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  أ. د . اكرم ياسين محمد       المحاضرة الرابعة عشر            علم النفس النمو                        
 

-:إلى العشرينات من العمر   ثالثا : أهمية دراسة المراهقة 
النفسي األىمية ويسمونيا بالميالد  عمماء النفس والتربية واالجتماع يعتبرون مرحمة المراىقة غاية في      

جنين إلى طفل ويتحول من طفل إلى راشد من خالل المراىقة . لمفرد حيث يتحول بالميالد األول من  
معالم شخصية الفرد  األول ماديًا جسميًا أما الميالد الثاني فيو نفسي تتبمور وتتحدد من خاللو الميالد   

قميةواالجتماعية والع وتأخذ شكميا النيائي في جميع الخصائص النفسية من خالل المراىقة يكتشف الفرد  
المستقبمية ويتحمل مسئولية المواطنة الكاممة ويخرج من المراىقة  ذاتو الحقيقية الواقعية وتتحدد فمسفة حياتو

وليؤ دراسة مرحمة المراىقة تساعد اإلباء والمدرسين والمربين ومس واقعية عن الزواج والحياة األسريةة بفكر   
معرفة خصائص نمو المراىق حتى  باء وغيرىم ممن يتعاممون مع المراىقين عمىمؤسسات الشباب واألط

 جييو نفسيًا واجتماعيًا خاصة وأنوكفاية تربوية بما يكفل تو  يتمكنوا من التعامل معو بطرق عممية
والحساسية االجتماعية  المراىق وسموكو يتصفان بالرعونة والسيولة االنفعالية والرىافة العاطفية شخصية

وخصوصًا عند بداية المرحمة التي تتغير خالليا  فيو يغضب ألتفو األسباب ويخجل وينسحب بسيولة
. كثيرًا ما تسبب لو اإلزعاج واإلحراج وخاصة لدى اإلناث معالم حسمو والتي  

مساعدتو عمى االنتقال  إن دراسة ىذه المرحمة ميمة لصالح المراىق وأسرتو ومجتمعو لكي تتسنى  
الشعور باألمن والتسامح االجتماعي ومن االعتماد  ويسر من عدم التأكد من الذات والقدرات إلىبسالسة 

مصداقيتيا  عمى النفس ومن قبول الحقيقة من السمطة إلى طمب الدليل إلثبات عمى الكبار إلى االعتماد
العقمية ومن عدم االىتمام البراقة إلى الواقعية  ومن الرعونة إلى الثبات االنفعالي ومن االىتمام بالمظاىر

تمك األنماط وتصنيفيا في شكل قيم أخالقية ودينية وقانونية واجتماعية  بأنماط السموك العامة إلى فيم
سميمة .  الجيل باألمور الجنسية والشعور بالذنب حياليا إلى تربية جنسية مقننة ومن  
المراىق ومن ثم مساعدتو عمى  خصيةإن دراسة مرحمة المراىقة تمكننا من فيم البناء المعقد لش   

 اجتيازىا بسالم .
 

 -تقبل المراهق من قبل جماعه الرفاق :
في الوقت الذي يتسع ويزداد فيو معارف المراىق يشعر بحاجو متزايدة الى جماعة معينة فيو يود ان 
يكون محبوبا من أقرانو لذلك يكون ىدفو في فترة المراىقة الوسطى مركزا في البحث عن القبول لدى 

اس لمنقد او المواقف جماعة الرفاق التي يكثر اعجابو بيا . ويكون المراىق خالل ىذه الفترة شديد االحس
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السمبية تجاىو فيو شديد االىتمام بما يقولو االخرون عنو . وىناك عدة عوامل التي يستطيع المراىق 
 بموجبيا ان يكون معترفا بو ومقبوال لدى جماعتو وىي : 

يتم اختيار أفضل االصدقاء عمى اساس من التجانس فالمراىق يختار من يشبيو في الميول التوافق : 
عادات والسموك بصورة عامة ويصدق القول نفسو عمى الجماعات ايضا وتكون لكل جماعة من وال

المراىقين شخصيتيا المميزة ليا اذ يتميز اعضاؤىا بمالبسيم أو مظيرىم . وبفعاليتيم الالصفية وبمياراتيم 
مجماعة ان يمتمك االجتماعية وبمكانتيم او مستواىم االجتماعي واالقتصادي . ويجب عمى كل فرد ينتمي ل

تمك الصفات الخاصة بيا والمميزة ليا وقد يتضمن ذلك ارتداء مالبس معينة او دبوس خاص او شريط 
معين . وان ىذا التوافق واالنسجام يمكن ان يكون مفيدا ذا تأثير ايجابي كما يمكن ان يكون ذا تأثير 

ود االنتماء الى جماعة من الجانحين مثال سمبي وفقا لمجماعة التي ينتمي الييا المراىق فالمراىق الذي ي
 يمجأ الى السرقة لكي ينسجم معيا . 

 
ان االنتماء الى فريق المدرسة والمساىمة في الفعاليات االجتماعية المختمفة خارج االداء والمساهمة : 

لفة ىم المدرسة ىو مجال أخر يوفر لممراىق لمحصول عمى القبول االجتماعي بين الرفاق فأكثر الطالب أ
أولئك الذين يساىمون كأعضاء في عدة فعاليات سواء كان ذلك في المدرسة أو خارجيا . ان درجة القبول 

 التي يحققيا المراىق تتوقف عمى المكانة التي تحتميا ىذه النشاطات لدى جماعة الرفاق .
المواضيع الدراسية  وقد أشارت الدراسات الى ان الفعاليات الرياضية تحتل مكانة أكبر لدى الرفاق من

االكاديمية , اال ان التالميذ الرياضيين المتفوقين في دروسيم ىم االكبر مكانة بين الجميع مما يوحي بأن 
المكانة الرياضية واالكاديمية معا تحتالن المقام االول في القبول االجتماعي وقد تغير المساىمة في 

 الجتماعي في زمرة الرفاق . فعاليات أخرى ال تقرىا الجماعة معوقة لمقبول ا
 

يمكن ان يتحقق القبول االجتماعي لممراىق اذا امتمك صفات شخصية الشخصية والمهارات االجتماعية :
يعجب بيا االخرون كما ان تعممو ميارات اجتماعية معينة تضمن القبول من قبل الرفاق فمن ىذه 

مال ، النشاط ، اقيم الخمقية العالية ، االيثار ، الصفات عمى سبيل المثال : النظافة ، حسن اليندام ، الج
 السخاء ، التفاؤل ....... الخ .

 

 

 

 

  


