
 املراهقة املتوازنة

 َوال َربََّنا ج َأْخَطْأَنا َأْو نَِّسيَنا ِإن اُتَؤاِخْذَن اَل َربََّنا قلى اْكَتَسَبْت اَم َوَعَلْيَها َكَسَبْت َما َلَها جَها ُوْسَع ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإالَّ اَل 

 َلَنا َواْغِفْر َعنَّا َواْعُف لىصُتَحمِّْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِه  َواَل اَربََّن ج َقْبِلَنا ِمن الَِّذيَن َلىَع َحَمْلَتُه َكَما ِإْصًرا َعَلْيَنا َتْحِمْل

(682)اْلَكاِفِريَن  اْلَقْوِم َلىَع َفانُصْرَنا َمْوالَنا َأنَت ج َواْرَحْمَنا
 البقرة. 

 : قبل البداية تفهم طبيعة املراهق

هنا إىل أن مرحلة  ، وجتدر اإلشارةاالجتماعي والنفسيالنضوج العقلي وفهي تشري إىل اقرتاب الفرد من 

نفرق بوضوح وعلينا أن  ،بعاتها وأحداثها إىل النضوجاملراهقة ال تعد مرحلة نضوج تام ولكنها جمرد مرحلة تؤدي ت

كالعناد فكار وسلوكيات املراهقة تظهر على شكل ألغالب ألن أعراض يف ا املراهقة والبلوغ وإن ظهرا متزامنني بني

وج اجلانب اجلسدي والتغريات نضبينما أعراض البلوغ تنحصر يف  ،قظة والتمرد على السلطةاليواالستغراق يف أحالم 

 . آلخر املختلف، وإكتشا  اشهواته التعر  أكثر على يف الفردتثري رغبة اليت  واهلرمونية البيولوجية

يف كل جيل منذ قريبًا ت يقل مبقدار عام  املراهقةة سن إىل أن بدايالعلمية احلديثة ت وتشري الدراسا

ين أن املراهقة ميكن أن ية والثقافية اليت جتتاح العامل، ما يعاملاضي، ألسباب تتعلق بالطفرة املعرفمخسينيات القرن 

 وغ.تبدأ يف التاسعة من العمر تقريبًا وتستمر حتى ما بعد البل

  ث فااتهذه املرحلة، وتندرج الشكوى حتت ثال كثري من أولياء األمور من سلوكيات أبنائهم يف ويشتكي

 منفصلة أو جمتمعة يف ذات الطفل:

لعادة السرية أو البحث ا)ة ومنها على سبيل املثال أن الطفل ميارس بعض السلوكيات الشاذ تكتشفاألوىل: 

( وقد لمس مواضع حساسةب أنه يتحرش باألطفال أو الفتيات أو أنه يدخن السجائر أو عاريةيف اإلنرتنت عن صور 

( لتزويده بصور يقيني أو )إفرتاضيني عن طريق اإلنرتنتتكوين عالقات غري سوية مع أشخاص حقتصل به احلال إىل 

 ومعلومات مشبوهة.

عناد الغضب الشديد أو الو ترك الصالة أ أوأو السرقة ألسرار الكذب وكثرة اأما الفاة الثانية: فيشتكون من 

أو ألم واألشقاء قد يصل إىل حد اإلعتداء اجلسدي على اني على السلطة وسلوك عدواعصيان التمرد وال وأ فر امل

 .ألسباب قد ال تكون منطقية من وجهة نظر الراشديناألقران 

   لةوالعز االنطواء ىلإ يلاملإلنفراد ووفاة ثالثة: تشتكي من إنعزال الطفل ورغبته الدائمة يف ا

 ستغراق يف االقد يصل إىل االسرا  يف ،ر بالنقص وعدم التوافق االجتماعىوالشعو واخلجل والرتدد ةالسلبيو

 .قظةاليوأحالم  اهلواجس

يس فقط ل ياة الطفل ومن أكثر املراحل توترًااملراهقة تعترب املرحلة العمرية األكثر ديناميكية فى حف

جسامهم، فضال ى حماولة اكتشا  التغريات التى تطرأ على أتتلخص فوبالنسبة للمراهق ولكن أيضا للوالدين، 

املشاعر السلبية ات الغضب واالنفعال والتوتر واإلحبا  وعن حاالت تقلب املزاج وإعطاء أهمية أقل لألسرة وزيادة نوب

 .ةياتية اخلاطااحل السلوكياتتيار العديد من باإلضافة الضطرابات األكل، والشعور بالوحدة واالكتااب واخ
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 البداية:

بن  ري، وشجاعة علييادة عمر بن اخلطاب، وعبادة أبي ذر الغفاحزم وقكلنا نريد ألبنائنا أن يتحلوا بصفات 

حفظ الشافعي للقرآن د بن حنبل للفتْتَيا يف الثالثة عشرة، وونعتقد بأن جلوس أمح، الطائي كرم حامتأبي طالب، و

لبحث عن الكمال اومكان، ولكن ذلك غري واقعي ف يف سن السابعة، هو منوذج ميكن أن يكون لكل طفل يف كل زمان

 .ة يف كل شيئ مضيعة للوقت واجلهداليواملث

الثوابت الدينية  للحفاظ علىتوجيهها عدم فولة والطفل من فطرته السوية باالستمتاع مبرحلة الطحرمان ف

يم والصراع مع السلطة ة املعرفة، ال يؤدي إال إىل النفور من القوطفرمبا يتناسب مع متغريات العصر واألخالقية 

 . ةت تلك احلاجات الفطريْبَكحاول والتمرد على كل من 

 كات التحرشأو جرب التدخني أو صدرت منه بعض حرنت على االنرتشاهد صورًا عارية نه فإذا إكتشفت أ

أو أنها كانت صدفة ، ران وحتديهمقلأل ًاتقليد ، أوربة حب استطالعفلعلها جت ،ل زمانهال تعتقد بأنه أصبح أفسق أهف

توقظ املارد وتصنع لكن إياك أن و ال نقول بأن نهمل هذا اإلكتشا ا، وال يعلم عن خطورته وفه ،أو خطأ غري مقصود

لتوجيه الذكي أكثر من حاجته واوالرفق باع العاطفي واإلحتضان ، فهو يف هذه املرحلة حيتاج إىل اإلشاملعاند املتمرد

 إىل الرفض والعقاب واملواجهة السلبية.

من اترك له هامش و أشعره بالرقابة، طدم معه واحتويهال تصو، وأرفض السلوك أشعره بالقبول الشخصي

من مل يشغل فخرين، اإلجيابي مع الذات ومع اآل اضة والتحديشغله بالريأفكل إبن آدم خطاء، ، احملسوب طأاخل

حاول أن تتفهم رغباته  ، فال جتربه على نشا  معني بلاب والعقابيف الثووال بد من التوازن ، باحلق شغل بالباطل

الفوضى ا فال ُيميِّز بني ه املرحلة بني العواطف واألفكار، وخيلط بينهيف هذ فهو ال يفرقوتتعامل معها برفق وَتؤدة، 

 .، وخرج عن املألو ائع، وإن خالف الشيتناسب مع رغباته والنظام، ويعتقد بأنه ميكن له أن يبين لنفسه نظامًا خاصًا

قبه إذا َنِدَم وأدرك خطأه ه قبل أن تفتح له بابًا للرجوع، وال تعا، فال حتاسبيعاملك به اهللحتب أن عامله مبا 

وكن ثابتًا إلخوة، تفضحه عند األعمام واألخوال واألصدقاء واتدخل اآلخرين يف تربيته وال وومل يصر على ما فعل، 

 بواجباته. إعطائه حقوقه إذا إلتزمعلى املبدأ وال ترتاجع عن 

وكذا(،  ذا لنفعل لك كذاإفعل كاء السلوك املرغوب فتقول: )بناإلرتبا  الشرطي يف  وال مينع أن تستخدم

ا بدأت يف سُتحرم من كذا وكذا(، ولتعلم أنك إذأو يف إطفاء السلوك غري املرغوب كأن تقول: )إذا فعلت كذا ف

د ذاته مؤشر بأنك يف حمن مقاومة التغيري الفطرية، وهذا يف  كنوع يزداد سوءًاقد فتعديل السلوك غري السوي 

تى تكسر مقاومته للتغيري ( حْداه )وإن عاد فكرر وِزاإلجتاه الصحيح وليس العكس، فال ترتاجع وأكمل يف نفس اإلجت

 ويلتزم بالسلوك السوي.

 اخلامتة: 

ل أفضلثقة واحملبة بيوت تسودها ا يفاألطفال فاهق ثر يف منو الطفل أو املراأللألسرة له أكرب  النفسي اجلو

 .اخلال  العائليو التوترت يسودها بيويف  طفالاألتكوين شخصياتهم من يف  توافقًا


