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النف�س املطمئنة

كيف نتعامل مع المراهق ؟
في  هاّمة  مرحلة  هى  عمرية  كمرحلة  املراهقة 
الكاملة  الشخصّية  معالم  فيها  تتبلور  الفرد،  حياة 
سم 

ّ
تت مرحلة  فهي  عمره،  طوال  معه  تستمّر  التي 

املظاهر  جميع  في  ستمّر 
ُ
امل د 

ُّ
والتجد السريع  بالنمّو 

مرحلة  إلــى  بالفرد  رقى 
َ

ت بداية  فهي  النمائّية، 
النضج واكتمال نمّو أطواره، وتتوّسط بني مرحلتني؛ 
الطفولة السلسة األليفة وبني مرحلة النضج واكتمال 
الطفولة  مرحلة  من  باالنتقال  الذكر  فيبدأ  النمو، 
مرحلة  إلى  تسير  فهي  الفتاة  وكذلك  الرجولة،  إلى 
اكتمال أنوثتها، ومنها إلى مرحلة الشباب والنضج. 

فهو  ُيــراهــق  راَهـــق  فعل  مــن  مصدر  واملــراهــقــة 
التي  العمرّية  مراحله  في  الطفل  أن  أي  مراهق، 
الّسمات  من  الكثير  لها 

ّ
يتخل الرشد،  من  تقترب 

سماتها،  أبرز  من  هو  البلوغ  ُيعتبر  التي  النمائّية 
فيظهر البلوغ عند الذكر واألنثى؛ فتكون عند الذكر 
قّسم أطوار نمّو 

ُ
باالحتالم، وعند األنثى بالحيض. وت

منها  مرحلة  لكل  نمائّية،  مراحل  ة 
ّ

عد إلى  اإلنسان 
والنفسّية،  واالجتماعّية  الفسيولوجّية  خصائصها 
ُمتداخلة  لكنها  األخرى،  عن  مرحلة  كل  ُيمّيز  مّما 
أساس  على  منها   

ٌّ
كــل بنى 

ُ
ت بينها  فيما  ُمترابطة 

سابقتها، إال أن مرحلة املراهقة بشكل خاّص تتمّيز 
السن  أما  مظاهره،  ة 

ّ
بكاف النمّو  واضح  بالتسارع 

عشر  الثاني  سن  فهى  املرحلة  هذه  بها  تبدأ  الذي 
اإلناث  تسبق  ما   

ً
وعادة والعشرون،  الحادى  وحتى 

 هذه األعمار تختلف من ُمجتمع 
ّ

الذكور بسنة، إال أن
الهام  الدور  إلى  باإلضافة  آلخر،  فرد  ومن  آلخر، 

للفروقات الفردية.
زمنّية  مراحل  إلى  املراهقة  مرحلة  مت  سِّ

ُ
ق وقد 

التقسيم  وكان  خصائصها،  دراسة  عملّية  لتسهيل 
على النحو اآلتي:

مرحلة املراهقة املبكرة: ُيقابل هذه السن املرحلة 
تسارع في جميع مجاالت 

ُ
اإلعدادية، وتتمّيز بالنمّو امل

فتبدأ  والجنسّية؛  والغنفعالّية  الجسمّية  النمّو 
الصفات  وظهور  العضوّية  راتها 

ّ
وُمؤش البلوغ  عملية 

ض  ُيعرِّ التطّورات  هذه  تتابع  واستمرار  الجنسّية، 
فُيعاني  النفسّية؛  الضغوط  من  الكثير  إلى  املراهق 
وأسرته  نفسه  مع  التكيفّية  املهارات  اضطراب  من 
وُيصبح  والعزلة،  االنطواء  إلى  فيميل  وُمجتمعه، 
إليه  ه  وجَّ

ُ
ت ُمالحظة  أّيــة  تجاه  الحساسّية  شديد 

من  حاالت  إلى  باإلضافة  مظهره،  تجاه  وخصوصًا 
غ فيها.

َ
بال

ُ
عدم التوازن واالنفعاالت الحاّدة وامل

الفترة  هــذه  قابل 
ُ

ت الوسطى:  املراهقة  مرحلة 
املرحلة  في  املراهق  مــرور  بعد  الثانوية،  املرحلة 
النمّو  وسرعة  االضطرابات  من  بالكثير  السابقة 
الداخلّية، ُيصبح املراهق في هذه الفترة أكثر هدوءًا 
فًا مع استمرار النمو لكن بسرعة أقل، باإلضافة  وتكيُّ

عنها،  معه  والتحدث  اهتماماته  مشاركته   -  
بأن  فشعوره  ُيحب،  ما  تجاه  ذاته  آفاق  وفتح 
األب ُيعامله كصديق له وليس في مركز سلطة 

يجعل لألب مكانًا مسموعًا في نفس املراهق.
الفّعال،  الحديث  وبناء  املراهق  مصارحة   -  
بطريقة  همومه  عن   

ً
مثال األب  حديث  فعند 

سيبادله  االبن  ثقة  ليكسب  وُمناسبة  حكيمة 
ابنه الشعور واملشاركة والتعبير عن مشاكله.

الدافئ  قاش 
ّ
والن الحوار  أسلوب  استعمال   -

لتصحيح األخطاء، حتى في املواقف الحازمة، 
سيفتح  فذلك  ــر؛  األوام فرض  عن  واالبتعاد 

للمراهق بابًا الستعمال عناده وتمّرده. 
الشخصية،  حياته  على  ل 

ُّ
التطف ــدم  ع  -

راقبة عن 
ُ
واحترام خصوصيّاته، واالكتفاء بامل

بعد.
-  تحفيزه لرفع ثقته بنفسه من خالل توكيله 
ببعض املهام التي يقوم بها الراشدون وتحميله 
الناتجة  األخطاء  تصحيح  وعدم  مسئوليتها، 

إن ُوجدت بشكل مباشر.
أمامه  املجال  وفتح  املــراهــق  آراء  ل  تقبُّ   -
تقدير  إلى  باإلضافة  داخله،  في  عّما  ث 

ّ
للتحد

هذه اآلراء وإظهار مدى أهمّيتها.
 - ُمشاركته طموحه وأهدافه ومساعدته على 
تحقيقها والسير إليها، وإعانته على التخطيط 

ملا يصبو إليه. 
للمراهق؛  والجّيدة  السليمة  التغذية  توفير   -
للغذاء  فيها  يحتاج  سريع  نمّو  مرحلة  في  فهو 
الصحي واملناسب، باإلضافة إلى تهيئة الراحة 

له في حال إحساسه بالتعب.
-  دمج املراهق في الفعالّيات االجتماعّية التي 
األنشطة  إلى  باإلضافة  اهتمامه،  تستدعي 
من  وغيرها  والسباحة  الكرة  كلعب  البدنية، 

الرياضات؛ لتفريغ طاقته الداخلّية.

جاهاته، مع ظهور مشاعر 
ّ

ضاح رؤيته مليوله وات
ّ

إلى ات
املدرسة  أو  املنزل  في  العليا  السلطة  تجاه  التمّرد 
إلى  يسعى  فهو  استقاللّيته،  يمّس  من  كل  تجاه  أو 
الشعور  خالل  من  عليها  والحفاظ  بذاته  االستقالل 
املساعدة  تقديم  إلى  وامليل  جتمعّية، 

ُ
امل باملسئولّية 

ه صاحب دور ُمهّم في محيطه.
ّ
لآلخرين، وأن

املرحلة  الفترة  هذه  ُيقابل   : املتأخرة  املراهقة 
املرحلة  هــذه  في  املراهق  يصل  حيث  الجامعّية، 
أن  إال  والجسمّي،  الجنسّي  النضج  اكتمال  إلــى 
املرحلة،  هذه  نهاية  حتى  في  يستمّر  العقلي  نمّوه 
ل لياقته، وُيحاول املراهق 

ّ
باإلضافة إلى ارتفاع ُمعد

تكامل  إلى  والسعي  واستجاباته،  انفعاالته  ضبط 
ل  وتحمُّ باالستقاللّية،  والشعور  شخصّيته،  جوانب 
خاذ 

ّ
ات على  القدرة  مهارة  لديه  وتتكّون  املسئوليات، 

يسعى  التي  أهدافه  وتحديد   ،
ّ

ُمستقل بشكل  القرار 
وافق 

ّ
الت بتحقيق  اهتمامه  يزيد  كما  تحقيقها،  إلى 

القيم  املرحلة  هذه  في  وتتبلور  والذاتّي،  االجتماعّي 
االجتماعّية والدينّية.

كيف نتعامل مع املراهق؟
رّبني واألهل سلوك نهج سليم وهادئ 

ُ
 يجب على امل

زن في التعامل مع املراهق ومع العقبات واملشاكل 
ّ

وُمت
ما  إليه  التنبه  يجب  ما  أهّم  ومن  عليه،  ستمّر  التي 

يأتي:
بمظهره  اهتمامة  في  املراهق  ُمساعدة  يجب    -
في  له  كافية  مساحة  وترك  منه،  السخرية  وعدم 

ظهوره باملظهر الذي يريده وترك الخيار له.
وإنجازاته،  راهق 

ُ
امل إيجابّيات  على  التركيز   -  

العاطفة  من  بجّو  املراهق  وإحاطة  عليه  والثناء 
ومحّبة  الحب،  عن  باشر 

ُ
امل والتعبير  ــدفء،  والـ

أصدقائه واحترامهم. 
ل  ُمطوَّ بشكل  النصائح  توجيه  عــن  االبتعاد   -
ُمختصرًا  التوجيه  يكون  أن  األفضل  فمن  ومباشر، 

يصل إلى هدف ُمعنّي.

إعداد :

دينا أشرف جمال



            

39

العدد 149 يناير 2022

تصحيح األخطاء دون عتاب 
خالل  مــن  الطفل  شخصية  تنمية   

ُ
ُيمكن

وتوجيهه  بها،  يقوُم  التي  األخطاء  تصحيح 
إذ  العقاب؛  في  املبالغة  دون  الصحيح  للطريق 
 تزيد الوضَع سوءًا، 

ً
ُيعتبُر العقاُب املفرط وسيلة

وانتقاد  الطفل  توبيخ  للوالدين  يمكن  بحيث 
سلوكه بطريقٍة غير ُمهينة مع إظهار القليل من 
انتقاد تصرفات  ُينصُح بتجنب  االحترام، كما 
العامة،  األماكن  وفي  اآلخرين  أمــام  الطفل 
تأديبيٍة  وسيلٍة  على  الوالدين   

ُ
اتفاق ويجُب 

عقابية متزنٍة للطفل في حال ارتكابه األخطاء.
تنمية املهارات االجتماعية

ن  لُيحسِّ متنوعة  طرقًا  الطفِل  تعليُم  ُيعتبر   
الناجعة،  ــور  األم من  االجتماعية  مهاراته 
آخرين،  أطفاٍل  على  تعريفه  خالل  من  وذلك 
وصــداقــاٍت  عــالقــاٍت  تكوين  مــن  وتمكينه 
اللقاءات  م 

ّ
تحت أماكن  إلى  وإرساله  جديدة، 

االجتماعية مع الغير مثل املسابقات واملباريات 
واملدارس؛ ألن التقاء الطفل مع أطفاٍل آخرين 
ُيساهُم في تعزيز عملية التواصل االجتماعي 

 التربية اإليجابية
إيجابية  تربية  تقنيات  استخدام  ُيعتبر   
تنمية  ز 

ّ
تــعــز الــتــي  الــطــرق  مــن  وصحيحة 

تلك  على  األمثلة  ــن  وم الطفل،  شخصية 
أنشطٍة  ــي  ف الــطــفــل   

ُ
مــشــاركــة الــتــقــنــيــات: 

وبلطف،  هادئة  بطريقة  ث 
ّ

والتحد اجتماعية، 
عــم 

ّ
ــد وال الــســخــريــة،  وتجنب  ــذار،  ــتـ واالعـ

والصبر،  والتفاهم،  والعاطفي،  الجسدي 
واالستماع ملخاوف الطفل.
ممارسة تجارب جديدة 

جديدة  وفعالياٍت  نشاطاٍت  في  االنخراط 
وشجاعته؛  فكره  تنميِة  على  الطفل  يساعد 
 لألبوين تنظيُم فعالية في الحديقة 

ُ
حيث يمكن

العامة والتخييم خارج املنزل؛ ملساعدة طفلهم 
 

ُ
ثقته تعزز  جديدة  فعالياٍت  في  املشاركة  على 

واالنتباه  بالخوف،  شعورِه  من   
ُ

وتقلل الداخلية 
وإن  الخاصة  ألموره  الطفل  عمل  ضرورة  إلى 
 كالثعبان أو 

ُ
كانت شاقة مثل مواجهة ما يخافه

الفكرية  القدرات  تنمية  على  للمساعدة  البق 
والنفسية لديه.

كيف أنمى شخصية إبنى

لديه، وبالتالي تنمية شخصيته.
 تطوير الفكر املعرفي للطفل 

بقدرته  أعــوام   3-1 سن  من  الطفل   
ُ

يمتاز
يستطيُع  فهو  الكلمات،  مع  الصور  تمثيل  على 
من  العديد  إلى  ــارة  واإلش بالرموز  التفكير 
تطوير  الوالدين  على  يجُب  ولهذا  األغراض، 
تطوير  أجــل  مــن  املعرفية  الطفل  مــهــارات 

ل.
ُ
شخصيته كك

إلقاء نظرة على بيئة الطفل
ف  والتعرُّ الطفل  فهم  يمكن   
إلقاء  طــريــق  عــن  سلوكه  على 
املمكن  ومــن  بيئته،  على  نظرٍة 
واألصــدقــاء،  األقـــارب  يؤثر  أن 
واملعلمون، واملسئولون عن رعاية 
الجوانب  من  وغيرها  الطفل، 
البيئية على سلوك الطفل، فعلى 
الطفل  كــان  إذا  املــثــال،  سبيل 
األطفال  تجاه  العدوانية  يظهر 
يمكن  حــولــه،  مــن  اآلخـــريـــن 
األسباب  جميع  معرفة  محاولة 
التي  العدواني،  لسلوكه  املحتملة 
طفٍل  عدوانية  بسبب  تكون  قد 
آخر تجاهه، أو بسبب النزاعات 
مراعاة  يجب  لذلك  املنزل،  في 
والعمل  إيجادها  عند  األسباب 

على حلها.
 مراقبة الطفل

الطفل  مراقبة  عملية  تعتبر   
يمكن  التي  الطرق  من  ــدة  واح
الطفل،  فــهــم  ــي  ف تــســاعــد  أن 

أثناء  مراقبته  طريق  عن  وذلك 
نومه،  وأثــنــاء  الطعام،  تناوله 
معرفة  ومحاولة  اللعب،  وأثناء 
األنشطة التي يفضلها، وهل لديه 
رات  ف مع التغيُّ القدرة على التكيُّ
وقٍت  إلى  يحتاج  أم  سهل،  بشكٍل 
تحديد  ومحاولة  عليها،  للتعود 
الطفل  مع  للتحدث  معنٍي  وقــٍت 
وفهمه  املعلومات  على  للحصول 
ال  فاألطفال  املشاعر،  وتــبــادل 
يعتمدون على لغتهم في التعبير، 
لشرح  جسدهم  لغة  على  ما 

ّ
وإن

أفكارهم ومشاعرهم.
 فهم كيفية عمل دماغ الطفل
األعضاء  وظائف  اآلبــاء  يعلم   
يعلمون  ال  هم 

ّ
ولكن لطفلهم، 

يتّم  حيث  دمــاغــه،  عمل  كيفية 
خالل  من  الطفل  دمــاغ  تشكيل 
وهذا  بها،  يمر  التي  التجارب 
الطفل  اســتــجــابــة  عــلــى  ــر  ــؤث ي
فهم  ويساعد  املختلفة،  للحاالت 
على  التعرف  دماغه  عمل  كيفية 

اتخاذه  وطريقة  الطفل،  سلوك 
االجتماعية  وقدراته  للقرارات، 
التجارب  وتحويل  واملعرفية، 
السلبية أو االنهيارات إلى تجارب 
 

ّ
ــدة؛ ألن ــي إيــجــابــيــٍة وفـــرٍص ج
تعرض الطفل لردوٍد سلبية، يؤثر 

على نموه الشامل بشكٍل سلبي.
إدارة  فــي  الطفل  مــســاعــدة 

مشاعره
تهدئة  عليهم   

ّ
أن اآلباء  يعتقد   

سريع،  بشكٍل  بكائه  عند  الطفل 
يجب  تمامًا  العكس  على  ولكن 
املشاعر  الطفل  تعليم  عليهم 
حالة  ففي  الكبيرة،  والعواطف 
غضب الطفل، يمكن لآلباء أخذ 
سبب  ملعرفة  الزمن  من  دقيقٍة 
ومساعدة  وتــصــرفــه،  غضبه 
بــاألمــان؛  الشعور  على  الطفل 
مشاعره  عن  التعبير  ليستطيع 

وما يعاني منه.

كيف أفهم طفلى


