
 المحاضرة الثامنة المراهقة: 

المراهقة: هي مرحلة من النمو تلي مرحلة الطفولة المتأخرة وتقع بين الطفولة والرشد وتعد فترة انتقال بين  
 مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد وتبدأ بالبلوغ الجنسي. 

وتقع مرحلة المراهقة عادة بين: الثالثة عشر والثامنة عشر عند البنين. والثانية عشر والسادسة عشر تقريبًا 
عند البنات حيث تحدث الجسمية لديهن في وقت مبكر وبسرعة اكبر مما يحدث لدى البنين وفي اكثر 

صعب تحديد بدء المراهقة  االحوال تستغرق هذه المرحلة من السنة الثانية عشر حتى سن العشرين حيث ي
ونهايتها تحديدًا دقيقًا ألسباب عديدة فهي تختلف باختالف التركيب الجسمي لألفراد وما يتمتعون به من غذاء 

جيد وما يتعرضون له من امراض كما انها تختلف باختالف العوامل البيئية والمناخية التي يحيا فيها الفرد 
 الحارة اسرع في البلوغ من سكان المناطق الباردة. فيقول بعض العلماء ان سكان المناطق  

ومرحلة المراهقة على العكس من مرحلة الطفولة فهي مرحلة نمو جسمي وعقلي سريعين االمر الذي قد      
 ينتج عنه بعض االضطرابات االنفعالية وبعض المشكالت المعقدة عندما ال يحسن قيادة المراهقين وتوجيههم.

 املة تحدد طبيعة المراهقة: وهناك ثالثة معاني ش

 المعنى االول ان المراهقة ظاهرة بايلوجية. 

 المعنى الثاني ان المراهقة ظاهرة اجتماعية

المعنى الثالث حيث ان اغلب الباحثين يرون في المراهقة ظاهرة نفسية في طبيعتها العامة مهما كانت اسبابها  
 ذي يتمسك به ويدافع عنه  سواء بايلوجية ام اجتماعية ولكل فريق منهم رأيه ال

 التغيرات الجسمية )النمو الجسمي للمراهق(. 

تعتبر مرحلة المراهقة احدى المرحلتين للنمو الجسمي السريع فالمرحلة االولى تكون في الشهور التسعة االولى  
كيلو ( 3,5من الحمل فسرعة النمو في الرحم شديدة اذ ينمو الجنين من خلية واحدة الى وليد يزن حوالي ) 



( سم عند الميالد اال ان سرعة النمو في مرحلة المراهقة اقل منها في  50 -45غرام ويبلغ طوله حوالي)
المرحلة الجنينية ويستمر النمو بالسرعة في مرحلة الحضانة اال انه يأخذ بالتباطؤ خالل مرحلة المدرسة ثم 

رة تستغرق سنتين فيما بعد اي ان النمو  ( سنة وتستمر هذه السرعة فت 12 -10ياخذ النمو بسرعة فيما بين )
السريع الثاني يبدأ قبل دور البلوغ الجنسي بسنة مع مالحظة االختالف بين الفتاة والفتى حيث ان الفتاة تنمو  

(  12 -10قبل الفتى وبعبارة اخرى ان فترة النمو السريع في مرحلة المراهقة تستمر عامين عند الفتاة من )
 ( .15 -12ثالث سنوات من ) سنة وعند الفتى تستمر

 القدرة الحركية للمراهق. 

نتيجة للنمو الجسمي السريع وخاصة في الفترة االولى من مرحلة المراهقة يميل المراهق الى الخمول والكسل 
   the awkward ageوالتراخي مصحوبة بحركات غير دقيقة ويطلق على هذه المرحلة من حياة المراهق  

بين اجزاء الجهاز الحركي وهي على العكس مما كان عليه طفاًل نشيطًا كثير الحركة   اي مرحلة عدم التوافق 
قليل القابلية للتعب مع ميل شديد الى اللعب لفترات طويلة ويرجع كل ذلك الى ان النمو في الطفولة يسير  

 بخطوات معتدلة نسبيًا. 

ن النضج الجنسي فاننا نالحظ ان  سنة حيث يكون المراهق قد وصل الى درجة م  16 -15أما الفترة بين 
حركات المراهق تصبح اكثر توافقًا وفي الوقت نفسه يأخذ نشاط المراهق في الزيادة ويكون هذا النشاط من  

النوع البناء الذي يرمي الى تحقيق هدف معين على العكس من النشاط الزائد غير الموجه الذي يقوم به  
 الطفل. 

 بالنشاط الحركي:  الحالة الصحية للمراهق وعالقتها 

تتميز مرحلة الطفولة المتأخرة بصحة جيدة وكل ما يصيب الطفل في هذه المرحلة هو من االمراض العادية  
الشائعة المنتشرة بين االطفال وعندما يأتي دور البلوغ يحدث تغيرًا عامًا في صحة الفتاة او الفتى ويتميز هذا 

يرجع السبب في ذلك الى سرعة النمو وما يصحبه من  الدور بانه اقرب الى المرض منه الى الصحة و 
تغيرات داخلية فيتعرض المراهق لالصابة بفقر الدم )االنيميا( التي تجعل الجسم اقل مقاومة لالمراض التي  
يتعرض لها فتكثر االصابة بمرض السل وخاصة بين الطبقات الفقيرة بسبب سوء التغذية التي تجعله اقل  

ن سرعة النمو في السنوات االولى من مرحلة المراهقة تؤدي الى ان المراهق يشعر في  مقاومة لالمراض كما ا
كثير من االحيان باالجهاد والميل الى التراخي وعدم الرغبة في اللعب كما يفقد الشهية ويشعر من وقت الخر 



اضطراب ضربات  باآلم في المعدة وخصوصًا عند الفتاة كما يكون عصبيًا قلقًا دائم الشكوى من الصراع و 
 القلب. 


