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  أ. د . اكرم ياسين محمد                المحاضرة /  الثالثة عشر              علم النفس النمو            

 
 

 الفصل الخامس 

 -المراهقة :
  -ا :أواًل : معنى المراهقة وأهمية دراسته

( وىي تعني ) التدرج في النمو (   Adolesencereان اصطالح المراىقة مشتق من الكممة الالتينية)  
أو ) النمو حتى النضج ( وكثيرا ما اختمط اصطالح المراىقة مع البموغ عند االقوام البدائية والحضارات 
 .  القديمة مما جعل البعض ال يميز بين المراىقة بمفيوميا الحالي والنضج الجنسي باعتبارىا أحد مظاىره

ا نقصد بيا المرحمة االنتقالية بين الطفولة والرشد وال يمكن تحديد ىذه ونحن حين ندرس ىذه المرحمة انم 
المرحمة بفترة معينة من السنين بصورة دقيقة اال انو يمكن حصرىا في العقد الثاني من العمر أي انيا 

جنسي تشمل الفترة الممتدة بين سن الثانية عشرة والعشرين تقريبا . وتبدأ المراىقة بظيور أعراض البموغ ال
ثم تستمر حتى اكتمال النمو ليس من الناحية الجسمية فحسب بل ومن النواحي االخرى كذلك وىي تبدأ 

 عند االناث مبكرة بسنة تقريبا عما ىي عند الذكور . 
 : ما يميويمكن تقسيم فترة المراىقة الى 

 ( سنة مرحمة ما قبل المراىقة أو ) الطفولة المتأخرة ( .01-01ما بين ) 
 ( سنة المراىقة المبكرة . 01-02ين ) ما ب

  ( سنة المراىقة المتأخرة . 11-01ما بين ) 
إذا كانت الطفولة ىي المرحمة التي ترسى فييا دعائم الشخصية فإن المراىقة ىي المرحمة التي تتبمور و  

المراىقة ىي المرحمة التي تتبمور فييا مالمح ىذه الشخصية وتأخذ  افييا مالمح ىذه الشخصية وتأخذ فيي
يتحمل وزر نفسو ويكون  معالميا طابع الثبات النسبي حتى تقدم لنا مع نيايتيا مواطنًا ناضجًا راشداً  فييا

.   مستعدًا لدخول مرحمة الحياة الحقيقية وما تحممو معيا من أعباء أسرية واجتماعية  
أطفااًل ونخرج منيا راشدين فيي مرحمة  بأنيا جسر العبور من الطفولة إلى الرشد ندخمو "المراىقة تعرف و  

النمو ، فمع نيايتيا يصل الفرد إلى أقصى طول لو وخالليا يتقدم  التأىب لمنضج في جميع نواحي
عي تام إلى و  نحو النضج العقمي واالنفعالي عن طريق االستقالل عن الغير ، حتى يصل المراىق

توجيو ذاتو واتخاذ قرارات واختيارات تخص  وليةؤ بالمعايير االجتماعية السائدة في محيطو ويتحمل مس
ا .خاصة توجو سموكو وعالقاتو بكل مقومات البيئة التي يعيش فيي حياتو الشخصية ويتبنى فمسفة  
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-: ثانيا : الفرق بين المراهقة والبلوغ   

جميع مناحي النمو وتستمر طوال  زمنية تبدأ بالبموغ وتنتيي بالنضج الكامل فيالمراىقة تشير إلى فترة  
معنى المراىقة باختالف الثقافات والشعوب فالمراىقة في  العقد الثاني من العمر تقريبا ، و يختمف

 الفرد عمى االستقالل ةالصناعية والحضرية تمتد إلى ما وراء العشرينات من العمر لعدم قدر  المجتمعات
. الشخصية وليةؤ االقتصادي أو الزواج المبكر ، وتحمل المس  

األنثى بخصوصية وحرص فطفمة العاشرة  وتختمف كذلك في المجتمعات العربية واإلسالمية حيث تعامل  
إلى الشارع وحدىا وال يسمح لممراىقة بإنشاء عالقات خارج نطاق اإلناث و من العمر قد تمنع من الخروج  

العممانية مثل ىذه القيود وفي  داء مالبس معينة بينما ال تعاني نظيرتيا في المجتمعاتقد تجبر عمى ارت
. قضاء أوقات فراغو وصداقاتو ذات الوقت يعامل الولد بمرونة واستقاللية في   

واإلسالمية قد تبدو في البداية قاسية وغير  إن المعاممة الخاصة التي تمقاىا البنت في المجتمعات العربية
سالمتيا من  سرعان ما تكتشف أن والدييا أو أوليا أمرىا كانوا أكثر حرصًا عمىا لة لممراىقة ، إال أنيمقبو 

بينما زة ، كانت مراىقة أو مطمقة أو عاج االنحراف والضياع وىم بحكم الثقافة والشريعة أولياؤىم سواء
االنتحار أو امتيان مينة رخيصة تستغل  تعاني فتاة الغرب الضياع والتشرد وكثيرًا ما يؤدي بيا الحال إلى

الصنع تستيمك قبل الثالثينات لتفسح الطريق لغيرىا من المنتجات  من خالليا وكأنيا بضاعة رديئة
إلى البموغ الجنسية أو  ىذا ويختمف مصطمح البموغ عن مصطمح المراىقة حيث يشير البموغة الجديد

والي الثالثة عشر من العمر بينما يتأخر عند األوالد ح النضج الفسيولوجي الذي يحدث عند البنات عند
األعمار ه عشر من العمر تقريبًا عمما بأن بعض الحاالت تتقدم وأخرى تتأخر عن ىذ إلى حوالي الرابعة

والظروف الذاتية والوراثية والبيئية لألطفال  من كال الجنسين ، ومرجع ذلك ، الفروقات الفردية والجنسية
البنات مثاًل تسبق األوالد إلى البموغ بسنة أو سنتين  وطبيعة نمو الطفل واألمراض كالغذاء والمناخ

المناطق  المناطق الباردة تتأخر بداية المراىقة ألطفاليا عن الشعوب التي تقطن والشعوب التي تقطن
لعاشرة من المراىقة أو البموغ في حوالي ا الحارة بسنة أو سنتين وفي المناطق الحارة قد تصل البنت إلى

حدث يحدد بداية مرحمة المراىقة فقط لتستمر ىذه  يالبموغ الجنس العمر أحيانًا ، و في كل األحوال
. المرحمة  

  


