ومجاراتهم في سلوكهم كالتدخین وا
 وقد یتعلق باألوهام والخیال یكون عنده صریحا ومباشرا فهو یمیل إلى إیذاء اآلخرین، ،والسلوك العدواني

  ).155،ص1995الزیات فتحي مصطفي ،(كما یبرز عنده المیل إلى إیذاء من یحیط به  وأحالم الیقظة،

  :المراهقة المنحرفة  4_4

والسمات التي  أوضح أنه من بین الصفات) 1995(أما فیما یخص هذا النوع من المراهقة فإن كفافي     
مضادة  تبسلوكیاالجنوح والقیام  النفسي الشامل االنهیاراألخالقي التام ، االنحاللتتطبع في هذا النوع 

كفافي عالء الدین ( بتصرفات تزعج المجتمع والقیام واالستهتارالجنسیة والفوضى  كاالنحرافاتللمجتمع 
1995.(  

  : حاجات المراهق _5

غیرها من وهي تختلف عن  المراهقة كغیرها من مراحل النمو تتطلب توفیر العدید من الحاجات،     
  :نذكر  فمثال حاجات الطفولة لیست هي حاجات المراهقة وهكذا من أهمها المراحل،
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  : الحاجة البیولوجیة  1_5

كل والشرب والنوم إن المراهقة كغیرها من المراحل النمائیة  تعتمد على الحاجات البیولوجیة كاأل    
 أكثر من مرحلة الطفولة، هو أنها تكون مطلوبةیمیزها في هذه المرحلة  ولكن ما والراحة والجنس وغیرها،

لى غذاء غني بالفیتامینات وعناصر الطاقة،و  كل بكمیات أكبر وتنوعفالمراهق یكون بحاجة إلى األ ٕ وهذا  ا
راجع إلى مطالب جسمه الذي یكون في مرحلة بناء واكتمال النمو وكذا إلى ساعات إضافیة من النوم 

للنوم لیخفض من إجهاده البدني ولیعوض  یلجئو اإلرهاق الزائد فهو  تعبوالراحة، وهذا نتیجة شعوره بال
  .ویجدد الطاقة 

  :الحاجة إلى المكانة 2_5

یحاول المراهق أن یكون له مكانة ومركز اجتماعي في وسط الراشدین وبین اقرأنه ،فهو یرغب أن     
یعترف به اآلخرین وان یعتبروه شخصا له مكانة وقیمة بینهم فهو یعمل على إظهار وتوضیح لهم بأنه 

  .وأفكار وقیمة خاصة به  وبأن له هویة كبر سنا ولم یعد ذلك الطفل الصغیر،أأصبح 

به، وهذه  فهو یتقمص أفكار وتصرفات وآراء أحد الكبار الذي یكون له كنموذج ومثل أعلى یهتدي     
رغبة منه لتحقیق المكانة االجتماعیة التي حققها ذلك النموذج الذي قد یكون أباه أو معلمه أو جاره أو أي 

  ).177،ص 1974فهمي مصطفى ،(شخص یرى فیه األحقیة لذلك 

  : الحاجة لألمن 3_5

یحتاج إلى  فهو والعطف والحنان والدفيء األسري من أولیاته، یعد شعور المراهق بألمن والطمأنینة،     
ذا حدث هذا فانه  األمن والشعور بالقبول االجتماعي من طرف عائلته ومعلمیه وأصدقائه ٕ والمقربین منه وا

األمن النفسي من خالل  سیجعله بعیدا عن األمور التي تجلب له الخوف والقلق واالضطراب ویتوفر
فإنه ینتهج  نام باالمتشبعة ومتزنة مع الناس، وعندما یشعر  شعوره بأنه قادرا على البقاء والقیام بعالقات

  .سلوكات عدائیة وقاسیة 

نفسیا وحاجة  من واعتراف اآلخرین به أمور تساعد على بناء ثقته بنفسه والتي تعد مطلباألفالشعور با 
  ).178، ص1974المرجع ،نفس .(ضروریة 
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  :  الحاجة إلى تحقیق الذات واالستقالل النفسي العاطفي 4_5

للتخلص من  یرغب المراهق أن یؤكد ذاته ویثبتها ویكون مفهوما وتصورا خاصا به فهو یعمل جاهدا      
أصبح یملك  یثبت لهم أنه نألالتبعیة الفكریة والفعلیة ألي راشد حتى ولو كان ذلك أبوه أو أمه، ویسعى 

بمسؤولیة عن نفسه وقدرته على مجاراتهم في  شخصیة وأفكار ومبادئ خاصة به تختلف عن أفكارهم وكذا
أعمالهم وأفكارهم وأرائهم وانه أصبح مستقال عنهم في أفكاره، وقد یتعدى استقالله عنهم في طرق 

لمساعدتهم ولو في جزء بسیط الحصول على المال، إذ نجده یعمل في أوقات فراغه لسد حاجاته المالیة و 
  .من مصاریف البیت 

  : الحاجة لالنتماء إلى جماعة 5_5

 تمثل الجماعة بالنسبة للمراهق أمرا بالغ األهمیة نظرا لكونها تحقق له الرغبات النفسیة واالجتماعیة      
هذه الرغبة  یشعره هذا بالثقة وبأنه شخص مقبول به ومرحبا به ومعترف به وتنطوي،بانضمامه للجماعة

مساهمته في الحیاة االجتماعیة فهو دلیل له على  على إنشاء عالقات وجدانیة وعاطفیة مع اآلخرین وأن
  ).1992،محمد هدى قناوي(أن له مكانه وقیمة 

  : أزمة المراهقة - 6

یتفاعل  إن مرحلة المراهقة عبارة عن مزیج من عوامل متعددة یمكن تحلیلها إلى عناصر أربعة    
والعنصر الجنسي  والعنصر العقلي االجتماعيوالعنصر  االنفعاليالعنصر  :بعضها مع بعض وهي

واحد من العلماء الذین "   stanleyhallهال  ستالي"ویعتبر ).121،ص1971خلیل معوض میخائیل ،(
الخامسة حیث یرى أنها الفترة الزمنیة التي تستمر حتى  اهتموا وأعطوا فترة المراهقة اهتماما كبیرا،

مجموعة من  المحتوم، وذلك ألنها االهتیاجالطفل وتقوده إلى مرحلة الرشد وأنها مرحلة  والعشرین من حیاة
ك إلى الشعور لویرجع ذ في المراهقة بالفصام االهتیاجالتقلبات في المزاج وشبة الحاالت القصوى من 

اهق في هذه المرحلة یتأرجح بین المر  في سرعة وشدة اإلثارة ویضیف انه من الطبیعي أن باالختالل
النواقص من الحاالت النفسیة في تتابع سریع فهو یبدوا سعیدا فرحا في وقت ما ثم كئیبا وتعیسا في وقت 

المراهقة ، وأنها مولد جدید للفرد مقدمات هو ما یعرف بأزمة دون  أخر ، والتغیر من حالة إلى أخرى
السمات اإلنسانیة ولهذا أطلق علیها لفظ  ، فهي فترة عواطف وتوتر وشدة ، تظهر فیها



الثالث                                                                                   المراھقةالفصل   
 

47 
 

حامد (یمكن إلغاؤها أو إزالة أثارها  الهیجان وأنها مرحلة حتمیة من عمر اإلنسان ال العاصفة آو األزمة أو
  ).63، ص1982زهران 

المبكرة واألولى ،  أن أزمة المراهقة تظهر أكثر في المراهقة  Simmousi" 1973"ویقول سي موسى     
حینما یواجه تغیرات البلوغ فالمراهقة  في صورة الذات لدى المراهق ویكون ذلك االستقراروتكون عند عدم 

 واالضطرابمرحلة تتخللها أزمة هویة وصعوبات في تحقیق التوافق النفسي واالجتماعي وتتصف بالشدة 
  . االضطرابإلى  االستقرارلب حیاته من جدیدة للفرد من شأنها أن تق والمشاكل وتعد مرحلة میالد

في هذه األزمة بأنها عبارة عن مفترق طرق وكتعبیر عن االختبارات التي "  doliret"دولیرت "ویرى     
مراهق فهي نتیجة لما تحدث له من  یجب على المراهق القیام بها ،حیث أنها ظاهرة مهمة وضروریة لكل

  ).1982نفس المرجع ،.(والنواحي  ةتغییر یمسه في جمیع األصعد

فالمستخلص أن مرحلة المراهقة تتخللها مظاهر تتمیز بالشدة والغرابة في بعض األحیان حیث نجد أن     
المراهق یصبح كثیر المناقشات وعنید ،ال یرید التوقف عن الشجار والعراك ثم سرعان ما تتحول ثورته 

  .وهیجانه إلى هدوء واستقرار

  : المراهقةمشكالت  -7

المشكالت  تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة صعبة نتیجة لطبیعة المرحلة نفسها حیث تتولد فیها بعض    
  :نذكرها

  : المشكالت الصحیة الجسمیة 1 -7

العیوب الجسمیة مثل حب الشباب ،وتكون ردة فعل المراهق  التي نجد فیها التعب والصراع الشدید،   
   .في التوتر والقلق والتوتر في العالقات بینه وبین أقرانهإزاء هذه العیوب متمثلة 

  : المشكالت االقتصادیة 2_7

إشباع  والتي تؤثر على المراهق كضعف المستوى االقتصادي الذي یترتب عنه عدم القدرة على     
حاجاته ،وتلبیة مطالبه ،كما یعتبر تدخل الوالدین حول كیفیة إنفاق المراهق لنقوده من أكثر المشكالت 

  :شیوعا ویظهر ذلك في 
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  .رغبة شدیدة في االستقالل والتصرف بالمال كیفما یرید  -
  .ضعف الحالة المالیة للمراهق  -
  .الخالفات األسریة في تنظیم الشؤون المالیة  -
 ).385،ص2004سامي ملحم ،.(رار المالي لألسرة عدم االستق -

  :  المشكالت المدرسیة 3 -7

والمشكالت التي ترتبط  هي التي تتعلق بعالقة الطالب المراهق بمدرسیة وزمالئه وبالمواد الدراسیة    
  وطریقة الحفظ واالسترجاع ومن هذهالدراسي، بالتحصیل 

  : المشكالت نجد  

 .قلق االمتحانات  -
  الدراسیة وعدم ارتباط معظمها بواقع المراهق الحیاتیة المقررات -
  ).386،ص2004نفس المرجع ،.(عدم القدرة على تنظیم الوقت  -

وكذلك نجد من بین المشاكل تمرده على السلطة المدرسیة  فهو یعتبرها سلطة جدیدةفهو یرفض وینتقد     
یشعره بالخضوع  درسیة ویرفض كل ماویعارض المدرسین  وأوامرهم والنواهي واللوائح والواجبات الم

  ).1973الملیجي عبد المنعم ،(والنقص 

  :المشكالت االجتماعیة 4_7

وتشیر إلى عدم قدرة المراهق على تحقیق التكیف واالنسجام مع الوسیط الذي یعیش فیه ویسیر      
  :المراهقة مثل إلى أن هناك بعض المشكالت التي تظهر في مرحلة )المجدوب (الخبیر االجتماعي 

  : الجنسیة االنحرافات_ 

  . البیئةالمیل الجنسي لألفراد من نفس الجنس وعدم التوافق مع  -

          في المنزل  حرمان المراهق تحدث نتیجة   االنحرافات  األحداث مثل االعتداء والسرقة ،وهذه تانحرافا -
  ).64،ص2006قلي عبد اهللا ، (إشباع رغباته المدرسة من العطف والحنان والرعایة واإلشراف وعدم  و
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  : التربیة المدرسیة في مرحلة المراهقة  - 8

في هذه المرحلة  وجب على مؤسسة التعلیم المتوسط والتي هي مؤسسة علمیة  ترعى المتعلمین        
والعنایة  موضوعات واتجاهات، یتعلق بالمراهق من أمور تهتم بكل ما إذاالمهمة من فترات حیاتهم 

الذوق والوجدان ودراسة العلوم الطبیعیة ضرورة  بالتربیة البدنیة وبالفنون الجمیلة لتقویة الجسم وتربیة
إلشباع غریزة حب االستماع وتوجیهها نحو إدراك أسرار الكون ،و دراسة الدین واألخالق هامة جدا في 

ب أن یتبعوها ، ودراسة اللغة األجنبیة في هذه أمام المراهقین المثل العلیا التي یج هذه المرحلة ألنها تضع
تنمي ثقافة الشباب المراهقین وتتیح لهم الفرصة لالطالع على أراء الغیر وثقافتهم، ودراسة  المرحلة

ومن الواجب االهتمام بالمیول  الریاضیات والمنطق لتزویدهم بحقائق مفیدة تساعدهم على تنظیم أفكارهم،
  ).167،ص 1990كي رابح ،تر (الفردیة وحسن توجیهها 

كما أن دور المدرسة بالنسبة للمراهق في هذه المرحلة هو أن یكون في المدرسة جو اجتماعي        
مبنیة على التوجیه  واإلرهاب أن ترتكز السلطة في ید واحدة و سیاسة المدرسة االستبدادبعیدا عن 

دون اللجوء إلى قمعها القوة والقسوة،بل  ودوافعهواإلرشاد المقرونین بالمحبة والعطف وفهم نوازع المراهق 
والحكمة ،وان یكون األسلوب المتبع معهم هو أسلوب واحد  بتحویلها إلى نشاطات وتمتاز بالرفق واللین

بالمدرسة واإلداریین أن یشعروا  بجدراألسلوب المتذبذب بین اللین والقسوة كما  معروف ،واالبتعاد عن

  ).98،ص1994شحیمي ،(في المسیرة واألخالق بأنهم القدوة  المراهقین
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  :                     خالصة الفصل 

مهمة وحاسمة  بها اإلنسان في حیاته نرى أنها انطالقا مما سبق ذكره حول هذه المرحلة التي یمر     
وذات تأثیر كبیر على مستقبله فهي مرحلة قاعدیة تتكون فیها وتنمو شخصیته ومعالم حیاته المستقبلیة 

بالمراهق من قبل األسرة التي تعد بمثابة الدعامة أو القاعدة التي ینطلق  واالهتمام،ولهذا وجب العنایة 
عب هي األخرى دورا أساسیا في التنشئة منها المراهق باإلضافة إلى باقي مؤسسات المجتمع التي تل

خالل ما تقوم به أو تقدمه من برامج تربویة من شانها أن تساعد المراهق  السویة للمراهق كالمدرسة من
  .مختلف مصاعب الحیاة وعراقیل هذه المرحلة  على تخطي

  

 

 


