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مقدمة:
لقد خلق هللا تعالى اإلنسان ومٌزه على سابر المخلوقات ،وكرمه حٌا ومٌتا ،صؽٌرا
وكبٌرا ،ضعٌفا وقوٌا ،فكان من تكرٌمه ذلك أن أحسن خلقه وأنطقه وأسمعه ووهبه عقبل
واعٌا ٌفرق به بٌن األشٌاء وٌعرؾ منافعها وخواصها ،وحفظ حقوقه وكفل حاجاته ووجه
سلوكاته وؼرابزه صٌانة لفطرته(،صبؽة هللا ومن أحسن من هللا صبؽة ونحن له عابدون).
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ولما كان اإلنسان فً خلقته وسرٌرته هذه المعقدة والخافٌة عن مثٌله ونظٌره ،كان لزاما
والحال هذه أن ٌجتهد محٌطه فً فهمه ودراسته ،وأهم ما ٌنبؽً العناٌة به هومرحلة
المراهقة باعتبارها مرحلة صعبة وخطٌرة تإثر سلبا أوإٌجابا فً حٌاته.
ومن هإالء الذٌن ٌجب أن ٌعتنوا بهذه المرحلة :فهما ودراسة وتدخبل وتوجٌها فبة المربٌن:
أولٌاء ومدرسٌن ،إذ واجب علٌهم التعرؾ على خصابصها النمابٌة والمعرفٌة ،حتى ٌتمكنوا
من اختٌار األسالٌب والطرق المناسبة القادرة على حسن التعامل مع فباتها.
وباعتبارنا أصحاب قضٌة ،مقبلٌن على تحمل مهمة التربٌة والتؤطٌر فً مجال معقد تتجاذبه
أطراؾ شتى بتوجهات مختلفة ٌروم أكثرها إلى إفساد المتعلم خبلل هذه المرحلة الحرجة
والحساسة ،وكؤساتذة للتربٌة اإلسبلمٌة ومع فبة من هذا الصنؾ ،نعتقد أننا معنٌون أكثر من
ؼٌرنا وملزمون بالمشاركة فً دراسة سلوكها دراسة علمٌة تدخلٌة معمقة وشاملة ،نكون
بها قادرٌن على بناء برامج إرشادٌة وتوجٌهٌة ٌساعدنا فً ذلك فهمنا لسلوك هذه الفبة حتى
نلبً حاجاتها ومطالبها للتكٌؾ السلٌم مع حٌاتهم المدرسٌة ومتطلبات النجاح فٌها ،باإلضافة
إلى مساهمتنا الفاعلة فً توجٌه مسارهم النمابً وبناء شخصٌتهم المتكاملةٌ ،دفعنا فً ذلك
التزامنا بتقرٌرات المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن التً تنص بعض موادها على محورٌة
الطالب المراهق فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة 2،وٌفرض هذا -وهومن حقوقه -حسن معرفته
باعتبارها مدخبل ناجحا لتحقق أهداؾ وكفاٌات مادة التربٌة اإلسبلمٌة القٌمٌة بامتٌاز.
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إشكالٌة البحث:
ولما كان للمراهقة تؤثٌر كبٌر على نماء وسٌر التعلمات واالكتساب عند المراهق وكانت
مجاال حساسا ٌتطلب فهما دقٌقا شامبل لكل أبعادها ومتؽٌراتها باعتبارها ظاهرة تحتاج إلى
اإلجابة على مجموعة من اإلشكالٌات على رأسها ما ٌلً:
 ما هً أهم خصابص المراهقة؟
 ما السبٌل إلى توظٌؾ هذه الخصابص فً فهم مشكبلت المراهق؟
 ما مدى تؤثٌر هذه المشكبلت على مرد ودٌة التعلم واالكتساب؟
 كٌؾ نوجهه ونصطحبه؟
 وهل من منهج إسبلمً فً التعامل مع هذه الفبة؟
منهج البحث:
إجابة عن هذه اإلشكالٌات اعتمدنا منهج االستكشاؾ الوصفً التقرٌري ،مستعٌنٌن فً
ذلك باهلل تعالى موفقا وهادٌا إلى الصواب ،ثم باستبٌانات مٌدانٌة تسابل فبة من المراهقٌن ثم
اختٌارهم دون سابق انتقاء أو تحدٌد ،توزعوا بالتساوي ذكورا وإناثا فً مستوٌات مختلفة،
كما اعتمدنا منهج التحلٌل بؽٌة تشخٌص المرحلة بدقة لمعرفة خصابصها وممٌزاتها ومدى
تؤثٌرها على التعلم.
تصمٌم البحث:
وقد تم تصمٌم البحث على الشكل التالً:
مقدمة:
الفصل األول :المراهقة مفهومها وخصائصها
تمهٌد:
المبحث األول :اإلطار النظري لموضوع المراهقة
1ـ مفهوم المراهقة
أ .الداللة اللؽوٌة
ب .الداللة السٌكولوجٌة

4

ج .الفرق بٌن المراهقة والبلوغ
د .المراهقة حسب المنظور اإلسبلمً
ه .التحدٌد الزمنً لفترة المراهقة
1ـ نظرٌات فً تفسٌر المراهقة:
أـ النظرٌة العضوٌة
ب .النظرٌة الثقافٌة
ج .التحلٌل النفسً
د .النمو المعرفً عند بٌاجً
المبحث الثانً :خصابص تؽٌرات النمو عند المراهقٌن
أ ـ النمو الجسمً
ب ـ النمو العقلً
ت ـ النمو االنفعالً
ث ـ النمو الجنسً
ج ـ النمو االجتماعً
ح ـ النمو الدٌنً واألخبلقً
الفصل الثانً :المشاكل الشائعة عند المراهقٌن
أ ـ المستوى الصحً النفسً
ب ـ المستوى االجتماعً
ت ـ المستوى االقتصادي
ث ـ المستوى الدٌنً
ج ـ المستوى الجنسً
ح ـ المستوى الدراسً
الفصل الثالث :المنهج اإلسالمً فً التعامل مع مرحلة المراهقة
أ ـ إسبلم الوجه هلل تعالى
ب ـ الحرٌة والكرامة اإلنسانٌة
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ت ـ تحرٌر شخصٌة المسلم من عوامل الخوؾ
ث ـ الصحة النفسٌة
ج ـ الصحة الجسمٌة
ح ـ اإلجراءات العملٌة لمواجهة مشاكل المراهقة
الفصل األول :المراهقة ،مفهومها وخصائصها
تمهيد:
ٌتعرض اإلنسان منذ والدته لصٌرورة نمابٌة مستمرة وتدرٌجٌة ،تتحدد خبللها سمات
وخصابص ممٌزة لنموه ،وتشكل هذه السمات والخصابص مرتكزا أساسٌا ٌمكن من خبلله
أن نقسم نموه إلى مراحل متعددة وإن كان الطبع والواقع ٌستحٌل أن نفصل بٌنها ،وذلك
لتداخل بعضها فً بعض ،إال ّ أنه تبقى مرحلة المراهقة أخطر وأهم مرحلة ٌمر بها اإلنسان
المعاصر ،وذلك ألنها فترة ٌتحول خبللها الفرد من طفل ؼٌر كامل إلى بالػ ناضج قد
تعرض لتؽٌرات وتطورات فً جمٌع جوانب شخصٌته.*3كما أن هذه المرحلة تتؤثر
بالمراحل السابقة لها وتإثر فً المراحل التالٌة لها.
فما هً المراهقة؟ وما هً خصابص تؽٌرات النمو عند المراهقٌن؟
المبحث األول :اإلطار النظري لموضوع المراهقة.

_1مفهوم المراهقة:
أ_ الداللة اللغوٌة :ترد مادة ر.ه.ق فً المعاجم اللؽوٌة للداللة على السفه والحمق والجهل
وركوب الشر والظلم *4كما تؤتً بمعنى الدنوواالقترابٌ ،قال راهق الؽبلم فهومراهق :إذا
قارب االحتبلم *5أي أشرؾ على سن القدرة اإلنجاب ،وعلٌه فلفظة المراهقة ترجع إلى
الفعل العربً (راهق) الذي ٌعنً االقتراب من الشًء ولٌس من رهق بمعنى سفه وجهل.
أما كلمة  adolescenceالفرنسٌة التً ترادؾ كلمة المراهقة فهً مشتقة من الفعل
البلتٌنً  adolescerreالذي ٌعنً التدرج نحو النضج الجسمً والجنسً والعقلً
واالنفعالً.
ب_الداللة السٌكولوجٌةٌ :رى كودناؾ أن المراهقة (مرحلة انتقال من الطفولة إلى سن
الرشد) *6وٌحددها هٌرلوك بقوله إنها (مرحلة تمتد من النضج الجسمً إلى العمر الذي
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ٌتحقق فٌه االستقبلل عن سلطة الكبار ،وعلٌه فهً عملٌة بٌولوجٌة فً بداٌتها واجتماعٌة
فً نهاٌتها)
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بٌنما ٌعرفها مصطفى زٌدان بؤنها (مرحلة العمر التً تتوسط الطفولة واكتمال الرجولة أو
األنوثة ،بمعنى النمو الجسمً وتحتسب بداٌتها ببداٌة البلوغ الجنسً وبوجه عام فإن فترة
المراهقة تقابل مرحلتً التعلٌم اإلعدادي والثانوي وهً مرحلة موحدة تمثل فترة االنتقال
من الطفولة إلى الرجولة أو األنوثة)*8
وٌعرفها الدكتور أحمد أوزي بؤنها (مرحلة نمو معٌنة تقع بٌن سن الطفولة وسن الرشد،
فهً طور نهابً ٌنتقل فٌه الناشا وهو ؼٌر ناضج جسمٌا وعقلٌا وانفعالٌا واجتماعٌا ،أي
من طور أوضح سماته االعتماد واالتكالٌة على الؽٌر ،إلى فرد إنسانً متدرج نحو بدئ
النضج ،ومحاولة االستقبلل واالكتفاء بالذات).*9
ج_ الفرق بٌن المراهقة والبلوغٌ :خطا البعض حٌن ٌستخدم مصطلح البلوغ (la
) puberetéكمرادؾ للمراهقة ،وذلك ألن البلوغ ٌقتصر على ناحٌة من نواحً النمو
وهً الناحٌة الجنسٌة ،إذ هو ٌشكل المٌبلد الجنسً أو الٌقظة الجنسٌة لدى الفرد وذلك عن
طرٌق نضج الؽدد التناسلٌة واكتساب معالم جنسٌة جدٌدة.
ولعل االشتقاق اللؽوي لكلمة البلوغ)ٌ ) Pubertéشٌر فً اللؽة الفرنسٌة إلى هذا الجانب
العضوي ،فؤصل كلمة  pubesهو الشعر  poilوهو ٌعتبر أحد معالم فترة البلوغ ،كما أن
مرحلة البلوغ ال تشكل سوى مرحلة قصٌرة ،قد ال تستؽرق أكثر من سنتٌن أو ثبلث
سنوات،
إذ معدل البلوغ عند معظم الفتٌات ما بٌن  11و 11وعند الفتٌان ما بٌن  11و 11ونصؾ
تقرٌبا.*10
إن دقة المصطلحات العلمٌة تجعلنا نجد أن كبل من مصطلحً المراهقة والبلوغ ٌستعمل فً
مجال تخصصً معٌن ،فلفظة المراهقة تستخدم فً مجال علم النفس ولفظة البلوغ تستخدم
فً مجال الفٌزٌولوجٌال والطب.
د_ المراهقة حسب المنظور اإلسالمً:
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مصطلح المراهقة لم ٌرد استعماله فً أحادٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم وال عن صحابته
وال عند المتقدمٌن من علماء المسلمٌن ،وذلك لما ٌكتنؾ هذا اللفظ من اإلٌحاءات
والحموالت السلبٌة فالرهق ٌطلق على السفه والطٌش والطؽٌان والزٌادة.
واإلرهاق أن تحمل اإلنسان على ما ال ٌطٌق *11وفً القرآن الكرٌم قوله تعالى (سؤرهقه
صعودا) *12أي أكلفه عذابا شاقا.
كما أن كلمة مراهق تضفً معنى سلبٌا لهذه المرحلة ،فتصؾ شخصا بؤنه مراهق فً
سلوكه رؼم بلوؼه سن الرشد.
إن عدم استعمال اللفظ ال ٌدل على عدم وجود المرحلة إذ أنها تنقسم إلى طورٌن ربٌسٌٌن:
 _1طور الحلم :ومنه قوله تعالى (وإذا بلػ األطفال منكم الحلم  *13).....وٌشمل هذا الطور
بداٌة وإكمال التؽٌرات الجسمٌة المرتبطة بالبلوغ الجنسً وٌنتهً فً حوالً 11سنة.
 _2طور بلوغ السعً :ومنه قوله تعالى (فلما بلػ معه السعً)....
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وٌبدأ من اكتمال

التؽٌرات الجسمٌة إلى سن الرشد الحقٌقً  18سنة وفً تسمٌة هذا الطور بالوصؾ القرآنً
البدٌع ( بلوغ السعً ) ٌحمل معنى إمكان سعً الشباب فً أمور دنٌاه كسبا لعٌشه إذا لم ٌشؤ
إكمال تعلٌمه وذلك ألنه ٌوافق مرحلة الثانوي التؤهٌلً.
هـ_ التحدٌد لفترة المراهقة :تختلؾ المدة الزمنٌة لفترة المراهقة طوال وقصرا بحسب
العوامل البٌولوجٌة والفزٌولوجٌة للفرد وبحسب العوامل االجتماعٌة والثقافٌة للمجتمع.
فمرحلة المراهقة مثبل فً المجتمعات الزراعٌة البسٌطة تكون فترة ؼٌر طوٌلة وذلك نظرا
لسرعة تقلد األبناء للمسإولٌة ،وسرعة اندماجهم فً الحٌاة االجتماعٌة وذلك بخبلؾ ما
ٌتطلبه المجتمع المدنً المتقدم من مستوى عال من الثقافة بؽرض تقلد مسإولٌة أومزاولة
مهنة ما ،مما ٌجعل فترة المراهقة فً هاته المجتمعات تطول ،مما ٌإدي إلى خلق جملة من
المشاكل النفسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة عند المراهقٌن ،وهذا حسب ما ٌراه الدكتوران
أحمد أوزي ومحمد الدرٌج من خبلل دراستهما (المشكبلت األسرٌة واالنفعالٌة للمراهق
المؽربً).
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وعلى الجانب اآلخر ،فإن قصر فترة المراهقة أوانعدامها ٌحرم الفتى من فترة مهمة وهً
فترة التؤمل والنضج واالختٌار ،وهً جوانب لها أهمٌة كبٌرة فً تكوٌن شخصٌة الفرد
الناضج.
وتبعا لهذه العوامل فإنه ال ٌمكن إعطاء تحدٌد زمنً لبداٌة المراهقة أونهاٌتها ،لكن ٌمكن أن
نقدم مإشرات قد تشكل تحدٌدات نهابٌة تصدق على كل مراهق ومراهقة وهذا ما ٌمٌل إلٌه
جل الباحثٌن حٌث ٌعتبرون أن فترة المراهقة هً الفترة الممتدة ما بٌن  11و 19سنة وٌرى
آخرون أنها تمتد من  11إلى  11سنة.*15
_ نظرٌات فً تفسٌر المراهقة:
حظٌت مرحلة الطفولة باالهتمام والدراسات من طرؾ الباحثٌن والمهتمٌن منذ القدم ،وذلك
بسبب الحاجة إلى التعلٌم ،لكن االهتمام بمرحلة المراهقة لم ٌبدأ إال فً اآلونة األخٌرة ،لكن
المبلحظ فً دراساتهم وأبحاثهم أنها تؤثرت بخلفٌاتهم النظرٌة والثقافٌة وبالعصر الذي
ٌعٌشون فٌه ،كما أنها كانت تنطلق من االفتراض األساسً الذي ٌجعل المراهقة تشكل
مرحلة خاصة من مراحل نمو الفرد ترتبط بالتؽٌرات العضوٌة والجسمٌة .وٌؤتً على قمة
تلك النظرٌات المهتمة بمرحلة المراهقة ما ٌلً:
أ_ النظرٌة العضوٌة:
رابدها هو العالم السٌكولوجً ستانلً هول s. hallالذي ٌعتبر مإسس سٌكولوجٌة
المراهق ،حٌث ألؾ أؼنى دراسة للمراهقة 16فً مفهومها التقلٌدي والنظري دون ربط
خصابصها بالوسط االجتماعً* ،فاعتبر المراهقة والدة ثانٌة لئلنسان فً حٌاته وتطوره
مشٌرا بذلك إلى التؽٌرات العضوٌة التً تنتابه خبلل فترة المراهقة ،وهذه فكرة سبقه إلٌها
الفٌلسوؾ الٌونانً أرسطو ،كما قال بها جان جاك روسو ،*17لكن الجدٌد فً أبحاث هول
عن المراهقة هو اعتبارها (مرحلة أزمة) وذلك ألن الوالدة الجدٌدة تعد فصبل وقطٌعة فً
حٌاة المراهق تفقده توازنه وتجعله ٌعٌش تحوالت نفسٌة ترجع أسبابها إلى الناحٌة
البٌولوجٌة والعضوٌة مما ٌصعب تكٌفه مع بٌبته االجتماعٌة.
ب_ النظرٌة االجتماعٌة والثقافٌة:
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ورابدها العالمة السٌكولوجٌة األمرٌكٌة مارجرٌث مٌد  M .meadحٌث قامت بدراسات
وأبحاث عن
المراهقة أجرتها على مجتمعات بدابٌة فً جزر ساموا وجزر ؼٌنٌا الجدٌدة والتً تتمٌز
باختبلؾ كبٌر عن ثقافة المجتمع األمرٌكً فكان مما خلصت إلٌه أن أزمة المراهقة ال
ترتبط بالبلوغ كما هً عند أصحاب النظرٌة العضوٌة ،وإنما بسبب البنٌة االجتماعٌة ونمط
ثقافتها وأسالٌبها فً التنشبة االجتماعٌة للفرد.
ج_ نظرٌة التحلٌل النفسً:
وهً نظرٌة تستند إلى المبلحظة اإلكلٌنٌكٌة ،وتعتبر نمو الفرد عبارة عن نمو متصل
وبالتالً فلن نفهم فترة المراهقة دون اإللمام بجوانب شخصٌة الفرد وتطور ما قبل الوصول
إلى المراهقة.
لقد رسم مإسس التحلٌل النفسً فروٌد تصورا ثبلثً األبعاد لشخصٌة اإلنسان:
أ – النمو :وٌمثل مستودع الدوافع والحاجات البٌولوجٌة األساسٌة لبقاء اإلنسان ،والمنطق
الذي ٌحكم هذا البعد هو تحقٌق اللذة بصرؾ النظر عن أي شًء آخر.
ب -األنا :وٌعتبر هو الممثل للواقع ولمقتضٌاته ولذلك ٌدخل فً صراع مع رؼبات الهو
وحاجاته التً ال تعٌر للواقع ومتطلباته أي اهتمام ٌذكر.
ج -األنا األعلى :وهو قوة منظمة ضابطة مرجعها التنشبة االجتماعٌة ،فٌقوم األنا بدور
الوسٌط بٌن رؼبات الهو وحاجاته وبٌن األنا األعلى وذلك عن طرٌق إحداث نوع من
التوازن والحكم فٌما ٌنشؤ عنهما من اختبلؾ أو تعارض.
ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن األنا عند البلوغ ٌنضاؾ إلٌه دوافع ورؼبات التناسل بعد أن
كانت كامنة ،كما أن هناك تؽٌرا أساسٌا ٌطرأ على جانب األنا األعلى عند المراهقة بحٌث
تهتز أسس األنا األعلى نتٌجة التؽٌرات التً تحدث فً عبلقة المراهق بوالده والذي كان
ٌشكل له فً المرحلة األودٌبٌة نموذج االقتداء والتؤسً فٌصبح المراهق ٌحس بالرؼبة فً
االستقبلل الشخصً عن والده ومحاولة تؤكٌد الذات ،إنه صراع بٌن جٌل اآلباء واألبناء.
د_ علم النفس المعرفً والمراهقة عند بٌاجً:*18
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أدت مبلحظات ودراسات بٌاجً لنشاط الطفل إلى استخبلص وجود أنماط فً التفكٌر
ٌستخدمها الطفل من مٌبلده إلى فترة المراهقة ،وهذه األنماط ٌمكن التعرؾ علٌها من خبلل
مراحل النمو األربعة الربٌسٌة وهً:
~ المرحلة الحسٌة الحركٌة (من المٌبلد إلى سنتٌن)
~ مرحلة ما قبل العملٌات العقلٌة (من سنتٌن إلى  7سنوات)
~ مرحلة العملٌات العقلٌة الحسٌة (من  7إلى  11سنة)
~ مرحلة العملٌات العقلٌة الشكلٌة (من  11سنة إلى فترة المراهقة )...وتسمى كذلك مرحلة
التفكٌر الشكلً وعندها ٌصل الطفل إلى حالة التوازن التام ،فٌبدأ ٌتعامل بنجاح مع عامل
المفاهٌم وٌستخدم لؽة االستقبلل المنطقً مما ٌنعكس
بشكل مباشر على حٌاته وأسلوب تعامله مع محٌطه المادي واالجتماعً ولتكوٌن فكرة دقٌقة
عن المراهقة وما ٌتم فٌها ،فإن بٌاجً ٌحثنا على اختصار وتصنٌؾ العوامل المإثرة فٌها
إلى عاملٌن:
~ ٌتعلق بالتفكٌر بمختلؾ عملٌاته الجدٌدة.
~ ٌتعلق بالعاطفة أو بالجانب الوجدانً من شخصٌته فً عبلقته بالطبع وبالسلوك
االجتماعً.
المبحث الثانً :خصائص تغٌرات النموفً مرحلة المراهقة.
تعرؾ حٌاة الكابن البشري سلسلة من النمو والتطور منذ بداٌة خلقه وتكوٌنه إلى حٌن
اشتداد اكتماله ونضجه وهذا النمو ال ٌسٌر وفق إٌقاع واحد فً كل مراحل حٌاة اإلنسان،
وإنما ٌمكن التمٌٌز بٌن بعض المراحل التً ٌكون فٌها معدل النمو سرٌعا وهً كالتالً:
~ مرحلة ما قبل الوالدة.
~ مرحلة السنتٌن أو الثبلث سنوات األولى بعد الوالدة.
~ مرحلة البلوغ والمراهقة.
فما هً خصابص النمو عند المراهقة؟
 _1النمو الجسمً:
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وٌطلق علٌه كذلك النمو العضوي وهو مجموعة عملٌات حٌوٌة ال تخضع للمشاهدة
البصرٌة وإنما تحدث داخل جسم المراهق وتنعكس على مظهره الخارجً.
فالؽدد الصماء تفرز مواد كٌماوٌة فً الدم مباشرة مما ٌثٌر النمو الجسمً وٌسرع بالنضج
الجنسً أو النمو الفسٌولوجً بشكل عام *19فتزداد قامة المراهق ووزنه إال أنه ٌمكن
مبلحظة الفرق فً النمو الجنسً بٌن الذكور واإلناث فً هذه المرحلة ،بحٌث تبدأ التؽٌرات
الجسمٌة لدى اإلناث قبل الذكور بحوالً سنتٌن تقرٌبا فٌزداد وزنهن وطول قامتهن وٌبدأ
بروز النهدٌن واتساع الحوض وظهور الحٌض.
ومن مظاهر التؽٌرات العضوٌة األخرى ،نمو القلب وازدٌاده إلى  11مرة عما كان علٌه
فً الوالدة ،وتطول المعدة وتتسع مما ٌزٌد فً شهٌة تناول الطعام ،كما ٌزداد إفراز العرق
وتصبح له رابحة خاصة.
إن هذه التؽٌرات فً النمو الجسمً لدى المراهق لتإثر على شخصٌته فً مختلؾ جوانبها
النفسٌة واالجتماعٌة والعقلٌة إلى درجة ٌصعب معها الحدٌث عن جانب دون آخر ،كما أن
هذه التؽٌرات تحول انتباه المراهق
عن العالم الخارجً إلى مبلحظة ذاته وتؤملها ،ومن أجل ذلك فهو ٌقضً ساعات طوٌلة
أمام المرآة ٌتطلع فٌها إلى سحنته متفحصا لهذه التؽٌرات الدخٌلة على جسمه ،ومحاوال
إضفاء القٌمة اإلٌجابٌة على ذاته وذلك حتى ال ٌجر علٌه أي انتقاد ٌخدش شخصٌته وٌنال
منها ،كما أن المراهق ٌعمل على مزاولة نوع من الرٌاضة بشكل ٌجعلها تساند شخصٌته
تعاضدها فً مواقؾ التفاعل مع اآلخرٌن.
 _2النمو العقلً:
ٌتمٌز النمو العقلً فً مرحلة المراهقة بكونه نمو كمً أو كٌفً ،فالكمً هو أن المراهق
ٌصبح أكثر قدرة على إنجاز المهام العقلٌة على نحو أكثر سهولة وسرعة وكفاءة من الطفل،
والكٌفً هو حدوث تؽٌرات فً طبٌعة العملٌات المعرفٌة تجعلها مختلفة عنها تماما كما هً
فً مرحلة الطفولة.*20
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إن المراهقة فترة تمٌٌز وتماٌز ونضج فً مختلؾ قوى وأسالٌب السلوك العقلً اإلدراكً إذ
عندما تظهر مختلؾ القدرات الخاصة والمٌوالت المتعددة كالمٌل نحو الرٌاضٌات أو تعلم
اللؽات أو الفنون التشكٌلٌة...إلخ
وبذلك تظهر أهمٌة الكشؾ عن هذه القدرات وتوجٌه المراهق على ضوبها توجٌها سلٌما
سواء بالنسبة للدراسة أو لمٌادٌن العمل المختلفة ،كما أن المراهق فً هذه الفترة ٌنتقل إلى
التعلم التجرٌدي وتقوى لدٌه القدرة على التحلٌل واالستٌعاب والتذكر المنطقً الذي ٌعتمد
الفهم وإدراك العبلقات بٌن الموضوعات المتذكرة بعٌدا عن التذكر اآللً كما هو عند
الطفل ،بل إن المراهق لٌستمتع بالنشاط العقلً كالتفكٌر فً مسابل مجردة كقٌم الخٌر
والجمال والفضٌلة...الخ ،وكاإلجابة عن األسبلة الفلسفٌة والدٌنٌة والتً ؼالبا ما ٌطرحها
على نفسه ،فٌجول فٌها بعقله وٌستخدم فٌها تؤمبلته ،عكس األسبلة التً ٌطرحها طفل
الرابعة أو الخامسة فٌجٌبه عنها اآلباء والمدرسون ،إنه ٌحس باالستقبلل وتؤكٌد الذات
وإثبات وجودها ككٌان مستؽل .ومما ٌعزز هذه المٌزة لدى المراهق هو وجود أمرٌن اثنٌن:
~ أحبلم الٌقظة التً تقوم بوظٌفة نفسٌة هامة تتجلى فً المواءمة والمبلءمة وهذا شرٌطة
عدم اإلفراط فٌها.
~ وجود وظٌفة االنتباه وهً وظٌفة تزداد بشكل واضح بحٌث ٌستطٌع االستمرار فً
االنتباه لموضوع معٌن لفترة زمنٌة طوٌلة.
ومما تجدر اإلشارة إلٌه عند الحدٌث عن هذا النمو العقلً أن الوسط االجتماعً كلما كان
ملٌبا بالخبرات والتجارب كلما أدى ذلك شحن ذهن المراهق ومساعدة قدراته المختلفة على
حل المشاكل التً تعترضه فً حٌاته الٌومٌة.
إن المراهق خصب الخٌال واالبتكار وهذا ما ٌساعده على العطاء الفنً الكثٌر ،وألجل هذا
الخٌال واالبتكار سعت مختلؾ البرامج والمقررات الدراسٌة إلى تنمٌة الفكر االبتكاري لدى
التبلمٌذ كهدؾ أساسً للعملٌة التعلٌمٌة والؽرض منه إكساب المتعلم كٌفٌة التعلم بنفسه دون
إثقال ذهنه بك ّم وافر من المعلومات وتقٌٌده عن كل حركة وإبداع.
 _3النمو االنفعالً:*21
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ٌعرؾ االنفعال فً علم النفس بؤنه استجابة شدٌدة لموقؾ ؼٌر منتظر مصحوبة بحالة
وجدانٌة سارة أو مإلمة ،*22وٌتمٌز االنفعال عند اإلنسان عامة بعدم التمٌز عند والدته،
لكنه ٌتحدد شٌبا فشٌبا مع السٌرورة النمابٌة لهذا الكابن فٌظهر الؽضب والقلق...الخ عند
الطفل كلما رفضت طلباته ،فإذا تدرج الطفل فً سنوات العمر
أخذت هذه الصورة االنفعالٌة تهدأ بالتدرٌج ،وذلك حتى
إذا وصل إلى سن المراهقة تؽٌر الحال فتبدأ الثورة والؽضب إلى الحد الذي ٌجعله ٌحطم
األشٌاء أو ٌترك البٌت لؤلبوٌن ،وهذه التصرفات ترجع فً حقٌقتها إلى طبٌعة المرحلة،
فالتؽٌرات العضوٌة والفسٌولوجٌة المصاحبة لهذه الفترة تسبب للمراهق قلقا بالؽا وتجعله
(نتٌجة الصراع الحادث فً نفسٌته) ٌتؤرجح بٌن التهور والجبن وبٌن المثالٌة والواقعٌة وبٌن
الؽٌرة واألنانٌة مما ٌجعله مضطربا وٌعانً اهتزازا نفسٌا فبل ٌجد إال الجنوح إلى الخٌال
الجامح مبلذا له عند كل إخفاق وٌنشؤ لدٌه إثر ذلك ،االعتقاد بؤنّ المجتمع ضده وأنه ال أحد
من الناس ٌهتم به ولرؼباته مما ٌكون سٌبا فً توجهه نحو عالم االنحراؾ ،وهنا تظهر
أهمٌة اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي للمراهقٌن فً هذه المرحلة وذلك تفهما لمشاكلهم
وحاجاتهم األساسٌة وسعٌا إلكسابهم اتجاهات إٌجابٌة نحو ذواتهم ونحو أفراد المجتمع الذي
ٌحتكون به.
 _4النمو الجنسً:
ٌعرؾ الكابن اإلنسانً عند مرحلة البلوغ تحوال مهما فً الؽرٌزة الجنسٌة وذلك من خبلل
نضج األعضاء التناسلٌة ،مما ٌحوله إلى فرد قادر على اإلنجاب وبذلك ٌصل السلوك
الجنسً إلى قمة ؼاٌته وهدفه ،وٌعتبر التفسٌر الفروٌدي لنمو الؽرٌزة الجنسٌة االتجاه
السٌكولوجً الوحٌد الذي أولى اهتماما كبٌرا لهذا الجانب من شخصٌة الفرد ،ولذلك فقد قسم
هذا النمو إلى مرحلتٌن ربٌسٌتٌن:
 ما قبل التناسلٌة:أ~ المرحلة الفمٌة من الوالدة إلى السنة األولى.
ب~ المرحلة الشرجٌة من  1إلى  1سنوات.
 -المرحلة التناسلٌة:
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أ~ المرحلة القضمٌة من  1إلى  1سنوات.
ب~ المرحلة الهوسٌة من  1إلى  1سنوات.
ج~ مرحلة الكمون من  6إلى  11سنة.
د~ البلوغ من  11إلى  11سنة.
هذه المرحلة التً تعتبر المدخل الطبٌعً للمراهقة ،فالطفل عندما ٌنتقل من المٌل الجنسً
الموجه نحو الذات إلى االتجاه نحو الموضوع الجنس األخر ونظرا لقلة نضج قدراته
الجسمٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والتً ال تسمح له بربط عبلقات مع الجنس اآلخر فإنه ٌلجؤ
إلى التخٌبلت أو األوهام  fantasmeالتً تشكل مصدر تقرٌب هذا اآلخر إلٌه ،ولهذا فإنّ
ممارسة العادة السرٌة تتم فً هذه الفترة لدى بعض المراهقٌن وقد ٌوجه رؼبته هذه إلى
األفراد من جنسه فٌحسّ بمٌول قوٌة تجذبه إلٌهم إلى درجة قد ٌؤخذ معها هذا المٌل طابعا
جنسٌا شاذا لدى البعض منهم.
و بعد هذه المرحلة ٌنتقل المراهق إلى ربط عبلقات بؤفراد الجنس اآلخر حٌث ٌؤخذ النمو
الجنسً مساره الطبٌعً.
وحسب فروٌد فإنّ أهم الوظابؾ األساسٌة للتربٌة كعملٌة اجتماعٌة هو ضبط الؽرٌزة
الجنسٌة وكبحها حٌث تتخذ مظهر عملٌة التناسلٌة ،ثم العمل على إخضاع عملٌة التناسل
إلرادة الفرد التً تشربت مطالب المجتمع.
إنّ التؽٌرات التً ٌعٌشها المراهق فً هذه المرحلة تدفع به إلى االهتمام بجسمه ،بل وٌسعى
كل جنس لمعرفة رأي أفراد الجنس اآلخر فٌه كما ٌحلو لهم فً هذه الفترة البحث فً
الصحؾ والمجبلت واألفبلم الوثابقٌة عن كل المعلومات التً تس ّد ما ٌشعر به من حاجة
ونقص فً مجال المعرفة الجنسٌة بمفهومها العلمً الصحٌح الذي ٌمكن أن ٌزود النشء
بالمعلومات الصحٌحة التً تشبع رؼباتهم وحاجاتهم بالطرق المبلبمة لمختلؾ األعمار ،كما
ٌمكن أن نسجل فً هذه المرحلة وجود نوع من العدوانٌة لدى المراهقٌن الذكور نحو
اإلناث ،إذ ٌمٌلون إلى حبّ السٌطرة علٌهنّ والظهور بالتفوق ،لكن ذلك ٌقابل بنوع من
السخرٌة والبلمباالة .كما نس ّجل فً هذه المرحلة أنّ المراهق ٌخلق عالما خاصا به ملٌبا
باألسرار ٌعتبر كل سلوك ٌحاول زعزعته مسّا صرٌحا بشخصٌته وكرامته.
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 _5النمو االجتماعً:
ٌتصؾ النمو االجتماعً فً المراهقة بمظاهر ربٌسٌة وخصابص أساسٌة تمٌزه إلى ح ّد ما
عن مرحلتً الطفولة والرشد وذلك أ ّنه بمٌبلد الطفل تمثل األم مصدر ال ّؽداء واألمن
و الراحة ثم تتسع الدابرة لتشمل باقً أفراد األسرة وأبناء الجٌران ،لكن مع المراهقة تتؽٌر
هذه الصورة بحٌث تبدأ تتكون عبلقات خارج نطاق األسرة مما ٌثٌر قلق األبوٌن بسبب هذا
التؽٌر فً العبلقات االجتماعٌة .فالمراهق ٌرؼب فً االستقبلل وأن ٌعامل معاملة الكبار.
واألبوان تعودا أن ٌستمتعا بالجلسة الحلوة معه وباللعب جوارهما ،ومن ثم ٌرفضان هذا
السلوك مما ٌإدي بالمراهق إلى الثورة والتمرّد تجاه الوالدٌن أوقد ٌتطور األمر فتؤخذ شكل
الهرب من المنزل أوترك الدراسة ،وؼالبا ما ٌتبع ذلك مشكبلت تإدي إلى جنوح المراهق
وانحرافه.
إنّ سعً المراهق لتكوٌن صداقات جدٌدة هو رؼبة منه فً الخروج عن العبلقات
االجتماعٌة الضٌّقة إلى عبلقات أوسع تتمثل فً جماعات أصدقاء الحً أو ال ّنادي أو
المدرسة ،فٌحصل على كثٌر من اإلشباعات التً ٌفتقدها فً أسرته فٌجد المكانة االجتماعٌة
وٌلعب دور ال ّزعامة والقٌادة التً ٌكون من الصعب الحصول علٌها داخل األسرة ،كما ٌجد
فً جماعة األصدقاء من ٌستمع لمشكبلته وٌستجٌب النفعاالته ومشاعره الداخلٌة التً قد
ٌخفٌها فً كثٌر من األحٌان عن األسرة والمجتمع كله.
ومن الخصابص االجتماعٌة التً تمٌز نمو المراهق هو تعلقه بفرد تتمثل فٌه ال ّزعامة
والمثل العلٌا ،فٌدٌن بمبادبه وٌتمثل بآرابه سواء كان ذلك بوعً وإدراك أو كان عن طرٌق
التقمص.
 _6النمو الدٌنً:*23
إنّ الدٌن ال تقتصر آثاره ووظابفه على مرحلة واعدة من مراحل العمر وإ ّنما ٌشمل أثره
كافة مراحل النمو اإلنسانً وإن كان هذا التؤثٌر ٌختلؾ من مرحلة إلى أخرى ،والمعروؾ
أنّ مرحلة المراهقة كما ٌذهب بعض علماء النفس أ ّنها مرحلة شك ونقد وتمحٌص
للقٌم والمعاٌٌر الدٌنٌة التً سبق أن تلقّاها الطفل عن الكبار ٌنتهً إمّا بقبول هذه القٌم أو
رفضها أو تعدٌلها.
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فالمراهق عند  16سنة ٌعرؾ ٌقظة دٌنٌة *24تظهر من خبلل مناقشاته وجدله العنٌؾ حٌث
ٌمٌل إلى مناقشة قضاٌا الثواب والعقاب والجنة أو ال ّنار والبعث والخلود والقضاء والقدر
والجبر واالختٌار ،وقد تزداد وطؤة ال ّ
شك الدٌنً عندما ٌموت أحد آباء أو أصدقاء المراهق
المقربٌن.*25
وبالرؼم من أنّ كثٌرا من علماء النفس ٌزعمون أنّ فترة المراهقة تمر بحالة ارتباك خلقً
وتطرّؾ سٌاسً وتؽٌّر فً القٌم ،لكن هذا ال ٌحدث إال ّ بالنسبة لقلة بسٌطة من المراهقٌن،
أمّا األؼلبٌة الساحقة فإ ّنها تظ ّل محتفظة باالتجاهات الدٌنٌة التً ٌعتنقها الوالدٌن

الفصل الثاني :المشاكل الشائعة عند المراهقين وأثرها
على مردودية التعلم
ٌعانً أؼلب المتعلمٌن والمتعلمات بالسلك الثانوي اإلعدادي من تدهور على مستوى
التحصٌل الدراسً ،هذا ما أثبتته نتابج االستمارة التً وزعت على هذه الفبة المستهدفة،
فمن بٌن األسبلة التً تمس الجانب الدراسً سإال مإداه( :هل تحس بضعؾ فً التحصٌل
الدراسً؟)( ،)26فكانت اإلجابة باإلثبات تفوق ستٌن فً المابة ممن وزعت علٌهم
االستمارة ،وهذا قسط ال ٌستهان به ٌعكس وجود عوابق ومشاكل تحول دون بلوغ األهداؾ
المنشودة من التعلم ،وبما أن المرحلة التً نرصدها هً مرحلة المراهقة ،فبل شك أن
المشاكل التً تعرفها هذه المرحلة تسهم بشكل كبٌر إلى جانب عوابق أخرى ـ لٌس هذا
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محل دراستها ـ فً التعثر الدراسً ،فماهً هذه المشاكل؟ وماهً مستوٌاتها؟ وما مدى
تؤثٌرها على التحصٌل الدراسً؟
للوقوؾ على المشاكل المتفشٌة لدى المراهقٌن والمراهقات بالسلك الثانوي اإلعدادي
ومعرفة مدى تؤثٌرها على مردودٌة التعلم ،قمنا بإنجاز استمارة تتؤلؾ من خمسٌن سإاال،
ٌمس مختلؾ الجوانب ،األسرٌة ،واالجتماعٌة ،واالقتصادٌة ،والنفسٌة ،والدٌنٌة ،والجنسٌة،
وذلك من أجل رصد مختلؾ المشاكل التً تتركز بقوة فً هذه المرحلة ،كما ضمناها أسبلة
مرتبطة بالتحصٌل الدراسً ،لمعرفة مدى تؤثٌر هذه المشاكل على تعلم الفبة المستهدفة،
ووقوفها حجر عثرة أمام تقدمها االٌجابً فً اكتساب التعلمات ،وقد وزعت هذه
االستمارات على مابة من المتعلمٌن والمتعلمات ،بنسب متساوٌة ،حتى تظهر المشاكل
المرتبطة بكل جنس على حدا)27(.
بعد معاٌنة هذه االستمارات المعببة وتفحص معطٌاتها بدقة ،تم رصد مجموعة من
المشاكل واالختبلالت على مستوى هذه المرحلة ،قمنا بتصنٌفها وترتٌبها فً جداول،
ورسوم بٌانٌة حسب مستوٌاتها ،ونسبها المإوٌة ،وفٌما ٌلً عرض لمختلؾ الجداول
والرسوم البٌانٌة الموضحة لذلك ،حسب المستوٌات المشار إلٌها سلفا ،مع التوصٌؾ
والتعلٌق والتحلٌل:

المستوى الصحي النفسي:
المشاكل المرتبطة بالجانب الصحي والنفسي:
الذكور
المشاكل

هل ترغب

والنفسي

الصحي

على المستوى

فً العزلة ؟

اإلناث

المجموع

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

46

66

40

68

04

64

النسبة
المؤوية
للمشكل
 04

نوع
التشخيص

سلبً

هل لدٌك

طموحات

64

27

66

26

زائدة؟

18

86

43

 86

اٌجابً

هل لدٌك
حساسٌة
للنقد تجاه

43

66

42

62

03

66

 03

سلبً

األخر؟
هل تشعر
بالقلق

46

66

44

64

60

38

 60

سلبً

الدائم؟
هل تعانً
من الحٌرة

06

03

64

44

47

64

 47

اٌجابً

والتردد ؟
هل تعانً
من فقدان
الثقة

07

04

04

04

46

63

 46

اٌجابً

بالنفس
هل تعانً
من اكتئاب
أوحزن

44

64

04

07

63

36

 63

سلبً

شدٌد؟
هل لدٌك
هدف فً

66

26

67

24

73

26

 26

سلبً

حٌاتك ؟
هل لدٌك
مٌوالت
عدوانٌة

42

62

26

66

46

86

 46

سلبً

تجاه اآلخر؟
هل تحس
بعدم الرضا

46

66

00

08

عن الذات؟

19

67

34

 67

سلبً

هل تحس
بنقص فً
جسمك؟

46

66

46

03

64

37

 64

سلبً

هل تغرق
فً أحالم

04

07

64

47

40

68

 40

اٌجابً

الٌقظة

تحوٌل الجدول إلى رسم بٌانً مع ترتٌب المشاكل حسب نسبها المؤوٌة
هل لدٌك طموحات زائدة

90

هل تعانً من الحٌرة والتردد؟

80

هل تعانً من فقدان الثقة بالنفس؟
هل تغرق فً أحالم الٌقظة ؟

70

هل تحس بعدم الرضا على الذات

60

هل تعانً من االكتئاب أو الحزن الشدٌد ؟

50

هل تشعر بالقلق الدائم ؟

40

هل تحس بنقص فً جسمك ؟
هل لدٌك حساسٌة للنقد تجاه االخر ؟

30

هل ترغب فً العزلة ؟

20

هل لدٌك مٌوالت عدوانٌة تجاه االخر

10

هل لدٌك هدف فً حٌاتك ؟

0

ٌبلحظ من الرسم البٌانً أعبله ،والجدول الذي قبله أن المستوى الصحً النفسً ٌعج
بمجموعة من المشاكل ،نجملها فٌما ٌلً:
ٌبلحظ مما سبق أن الطموح الزابد لدى الشباب المراهق ٌؤتً فً
القمة على نحو ٌفوق ثمانٌن فً المابة ،وٌرجع ذلك باألساس إلى كون المراهق حدٌث العهد
بالحٌاة ،وال ٌزال ٌعٌش تحت رحمة الوالدٌنٌ ،طلق العنان لخٌاله ،فٌرسم بؤلوان الطٌؾ كل
ما ٌحلم به ،من ؼٌر أن ٌصطدم بحدود الواقع ،وعقباته ،فبل شًء ٌمنعه من الطمع فً
منصب الوزٌر ،أو أن ٌكون ربٌسا أو قابد فٌلق ،أوربان طابرة ،ومن حقه أن ٌحلم ،لكن
ٌنبؽً أن ٌإخذ على ٌدٌه ،وٌوجه التوجٌه الصحٌح بحسب ظروفه وطاقاته وإمكاناته ،وأن
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ٌمد بؤسباب تحقٌق هذه المهنة التً ٌطمح إلٌها ،حتى ال ٌصطدم بآكام الواقع ،وٌنتبه
بؤشواكه ،فإذا هو فً صحراء مقفرة تلفحه أشعة الشمس الحارقة.
كما رأٌنا فً مبحث خصابص المراهقة أن من أهم خصابصها النمو
العقلً ،ؼٌر أن هذا النمو لم ٌصل بعد إلى أوجه ونهاٌته ،مما ٌعجز المراهق معه عن
وضع تصورات واضحة عن األشٌاء والمواقؾ ،الشًء الذي ٌفسر تردده وحٌرته بٌن
الفعل ،وعدم الفعل ،ولوفً األمور الٌسٌرة ،وقد فطن الخبراء التربوٌون إلى هذه المسؤلة،
فمن الكفاٌات التً ٌنشد المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن تحققها فً الفبة المستهدفة التربٌة
على االختٌار ،وأناط بالمدرس تنمٌة هذه الكفاٌة لدى المتعلمٌن ،وتدرٌبهم علٌها من خبلل
أنشطة معدة لهذا الؽرض ،فمن أدوار المدرس":ـ تقدٌم النموذج االٌجابً فً اختٌار القرار
المناسب ومناقشة نتابجه/ـ خلق الفضاء المناسب للتربٌة على االختٌار/ـ إشراك المتعلمٌن
والمتعلمات فً االختٌارات التً تهم الحٌاة المدرسٌة.) 28(".
ٌنظر المراهق والمراهقة
إلى جسمه ،وإلى أعضابه التً لم ٌكتمل بعد نموها ،خاصة ممن تتؤخر عندهم أعراض
البلوغ ،فٌشرع فً المقارنة بٌنه وبٌن أقرانه ،مما ٌوقعه فً فقدان الثقة بالنفس ،وعدم
الرضا عن الذات رؼم اإلمكانات والطاقات التً قد ٌنفرد بها عن ؼٌره ،وهنا ٌكمن دور
المدرس فً إرشاد المراهق وتبصٌره بمرحلة المراهقة واختبلفها من شخص آلخر من
حٌث الطول والقصر ،حتى ٌكون على دراٌة بما ٌقع له ولزمبلبه من تحوالت جسمٌة
وتؽٌرات ذهنٌة وانفعالٌة.
كما سبق معنا فً مبحث "خصابص المراهقة " أن من
بٌن خصابصها :النمو العقلً ،مما ٌسمح للمراهق بالقدرة على التخٌل والتجرد من
المحسوسات ،فٌؽرق فً أحبلم الٌقظة وٌسترسل فٌها ،بسبب ما ٌجده من لذة ،وسلوة عن
همومه وأحزانه ،وهذا قد ٌوقعه فً الشرود والسرحان حتى داخل الحصة الدراسٌة ،مما
ٌنعكس سلبا على مستوى تحصٌله الدراسً ،وسنعرض لهذا عند الحدٌث عن المشاكل
المرتبطة بالجانب الدراسً.
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وباإلضافة إلى المشاكل التً أسلفنا ،هناك مشاكل أخرى ؼٌر أنها أقل أهمٌة مما رأٌنا،
نجملها بشكل مرتب حسب نسبها فٌما ٌلً:ـ /الحزن واالكتباب ،القلق الدابم /،اإلحساس
بنقص فً الجسم /،الحساسٌة لنقد اآلخر /،الرؼبة فً العزلة ،المٌوالت العدوانٌة لآلخر/،
وؼٌاب الهدؾ فً الحٌاة.

المستوى األسري واالجتماعي:
أما على المستوى األسري واالجتماعً فقد تم رصد مجموعة من المشاكل أهمها:
ٌحس المراهق والمراهقة فً هذه المرحلة من فرط
رقابة األسرة ،فٌسعى إلى التخلص منها خاصة من العنصر النسوي ،حٌث تزٌد رقابة
أسرهن علٌهن مخافة االعتداءات الجنسٌة.
جٌل النشء الصاعد وجٌل اآلباء
واألجداد ،فؽالبا ما ٌطعن هذا األخٌر فً الجٌل الصاعد وٌنعته بؤقبح األوصاؾ ،من مثل
عدم الحٌاء ،وقلة االحترام والتوقٌر للكبار

فالمراهق فور رإٌته للتؽٌرات الفٌزٌولوجٌة التً تقع على مستوى الجسم تمهٌدا
لمرحلة البلوغ ٌحس معها بولوجه إلى مرحلة الرجولة ،فٌشرع فً تقمص شخصٌة الكبار
والتحدث بحدٌثهم ،ولكن المجتمع ال ٌرحم هذا المراهق الطامح فً مقام الرجولة ،فٌزدرٌه
وٌعٌده إلى مرحلة الطفولة ،وهذا ٌسبب له عناء كبٌرا وخٌبة أمل ؼٌر محمودة العواقب.
نظرا إلحساس المراهق بفقدان الثقة ،وعدم الرضا على الذات
فإنه ٌلجؤ إلى التقلٌد لتعوٌض النقص الذي ٌحس به ،ؼٌر أن هذا التقلٌد ٌنصب على
الشخصٌات الؽربٌة ،دون الرموز اإلسبلمٌةٌ ،ظهر ذلك فً قصات شعورهم ولباسهم
وطرٌقة تكلمهم ومختلؾ اهتماماتهم .
ٌتؤثر المراهق وٌتؤذى مما ٌراه داخل البٌت من التمٌٌز
والتفضٌل للبنت على االبن أو لبلبن على البنت أو للصؽٌر على الكبٌر أو العكس ،وهو
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تمٌٌز ؼٌر مقبول لما ٌسببه من عداوة بٌن األبناء وتدمر نفسً لبعض أفراد األسرة ،خاصة
الفبة المراهقة .ثم هناك مشاكل أخرى لكنها أقل أهمٌة مقارنة مع ؼٌرها:
خاصة إذا كان المستوى
االقتصادي لؤلسرة هش ،حٌث ٌبدأ األب بٌن الفٌنة واألخرى ٌتشكى من أعباء النفقة
المتزاٌد ،وٌمتنع عن تزوٌد ابنه المراهق أو المراهقة بما ٌطلباه من مال ،فٌشعرا حٌنها
بالثقل على الوالدٌن وٌبدءا فً التفكٌر فً العمل والبحث عن مورد آخر ؼٌر مورد
الوالدٌن ،وهذا له تؤثٌر سلبً على التحصٌل الدراسً الذي ٌنبؽً أن ٌفرد بالعناٌة
واالهتمام ،لذلك ٌنبؽً ألولٌاء التبلمٌذ أن ٌتجنبوا الحدٌث عن كثرة النفقات أمام أبنابهم حتى
ال ٌعرضوهم ألزمات نفسٌة تجهز على مستواهم الدراسً.
 :خاصة ممن
ٌجنحون نحو العزلة ،أو المراهقة االنسحابٌة ،أو نتٌجة النمو االنفعالً الذي قد ٌدفع
المراهق نحو الحساسٌة للنقد ،والتمرد على األسرة والمدرسة والزمبلء فتسوء عبلقته بهم،
وهذا قد ٌإثر على العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة التً تقتضً أن ٌكون التعلم عمودي أستاذ
تلمٌذ ،وأفقً تلمٌذ تلمٌذ.
وفٌما ٌلً توضٌح لهذه المشاكل باألرقام وترتٌب لها حسب األهم:
المشاكل المرتبطة بالجانب األسري واالجتماعي:
الذكور

اإلناث

المجموع

المشاكل

النسبة
المؤوية

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

للمشكل

نوع
التشخيص

على المستوى

األسري واالجتماعي

هل تحس
بالتفرقة
والتمٌٌز

40

68

06 03

68

داخل
البٌت؟

23

30

 68

سلبً

هل تعانً
من رقابة
األسرة

06

06

00 08

44

67

 44

اٌجابً

وترٌد
الحرٌة؟
هل تحس
أنك عبء
على

40

68

66 46

04

64

 04

سلبً

والدٌك؟
هل ٌعاملك
اآلخرون
كالطفل ؟
وهل

00

68
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سلبً

اآلخرٌن؟

رسم بياني يوضح المشاكل المرتبطة بالجانب األسري واالجتماعي
رسم بٌانً ٌوضح المشاكل المرتبطة بالجانب االسري
واالجتماعً
االحساس برقابة االسرة

60

االحساس بصراع األجٌال

50

االحساس باحتقار المجتمع

40

النزوح نحو التقلٌد

30

مشكل التمٌٌز داخل البٌت
اإلحساس بالثقل على
الوالدٌن
سوء العالقة مع الزمالء

20
سوء العبلقة مع الزمبلء
اإلحساس بالثقل على الوالدٌن
مشكل التمٌٌز داخل البٌت
النزوح نحو التقلٌد
االحساس باحتقار المجتمع
االحساس بصراع األجٌال
االحساس برقابة االسرة

10

0

على المستوى االقتصادي:
ال ٌخلو المستوى االقتصادي هو اآلخر من مشاكل تثقل كاهل المراهق وتتبطه عن أداء
مهامه المنوطة به ومن هذه المشاكل نذكر ما ٌلً:

25

ٌتركز هذا المشكل بقوة فً
هذه المرحلة حٌث تقارب نسبته السبعٌن فً المابة ،وٌقصد بذلك تتبع المراهق آلخر
صٌحات الموضة ،مما تعج به القنوات الفضابٌة ،واإلعبلنات اإلشهارٌة ،فٌقتنً ما جد من
الثٌاب ،وراج فً األسواق ،ؼٌر أن ما ٌبلحظ على هذا اللباس انه ال ٌحترم الذوق السلٌم،
ومعاٌٌر الجمال الحقٌقً .
حوالً خمسٌن فً المابة
ممن وزعت علٌهم االستمارةٌ ،شعرون بالفقر وٌحتاجون إلى المزٌد من النقود ،وهذا ٌرجع
باألساس إلى تزاٌد حاجاتهم ،وتعدد مطالبهم وأؼراضهم ،فالمراهق ٌعٌش جوا من التنافس،
لكً ٌظهر بمظهر جمٌل وببشرة جمٌلة ،وهذا لن ٌتؤتى إال بمزٌد من المال حتى ٌقتنً كل
ما ٌسد به حاجاته ،فإذا لم ٌجد إلى ذلك سبٌبل ،بدأت أحزانه ،وتعمقت آالمه .وفٌما ٌلً
توضٌح وتوصٌؾ لهذه المشاكل:
:المشاكل المرتبطة بالجانب االقتصادي
الذكو
ر

المشاك
ل

نعم

ال

اإلناث
نع
م

هل تحتاج
على المستوى االقتصادي

إلى المزٌد

03

06

08

من النقود؟
هل لدٌك من
المالبس ما

63
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08

ٌكفً؟
هل تفضل
لباس
الموضة؟

60

48

66

ال

0
0
0
0
4
6

المجمو

النسبة

ع

المؤوية

نعم

46
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37
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63

63

64

للمشك
ل
 46
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نوع
التشخي
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اٌجابً

سلبً

اٌجابً

هل تشعر
بالفقر؟
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رسم بياني يبين المشاكل المرتبطة
بالجانب االقتصادي

70
60
50

االنشغال بلباس الموضة

الحاجة إلى النقود

40

االحساس بنقص المالبس

30

االحساس بالفقر

20
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على المستوى الديني:
نتٌجة التعب المتزاٌد الذي ٌشعر به المراهق
من جراء اإلفرازات الهرمونٌة ،وكذا الحٌرة ،والتردد ،والقلق المتزاٌد ،وانشؽال البال ،وقلة
الخشوع فً الصبلة ،وعدم تذوق معانً العبادة الحقٌقٌة ،نتٌجة كل هذا ال ٌقوى المراهق
على مبلزمة العبادة والمداومة على الصبلة ،لما ٌجده من صعوبة فً تحملها وثقل فً أدابها
.
حوالً أربع وثبلثٌن من الشباب المراهق
ٌنظرون إلى الدٌن على انه مكبل للشهوات ،وكابح للرؼبات ،ومرد ذلك باألساس إلى كون
هذه المرحلة ،مرحلة تؤجج الشهوة الجنسٌة،لما ٌتخللها من إفرازات هرمونٌة محفزة لذلك،
ؼٌر أن الدٌن وما ٌوافقه من أعراؾ وتقالٌد ال ٌسمح بتفجر هذه الرؼبات الجنسٌة ،لما
ٌترتب عن ذلك من أضرار جسدٌة ،ومفاسد اجتماعٌة خطٌرة ،وهنا ٌكمن دور المربً فً

27

توجٌه المراهق ،وتوعٌته بؤضرار الزنا الصحٌة ومفاسده االجتماعٌة ،حتى ٌنحصر
وٌرعوي ،وٌنظر إلى الدٌن نظرة إٌجابٌة .وفٌما ٌلً زٌادة فً التوضٌح لهذه المشاكل:
:المشاكل المرتبطة بالجانب الديني
المشاكل

الذكور

اإلناث

المجموع

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

النسبة
المؤوية
للمشكل

نوع
التشخيص

هل تجد
صعوبة فً
على المستوى الديني

ممارسة

06

03

06

06

66

 66

46

سلبً

الشعائر
الدٌنٌة ؟
هل تعتبر
أن الدٌن
مكبل

48

60

43

66

66

 66
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سلبً

لرغباتك
وشهواتك ؟

50

صعوبة فً ممارسة الشعائر
الدٌنٌة

40
30
20

اعتبار الدٌن مكبل للشهوات
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المشاكل المرتبطة بالجانب الدٌنً

على المستوى الجنسي:
تبٌن اإلحصابٌات أن أزٌد من خمسٌن
فً المابة من الشباب المراهق ٌطمحون فً ربط فً عبلقة مع الطرؾ اآلخر ،سواء كانت

28

جنسٌة أو عاطفٌة ،وهذا ٌعود كما أسلفنا ،إلى قوة اإلفرازات الهرمونٌة ،المسرعة لعملٌة
البلوغ ،والمحفزة للشهوة الجنسٌة ،لذلك ٌنبؽً تنمٌة الوازع الدٌنً لدى المراهق والمراهقة،
وتحذٌرهما من المخاطر واألضرار المترتبة عن االتصاالت الجنسٌة المحرمة ،حتى ٌجتازا
المرحلة بسبلم وال ٌقعا فً المحظور .
من المشاكل التً ٌعانً منها الشباب المراهق :األزمات
العاطفٌة ،وتحصل من جراء وقوع المراهق أو المراهقة فً حب وعشق للطرؾ اآلخر،
وال ٌستطٌع البوح بما ٌحس به ،فٌدخل فً معاناة نفسٌة وحزن داخلًٌ ،نعكس سلبا على
نسبة تحصٌله الدراسً ،ومردوده الفصلً .وفً الجدول اآلتً والرسم البٌانً توضٌح أكثر
لهذه المشاكل:
المشاكل المرتبطة بالجانب الجنسي
الذكور

اإلناث

المجموع

المشاكل

النسبة
المؤوية

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

للمشكل

نوع
التشخيص

هو
رشغت

على المستوى الجنسي

فً سثط
عالقخ
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سلبً

هو رعبًّ
ٍِ أصٍخ
عبطفٍخ
رجبٓ

47

64
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03

46

66
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سلبً

اىطشف
اَخش؟

رسم بياني يوضح المشاكل الجنسية

رسم بياني يبين المشاكل المرتبطة بالجانب الجنسي

51

0/0

0/043

0/0 5

المشاكل الجنسٌة

مشكل االزمات العاطفٌة

مشكل الرغبة فً ربط عالقة مع الطرف االخر

على المستوى الدراسي:
أما على المستوى الدراسً ،فهناك مشاكل أخرى ٌتخبط فٌها كل من المراهق والمراهقة
وتمنعهما من متابعة الدراسة فً جو ٌسمح لهما بالتمٌز والتفوق ،ومن جملة هذه المشاكل
نذكر:

30

تبٌن النتابج التً تم استخبلصها
م ن االستمارة المعبؤة مٌدانٌا أن أكثر من خمسٌن فً المابة من المراهقٌن والمراهقات
ٌعانون من الشرود والسرحان داخل الفصل الدراسً ،وهذا مما ال شك فٌه له أثر بالػ على
تعلم الفبة المستهدفة ،فالمتعلم الذي ال ٌنتبه ولو لوهلة ٌسٌرة داخل الدرس حتى ٌضٌع بعض
مراحلهٌ ،جد صعوبة فً فهم واستٌعاب بقٌة المراحل ،لكونها مترابطة ٌفضً بعضها إلى
بعض ،وقد ٌكون الشرود والسرحان نتٌجة لطرابق المدرس المملة وأسالٌبه المنفرة للتعلم،
كما قد ٌكون نتٌجة لمشاكل المراهقة سواء من الناحٌة األسرٌة ،أو االجتماعٌة أو
االقتصادٌة أو النفسٌة والصحٌة أو الجنسٌة ،وؼٌرها من المشاكل التً قد تختلؾ من
شخص آلخر .ومهما ٌكن فاللوم األكبر ٌُلقى على المدرس ،الذي ٌنبؽً أن ٌشد انتباه المتعلم
وٌمنعه من الشرود الذهنً وذلك باستثمار مختلؾ أسالٌب التنشٌط ،والوسابل الدٌداكتٌكٌة
الحدٌثة التً لها األثر االٌجابً فً هذا الباب ،كما ٌتعٌن علٌه تحبٌب المادة لدى المتعلم،
وربط التعلمات بالواقع ،واالنطبلق من وضعٌات دٌداكتٌكٌة مشوقة ومحفزة على اكتساب
المزٌد من المعارؾ والتعلمات الجدٌدة .
كثٌرا ما نسمع فً األخبار وصفحات
الجرابد عن من قبل التبلمٌذ تجاه مدرسٌهم ،وقد ٌستخدم فٌها حتى السبلح األبٌض ،ولكن ال
نقؾ وقفة تؤمل لنبحث عن أسباب هذه الظاهرة التً تستشري فً صفوؾ المراهقٌن
بالخصوصٌ ،إكد الخبراء فً علم النفس أن للمراهقة أشكال وأنواع ،فهناك المراهقة
السوٌة ،والمراهقة االنسحابٌة ،والمراهقة المنحرفة ،والمراهقة العدوانٌة المتمردة التً
ٌجنح فٌها المراهق نحو التمرد على الذات واألقران والمجتمع والمدرسة ،وكما سبق معنا
فً مبحث الخصابص أن مرحلة المراهقة تعرؾ نموا انفعالٌا ٌجعل المراهق ٌثور ألتفه
األسباب ،وٌشعر بالحزن الشدٌد نتٌجة اإلحاطات التً قد ٌتعرض لها من األسرة أو البٌبة
أوالمدرسة ،كما قد ٌتسم نتٌجة هذا النمو االنفعالً بالحساسٌة الشدٌدة للنقد الذي ٌتلقاه من
الكبار أومن المدرسٌن ،لدى ٌتعٌن على المدرس أن ٌكون على بصٌرة بالتؽٌرات التً
ٌعرفها المراهق وباالنفعاالت التً تعترٌه ،حتى ال ٌهٌنه بٌن زمبلبه ،كما علٌه أن ٌمنحه

31

القدر الكافً من االحترام والتقدٌر والحب الذي هوفً أمس الحاجة إلٌه ،حتى ال ٌكره
المدرسة والمدرسٌن وٌلجؤ إلى الفوضى والشؽب كلما سنحت له الفرصة بذلك .
من بٌن األسبلة التً
تضمنتها االستمارة سإال ٌتعلق باالختبلط مإداه( :هل ٌشكل بالنسبة إلٌك وجود الطرؾ
اآلخر داخل الفصل عابقا من عوابق التحصٌل الدراسً؟) ،فكانت النتٌجة مفاجبة ،حٌث أن
حوالً  0/0 53ممن ملبوا االستمارة ٌعتبرون اختبلط الذكور باإلناث داخل الفصل الواحد
ٌشكل عابقا أمام تعلم الفبة المستهدفة ،وقد ٌبدو ا هذا المشكل أمرا طبٌعٌا على اعتبار النمو
الجنسً ،الذي ٌعرفه المراهق والمراهقة خبلل هذه المرحلة ،من جراء اإلفرازات
الهرمونٌة المحفزة على ذلك ،أضؾ إلى ذلك األزمات العاطفٌة التً قد تنشؤ نتٌجة الحب
المتبادل بٌن الطرفٌن ،وما ٌرتبط بذلك من صراع وتنافس خفً بٌن أطراؾ الفصل الواحد،
وهذا دون شك ٌجعل من التعلم هدؾ ثانوي فً حٌاة المراهق ،ألن فكره ووجدانه بات
مشؽوال بشًء آخر ،لذلك على المدرس أن ٌفصل على األقل الذكور عن اإلناث داخل
الفصل الواحد ،حتى ال ٌتؤثر بعضهم ببعض وٌنشؽلوا عن الدراسة التً هً الهدؾ األساس
خبلل هذه المرحلة .وفٌما ٌلً عرض لهذه المشاكل مع اإلحصاء والترتٌب:
المشاكل المرتبطة بالجانب المدرسي:
المشاكل

الذكور

اإلناث

المجموع
النسبة

نعم

ال

نعم

ال

نعم
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للمشكل

نوع
التشخيص

هل تعانً
من ضعف
فً

66
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62
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66
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اٌجابً

التحصٌل
الدراسً ؟
هل تحس
بكراهٌة

40

68

24

64

46

66

 46

سلبً

على المستوى الدراسي

المدرسة
هل ترغب
فً التمرد
على سلطة

46

66

22

42

46

86
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المدرسة ؟
هو رعبًّ
ٍِ اىششود
واىسشحبُ
أثْبء

04

04

06

06

40

68
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اٌجابً

اىحصخ
اىذساسٍخ؟
هل تحب
الفوضى

48

60

24

67

47

والشغب ؟

33

84
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سلبً

هو ٌشنو
وجىد
اىطشف
اَخش داخو
اىفصو

04

07

46

63

64
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سلبً

اىذساسً
عبئقب ىل
عِ
اىزحصٍو ؟

رسم بياني يبين المشاكل المرتبطة بالجانب الدراسي
ضعف التحصٌل الدراسً
70

الشرود والسرحان داخل
الحصة

60

مشكل وجود الطرف االخر
50

حب الفوضى والشغب

40
30

كراهٌة المدرسة
20

التمرد على المدرسة
كراهٌة المدرسة
التمرد على المدرسة
حب الفوضى والشغب
مشكل وجود الطرف االخر
الشرود والسرحان داخل الحصة
ضعف التحصٌل الدراسً
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الفصل الثالث :المنهج اإلسالمي في التعامل مع مرحلة المراهقة
حٌنما ننظر بتمعن فً المنهج اإلسبلمً ،وما احتوى علٌه من أحكام وحكم ،وأخبلق
وقٌم ،نجد أنه لم ٌفسح المجال لمشاكل المراهقة حتى تظهر وتإثر فً شخصٌة المراهق
بشكل سلبًٌ ،نخر قواه ،وٌقوض عزابمه ،فٌضعؾ أمام أي تح ٍد ٌعرض له ،وقد رأٌنا فً
الفصل السابق كٌؾ تشكل هذه المشاكل تحدٌا كبٌرا أمام المراهق فتحول دون تقدمه فً
دراسته ،و إحرازه على درجات عالٌة ،فكان مما أعده اإلسبلم فً هذا المجال هو بناء
شخصٌة إسبلمٌة قوٌة ،تستند إلى ركابز أساسٌة ،تمنحها القوة والصبلبة لمجابهة كل
التحدٌات ،ومن هذه الركابز نذكر ما ٌلً:
4ـ إسالم الوجه هلل تعالى:
تكتسب الشخصٌة اإلسبلمٌة المتزنة قوتها من إسبلم الوجه هلل تعالى واالنقٌاد له وحده
سبحانه فً كل ما ٌتعلق بشإون الحٌاة ،سواء الدنٌا أو اآلخرةٌ ،قول هللا سبحانه فً هذا
ٌِن" ()29أي :ما آتٌه فً
اي و َم َماتًِ ِ َّ ِ
هلل َربِّ ْال َعالَم َ
ص َبلتًِ و ُن ُسكًِ و َمحْ ٌَ َ
الصدد" :قُ ْل إِنَّ َ
ٌِن"  ،30فإذا
حٌاتً ،وما ٌجرٌه هللا علًَّ  ،وما ٌقدر علًَّ فً مماتً ،الجمٌع ِ َّ ِ
"هلل َربِّ ْال َعالَم َ
تعود المرء أن ٌكون هذا شؤنه مع هللا فً جمٌع أحواله ،فمن أي شًء ٌخاؾ ،وعلى أي
شًء ٌحزن ،فاهلل سبحانه ٌدبر أمور الدنٌا واآلخرة ،وتسلٌم األمر له ٌمنح المإمن الراحة
النفسٌة والقوة التً بها ٌجابه المشاكل خاصة مشاكل المراهقة ،لذلك ٌنبؽً تمكٌن النشء من
القدر الكافً من هذه المعارؾ وتربٌته علٌها .
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0ـ الحرٌة والكرامة اإلنسانٌة:
كما تقوم الشخصٌة اإلسبلمٌة على أساس الحرٌة والكرامة اإلنسانٌة ونبذ كل أشكال الرق
والعبودٌة لؽٌر هللا تعالى ،واآلٌات واضحة فً هذا المجال ،فقد جعل هللا تعالى عتق الرقبة
من بٌن ركابز كفارات الحدود ،والحرٌة ال تقؾ عند عتق الرقبة من الرق والعبودٌة ،بل
تتمثل أٌضا فً نبذ الشرك والخضوع لؽٌر هللا تعالى ،واآلٌات جلٌة فً هذا المقام ،فإذا
تحقق المرء من مقام التوحٌد وإخبلص العبادة هلل تعالى ،وتذوق أساسٌات الكرامة اإلنسانٌة
فمن ؼٌر شك أنه سٌحٌى كرٌما ،مرفوع الرأس ،بعٌدا عن كل أشكال الذل والمهانة التً
تثبط شخصٌة المإمن وتربك حٌاته ،مما ٌجعله هدفا سهبل للفشل واالستسبلم أمام أبسط تح ٍد
ٌعرض له.
 6ـ تحرٌر شخصٌة المسلم من عوامل الخوف:
ٌركز اإلسبلم على تحرٌر شخصٌة المسلم من كل عوامل الخوؾ ،فٌؽرس فً وجدانه
عقٌدة التوحٌد القابمة على نبذ الخوؾ من ؼٌر هللا تعالى ،فاهلل سبحانه هو مالك الملك وحده،
ٌتصرؾ فً ملكه كٌؾ ٌشاء ،ولٌس ألحد من خلقه أن ٌنازعه فً ذلك ،بل ال ٌقع شًء إال
هللا ۚ " ،31فالسحر
ٌن ِب ِه مِنْ أَ َح ٍد إِ َّال ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ضارِّ َ
بؤمره وإذنه سبحانهٌ ،قول تعالى ":و َما هُم ِب َ
الذي هومن أشد أنو اع الببلء ال ٌضر اإلنسان رؼم تدخل الشٌاطٌن فٌه إال بإذن هللا تعالى "
أي :بإرادة هللا ،واإلذن نوعان :إذن قدري ،وهو المتعلق بمشٌبة هللا ،كما فً هذه اآلٌة،
هللا" وفً هذه
ك ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
وإذن شرعً كما فً قوله تعالى فً اآلٌة السابقة" َفإِ َّن ُه َن َّزلَ ُه َعلَى َق ْل ِب َ
اآلٌة وما أشبهها أن األسباب مهما بلؽت فً قوة التؤثٌر ،فإنها تابعة للقضاء والقدر لٌست
مستقلة فً التؤثٌر"
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فالمرء الذي ٌصل إلى درجة اإلٌمان الحقٌقً الذي ٌعتقد فٌه أن النفع

والضرر بٌد هللا وحده ،فإنه ٌتخلص من كل مظاهر الخوؾ التً تنشؤ عن اعتقاد أن ؼٌر هللا
ٌنازع هللا فً ملكه .
ومما ٌثٌر الخوؾ أٌضا وٌكون سببا فً القلق :مصٌبة الموت ،وقد علمنا اإلسبلم أن
الحرص على الحٌاة أو الجبن لٌسا من أسباب إطالة األجل ،كما أن الشجاعة واإلقدام لٌسا
من أسباب تقصٌر األجلٌ ،قول هللا سبحانه وتعالى مبٌنا هذه الحقٌقة " :ولِ ُك ِّل أ ُ َّم ٍة أَ َج ٌل ۖ َفإِ َذا
َجا َء أَ َجل ُ ُه ْم َال ٌَسْ َتؤْ ِخ ُرو َن َسا َع ًة ۖ و َال ٌَسْ َت ْق ِد ُمو َن"
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س أَن َت ُمو َ
ت
وٌقول أٌضا" :و َما َك َ
ان لِ َن ْف ٍ

هللا ِك َتابًا م َُّإجَّ ًل "
إِ َّال ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
الخوؾ والجبن والقلق وؼٌرها من األمراض النفسٌة المدمرة للعزابم والجالبة للشقاء
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فإذا رسخ إٌمان المإمن وسلم بهذه الحقٌقة سلم من كل أشكال

والوهن
 6ـ الصحة النفسٌة:
ُتعرؾ الصحة النفسٌة على أنها " :قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذي
ٌعٌش فٌه ،وهذا التو افق ٌإدي على التمتع بحٌاة خالٌة من االضطرابات ملٌبة بالتحمس،
وٌتسم الفرد وفقا لهذا المفهوم بالرضا عن الذات ،وال ٌبدو منه ما ٌدل على عدم التوافق
االجتماعً ،كما أنه ال ٌسلك سلوكا اجتماعٌا شاذا ،بل ٌسلك سلوكا معقوال ٌدل على اتزانه
االنفعالً والعاطفً والعقلً فً مختلؾ المجاالت وتحت تؤثٌر جمٌع الظروؾ " .35من
خبلل هذا التعرٌؾ ٌبدو أن المتعلم المراهق فً أمس الحاجة إلى الصحة النفسٌة التً ٌقاوم
بها نموه االنفعالً الذي ٌعرفه خبلل هذه المرحلة.
وقد اعتنى اإلسبلم بالصحة النفسٌة فؤرسى دعابمها بنا ًء على مجموعة من المقومات
أهمها:
أ ـ اإلٌمان الراسخ :دعا هللا تبارك وتعالى عباده من خبلل ما جاء به نبٌه من الكتاب
والحكمة إلى اإلٌمان به سبحانه وتعالى وترسٌخ هذا اإلٌمان بالتدبر فً كتاب هللا تعالى
المقروء ،وبالتفكر فً اآلفاق وفً األنفس وما بثه هللا فٌهما من اآلٌات الدالة على عظمته
سبحانه وتعالى .فاإلٌمان الراسخ من شؤنه أن ٌبث الثقة فً النفس وٌجلب على صاحبه
ْؾ ُتحْ ًٌِ ْال َمو َت ٰى ۖ َقا َل أَولَ ْم ُت ْإمِن ۖ َقا َل َبلَ ٰى
السكٌنة والطمؤنٌنة "وإِ ْذ َقا َل إِب َْراهٌِ ُم َربِّ أَ ِرنًِ َكٌ َ
و ٰلَكِن لِّ ٌَ ْط َمبِنَّ َق ْل ِبً ۖ َقا َل َف ُخ ْذ أَرْ َب َع ًة م َِّن َّ
ك ُث َّم اجْ َع ْل َعلَ ٰى ُك ِّل َج َب ٍل ِّم ْنهُنَّ
الطٌ ِْر َفصُرْ هُنَّ إِلَ ٌْ َ
هللا َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم ".36فإبراهٌم مإمن بربه وبقدرته
ج ُْزءًا ُث َّم ْاد ُعهُنَّ ٌَؤْتٌِ َن َ
ك َسعْ ًٌا ۚ واعْ لَ ْم أَنَّ َّ َ
على إحٌاء الموتى ،ولكنه "أحب أن ٌشاهد ذلك عٌانا لٌحصل له مرتبة عٌن الٌقٌن ،فلهذا
قال هللا له  ":أولم تإمن قال بلى ولكن لٌطمبن قلبً" وذلك أنه بتوارد األدلة الٌقٌنٌة مما
ٌزداد به اإلٌمان وٌكمل به اإلٌقان وٌسعى فً نٌله أولو العرفان "
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 .كما أن اإلٌمان

ٌِن
الخالً من الشرك مصدر من مصادر األمن النفسًٌ ،قول سبحانه فً هذا الصدد " :الَّذ َ
آ َم ُنوا ولَ ْم ٌَ ْل ِب ُسوا إٌِ َما َنهُم ِب ُ
ك َل ُه ُم ْاألَمْنُ وهُم ُّم ْه َت ُدو َن ". 38
ظ ْل ٍم أ ُو ٰلَ ِب َ

37

ِّت َّ
اإلٌمان مصدر من مصادر الثبات فً الدنٌا واآلخرة ٌقول هللا تعالىَ ٌ ":ثب ُ
ٌِن
هللا ُ الَّذ َ
هللاُ َّ
آ َم ُنوا ِب ْال َقو ِل َّ
ٌِن ۚ و ٌَ ْف َع ُل َّ
ت فًِ ْال َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا وفًِ ْاآلخ َِر ِة ۖ وٌُضِ ُّل َّ
هللاُ َما ٌَ َشا ُء "
الث ِاب ِ
الظالِم َ
.39
آن َما ُهو شِ َفا ٌء و َرحْ َم ٌة
اإلٌمان سبب من أسباب االستشفاء بالقران الكرٌم" :و ُن َن ِّز ُل م َِن ْالقُرْ ِ
40
ٌِن ۙ و َال ٌَزٌ ُد َّ
ٌِن إِ َّال َخ َسارً ا"
الظا ِلم َ
لِّ ْلم ُْإ ِمن َ
ِ
ب ـ دوام الصلة باهلل تعالى :ومما ٌحقق الصحة النفسٌة دوام االرتباط والصلة باهلل تعالى
من خبلل المحافظة على الصلوات ،والتزام األذكار ،والتقرب إلى هللا تعالى فً الرخاء وفً
الشدة ،فهذا من شؤنه أن ٌجلب حفظ هللا للعبد وٌدفع عنه كل أنواع االضطراب والقلقٌ ،قول
الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً هذا الصدد وهو ٌوصً عبد هللا بن عباس ،بعدما أردفه
خلفه وهو صبًٌ " :ا ؼبلم ...احفظ هللا ٌحفظك ،احفظ هللا تجده تجاهك ،تعرؾ إلى هللا فً
الرخاء ٌعرفك فً الشدة ،وإذا سؤلت فاسؤل هللا ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة
لو اجتمعت على أن ٌنفعوك بشًء لم ٌنفعوك إال بشًء قد كتبه هللا لك ،ولو اجتمعت على
أن ٌضروك بشًء لم ٌضروك إال بشًء قد كتبه هللا علٌك ".41
ج ـ المرونة فً مواجهة الواقعٌ :ربً اإلسبلم أبناءه على المرونة فً مواجهة الواقع،
كٌفما كانت المشاكل أو المآسً التً تعرض له ،وذلك أن اإلنسان ال ٌعلم الؽٌب ،ولٌست له
النظرة الكاملة التً تمكنه من الحكم على األشٌاء حقٌقة رؼم ما ٌعتري القلب من حب
أوكره لؤلشٌاءٌ ،قول هللا سبحانه فً هذا الشؤن " :و َع َس ٰى أَن َت ْك َر ُهوا َش ٌْ ًبا و ُهو َخ ٌْ ٌر لَّ ُك ْم ۖ
و َع َس ٰى أَن ُت ِح ُّبوا َش ٌْ ًبا و ُهو َشرٌّ لَّ ُك ْم ۗ و َّ
هللا ُ ٌَعْ لَ ُم وأَن ُت ْم َال َتعْ لَ ُمو َن "<< .42وهذه اآلٌات عامة
مطردة ،فً أن أفعال الخٌر التً تكرهها النفوس لما فٌها من المشقة أنها خٌر ببل شك ،وأن
أفعال الشر التً تحب النفوس لما تتوهمه فٌها من الراحة واللذة فهً شر ببل شك .وأما
أحوال الدنٌا ،فلٌس األمر مطردا ،ولكن الؽالب على العبد المإمن ،أنه إذا أحب أمرا من
األمور ،فقٌض هللا[ له ]من األسباب ما ٌصرفه عنه أنه خٌر له ،فاألوفق له فً ذلك ،أن
ٌشكر هللا ،وٌجعل الخٌر فً الواقع ،ألنه ٌعلم أن هللا تعالى أرحم بالعبد من نفسه ،وأقدر
على مصلحة عبده منه ،وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى" :و َّ
هللاُ ٌَعْ لَ ُم وأَ ْن ُت ْم َال َتعْ لَ ُمو َن "
>>..43
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فتربٌة المراهق على معانً هذه اآلٌة الكرٌمة تجعله أقدر على مواجهة أزمات المراهقة
ومشاكلها ،رؼم ما تنطوي علٌه من تحدٌات ،وتجعل كل أمور حٌاته خٌرٌ ،قول علٌه
الصبلة والسبلم ":عجبا ألمر المإمن إن أمره كله خٌر ،ولٌس ذلك ألحد إال للمإمن إن
أصابته سراء شكر فكان خٌرا له ،وإن أصابته ضراء صبر فكان خٌرا له ".44
د ـ الصبر عند البالءٌ :حث اإلسبلم أتباعه على التحلً بالصبر عند األزمات ،وتوطٌن
النفس على التحمل ،وقد جعل هللا من ثمار الصبر نٌل محبة هللا تعالى ٌقول سبحانه ":و َّ
هللا ُ
ٌن " .45
َّاب ِر َ
ٌُحِبُّ الص ِ
وقد جعل هللا الصبر أحد أسباب التخلص من تبعات المصاببٌ ،قول تعالىٌَ " :ا أَ ٌُّ َها
ٌن" << .46أي :مع من كان
ٌِن آ َم ُنوا اسْ َتعٌِ ُنوا ِبال َّ
َّاب ِر َ
الَّذ َ
صب ِْر والص ََّبل ِة ۚ إِنَّ َّ َ
هللا َم َع الص ِ
الصبر لهم خلقا ،وصفة ،وملكة بمعونته وتوفٌقه ،وتسدٌده ،فهانت علٌهم بذلك ،المشاق
والمكاره ،وسهل علٌهم كل عظٌم ،وزالت عنهم كل صعوبة ،وهذه معٌة خاصة ،تقتضً
محبته ومعونته ،ونصره وقربه ،وهذه[ منقبة عظٌمة ]للصابرٌن ،فلولم ٌكن للصابرٌن
فضٌلة إال أنهم فازوا بهذه المعٌة من هللا ،لكفى بها فضبل وشرفا >>
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هـ ـ التفاؤل :ومما دعا إلٌه اإلسبلم ،وحث على التشبث به عند األزمات :التفاإل الدابم
ودرء تسرب الٌؤس إلى النفس ،فهذان من شؤنهما أن ٌحققا األمن والطمؤنٌنة للفردٌ ،قول هللا
48
هللا إِ َّال ْال َقو ُم ْال َكا ِف ُرو َن"
هللا ۖ إِ َّن ُه َال ٌٌَْؤَسُ مِن رَّ و ِح َّ ِ
تعالى" :و َال َتٌْؤ َ ُسوا مِن رَّ و ِح َّ ِ
ومما ٌجلب األمن واالستقرار النفسً إحساس المإمن بقرب هللا منهٌ ،جٌب دعوته إذا
ُ
ان ۖ
دعاه ٌقول تعالى" :وإِ َذا َسؤَلَ َ
اع إِ َذا َد َع ِ
ك عِ َبادِي َع ِّنً َفإِ ِّنً َق ِرٌبٌ ۖ أ ِجٌبُ دَعْ و َة ال َّد ِ
49
َف ْل ٌَسْ َت ِجٌ ُبوا لًِ و ْلٌ ُْإ ِم ُنوا ِبً لَ َعلَّ ُه ْم ٌَرْ ُ
ش ُدو َن"
 4ـ الصحة الجسمٌة:
باإلضافة إلى الصحة النفسٌة فقد اعتنى اإلسبلم بالصحة الجسمٌة التً تجعل المراهق
ٌشب قوٌا سلٌم الجسم معافى من األمراض التً توهنه ،وتكون سببا فً حرجه وضٌقه.
وٌمكن إبراز هذه العناٌة الصحٌة من خبلل ما ٌلً:
أ ـ لزوم القواعد الصحٌة فً األكل والشرب والنوم :ومن ذلك على سبٌل المثال:
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ـ ٔ ٟٙثٌٕذ ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ػٓ ثإلعشثف ف ٟثألوً ٚثٌششحٌّ ،ج ٠ضشصخ ػٓ رٌه ِٓ
أِشثض :فمذ س ٜٚثإلِجَ أفّذ ٚثٌضشِزٚ ٞغ١شّ٘ج ػٓ سعٛي هللا صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ أٔٗ
لجيِ« :ج ِأل آدِٚ ٟػجء ششث ِٓ دطٕٗ ،دقغخ ثدٓ آدَ ٌمّ١جس ٠مّٓ صٍذٗ ،فئْ وجْ الدذ
فجػال ،فغٍظ ٌطؼجِٗٚ ،عٍظ ٌششثدٗٚ ،عٍظ ٌٕفغٗ».
٘ ِٓٚذ ٗ٠صٍٛثس هللا ٚعالِٗ ػٍ ٗ١ف ٟثٌششثح :ثٌششح ِغٕٚ ٝعالطٚ ،ثٌٕ ٟٙػٓ ثٌٕفظ فٟ
ثإلٔجءٚ ،ثٌششثح لجةّج.
 س ٜٚثٌضشِز ٞػٓ ثدٓ ػذجط سظ ٟهللا ػّٕٙج لجي :لجي سعٛي هللا صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ:«ال صششدٛث ٚثفذث وششح ثٌذؼ١شٌٚ ،ىٓ ثششدٛث ِغٕٚ ٝعالطٚ ،عّٛث إرث أٔضُ ششدضُ ٚثفّذٚث
إرث أٔضُ سفؼضُ».
 ٚف ٟثٌصق١ق ٓ١ػٓ أد ٟلضجدر أْ ثٌٕذ ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ٝٙٔ :أْ ٠ضٕفظ ف ٟثإلٔجء»،ٚف ٟسٚث٠ز ٌٍضشِز ٝٙٔ« :،ٞأْ ٠ضٕفظ ف ٟثإلٔجء إٔ٠ ٚفخ ف.»ٗ١
 ٚسِ ٜٚغٍُ ػٓ أد٘ ٟش٠شر سظ ٟهللا ػٕٗ لجي :لجي سعٛي هللا صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ« :ال٠ششدٓ أفذوُ لجةّج ،فّٓ ٔغ ٟفٍ١غضمب».
٘ ِٓٚذ ٗ٠صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ف ٟثٌٕ :َٛثٌٕ َٛػٍ ٝثٌؾجٔخ ثأل ،ّٓ٠ألْ ثٌٕ َٛػٍ ٝثٌؾجٔخ
ثأل٠غش ٠عش دجٌمٍخ٠ٚ ،ؼ١ك ثٌضٕفظ.
س ٜٚثٌذخجسِٚ ٞغٍُ ػٓ ثٌذشثء دٓ ػجصح سظ ٟهللا ػّٕٙج لجي :لجي سعٛي هللا صٍ ٝهللا
ػٍٚ ٗ١عٍُ« :إرث أص١ش ِعؾؼه فضٛظأ ٌٍصالر ،عُ ثظطؾغ ػٍ ٝشمه ثألٚ ،ّٓ٠لً :ثٌٍُٙ
أعٍّش ٚؽ ٟٙإٌ١هٚٚ ،ؽٙش ٚؽ ٟٙإٌ١هٚ ،فٛظش أِش ٞإٌ١هٚ ،أٌؾأس ظٙش ٞإٌ١ه ،سغذز
ٚس٘ذز إٌ١ه ،ال ٍِؾأ ٚال ِٕؾج إال إٌ١ه ،إِٓش دىضجده ثٌز ٞأٔضٌشٔٚ ،ذ١ه ثٌز ٞأسعٍش»
ٚثؽؼٍ ٓٙآخش ِج صمٛي.
ة ـ اىىقبٌخ ٍِ األٍشاض اىَعذٌخ 9وغ١شر ٘ ٟثألفجد٠ظ ثٌض ٟصقزس ِٓ ثألِشثض ثٌّؼذ٠ز
ٚصذػ ٛإٌ ٝثصخجر ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ِٓ أؽً ثٌٛلج٠ز ِٕٙجٚ ،فّ١ج  ٍٟ٠دؼعٙج:
 سِ ٜٚغٍُ ٚثدٓ ِجؽٗ  ٚغ١شّ٘ج ِٓ فذ٠ظ ؽجدش دٓ ػذذ هللا سظ ٟهللا ػّٕٙج أٔٗ وجْ فٟٚفذ عم١ف سؽً ِؾز ،َٚفأسعً إٌ ٗ١ثٌٕذ ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ« :ثسؽغ فمذ دج٠ؼٕجن».
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 ٚس ٜٚثٌذخجس ٞف ٟصق١قٗ أْ سعٛي هللا صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ لجي« :فش ِٓ ثٌّؾزَٚفشثسن ِٓ ثألعذ».
  ٚف ٟثٌصق١ق ِٓ ٓ١فذ٠ظ أد٘ ٟش٠شر لجي :لجي سعٛي هللا صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ« :الٛ٠سدْ ِّشض ػٍِ ٝصـ».
ٌزث وجْ ٌضثِج ػٍ ٝثٌّشدٚ - ٓ١العّ١ج ثألِٙجس  -إرث أص١خ أفذ أٚالدُ٘ دّشض ِؼذ أْ
٠ؼضٌ ٖٛػٓ دم١ز ثألٚالد ،فض ٝال ٕ٠ضشش ثٌّشض٠ٚ ،غضفقً ثٌٛدجء ،فّج أػظُ ٘زث ثٌٙذٞ
ثٌٕذ ٞٛف ٟصشد١ز ثألؽغجَٚ ،ثٌقفجظ ػٍ ٝصقز ثألدذثْ.
ج – اىزذاوي عْذ اإلصبثخ ثبىَشض 9لذ ؽجء ثألِش دجٌضذث ٞٚف ٟأفجد٠ظ وغ١شرٔ ،ؾضضا ِٕٙج
ِج :ٍٟ٠
 سِ ٜٚغٍُ ٚأفّذ ٚغ١شّ٘ج ػٓ ؽجدش دٓ ػذذ هللا سظ ٟهللا ػّٕٙج ػٓ ثٌٕذ ٟصٍ ٝهللا ػٍٗ١ٚعٍُ أٔٗ لجيٌ« :ىً دثء دٚثء ،فئرث أصجح ثٌذٚثء ثٌذثء دشأ دئرْ هللا ػض ٚؽً».
 ٚفِ ٟغٕذ ثإلِجَ أفّذٚ ،ف ٟثٌٕغجةٚ ،ٟغ١شّ٘ج ػٓ أعجِز دٓ شش٠ه لجي« :وٕش ػٕذ ثٌٕذٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ٚؽجءس ثألػشثح ،فمجٌٛث٠ :ج سعٛي هللا أٔضذث ٜٚ؟ فمجئ« :ؼُ ٠ج ػذجد هللا
صذثٚٚث ،فئْ هللا ػض ٚؽً ٌُ ٠عغ دثء إال ٚظغ ٌٗ شفجء ،غ١ش دثء ٚثفذ» ،لجٌٛثِ :ج ٘ٛ؟
لجي« :ثٌٙشَ».
 ٚس ٜٚثإلِجَ أفّذ ٚثٌضشِزٚ ٞغ١شّ٘ج ػٓ أد٘ ٟش٠شر سظ ٟهللا ػّٕٙج لجي :لٍش٠ :جسعٛي هللا ،أسأ٠ش سلٔ ٝغضشلٙ١جٚ ،دٚثء ٔضذث ٜٚدٗٚ ،صمجر ٔضمٙ١ج ً٘ صشد ِٓ لذس هللا ش١تج؟
فمجي ػٍ ٗ١ثٌصالر ٚثٌغالَ ِٓ ٟ٘« :لذس هللا».
فّج ػٍ ٝث٢دجء ٚثٌّشد ٓ١إال أْ ٠أخزٚث دضٛؽٙ١جس ثٌٕذ ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ف ٟشأْ ثال٘ضّجَ
دأٚالدُ٘ ف٠ ٓ١صجدٚ ،ْٛدّؼجٌؾض ُٙفّ٠ ٓ١شظ ،ْٛألْ ثألخز دجألعذجح ٚثٌّغذذجسِٓ ،
ِمضع١جس ثٌفطشر ِٓٚ ،صِّ ُ١ذجدا ثإلعالَ.
د ـ اىْهً عِ اىَخذساد واىَسنشاد 9وّج عذك ِؼٕج ف ٟثٌفصً ثٌغجدك أْ ِٓ أُ٘ ثٌّشىالس
ثٌض ٟصؼشفٙج ِشفٍز ثٌّشث٘مز ِشىٍز ثٔضشجس ثٌّخذسثس ٚثٌّغىشثس دشض ٝأٔٛثػٙجٚ ،لذ وجْ
ثإلعالَ فجعّج ف ٟصقشّٙ٠ج ٌّج فٙ١ج ِٓ ظشس ػٍ ٝثٌؾغُ ٚإصالف ٌٍؼمً ٚثٌّجي ٚد١جْ رٌه
وّج :ٍٟ٠
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هـ ـ رحشٌٌ اىخَش 9دؼذ ثٌضذسػ ف ٟإٔضثي ث٠٢جس ثٌّضؼٍمز دششح ثٌخّش ،فغُ ثٌمشثْ فٟ
صجحُ ْ ٚثألَ ْص َال َُ ِسؽْ ظٌ ِِّ ْٓ
صقشّٙ٠ج دم ٌٗٛصؼجٌَ٠" :ٝج أََُّٙ٠ج ثٌَّ ِز َٓ٠آ َُِٕٛث إَِّٔ َّج ْثٌ َخ ّْ ُش ْ ٚثٌ َّ ِْ ١غ ُش ْ ٚثألَٔ َ
َػ َّ ًِ ثٌ َّش ْ١طَج ِْ فَجؽْ ضَِٕذَُ ٌَ ُٖٛؼٍَّ ُى ُْ صُ ْفٍِ ُق 50" َْٛفم ٌٗٛصؼجٌ" :ٝفجؽضٕذ "ٖٛأ << ٞفجصشوٚ ٖٛثسفعٖٛ
صٕؾ ُقٛث فضذسوٛث ثٌفال َؿ ػٕذ سدىُ دضشوىُ رٌه >>
ٚال صؼٌٍّ" ٖٛؼٍىُ صفٍق٠ ،"ْٛمٛيٌ :ىَ ٟ

51

أِج ِٓ ثٌغٕز ثٌٕذ٠ٛز فجألفجد٠ظ وغ١شر صذ ٓ١فشِز ششح ثٌخّش  ِٓٚرٌه ِج :ٍٟ٠
ـ فؼٓ ثدٓ ػّش سظ ٟهللا ػّٕٙج أْ سعٛي هللا صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ لجي ":وً ِغىش خّش
ٚوً ِغىش فشثَ "
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ـ إْ هللا ػٙذ ػٙذث ٌّٓ ٠ششح ثٌّغىش أْ ٠غم ِٓ ٗ١غٕ١ز ثٌخذجي لجٌٛث ٠ج سعٛي هللا ِٚج غٕ١ز
ثٌخذجي ؟ لجي :ػشق أً٘ ثٌٕجس أ ٚػصجسر أً٘ ثٌٕجس ".53
عـ ـ اىَخذساد 9أِج ثٌّخذسثس فمذ فشِش ثٌشش٠ؼز ثإلعالِ١ز ثٌّخذسثس ٚثٌّفضشثس ٌّج فٙ١ج
ِٓ ثألظشثس ٚثٌّفجعذ ٚٚسد ثٌٕ ٟٙف ٟثٌغٕز ػٓ وً ِغىش ِٚفضش :أخشػ أدٛدثٚد أْ ثٌٕذٟ
صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ٔ ٝٙػٓ وً ِغىش ِٚفضشٚ ،لجي ثٌخطجد ٟف ٟشأْ ثٌّفضش ٘" :ٛوً
ششثح ٛ٠سط ثٌفضٛس ٚثٌخٛس ف ٟثألػعجء"
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 5ـ اإلجشاءاد اىعَيٍخ ىَىاجهخ ٍشبمو اىَشاهقخ9
ؽجء ثإلعالَ دّؾّٛػز ِٓ ثٌضذثد١ش ٚثإلؽشثءثس ثٌؼٍّ١ز ٌّٛثؽٙز ِشجوً ثٌّشث٘مزٚ ،إوغجح
ثٌّشث٘ك وً ثٌمذسثس ٚثٌطجلجس ٌٍٛلٛف أِجَ أ ٞصقذ صفشظٗ ثٌّشفٍز ٚفِ ٟج  ٍٟ٠د١جْ
ٌذؼط ٘زٖ ثٌضذثد١ش:
أ ـ اىزذسٌت عيى اىعجبدح واألٍش ثهب 9أِش ثإلعالَ دضشد١ز ثألدٕجء ػٍ ٝثٌؼذجدر ٚصؼ٠ٛذُ٘ ػٍٙ١ج
ِٕز ثٌصغش ،خجصز ثٌصالر ثٌض٠ ٟؤِش دٙج ٌغذغ ٠ٚعشح ػٍٙ١ج ٌؼششٚ ،رٌه فض٠ ٝضشىً
ٌذ ٗ٠ثٌٛؽذثْ ثٌذ ٟٕ٠ثٌز٠ ٞصقذٗ ف ٟف١جصٗ ؽجٌذج إ٠جٖ إٌ ٝثٌخ١ش ٔجة١ج دٗ ػٓ ثٌشش فّ١ج ٠أخز
ف ٚث َْٔٗ ػ َِٓ
٠ٚذع ،فّٓ ٚصج٠ج ٌمّجْ الدٕٗ ٠ ٛ٘ٚؼظٗ لَ٠ ":ٌٗٛج دَُٕ َّ ٟأَلِ ُِ ثٌص ََّالرَ ْ ٚأ ُِشْ ِد ْجٌ َّ ْؼ ُشِ ٚ
ه ِِ ْٓ ػ َْض َِ ْثألُ ُِِ ٛس "ٚ 55ثْ صف ُ١ٙثألغفجي فذٚد ثٌقالي
ه ۖ إِ َّْ ٰ َرٌِ َ
صجدَ َ
ْثٌ ُّٕ َى ِش ٚثصْ ذِشْ َػٍَ َِٰ ٝج أَ َ
ٚثٌقشثَ ِٕز ثٌصغش أِش ِ ُٙف ٟغش٠ك ثٌضشد١ز ،إر أْ ثٌطفً ٌٛشخ ػٍ ٝفؼً ثٌّقشَ دْٚ
أْ ٠ؼٍُ ،فٍٓ ٠ضّىٓ ثٌّشد ٗ١ٙٔ ِٓ ْٛػٓ ثٌفغجد ٚثٌشش أ ٚفٍّٗ ػٍ ٝصشوّٙج إال دصؼٛدز
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ِٚشمٗ ،فئرث ؽجءس ِشفٍز ثٌّشث٘مز ٚؽذ ٔفغٗ أع١ش ِشجوً ثٌّشث٘مز ٚأصشثفٙج ال ٠م ٜٛػٍٝ
ثٌفىجن ِٕٙج
ة ـ ٍصبحجخ اَثبء ىألثْبء 9ػٍّٕج ثإلعالَ أْ ٔصقخ ثألدٕجء ٛٔٚؽ ُٙٙدشفك فض ٝال
٠شؼشٚث دضغٍػ ث٢دجء ػٍ ،ُٙ١فضعطشح شخص١ض٠ٚ ُٙخضً صٛثصٔ٠ٚ ،ُٙصؼخ ثفضٛثءُ٘ فٟ
عٓ ثٌّشث٘مز ٚلذ ظشح ثٌٕذ ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ أسٚع ِغً ف ٟثٌّصجفذز ،فٕؾذٖ لذ
صجفخ ػذدث ِٓ ثألدٕجء ػٍ ٝسأع ُٙثدٓ ػّٗ ػذذ َّ
هللا دٓ ػذجط ،ثٌز ٞوجْ ٠غ١ش رثس َٛ٠
دصقذز ثٌٕذ ٟصٍ ٟهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ػٍ ٝدثدضٗ ،ف١غضف١ذ ثٌٕذ ٟصٍ ٟهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ِٓ صٍه
خجيٚ ،ثٌمٍخ ِٕفضـ ،ف١ؼٍِّّٗ وٍّجس ،ػٍ ٝلذس عِّٕٗ
ثٌصقذز ف ٟثٌٛٙثء ثٌطٍكٚ ،ثٌز٘ٓ
ٍ
ٚثعض١ؼجدٗ ،ف ٟخطجح ِخضصش ِٚذجشش ٚعِ ،ًٙغ ِج ٠قٍّٗ ِٓ ِؼجْ ػظّ١ز ٠غ ًُ ٙػٍٝ
ثٌطفً فّٙٙج ٚثعضخالصٙج،
هللا ٠قفظه ،ثففع َّ
٠مٛي٠" :ج غالَ ،إٔ ٟأػٍّه وٍّجس ،ثففع َّ
َ
عأٌش
هللا صؾذٖ صؾج٘ه ،إرث
هللاٚ ،إرث ثعضؼٕش فجعضؼٓ َّ
فجعأي َّ
دجَّللٚ ،ثػٍُ أْ ثألِز ٌ ٛثؽضّؼش ػٍ ٝأْ ٕ٠فؼٛن دشٟء؛ ٌُ
ٕ٠فؼٛن إال دشٟء لذ وضذٗ َّ
هللا ٌه ٌٛٚ ،ثؽضّؼٛث ػٍ ٝأْ ٠عشٚن دشٟء٠ ٌُ ،عشٚن إال
دشٟء لذ وضذٗ َّ
هللا ػٍ١ه ،سُفؼش ثأللالَ ٚؽفَّش ثٌصقف".
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دٙزٖ ثٌّصجفذز لذ ٠ؾٕخ ثألح

ثدٕٗ ٚثألَ ثدٕضٙج ثٌىغ١ش ِٓ ثٌ٠ ٛالس ثٌض ٟلذ صمغ فِ ٟشفٍز ثٌّشث٘مز دغذخ ثٔؼذثَ ؽغٛس
ثٌضٛثصً ٚثٌضقجٚس ٚع١جدر ثٌمّغ ٚثٌضغٍػ دثخً ثألعشر ٚخجسؽٙج.
ج ـ اىعذه ثٍِ األثْبء 9من بٌن المشاكل المرتبطة بسن المراهقة والتً تم تشخٌصها عن
طرٌق االستمارة المٌدانٌة ،هناك مشكل ؼٌاب العدل بٌن األبناء ،وهو مشكل ال ٌستهان به
لما ٌترتب عنه من شعور باإلقصاء والتهمٌش .وقد كان اإلسبلم حاسما فً الدعوة إلى
ٌر َقا َل" :ا ْن َطلَ َق ِبً أَ ِبً ٌَحْ ِملُنًِ إِلَى
ْن بَشِ ٍ
ان ب ِ
العدل بٌن األبناء ففي صحيح مسلم َع ِن ال ُّنعْ َم ِ
صلَّى َّ
هللا ا ْش َه ْد أَ ِّنً َق ْد َن َح ْل ُ
ت (نحلت أي أعطٌت ببل
هللا َعلَ ٌْ ِه و َسلَّ َم َف َقا َل ٌَا َر ُسو َل َّ ِ
َر ُسو ِل َّ ِ
هللا َ
ت م ِْث َل َما َن َح ْل َ
ٌِك َق ْد َن َح ْل َ
ان َقا َل َال َقا َل
ت ال ُّنعْ َم َ
ان َك َذا و َك َذا مِنْ َمالًِ َف َقا َل أَ ُك َّل َبن َ
مقابل) ال ُّنعْ َم َ
ك فًِ ْال ِبرِّ َسوا ًء
ك أَنْ ٌَ ُكو ُنوا إِلَ ٌْ َ
َفؤ َ ْش ِه ْد َعلَى َه َذا َؼٌ ِْري فإنً ال أشهد على جور ُث َّم َقا َل أَ ٌَسُرُّ َ
ً 57
َقا َل َبلَى َقا َل َف َبل إِذا"
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أ ٞفال صفؼً إرث..
ٚف ٟفذ٠ظ آخش ٠ؼضذش أصال ف٘ ٟزث ثٌذجح ٠مٛي ثٌشعٛي صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ فّ١ج ٠شٗ٠ٚ
١ش " :ث ْػ ِذٌُٛث دَ ْ َٓ١أََ ٚال ِد ُو ُُ ث ْػ ِذٌُٛث دَ ْ َٓ١أَ ْدَٕجةِ ُى ُْ ث ْػ ِذٌُٛث دَ ْ َٓ١أَ ْدَٕجةِ ُى ُْ لجٌٙج عالط "
ثٌُّٕ ْؼ َّج ِْ ْد ِٓ دَ ِش ٍ
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د ـ اىصحجخ اىصبىحخ 9فً مرحلة المراهقة ٌبدأ المراهق بالتخلص من التبعٌة لؤلسرة
والبٌت ،والبحث عن زمرة من األصدقاء ٌقضً معهم جل وقته ،مما ٌفسح لهم المجال
للتؤثٌر فً شخصٌته إما نحو اإلٌجاب وإما نحو السلبٌ ،قول النبً صلى هللا علٌه وسلم فً
َ
نافخ
هذا التؤثٌر المزدوج(( :إِ َّن َما َمث ُل الجلٌس الصال ُح والجلٌسُ السو ِء كحام ِِل المسك ،و ِ
ك ،وإِما أن تبتاع منه ،وإِمَّا أن ت ِج َد منه رٌحا طٌِّبة ،وناف ُخ
ال ِكٌ ِْر فحام ُل المسك :إِما أن ٌُحْ ِذ ٌَ َ
59
الكٌر :إِما أن ٌَ َ
ك ،وإِما أن تجد منه رٌحا خبٌ َثة))
حرق ِث ٌَا َب َ
ٌزٌه ٚؽخ ثخض١جس ثٌشفمز ثٌصجٌقز فض٠ ٝىٌٙ ْٛج ثألعش ثإل٠ؾجد ٟف ٟف١جر ثٌفشد ،فؼٛض أْ
صى ْٛػٍ ٗ١دّشجوٍٙج ِٚغجٚةٙج ،صى ٌٗ ْٛدئ٠ؾجد١جصٙج ِٚقجعٕٙج ،ف١أخز ِٕٙج ِج ٠ؼ ٕٗ١ػٍٝ
صخط ٟثٌّشفٍز دغالَ .
هـ ـ اىقذوح اىحسْخ 9صٍؼخ ثٌمذٚر ثٌقغٕز دٚسث ِّٙج ف ٟثٌضشد١ز ٚثٌضخٍك دجٌخالي ثٌقّ١ذر،
ثٌقك ُِ -ؼض ِّذث ػٍٚ ٝؽِ ٛد
غش٠ك
إصالؿ ثٌذششِ َّ٠ز ٘ٚذث٠ضِٙج إٌٝ
ثإلٌ - ٟٙفٟ
ٌٚزث وجْ ثٌُّٕ ٙؼ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ن ػٍّ ٍّٚ ،ٟفم١م ٍز ٚثلؼ ٍز أِجَ ثٌذشش ؽّ١ؼج؛
ا ثٌشش٠ؼ ِز إٌ ٝعٍٍ ٛ
ثٌمُ ْذِ ٚر ثٌض ٟصقٛي صؼجٌِٚ َُ ١ذجد َ
فىجْ سعٛي هللا  -صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ – ٘ ٛثٌمذٚرَ ثٌض ٟصضشؽُ ثٌّٕٙؼ ثإلعالِ ٟإٌ ٝفم١مز
هللا أ ُ ْعٛرٌ َف َغَٕزٌ ﴾ ٌّٚ ،60ج ُعتٍَِش أَ ثٌّؤِٕٓ١
ٚٚثلغ ،لجي صؼجٌٌَ ﴿: ٝمَ ْذ َوجَْ ٌَ ُى ُْ فَِ ٟس ُعِ ٛي َّ ِ
ػجةشز – سظ ٟهللا ػٕٙج  -ػٓ ُخٍُمِ ِٗ  -صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ  -لجٌش <<:وجْ ُخٍُمُُٗ
ثٌمُشآَْ >> .61فئرث ِج صأع ٝثٌّشث٘ك دجٌشعٛي صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ٠ ،ى ْٛلذ عٍه ِغٍه
ثٌخ١ش ٚثٌفالؿ ٚثٌظفش دجٌخالي ثٌقّ١ذر ثٌض ٟصغٍؼ صذٚس ث٢دجء ٚثٌّشد ٓ١ػٍ ٝفذ عٛثء .
عـ ـ ّجز اىزقيٍذ 9ف ٟثٔٚ٢ز ثألخ١شر ثٔذٙش ثٌشذجح دجٌؼجٌُ ثٌغشد ٟفشثفٛث ٠مٍذ ُٙٔٚف ٟوً
شٟء ،إٌ ٝدسؽز أٔٗ أصذـ شىال ِٓ أشىجي ثٌضؼذ١ش ػٓ ثٌشلٚ ٟثٌىّجي ٚثٌضمذَٚ ،لذ أخز ٘زث
ثٌضمٍ١ذ أشىجال ػذ٠ذر وّالدظ ثٌذٕجس ثٌمص١شر ٚثٌشفجفز ٚثٌض ٟصفعـ أوغش ِّج صغضشٚ ،عشثً٠ٚ
ثٌشذجح رٚثس ثٌخصش ثٌّٕخفط ثٌغجلطز إٌ ٝأعفً ثٌٛعػٚ ،لصجس ثٌشؼش ٚثٌضغش٠قجس
ثٌؼؾ١ذز ٚثٌضفٕٓ ثٌمزس ٌمصجس ثٌٍق١ز ثٌشجر ٚثٌغش٠خ !! ٚدق ثٌٛشُ ٚثسصذثةٌ ُٙإلوغغٛثسثس
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ثٌغش٠ذز ٚثٌؼؾ١ذزٚ ،غ١ش٘ج ِٓ ِظج٘ش ثإلػؾجح دجٌغشح ٚثٌضمٍ١ذ ثألػٌّ ٝىً ٚثفذ ِٓ
ثٌخجسػ سغُ عٍذ١جصٗ ِٚغجٚةٗ.
ٚلذ ٔ ٝٙثإلعالَ ػٓ إصذجع ثٌٛٙ١د ٚثٌٕصجسٚ ٜصمٍ١ذُ٘ ،فف ٟثٌصق١ق ٓ١ػٓ أد ٟعؼ١ذ
ثٌخذس ٞسظ ٟهللا ػٕٗ لجي :لجي سعٛي هللا صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٌٍُ" :ضضذؼٓ عٕٓ ِٓ وجْ لذٍىُ
فز ٚثٌمزر دجٌمزر فض ٌٛ ٝدخٍٛث ؽقش ظخ خشح ٌذخٍضّٚ "ٖٛثٌمزر دجٌعُ ٘ ٟس٠ش ثٌغُٙ
 ٛ٘ٚدثي ػٍ ٝوّجي ثٌّضجدؼز ،فض ٌٛ ٝدخٍٛث ؽقش ظخ ٌذخٍضِّ "ٖٛذجٌغز ف ٟثإلصذجع ٌ،ُٙ
ٚف ٟفذ٠ظ آخش  ٕٝٙ٠ثٌٕذ ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ػٓ ثٌضشذٗ دجأللٛثَ ث٢خش ،ٓ٠ف١ظ ٠مٛي
ف ٟثٌقذ٠ظ ثٌز ٞصققٗ ثألٌذجٔ ِٓ" :ٟصشذٗ دم َٛف."ُِٕٙ ٛٙ
غـ ـ االهزَبً ثىقذ اىفشاغ ِٓ 9أُ٘ ِج ٠قّ ٟثٌشذجح ثٌّشث٘ك خالي ِشفٍز ثٌّشث٘مز ِٓ
ِضثٌك ثٌغٛء ٚثالٔقشثفجس ٚفغجد ثألخالق أْ ٠ضُ ثال٘ضّجَ دأٚلجس ثٌفشثؽ ،فِ ٟٙفغذر ٌٍشٚؿ
ٚثٌخٍك ٚثٌؼمً ٚثٌذذْ ٚ.صىغش ثٌّشجوً وٍّج ٚؽذ ثٌّشث٘م ْٛفغقز ِٓ ثٌٛلش ال ٠ؼشفِ ْٛج
٠شغٍ ْٛدٗ أٔفغ ،ُٙفذغذخ ثٌفشثؽ لذ ُ٠ذقظ ػٓ ثٌشفمز ثٌغ١تزٚ ،دغذخ ثٌفشثؽ لذ ٠ضُ ثٌضؼجغٟ
ٌٍّخذسثس ٚثٌّغىشثسٚ ،دغخ ثٌفشثؽ لذ ٍ٠ؼ ثٌّشث٘ك ِغجٌه ثٌؾشّ٠ز .
ٌٙٚزث ثٌغذخ ٌُ ٠ضشن ثإلعالَ ثٌقذً ػٍ ٝثٌغجسح ،دً فظ ػٍ ٝثال٘ضّجَ دأٚلجس ثٌفشثؽ
ٚشغً ثٌٕفظ دّج ٕ٠فؼٙج ِٓ أِٛس ثٌذٔ١ج ٚث٢خشرِّٚ ،ج ُ٠غأي ػٕٗ ثٌؼذذ غذث  َٛ٠ثٌم١جِز ٚلش
ثٌفشثؽ ،فف ٟثٌقذ٠ظ ثٌز ٞسٚثٖ أد ٛدشصر ـ سظ ٟهللا ػٕٗ ـ لجي :لجي سعٛي هللا ـ صٍ ٝهللا
ػٍٚ ٗ١عٍُ( :ال صضٚي لذَ ػذذ  َٛ٠ثٌم١جِز فض٠ ٝغأي ػٓ ػّشٖ ف ُ١أفٕجٖٚ ،ػٓ ػٍّٗ ف ُ١فؼً
فٚ ،ٗ١ػٓ ِجٌٗ ِٓ أ ٓ٠ثوضغذٗ ٚف ُ١أٔفمٗٚ ،ػٓ ؽغذٖ ف ُ١أدالٖ ).
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دً ٘ٔ ٛؼّز ِٓ ثٌٕؼُ ٌّٓ أفغٓ ثعضغّجسٖ ف ٟثٌخ١ش ٚثٌطجػجس ،فف ٟثٌقذ٠ظ ثٌشش٠ف ثٌزٞ
سٚثٖ ثدٓ ػذجط سظ ٟهللا ػّٕٙج لجي :لجي سعٛي هللا ـ صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ـ ((ٔؼّضجْ
ِغذ ْٛفّٙ١ج وغ١ش ِٓ ثٌٕجط :ثٌصقز ٚثٌفشثؽ)).
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ٌذ٠ ٜضؼ ٓ١ثال٘ضّجَ دأٚلجس ثٌشذجح ثٌّشث٘ك ٚصٛؽٔ ُٙٙ١ق ٛثعضغّجس٘ج أفغٓ ثعضغّجس،
خجصز ثٌؼطً ثٌص١ف١ز ،وئشغجٌ ُٙدقفع ثٌمشثْ ثٌىشٚ ،ُ٠صؼٍُ دؼط ثٌّٙجسثسِّٚ ،جسعز
دؼط ثألٔشطز ٚثٌش٠جظجس.
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خاتمة:
تكتسً مرحلة المراهقة أهمٌة بالؽة على اعتبار أنها ترد بٌن مرحلتٌن اثنتٌن هما:
مرحلة الطفولة ،ومرحلة النضج واالكتمال ،أي أنها مرحلة تؽٌر وتحول من طور إلى طور
نضج مما كان علٌه فً السابق ،ولذلك فهً تتسم
آخر ٌصبح المراهق فٌه أكثر نما ٍء ،وأكثر
ٍ
بمجموعة من الخصابص والممٌزات ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً :النمو الجسمً ،والنمو العقلً،
والنمو االنفعالً ،والنمو الجنسً ،والنمو االجتماعً ،والنمو الدٌنً.
وال تخلو هاته المرحلة من مشاكل جمة تثقل كاهل اآلباء والمربٌن على حد سواء ،بما
ٌترتب عنها من اضطراب فً شخصٌة بعض المراهقٌن ،وتردي فً مستواهم الدراسً،
وقد حاولنا تصنٌفها حسب مستوٌات عدة أهمها:
ـ المستوى الصحً والنفسً :حٌث ٌعانً أؼلب المراهقٌن من الحٌرة والتردد ،واالكتباب،
وكثرة القلق وعدم الرضا عن الذات،
ـ المستوى األسري واالجتماعً :من المشاكل التً تطؽى خبلل هاته المرحلة التضاٌق من
رقابة األسرة ،واإلحساس بصراع األجٌال ،واحتقار المجتمع له ،والنزوح نحو التقلٌد.
ـ المستوى االقتصادي :خبلل هذه المرحلة ٌسود نوع من التنافس بٌن المراهقٌنٌ ،ظهر
ذلك من خبلل التباهً باللباس واالنسٌاق وراء صٌحات الموضة ،مما ٌفرز بعض المشاكل
االقتصادٌة ،كاإلحساس بالفقر والحاجة إلى المال ،خاصة ممن ال ٌستطٌعون المواكبة فً
خضم هذا التنافس.
ـ المستوى الجنسً :أما على المستوى الجنسً ٌعرؾ المراهق والمراهقة مجموعة من
التؽٌرات الجسمٌة التً تحدد مبلمح الذكورة أو األنوثة ،مما ٌسمح بظهور بعض المشاكل
كالرؼبة فً ربط عبلقات جنسٌة مع الطرؾ اآلخر ،أو الوقوع فً أزمات عاطفٌة ،مما
ٌنعكس سلبا على مردودٌة التعلم واالكتساب.
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ـ المستوى الدراسً :أما على المستوى الدراسً تظهر بعض المشاكل من مثل الضعؾ
الدراسً والشرود والسرحان داخل الحصة الدراسٌة ،والجنوح نحو الفوضى والشؽب،
والتمرد على نظام المدرسة.
ولم تكن هذه المشاكل ٌوما ما عابقا أمام التربٌة اإلسبلمٌة ،فقد اتخذ اإلسبلم منهجا
رصٌنا لتفادي كل هذه المشاكل وإعداد النشء القادر على مجابهة كل الصعاب وتخطً كل
التحدٌات ،وقد قامت الدولة اإلسبلمٌة أول ما قامت على عهد رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم ،على أكتاؾ الشباب الذٌن تربوا فً كنؾ رسول هللا ،ولم تكن مشاكل المراهقة أبدا
عابقا فً وجه طموح هذا الشباب وطاقاته وقدراته .ومن الخطوات التً سلكها المنهج
اإلسبلمً فً هذا الباب نذكر ما ٌلً :الرعاٌة الصحٌة سواء الجسمٌة أو النفسٌة ،والتربٌة
على العبادة ،وترسٌخ اإلٌمان الذي ٌجعل المإمن دابم الصلة بربه ،متوكبل علٌه ،محتسبا له
كل أمره راضٌا بقضابه وقدره ،صابرا عند الببلء ،شاكرا فً السراء والضراء ،راضٌا
على ذاته ،متوازنا فً سلوكاته ومعامبلته  .كما حث اإلسبلم على مجموعة من اإلجراءات
التً تسمح بتخطً هذه المرحلة بسبلم ،ومن ذلك الصحبة الصالحة ،والقدوة الحسنة ،ونبذ
التقلٌد ،ورعاٌة اآلباء لؤلبناء ،واالهتمام بؤوقات فراؼهم ،وؼٌرها من اإلجراءات التً
تصون الشباب المراهق وترعاه منذ نعومة أظافره ،حتى إذا أطلت مرحلة المراهقة بهمومها
ومشاكلها ،كان لهذا الشباب المراهق من الزاد ما ٌمكنه من معالجة هذه المشاكل وتجاوز
الصعوبات التً تفرضها.

الملحق
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استمارة البحث

بسم اهلل الرحمان الرحيم
استمارة من انجاز
األستاذٌن المتدربٌن :

تحت إشراف الدكتور:
محمد بولوز

ـ رشٌد كٌناوي

بحث تدخلً بعنوان:

ـ إدرٌس نجام

المراهقة خصائص وتوجٌهات

ـ المركز الجهوي  /الرباط
0246/0246

استمارة لرصد أهم مشاكل مرحلة المراهقة ومعرفة مدى تأثٌرها على التحصٌل
الدراسً لمستوٌات االولى والثانٌة والثالثة من سلك الثانوي اإلعدادي.
وٌمكن تشخٌص وتصنٌف هذه المشاكل من خالل المستوٌات التالٌة:
المستوى الصحً النفسً:
 .4هل تحس بصراع داخلً بٌن جٌلك والجٌل الماضً؟ نعم
 .0هل ترغب فً العزلة ؟نعم
 .6هل لدٌك طموحات زائدة؟

ال

ال
ال

نعم

 .6هل لدٌك حساسٌة للنقد تجاه األخر ؟
 .4هل تشعر بالقلق الدائم ؟ نعم

ال

نعم
ال

 .3ماهً الشخصٌة التً ترٌد أن تكون مثلها ؟ ............................
 .6هل تعانً من الحٌرة والتردد ؟ نعم

ال

 .8هل تعانً من فقدان الثقة بالنفس ؟ نعم

ال

 .7هل تعانً من اكتئاب أوحزن شدٌد ؟ نعم

ال
ال

 .42هل لدٌك هدف فً حٌاتك ؟ نعم

 .44هل لدٌك مٌوالت عدوانٌة تجاه اآلخر؟ نعم
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ال

 .40هل تحس بعدم الرضا عن الذات ؟

نعم

 .46هل تحس بنقص فً جسمك ؟ نعم

ال
ال
ال

 .46هل تحس أنك عبء على والدٌك ؟ نعم
 .44هل تغرق فً أحالم الٌقظة ؟ نعم

ال

 .43هل ترغب فً تقلٌد اآلخرٌن ؟ نعم

ال
ال

 .46هل تحب الفوضى والشغب ؟ نعم

 .48هل ترغب فً التمرد على سلطة المدرسة ؟ نعم

ال

المستوى األسري االجتماعً
 .47هل ترغب فً االستقالل عن سلطة األب ؟ نعم
 .02هل تحس بالتفرقة والتمٌٌز داخل البٌت ؟ نعم

ال
ال

 .04هل تعانً من رقابة األسرة وترٌد الحرٌة ؟ نعم

ال
ال

 .00هل ٌعاملك اآلخرون كالطفل ؟ وهل ٌسٌئ ذلك إلٌك ؟ نعم
 .06هل تعانً من نقص العطف والحنان داخل األسرة ؟ نعم
 .06كٌف ٌنظر الناس إلٌك نظرة إعجاب أم سخط ؟ نعم
 .04هل تفضل لباس الموضة ؟ نعم

ال
ال

ال

 .03ماهً مشكالتك داخل األسرة؟ ........................................................
................................................................................................
 .06كٌف هً عالقتك مع الزمالء؟ جٌدة

أم سٌئة

المستوى االقتصادي
ال

 .08هل تحتاج إلى المزٌد من النقود ؟ نعم
 .07هل لدٌك من المالبس ما ٌكفً ؟ نعم
 .62هل تحس بنقص فً المالبس ؟ نعم
 .64هل تشعر بالفقر ؟ نعم

ال
ال

ال
متوسط

 .60كٌف هومستواك االقتصادي ؟ جٌد

49

رديء

المستوى الدٌنً
ال

 .66هل تحس برغبة فً التدٌن؟ نعم

ال

 .66هل تجد صعوبة فً ممارسة الشعائر الدٌنٌة؟ نعم
 .64هل تجد فً التدٌن عالجا لألزمات النفسٌة؟ نعم

ال

 .63هل تعتبر أن الدٌن مكبل لرغباتك وشهواتك؟ نعم

ال

المستوى الدراسً:
 .66هل تجد احتراما وتقدٌرا من المربً؟ نعم

ال
ال

 .68هل تعانً من ضعف فً التحصٌل الدراسً؟ نعم

 .67كٌف أصبح مستواك الدراسً مقارنة مع ماكنت علٌه فً المرحلة االبتدائٌة؟
ال

نعم

 .62حصلت فً إحدى الفروض على مستوى متدنً ما السبب فً ذلك؟ نعم
 .60هل تحس بكراهٌة المدرسة؟ نعم

ال

ال

 .34هو رعبًّ ٍِ اىششود واىسشحبُ أثْبء اىحصخ اىذساسٍخ؟
 /ال

ّعٌ

 .66هو شخصٍخ األسزبر رجزثل ىيزفبعو ٍع اىذسط؟ ّعٌ

ال

 .34هو عذً اهزَبً االسزبر ثَشبمو اىزالٍٍز ٌْفشك ٍِ اىذساسخ؟
ّعٌ

ال

ٍ .35بهً اىَشبمو اىزً رعزجشهب عبئقب ىل فً اىذساسخ؟.......................
............................................................................................
المستوى الجنسً
 .36هو رشغت فً سثط عالقخ ٍع اىطشف اَخش؟ ّعٌ

ال

 .37هو ٌشنو وجىد اىطشف اَخش داخو اىفصو اىذساسً عبئقب ىل عِ اىزحصٍو؟ ّعٌ
 .37هو رعشف شٍئب عِ ٍىضىع اىزشثٍخ اىجْسٍخ؟ ّعٌ
 .38هو رعبًّ ٍِ ٍشبمو جْسٍخ؟ ّعٌ

ال
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ال

ال

 .40هو رعبًّ ٍِ أصٍخ عبطفٍخ رجبٓ اىطشف اَخش؟ ّعٌ

ال

تشكراتنا ىنٌ عيى قجىه ٍوء هزٓ االسزَبسح ،وجضامٌ هللا خٍشا
الئحة المصادر والمراجع:
~ القرآن الكرٌم برواٌة ورش عن نافع وبعض تفاسٌره كتفسٌر السعدي.
~ صحٌح البخاري ،وصحٌح مسلم.
~ خلٌل مٌخابٌل ( سٌكولوجٌة النمو) اإلسكندرٌة ،دار الفكر الجامعً 3765
~ وجٌه إبراهٌم محمود (المراهقة خصابصها ومشاكلها) القاهرة ،دار المعارؾ 3763
~ منصور حسٌن وزٌدان محمد (الطفل والمراهق) القاهرة مكتبة النهضة المصرٌة 3761
~ عٌسوي عبد الرحمان (معالم علم النفس) اإلسكندرٌة ،دار المطبوعات الجامعٌة
~ زهران حامد عبد السبلم (علم نفس النمو ،الطفولة والمراهقة) القاهرة ،عالم الكتب
3753
~ طلعت حسن عبد الرحٌم (األسس النفسٌة للنمو اإلنسانً) الكوٌت ،دار القاسم 3765
~ أوزي أحمد (سٌكولوجٌة المراهق) الدار البٌضاء ،دار الفرقان 3764
~ نوري الحافظ (المراهق) المإسسة العربٌة للدراسات والنشر 3770
~ مرحاب أحمد صالح (سٌكولوجٌة التوافق النفسً ومستوى الطموح) الرباط ،مكتبة دار
األمان 3766
~ الحدٌة المصطفى (الطفولة والشباب) الرباط ،شركة باٌل للطباعة والنشر 3773
~ الفٌروز أبادي مجد الدٌن (القاموس المحٌط) بٌروت ،دار الكتب العلمٌة 1002
~ مٌخابٌل إبراهٌم أسعد (مشكبلت الطفولة والمراهقة) بٌروت ،دار اآلفاق الجدٌدة
3764
~ شبشوب أحمد (علوم التربٌة) تونس ،الدار التونسٌة للنشر 3771
~ أوزي الدرٌج (المشكبلت األسرٌة واالنفعالٌة للمراهق المؽربً) الرباط جامعة محمد
الخامس ،مجلة التدرٌس ،عدد 3756 ،4

51

~ زهران جامد (علم النفس االجتماعً) القاهرة ،عالم الكتب 3752
~ دسوقً كمال (النمو التربوي للطفل والمراهق) القاهرة ،دار النهضة العربٌة 3756
~ زكً أحمد صالح (علم النفس التربوي) مصر ،مكتبة النهضة المصرٌة 3756
~ الجسمانً عبد العلً (سٌكولوجٌة المراهقة) بؽداد ،مكتبة النهضة 3750
~ زكً أحمد صالح (األسس النفسٌة للتعلٌم الثانوي) القاهرة ،دار النهضة العربٌة 3751
~ خلٌل معوض مٌخابٌل (دراسة مقارنة فً مشكبلت المراهقٌن فً المدن والرٌؾ)
القاهرة ،المعارؾ 3753
~ قشقوش إبراهٌم (سٌكولوجٌة المراهقة) القاهرة ،المكتبة األنجلو المصرٌة 3760
~ سلسلة سفٌر التربوٌة ،جامعة حلوان ،كلٌة علوم التربٌة ،عدد 31
~ ٌتٌم محمد (موقؾ المراهق المؽربً من تراتب القٌم) الرباط ،كلٌة علوم التربٌة 3771
~ محمد جمال الدٌن علً محفوظ (التربٌة اإلسبلمٌة لطفل والمراهق) مصر دار االعتصام
3764

فهرس البحث:
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5لسان العرب الجزء  10ص 130
(6المراهق والعالقات المدرسٌة) أحمد أوزي
(7الطفولة والمراهقة) حامد عبد السالم زهران
(8المراهق والعالقات المدرسٌة) ص16
(9الطفل والمراهق) ص  124منصور حسٌن ومصطفى زٌدان
(10المشكالت األسرٌة واالنفعالٌة للمراهق المغربً ) أوزي مجلة التدرٌس المدرسة العلٌا لألساتذة جامعة محمد
الخامس الرباط عدد 1978 _6
11
* القاموس المحٌط ص 903
12سورة المدثر اآلٌة ()17
13سورة النور 59
14سورة الصافات اآلٌة 102
15أحمد أوزي ( المراهقة و العالقات األسرٌة ) ص 19
16نشر فً  1882كتابا ضخما من جزأٌن فً هذا الموضوع
17كاتب و فٌلسوف فرنسً من مؤلفاته ( إمٌل ) و ( التعاقد االجتماعً ) .
18جان بٌاجً ولد فً نٌو شاطل سوٌسرا  1896له ( اللغة والتفكٌر عند الطفل ) و(تمثل العالم لدى الطفل ) و(مٌالد
الذكاء ) و( سٌكولوجٌة الذكاء )
 19فؤاد البهً السٌد (األسس التقنٌة للنمو من الطفولة إلى الشٌخوخة ) دار الفكر العربً 1968
(20مشكالت المراهقة و حاجاتها اإلرشادٌة ) منٌرة حلمً
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ٌ*21عتبر جورج ستانلً هول أول من ع ّبر عن المراهقة بكونها ( مرحلة أزمة ) و ذلك من خالل عبارته الشهٌرة
(مرحلة الضغوط و العواطف
(22األسس النفسٌة للنمو اإلنسانً ) طلعت عبد الرحٌم
ٌ23طلق علٌه البعض الدٌنً أو األخالقً
24و ذلك أل ّنه صار مطالبا بممارسة العادات الدٌنٌة بشكل أكثر جدٌة مما كان علٌه فً الطفولة
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