ا

مشاكل المراىقة ...
يقول الدكتور عبد الرحمن العيسوي" :إن المراىقة تختمف من فرد إلى
آخر ،ومن بيئة جغرافية إلى أخرى ،ومن ساللة إلى أخرى ،كذلك تختمف
باختالف األنماط الحضارية التي يتربى في وسطيا المراىق ،فيي في

المجتمع البدائي تختمف عنيا في المجتمع المتحضر ،وكذلك تختمف في

مجتمع المدينة عنيا في المجتمع الريفي ،كما تختمف من المجتمع

المتزمت الذي يفرض كثي ارً من القيود واألغالل عمى نشاط المراىق ،عنيا
في المجتمع الحر الذي يتيح لممراىق فرص العمل والنشاط ،وفرص

إشباع الحاجات والدوافع المختمفة .

كذلك فإن مرحمة المراىقة ليست مستقمة بذاتيا استقالالً تاماً ،وانما ىي
تتأثر بما مر بو الطفل من خبرات في المرحمة السابقة ،والنمو عممية

مستمرة ومتصمة ".

وألن النمو الجنسي الذي يحدث في المراه قة ليس من شأنو أن يؤدي

بالضرورة إلى حدوث أزمات لممراىقين ،فقد دلت التجارب عمى أن النظم
االجتماعية الحديثة التي يعيش فييا المراىق ىي المسؤولة عن حدوث

أزمة المراىقة ،فمشاكل المراىقة في المجتمعات الغربية أكثر بكثير من
نظيرتيا في المجتمعات العربية واإلسالمية،
وىناك أشكال مختمفة لممراىقة ،منيا :

1مراىقة سوية خالية من المشكالت والصعوبات .2-مراىقة انسحابية ،حيث ينسحب المراىق من مجتمع األسرة ،ومن

مجتمع األقران ،ويفضل االنعزال واالنفراد بنفسو ،حيث يتأمل ذاتو
ومشكالتو.

3-مراىقة عدوانية ،حيث يتسم سموك المراىق فييا بالعدوان عمى نفسو

وعمى غيره من الناس واألشياء .

والصراع لدى المراىق ينشأ من التغيرات البيولوجية ،الجسدية والنفسية

التي تط أر عميو في ىذه المرحمة ،فجسدياً يشعر بنمو سريع في أعضاء
جسمو قد يسبب لو قمقاً وارباكاً ،وينتج عنو إحساسو بالخمول والكسل

والتراخي ،كذلك تؤدي سرعة النمو إلى جعل الميارات الحركية عند

المراىق غير دقيقة ،وقد يعتري المراىق حاالت من اليأس والحزن واأللم

التي ال يعرف ليا سبباً ،ونفسيا يبدأ بالتحرر من سمطة الوالدين ليشعر
باالستقاللية واالعتماد عمى النفس ،وبناء المسؤولية االجتماعية ،وىو

في الوقت نفسو ال يستطيع أن يبتعد عن الوالدين؛ ألنيم مصدر األمن
والطمأنينة ومنبع الجانب المادي لديو ،وىذا التعارض بين الحاجة إلى

االستقالل والتحرر والحاجة إلى االعتماد عمى الوالدين ،وعدم فيم األىل

لطبيعة المرحمة وكيفية التعامل مع سموكيات المراىق ،وىذه التغيرات

تجعل المراىق طريد مجتمع الكبار والصغار ،إذا تصرف كطفل سخر منو
الكبار ،واذا تصرف كرجل انتقده الرجال ،مما يؤدي إلى خمخمة التوازن
النفسي لممراىق ،ويزيد من حدة المرحمة ومشاكميا .

وفي بحث ميداني ولقاءات متعددة مع بعض المراىقين وآبائيم ،أجرتو

الباحثة عزة تيامي ميدي (الحاصمة عمى الماجستير في مجال اإلرشاد
النفسي) تبين أن أىم ما يعاني اآلباء منو خالل ىذه المرحمة مع أبنائيم :

*الخوف الزائد عمى األبناء من أصدقاء السوء .

*عدم قدرتيم عمى التميز بين الخطأ والصواب باعتبارىم قميمو الخبرة في
الحياة ومتيورون.

*أنيم متمردون ويرفضون أي نوع من الوصايا أو حتى النصح .
*أنيم يطالبون بمزيد من الحرية واالستقالل .

* أنيم يعيشون في عالميم الخاص ،ويحاولون االنفصال عن اآلباء

بشتى الطرق.

*أبرز المشكالت والتحديات السموكية في حياة المراىق :
1-الصراع الداخمي:

حيث يعاني المراىق من جود عدة صراعات داخمية ،ومنيا :صراع بين

االستقالل عن األسرة واالعتماد عمييا ،وصراع بين مخمفات الطفولة

ومتطمبات الرجولة واألنوثة ،وصراع بين طموحات المراىق الزائدة وبين
تقصيره الواضح في التزاماتو ،وصراع بين غرائزه الداخمية وبين التقاليد

االجتماعية ،والصراع الديني بين ما تعممو من شعائر ومبادئ ومسممات
وىو صغير وبين تفكيره الناقد الجديد وفمسفتو الخاصة لمحياة ،وصراعو

الثقافي بين جيمو الذي يعيش فيو بما لو من آراء وأفكار والجيل السابق.
2االغتراب والتمرد:فالمراىق يشكو من أن والديو ال يفيمانو ،ولذلك يحاول االنسالخ عن

مواقف وثوابت ورغبات الوالدين كوسيمة لتأكيد واثبات تفرده وتمايزه ،وىذا
يستمزم معارضة سمطة األىل؛ ألنو يعد أي سمطة فوقية أو أي توجيو

إنما ىو استخفاف ال يطاق بقدراتو العقمية التي أصبحت موازية جوىرياً

لقدرات الراشد ،واستيانة بالروح النقدية المتيقظة لديو ،والتي تدفعو إلى
تمحيص األمور كافة ،وفقا لمقاييس المنطق ،وبالتالي تظير لديو

سموكيات التمرد والمكابرة والعناد والتعصب والعدوانية.
3-الخجل واالنطواء:

فالتدليل الزائد والقسوة الزائدة يؤديان إلى شعور المراىق باالعتماد عمى
اآلخرين في حل مشكالتو ،لكن طبيعة الم رحمة تتطمب منو أن يستقل عن

األسرة ويعتمد عمى نفسو ،فتزداد حدة الصراع لديو ،ويمجأ إلى االنسحاب

من العالم االجتماعي واالنطواء والخجل .
4-السموك المزعج:

والذي يسببو رغبة المراىق في تحقيق مقاصده الخاصة دون اعتبار
لممصمحة العامة ،وبالتالي قد يصرخ ،يشتم ،يسرق ،يركل الصغار

ويتصارع مع الكبار ،يتمف الممتمكات ،يجادل في أمور تافية ،يتورط في
المشاكل ،يخرق حق االستئذان ،وال ييتم بمشاعر غيره.
5العصبية وحدة الطباع :فالمراىق يتصرف من خالل عصبيتو وعناده ،يريد أن يحقق مطالبو

بالقوة والعنف الزائد ،ويكون متوت ارً بشكل يسبب إزعاجاً كبي ارً لممحيطين

بو .

وتجدر اإلشارة إلى أن كثي ارًَ من الدراسات العممية تشير إلى وجود عالقة
قوية بين وظيفة اليرمونات الجنسية والتفاعل العاطفي عند المراىقين،

بمعنى أن المستويات اليرمونية المرتفعة خالل ىذه المرحمة تؤدي إلى
تفاعالت مزاجية كبيرة عمى شكل غضب واثارة وحدة طبع عند الذكور،
وغضب واكتئاب عند اإلناث.

