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تم تمويل هذا المشروع بدعم من المفوضية األوروبية.
يعكس هذا المؤ َّلف آراء المؤلف وحده ،وال يمكن اعتبار المفوضية مسؤولة عن أي استخدام للمعلومات الواردة فيه.
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العنوان 1.4 :االنتقال إلى مرحلة البلوغ (من سن  12إلى  18سنة)
تتناول أداة التعلم الموجزة هذه عملية االنتقال إلى مرحلة البلوغ .كما تشير المراجع إلى السن من  18إلى  25سنة؛ وللهدف من مشروع  IENE 8بنا ًء على المنهج الدراسي
لمهارات تربية األطفال ،من الضروري إعداد الوالدين أثناء فترة المراهقة ،وعند االنتقال إلى مرحلة البلوغ.

أهداف التعلم
.1
.2
.3

عرض السمات واالحتياجات األساسية لمرحلة البلوغ.
فهم عملية االنتقال إلى مرحلة البلوغ في اإلطار الثقافي للفرد.
إدراك طرق التعامل مع المراهقين أثناء انتقالهم إلى مرحلة البلوغ.

عملية االنتقال إلى مرحلة البلوغ
يعتبر االنتقال إلى مرحلة البلوغ عملية .وهذا األمر أمر عالمي ولكنه يمكن أن يختلف من مجتمع إلى آخر و/أو من ثقافة إلى أخرى .مرحلة المراهقة ،هي مرحلة phase
نمو وتطور انتقالية بين مرحلة الطفولة و مرحلة البلوغ ()https://www.britannica.com/science/adolescence؛ بينما مرحلة الرشد الناشئ فهي مرحلة تم
تقديمها كمرحلة حياتية جديدة بين مرحلة المراهقة ومرحلة بلوغ الشباب (أرنيت.)2019 ،
مرحلة المراهقة ،تتعامل العديد من الثقافات مع مرحلة المراهقة من منظور ضيق باعتبارهافترة البلوغوالتغيرات الجسدية .في المجتمعات األخرى ،يتم فهم مرحلة المراهقة
من منظور أوسع يشمل األبعاد النفسية ،واالجتماعية واألخالقية وكذلك جوانب التغييرات الجسدية الدقيقة المتعلقة بالنضج .تظهر مشكالت االنفصال العاطفي عن الوالدين
أثناء فترة المراهقة .رغم أن خطوة "االنفصال" خطوة ضرورية لبناء القيم الشخصية ،إال وأن االنتقال إلى مرحلة االعتماد على النفس قد يؤدي إلى تغييرات مختلفة في
مرحلة المراهقة ( https://www.britannica.com/science/adolescence).عالوة على ذلك ،أحيانا ً ما يكون للمراهقين أدوارا ً واضحة في ثقافاتهم؛ بالرغم من
كونهم في فترة تكييفيه بين مرحلة الطفولة والبلوغ .يتم اكتساب العديد من العادات الصحية في هذه الفترة .تلعب األسرة والثقافة دورا ً هاما ً في هذه المرحلة.
يبذل مشروع  IENE 8جهدا ً لتعزيز مهارات التربية وتمكين الوالدين (خاصةً الالجئين والمهاجرين) لتعلم طرق التعامل مع أبنائهم بشكل صحي وثقافي أثناء مختلف المواقف
وفي مختلف األعمار -في سياق أدوات التعلم الموجزة هذه تعتبر االنتقال إلى مرحلة البلوغ عملية
تطور مرحلة البلوغ يتضمن على التغييرات البيولوجية والسيكولوجية التي تطرأ على حياة الفرد .يمكن أن تكون تلك التغييرات تدريجية أو سريعة ،وقد تعكس تغييرًا إيجابيًا
أو سلبيًا أو عدم وجود تغيير عن مستويات األداء السابقة .مرحلة الرشد الناشئ هي المرحلة المناسب للبحث عن دور محدد للشخص؛ حيث أنك لم تعد ً
طفال ،ولم تصبح بعد
بال ًغا تما ًما (تريبل .)2015 ،مرحلة البلوغ فترة مميزة من الناحية الديموغرافية والذاتية ومن حيث استكشاف الهوية (أرنيت)2000 ،
خمسة سمات تجعل فترة الرشد الناشئ فترة مميزة :استكشاف الهوية ،وعدم االستقرار ،والتركيز على الذات ،والمشاعر بين مرحلة المراهقة والبلوغ واإلحساس بفرص
واسعة للمستقبل (أرنيت.)2019 ،
قد يساعد تنفيذ بعض اإلجراءات في تحسين مهارات تربية الطفل  -مثل وضع حدود ،والتواصل ،وتعزيز احترام الذات لدى الطفل/المراهق ،وأن تكون قدوة حسنة ،وأن
تكون مرنًا ،وأن تظهر أن حبك له غير مشروط ،وأن تعرف عن احتياجات الطفل (خبراء صحة األطفال).
بين مشروع  IENE 8في أهمية هذه القضايا في سياق مساعدة األبوين في األسر الالجئة والمهاجرة من خالل تزويدهم بمهارات تربية األطفال.

النقاط األساسية
مرحلة المراهقة هي مرحلة تنموية انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ
خالل فترة المراهقة يتم اكتساب العديد من العادات الصحية واالجتماعية ،وبالتالي فإن توجيه ودعم الوالدين الصالح أمران ضروريان ،خاصة في الطبقات السكانية
الهشة مثل الالجئين والمهاجرين
يعتبر االنتقال إلى مرحلة البلوغ عملية .مرحلة الرشد الناشئ هي مرحلة حياتية بين مرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ .تشكل الثقافة والمجتمع وكذلك األسرة أدوارا
خالل هذه العملية.
تتضمن السمات األساسية لمرحلة الرشد الناشئ :استكشاف الهوية ،وعدم االستقرار ،والتركيز على الذات ،والمشاعر بين مرحلة المراهقة والبلوغ واإلحساس بفرص
واسعة للمستقبل.
تشتمل مهارات تربية األطفال المميزة على :وضع حدود ،والتواصل ،وتعزيز احترام الذات لدى الطفل/المراهق ،وأن تكون قدوة حسنة ،وأن تكون مرنًا ،وأن تظهر
أن حبك له غير مشروط وما إلى ذلك

.1
.2
.3
.4
.5

يرجى أيضًا الرجوع إلى عرض  PowerPointالتقديمي ذات الصلة بالوحدة التعليمية الموجزة.

النشاط
األسئلة
.1
.2

ما هي مرحلة الرشد الناشئ؟
ما العوامل التي تؤثر على عملية االنتقال إلى مرحلة البلوغ؟
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 مهارات صالحة لتربية األطفال؟4 اذكر

.3

التفكير في مسألة واحدة من هذه األداة الموجزة للتعلم
.استخدم هذا الحيز لكتابة إجاباتك عن أسئلة األنشطة المذكورة أعاله

التقييم الذاتي
الطفلة/ يفتقد الطفل.ً سنة يعيش في سكن مؤقت مع والديه وشقيقين أصغر سنا18  و12 فكر في حالة طفل أو طفلة مهاجر أو الجئ يتراوح عمره بين
دورها والسلوك المتوقع وكيف يمكن تشكيل/ ما هو دوره. وبالتالي يتم التعبير عن ذلك من خالل سلوك متمرد، ويشعر بالوحدة،أصدقاءها في موطنه/أصدقاءه
ذلك باستخدام مهارات تربية الطفل المناسبة؟
المراجع
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:إجابات األسئلة في قسم النشاط

اإلجابة

A/A

.تعتبر مرحلة الرشد الناشئ مرحلة حياتية جديدة بين مرحلة المراهقة ومرحلة البلوغ

. واألسرة، والمجتمع، الثقافة:تشتمل العوامل التي تؤثر على عملية االنتقال إلى مرحلة البلوغ على
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تشتمل مهارات تربية األطفال المميزة على :وضع حدود ،والتواصل ،وتعزيز احترام الذات لدى الطفل/المراهق ،وأن تكون قدوة حسنة ،وأن تكون مرنًا ،وأن
تظهر أن حبك له غير مشروط وما إلى ذلك

إجابة نشاط التقييم الذاتي:
من المهم توجيه الوالدين مع األخذ في االعتبار ثقافته وخلفيته العرقية للمساعدة في التعامل مع ابنه/ابنته بطريقة مناسبة ومقبولة بالنسبة ألسلوب العائلة .من المهم أن يظهر
األب واألم تفهمهم الحتياجات طفلهم وشعوره بالفقد ،وأن يظهروا أنهم يشاركوه هذا الشعور .تعد مهارات تربية الطفل  -كالتواصل ،وتعزيز احترام الذات لدى المراهق،
المرونة ،إظهار أن حبك له غير مشروط ،مفيدة إلى حد كبير بجانب التعاطف.
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