
 < الرغبة الكبيرة في فرض السيطرة على 
استعمال  إلى  واللجوء  واألصدقاء،  اإلخــوة 

العنف في التعامل. 
< سوء استغالل اإلنترنت، من خالل تصفح 
لساعات  االجتماعي  التواصل  مواقع  مختلف 
طويلة، األمر الذي يؤثر سلبًا على مهاراتهم 

في االتصال والتواصل مع اآلخرين. 
من  عديدة  بأنواع  لإلصابة  التعرض   >
االكتئاب،  مثل:  النفسية،  االضــطــرابــات 
عن  واالبتعاد  والعزلة،  االنطواء  في  والرغبة 

الحياة االجتماعية.
األكــل،  تجاه  الشهية  في  اضطرابات   >
من  املــزيــد  بتناول  البعض  رغبة  فــتــزداد 
الطعام  كمية  بتقليل  العكس  على  أو  الطعام، 

املتناَولة، أو حتى اإلضراب عن تناوله.
< التدخني في عمر مبكر، وغالبًا ما يكون 
ذلك اقتداء بأصدقاء السوء، وتقليدًا لهم في 
حتى  التقليد  عملية  تتطور  وقد  سلوكّياتهم، 

رات.
ّ

تصل إلى السرقة، أو تعاطي املخد
 

ّ
 املراهق يظن

ّ
< العصبية الزائدة، ذلك أن

ه يكون 
ّ
 تصرفاته، كما أن

ّ
 في كل

ّ
نفسه على حق

الحساسية في كثير من األحيان تجاه  شديد 
انتقادات اآلخرين فيقابلها بعصبية وغضب.

>>>
وقد حضر إلى العيادة النفسية أب يعرض 
بالحديث  وبدأ  بشدة  قه  تؤرِّ نفسية  مشكلة 

التالى:
- يا دكتور ابنى مطلع عينى وعني أسرتي.

- ما هو سن االبن حاليا؟
ُم كيف 

َ
غ من الُعمر 18 عاًما ال أعل

ُ
- ابنى َيبل

ه يخُرج من املنزل وال يعوُد 
َّ
ف معه؛ ألن أتصرَّ

 
ً

 يسمع كلمة
ْ

ي، وال يحبُّ أن
ِّ
إال للنوم، وال ُيصل

واحدة، وأنا ال أعلم أين يذهب ومع َمن؟ فقد 
بكذٍب،  إال  معي  يتعامل  وال  راسة، 

ِّ
الد أهمل 

 
ُ

 ما يريد
َّ

مت له كل
َّ

ب وقد مت معه بكالٍم طيِّ
َّ
تكل

ْسوة فلم تفد 
َ

 معه الق
ُ

ا، استعَملت
ً
 شيئ

ْ
فلم ُيِفد

أليِّ  يهتمُّ  وال  شيء،  أيِّ  من  يخاف  ال  ا، 
ً

أيض
شيء، إذا خرج من املنزل ال يعود إال متأخرا، 

أرجوك انصحنى كيف أتعامل معه.
لو  ونتمنى  ا، 

َّ
من جزٌء  أبناؤنا  العزيز  أخى   -

 
ْ

أن ا 
ًّ

جد املهم  من   
ْ

لكن الناس،  أفضل  نراهم 
يمرُّ  مرحلٍة   

ِّ
كل من  ــرٍب 

ُ
وق درايــٍة  على  نكون 

عِطيهم 
ُ
م فيها احتياجهم لن بها أبناؤنا، ونتفهَّ

به،  يشُعرون  بما  ونشُعر  نفَهُمهم  نا 
َّ
بأن  

َ
الثقة

ا 
ً
عبئ لنا  لون 

ِّ
ُيشك فأصبحوا  فقدناهم،  وإال 

السليم  الطريق  بداية  هو  ه 
َ

فعلت وما  ا،  وهّمً
 ،

ُ
االستشارة الطريق  فبداية  ابنك،  م  لتفهُّ

صائص املرحلة التي يمرُّ بها ابنك، 
َ

ملعرفه خ
بأموٍر   

ُ
تتعاَمل قد  ك 

َّ
ألن معها؛  تتعاَمل  وكيف 

 
ً

 كارثة
ُّ

َعد
ُ

دة من وجهة نَطِرك وهي ت تراها جيِّ
راه أنت، بل 

َ
 معه بما ت

ْ
بالنسبة له، فال تتعاَمل

ُدون   
َ

ث
ُ

يحد لن  وهذا  ويحتاُجه،  هو  يراه  بما 
توعيٍة بمرحلته.

د. محمود أبـو العزائم
رئيس التحرير

كلمـة 

العـدد

ابنى مطلع عينى
امُلراهقة من أهمِّ 
امَلراحل العمرّية 

التي يمر بها اإلنسان 
وأكثرها حساسّيًة؛ 

وذلك كونها مرحلة 
انتقالّية تسير 

بالفرد من مرحلة 
الطفولة إلى 

مرحلة الشباب 
والّرشد، إّل أّنه 

يتخّللها تغيير شامل 
وجذري في جميع 
الجوانب والظواهر 
الجسمّية والعقلّية 

والجتماعية. 
وفى فترة املراهقة 
تظهر على الشباب 

بعض املشاكل 
التالية:

< رغبة املراهق 
ومحاولته التخلص 

من جميع القيود 
التي تفرضها األسرة، 

حيث تزداد رغبته 
بالتمتع باستقالل 

تام. 
< شعور املراهق أّنه 

لم يعد محتاجًا إلى 
مشورة والديه، وأّنه 

قادٌر على اّتخاذ 
مختلف قراراته 

بنفسه.
< الفشل في انتقاء 

األصدقاء، فيقع 
العديد من املراهقني 

فريسة ألصدقاء 
السوء. 

فى  وعجيب  متمرد  نــوع  ابــنــى  ولــكــن   -
إخوتي  أبناء  عن  مختلف  فهو  تصرفاته، 

وأقاربي كلهم.
ه عجيٌب كما 

َّ
ه لن تشُعَر بأن

َ
 فهمت

ْ
- ابنك إن

وهي  ا، 
ًّ

ــد ج َحِرجة  مرحلٍة  في  ــه 
َّ
ألن ذكــرت؛ 

ر 
َّ
ويتأث جسِمه،  هرمونات  فيها  ر  تتغيَّ  

ٌ
مرحلة

تبًعا لها مزاجه ونفسيته واحتياجاته، وهو في 
ْعِمك النفسي وثقتك به، حتى 

َ
 الحاجة لد

ِّ
أشد

إليك،  يحتاج  فهو  ذلك  عليه  يظهر  لم   
ْ

وإن
له  وبانتقادك  بُبعدك  عوره 

ُ
ش د  بمجرَّ ولكن 

 ما ذكرته عن ابنك 
ُّ

. فكل
ُ

ه يهرب ويبتعد
ُ

تجد
صائص املراهقة، وطبيعة مرحلته، 

َ
 من خ

ُّ
ُيَعد

يجد  لم  ــه 
َّ
ألن ُمفِرطة؛  بصورٍة  زادت  ها 

َّ
لكن

االحتواء والثقة أو الصبر على ذلك.
هذا  إلى  تؤدى  املراهقة  فترة  هل  ولكن   -

السلوك املتمرد؟
 ،21 سن  حتى   13 سن  من  تبدأ  املراهقة   -
جر 

َّ
الض ــم  دائ املـــزاج،  ب 

ِّ
ُمتقل فيها  ه 

ُ
تجد

ــراض  ــت واالع ــروج  ــخ ال كثيَر  ــاب،  ــئ ــت واالك
وال  صيحة 

َّ
الن يقبل  ال  والُعزلة،  واالنــطــواء 

ه هو، ال يستجيُب أليِّ 
ُ

 ما يريد
ُ

يفَعل االنتقاد، 
ضغٍط أو أوامر.

 يا دكتور أرجوك أعطنى بعض النصائح 
لكى أستطيع بها التعامل مع ابنى.

في  النصائَح  ــذه  ه إليك  العزيز  ــى  أخ  
التعامل معه:

 
ً
فمثال وأساليب؛  طــرق  له  الــحــوار  فن   -

الحوار  لبدء  املناسب  الوقت  اختيار  عليك 
مع املراهق بحيث تكونان – أنت وابنك - غير 
عن  للحوار  وقتكما  مكّرسني  بل  مشغولني؛ 

موضوع معني.
جلستك  فلتكن  جالسني  تحدثتما  إذا   -
معتدلة ال فوقّية )أنت واقف وهو جالس( وال 
وابتعد  متآلفني،  صديقني  جلسة  بل  تحتّية؛ 
التوبيخ  نبرة  واحــذر  والتجمل  التكلف  عن 

والنهر والتسفيه.
املراهق”  مع  الحوار  “فن  ممنوعات  من   -
ُيترك  بل  بتعليق  املقاطعة  أو  باليد  التلويح 

ذلك إلى نهاية تعبيره عن نفسه.
الرفض  ابنك على توصيل مشاعر  ع  - شجِّ
والسخط لديه، والتعبير عن مشاعره السلبّية 
مادام يعبر عنها بشكل مناسب، ودون تهكم 

أو وقاحة.
التي   – املغلقة  األسئلة  عن  االبتعاد  حاول   -
األسئلة  أو  “ال”،  أو  “نعم”  إجاباتها  تكون 
له  وأفسح  املباشرة،  غير  أو  الواضحة  غير 
له:  تقول  ال   :

ً
فمثال نفسه؛  عن  للتعبير  املجال 

ما  السؤال:  يكون  بل  الرحلة؟  أعجبتك  هل 
خالل  انتباهك  لفت  أو  استثارك  شيء  أكثر 

الرحلة؟
 الله تعالى له بالهداية وَصالح الحال: 

ُ
- ادع

 بمعونة الله 
ْ

فدعاء الوالد لولده مستجاٌب، وِثق
 به.

َ
َعنت

َ
جه الله إِن است ه ابتالٌء سُيفرِّ

َّ
لك، وأن

، عالقٍة شاملة  - املطلوب وجوُد عالقة ُحبٍّ
وللوصول  وتوجيه(،  ومحبة،  وحنان،  )ود، 
االنفتاُح  واألم  األَب  ُم 

َ
يلز العالقة  هذه  إلى 

األب  يعزم   
ْ

أن مثل:  املراهقة؛  أو  املراهق  مع 
لذيذ  عشاء  طعام  على  ابنتها  واألم  ابنه 
إلى  الشاي  ذ 

ْ
أخ أو   ، الحديقة  أو  النادى  في 

املجلس  ذلك  يمأل  ة،  الخاصَّ املراهق  رفة 
ُ

غ
 تكون عالقتنا 

ْ
 أن

َّ
القصص والطرائف، فالُبد

ات فقط. ات ال مع السلبيَّ مع اإليجابيَّ
ِح املــراهــق: تــبــدأ الــصــداقــة بني 

َ
ــد ــ - ام

ُح 
َ

فيمد خصه، 
َ

ش بامِتداح  واملــراهــق  األب 
على  التعليق  في  وطريقته  تفكيره،  األب 
إلقاء  فــي  وطريقته  ــارة،  ــث امل املــوضــوعــات 
يمدح  كما  كاهة، 

ُ
الف استخدام  أو  النكات، 

في  وطريقته  ه، 
َ
شكل ُح 

َ
ويمد بديهته،  ُسرعة 

نمدحه  ما  يكون   
ْ

أن ا  ضرورّيً وليس  امللبس، 
بل  ر؛ 

َ
للنظ ا 

ً
الفت أو  ا، 

ًّ
جد  

ً
جميال املراهق  في 

عه  شجِّ
ُ
ة حتى ن ح أموًرا عاديَّ

َ
من املمكن أن نمد

 
ْ

أن يصحُّ  وال  ممارستها.  في  االستمرار  على 
يشُعر  ال  حتى  َمِعيًبا،  أمًرا  املراهق  في  نمدح 
ه إذا 

َّ
، ألن

ٍّ
َحه ُدون وجه حق

َ
 نمد

ْ
نا نقصد أن

َّ
بأن

جميع  في  الثقة   
ُ

فسيفقد الشعور  هذا  ه 
َ
وَصل

ما نقول.
رصٍة 

ُ
ف إعطاء  ِخــالل  من  ة:  الحريَّ أعِطِه   -

 وليس خطيئة، وُيحاَسب 
ٌ

للحوار، والخطأ مقبول
خِصه ولذاته.

َ
نا لش على الخطأ، ويظل حبُّ

ي 
ِّ

تحد يظَهُر  مــا  فغالًبا  قد: 
َّ
الن ب 

ُّ
تجن  -

مالبسهم  ونمط  أسلوب  في  للكبار  املراهقني 
والغريبة؛  املبتكرة  شعرهم  وتــســريــحــات 
د 

ِّ
وُيؤك لألبَوْين.  اسِتفزاٍز   

َ
حالة ب  ُيسبِّ ا  ممَّ

من  مظهٌر  د  التمرُّ  
َ

حالة  
َّ

أن فس 
َّ
الن ــَبــراء 

ُ
خ

اإلحساَس   
َ

املراهق تعطي  راَهقة، 
ُ
امل مظاهر 

يجُب  لــذا  كبر؛  ه 
َّ
بأن والشعور  ة  باالستقالليَّ

د مظهِره.
ْ

ب نق
ُّ
تجن

ل  تحمُّ املرحلة  هــذه  في  م 
َّ
يتعل  

ْ
أن يجُب   -

والخطأ  املحاولة  أسلوب  ِخالل  من  ة  املسؤوليَّ
رارات بنفسه.

َ
خاذ الق

ِّ
والتجربة وات

ك 
ُ
شارك ابن

َ
ا في التفكير إذا است  حيادّيً

ْ
ن

ُ
- ك

اته  وسلبيَّ اته  إيجابيَّ له  ح 
ِّ

فوض مــا،  أمــٍر  في 
ـــِه 

ْ
 حــكــمــٍة، وان

ِّ
ــٍة، وبــكــل بــإيــجــاٍز ومــوضــوعــيَّ

ه في 
َّ
 أن

ُ
 ما تعتقد

ْ
االستشارة بجملٍة واحدة: افَعل

صالحك.
حر في   السِّ

ُ
ة حيث إن لها فعل - ال تنَس الهديَّ

ة تعني الكثير بالنسبة له،  س املراهق، والهديَّ
ْ
نف

ا التقدير.
ً

تعني الحب، وتعني أيض
ماح  بالسَّ الــذات:  عن  التعبير  على  ه 

ْ
ساِعد  -

واالستماع  ة،  الشخصيَّ أفكاره  عن  بالتعبير  له 
فيها،  شته 

َ
وُمناق صاغية،  ذٍن 

ُ
بأ الناقدة  آلرائه 

وِمه أو الغضب منه بسببها.
َ
وعدم ل

مبدأ  اعتمدنا  وإذا  ذلك،  فعلنا  إذا  وأخيرا.. 
صديقًا  املراهق  فسيصبح  والتفاهم؛  الحوار 
لنا، وعندها سيفعل ما يرضينا؛ ألنه ال يريد أن 

ُيغضب أصدقاءه.

بقلم


