
 مراحل النمو في المراهقة:
سنة( من العمر. وبالرغم من أن  19 - 10تحدد منظمة الصحة المراهقة أنها فترة ما بين )

التغيرات البدنية والنفسية التي تصاحب المراهقة ال تحدث بالضرورة في وقت واحد لدى جميع 
 تتداخل بدرجات متفاوتة :المراهقين، فإنه يمكن تقسيم طور المراهقة إلى ثالث مراحل، 

  : سنة من العمر.  14 - 10المراهقة المبكرة 
  : سنة من العمر.  17 - 15المراهقة المتوسطة 
  : سنة من العمر.  19 - 18المراهقة المتأخرة 

 
 
 
 

 المراحل الرئيسية الثالث وفقًا لنوع التغير الذي يحدث في مختلف المراحل. اآلتي ويبين الجدول 
 

 (19-18المراهقة المتأخرة ) (17-15المراهقة المتوسطة ) (14 -10المراهقة المبكرة ) التغييرنوع  ت
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*يتسارع معدل النمو ويشمل 
 طفرة البلوغ.

 *يزيد الطول والوزن.
*تنمو العضالت ويزيد عرض 

الكتفين في الذكور عن 
 اإلناث.

*قد يبدأ نمو اإلناث قبل 
 الذكور بعام.

 

*يتباطأ معدل النمو قلياًل 
ولكن المراهق يصل إلى ما 

%( من قامة  90يزيد على )
 البالغ.

*يستمر نمو العضالت في 
الذكور على حين يتوزع 

الدهن في اإلناث على نحو 
يجعلهن يتخذن شكل النساء 

 المعهود.
 *يتسع الحوض في اإلناث.
*يعد الزواج في هذه السن 

سابقًا ألوانه، ويصنف الحمل 
في هذه السن عالميًا بأنه 

 شديد الخطر.

 *يوشك النمو أن يكون تامًا.
*ال يكتمل النمو الطولي 

والسيما نمو العظام الطويلة 
)في اإلناث(  18إال في سن 

وال تبلغ كتلة العظام ذروتها 
 إال بعد ذلك بعامين أو أكثر.
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*تظهر الخصائص الجنسية 
 الثانوية.

*ينمو الشعر في اإلبط وعلى 
العانة وحول األعضاء 

 التناسلية.
 *يبدأ نمو الثديين في اإلناث.

*يبدأ االحتالم )الذكور( 
 واألحالم الجنسية )اإلناث(.

 13*يبدأ الحيض في سن 
سنة في المتوسط في بلدان 

 .شرقي المتوسط

*ينبت الشعر على الوجه 
)الذكور( ويتغير صوت 

 الذكور.
باللذة عند مسح *اإلحساس 

األعضاء التناسلية أو 
مداعبتها وهكذا يكشف 

المراهقون والمراهقات )العادة 
 السرية( )االستمناء(.

*يزداد الفضول حول كيفية 
 الحمل والوالدة.

*قد يصبح حب الشباب 
 .مشكلة

 *يتم النضج الجنسي.
*هذه سن مناسبة للزواج لكن 
يفضل تأخير اإلنجاب إلى ما 

 العشرين.بعد سن 
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*يبدأ االنضمام إلى جماعات 
 األقران.

*تصاحب التغيرات 
المورفولوجية تغيرات نفسية، 
وتزيد أحالم اليقظة والتخوف 

 من المجهول.
*قد يقارن الطفل األعضاء 
التناسلية بأعضاء أشقائه أو 
أنداده األكبر سنًا وقد يصيبه 

 االكتئاب أو الفضول.

قواعد  األقران*تحدد جماعات 
 سلوك أفرادها.

*يزداد الفضول حول أعضاء 
 الجنس اآلخر.

 *يصبح التفكير أكثر تجريدًا.
*تزداد أحالم اليقظة 
 واالهتمام بالرومانسية.
*يزيد إغراء التدخين 

والمخاطرة والعنف ومعاقرة 
المخدرات والتعرض لألمراض 

المنقولة جنسيًا بما في ذلك 
يروس اإليدز، العدوى بف

 والحوادث والسلوك االنتحاري.

وتتحول  األقران*يقل تأثير 
 العالقات إلى صداقات فردية.
 *يزيد التفكير في المستقبل.
 *تتشكل الشخصية الفكرية.

*تتحول العالقات بين األبناء 
 واآلباء إلى عالقة بالغ ببالغ.

 ثالثة أنواع من التغير هي:  أعاله يوضح الجدول
  .النمو البدني 
  .النضج البيولوجي الجنسي 
 االجتماعي.  -التغير النفسي 

 
نفسية وان لم تراع سوف  تصاحبها تغيراتكانت المراهقة مرحلة تغيرات جسدية فسوف  وإذا

 المراهق هي: واجهالتي ت المشكالتواهم ، نفسية أمراض إلىوتؤدي  أزماتتصبح 
 اليقظة والخيال الخصب. أحالم 



  بين الطفولة والمراهقةالتذبذب. 
  العزلة واالنطواء بسبب عدم الثقة بالنفس. إلىالخجل والميل 
 .الغضب والثورة والتمرد 
 .عدم تقدير الذات والشعور بالفشل 
 .العنف والتهور كوسيلة لسد النقص 
  األحداثجنوح. 
 المخدرات إدمان.  
 االنتحار. 

 
 

 النفسية للمراهقين والوقاية منها: األمراضعالج  أساليب
 .تهيئة المراهق للنمو الجسمي والجنسي من مرحلة الطفولة 
 .العناية بالتربية الصحية والجانب الوقائي وزيادة االهتمام بالتغذية والنوم 
  امرأة  أصبحتانك  أورجال  أصبحتعدم تحميل المراهق فوق طاقته وعدم تكرار انك. 
 هواية معينة لكي تنمو شخصيته واستقالليته. أوالمراهق بعمل معين  إشغال 
  اليقظة. أحالممساعدة المراهق في التخلص من االستغراق في 
  ألنها ،اإلجبارالسوي وليس  األنموذج طريقن ع األخالقي وااللتزامتنمية الشعور الديني 

 مرحلة التكليف الشرعي.
 صديقين ال حاكمين. األبوانوان يكون  األسري لتعاون فتح باب الحوار مع المراهق وتشجيع ا 
  الحياة. إلىتنمية الثقة بالنفس واحترام الذات وتقديرها لكي يستطيع االنتقال 
 
 

 


