تحت دائرة ال�ضوء

المرحلة المبكرة والمت�أخرة من المراهقة
“ريم �أون جونج” � 10سنوات ،تجل�س
في در�س الريا�ضيات بال�صف الرابع
في مدر�سة “يونجبيونج” االبتدائية
في المنطقة ال�شرقية من هامجيونج
الجنوبية ،جمهورية كوريا ال�شعبية
الديمقراطية.

الفا�صل الوا�ضح في التجربة والذي يف�صل بين اليافعين ال�صغار واليافعين الأكبر يجعل
من المفيد النظر �إلى هذا العقد الثاني من الحياة على �أنه ق�سمين :المرحلة المبكرة من
المراهقة (� 14-10سنة) ،والمرحلة المت�أخرة من المراهقة (� 19-15سنة).

المرحلة المبكرة من المراهقة (� 14 - 10سنة)
يمكن اعتبار �أن المرحلة المبكرة من المراهقة تمتد بين عمري � 10إلى � 14سنة .وفي هذه
المرحلة تبد�أ التغيرات البدنية عموما ،التي تبد�أ عادة بطفرة في النمو �سرعان ما يتبعها
تطور الأع�ضاء التنا�سلية ،والخ�صائ�ص الجن�سية الثانوية .وهذه التغيرات الخارجية غالبا
ما تكون وا�ضحة جدا ،ومن الممكن �أن تكون م�صدرا للقلق ،ف�ضال عن الفرح �أو االعتزاز
بالنف�س الذي ي�شعر به الإن�سان الذي يمر ج�سده بهذا التغيير.
والتغييرات الداخلية في الإن�سان ،وبالرغم من �أنها �أقل و�ضوحا� ،إال �أنها عميقة بنف�س
الدرجة .فبحوث علم الأع�صاب الحديثة ت�شير �إلى �أن دماغ المراهقين في هذه ال�سنوات
المبكرة يحدث به نمو كهربي وف�سيولوجي مذهل .فمن الممكن �أن يت�ضاعف عدد خاليا
الدماغ في غ�ضون �سنة واحدة ،مع �إعادة لترتيب �شبكة الخاليا الع�صبية ،وما يترتب على
ذلك من �آثار على القدرات العاطفية والج�سدية والعقلية.
ويالحظ �أن النمو الج�سدي والجن�سي الأكثر تطورا الذي يحدث للفتيات  -الالئي يدخلن
�إلى مرحلة البلوغ قبل الفتيان بمتو�سط من � 12إلى � 18شهرا  -ي�صاحبه نمو بالمخ مماثل
لما يحدث عند الفتيان .والف�ص الجبهي ،وهو جزء من الدماغ يتحكم في التفكير المنطقي
و�صنع القرار ،يبد�أ في النمو خالل المرحلة المبكرة للمراهقة .ولأن هذا التطور يبد�أ في
الفتيان في وقت مت�أخر وي�ستغرق وقتا �أطول ،ف�إن ميلهم للأفعال االندفاعية ،وعدم التمهل
في التفكير ي�ستمر لفترة �أطول مما هو عليه بالن�سبة للفتيات .وهذه الظاهرة ت�سهم في
االعتقاد ال�سائد ب�أن الفتيات ين�ضجن في وقت مبكر بكثير عن الفتيان.
وخالل هذه المرحلة المبكرة للمراهقة ي�صبح الفتيان والفتيات �أكثر وعيا بجن�سهم مما
كانوا عليه ك�أطفال �أ�صغر �سنا ،ويبد�أون في القيام ب�إجراء تعديالت على �سلوكهم ومظهرهم
لكي يتالءموا مع المعايير ال ُم َت�صورة لكل جن�س منهم .ويمكن �أن يقعوا �ضحايا ل�سيطرة
الآخرين �أو ي�شاركوا في ذلك ،وربما �أي�ضا يقعوا في حيرة حول هويتهم ال�شخ�صية
والجن�سية.
والمرحلة المبكرة للمراهقة يجب �أن تكون الوقت الذي يجد فيه الأطفال
ف�ضاء �آمناً وو�ضحاً ليتواءموا مع هذا التحول المعرفي والعاطفي
والجن�سي والنف�سي  -دون االرتباط من خالل الم�شاركة في �أدوار الكبار،
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وبدعم كامل من البالغين الذين يرعونهم في المنزل وفي المدر�سة وفي المجتمع .وبالنظر
�إلى المحرمات االجتماعية التي غالبا ما تحيط ب�سن البلوغ ،فمن المهم ب�صفة خا�صة تزويد
اليافعين في وقت مبكر ،بكل المعلومات التي يحتاجونها لحماية �أنف�سهم �ضد فيرو�س نق�ص
المناعة الب�شرية ،وغيرها من الأمرا�ض التي تنتقل بالجن�س ،والحمل المبكر ،والعنف
واال�ستغالل الجن�سي .وبالن�سبة لعدد كبير من الأطفال ،تتوفر هذه المعرفة بعد فوات
الأوان ،عندما يكون م�سار حياتهم قد ت�أثر فعليا ،وت�ضررت رفاهتهم و�إمكانية تنميتهم.

المرحلة المت�أخرة للمراهقة (� 19-15سنة)
المرحلة المت�أخرة للمراهقة ت�شمل الجزء الأخير من �سنوات المراهقة ،وب�شكل عام تتراوح
بين  15و 19عاما .والتغيرات الج�سدية الكبيرة عادة ما تكون تمت عند هذا الوقت ،بالرغم
من �أن الج�سم يظل ينمو .ويظل الدماغ يتطور ويعيد ترتيب نف�سه ،وتتعزز ب�شكل كبير
القدرة على التفكير التحليلي والت�أملي .و�آراء القرناء تظل لها �أهميتها في البداية ،ولكن
�سيطرتهم تقل كلما اكت�سب اليافعون المزيد من الو�ضوح والثقة في هويتهم و�آرائهم.
والقيام بالمخاطرات  -وهي �سمة �شائعة في المرحلة المبكرة والمتو�سطة للمراهقة ،حيث
يقوم اليافعون بتجريب “�سلوك الكبار”  -تنخف�ض خالل الفترة المت�أخرة للمراهقة ،حيث
تنمو القدرة على تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الواعية� .إال �أن تدخين ال�سجائر وتجريب
المخدرات والكحول ،والذي غالبا ما يحدث في المرحلة المبكرة للمخاطرات ،قد يمتد �إلى
المرحلة المت�أخرة للمراهقة ،وربما بعدها في مرحلة البالغين .على �سبيل المثال ،ت�شير
التقديرات �إلى وجود مدخن واحد بين كل خم�سة من اليافعين الذين تتراوح �أعمارهم بين
� 15-13سنة ،وحوالي ن�صف �أولئك الذين يبد�أون التدخين في �سن المراهقة ي�ستمرون في
ذلك لمدة ال تقل عن  15عاما .والجانب الآخر للطفرة ال�سريعة في نمو الدماغ والذي
يحدث خالل فترة المراهقة ،ينطوي على �إمكانية ت�ضرره ب�شكل خطير ودائم نتيجة
لال�ستخدام المفرط للمخدرات والكحول في هذه الفترة.
والفتيات في المرحلة المت�أخرة للمراهقة يكن �أكثر عر�ضة من الفتيان للنتائج ال�سلبية على
ال�صحة ،بما فيها االكتئاب ،وغالبا ما يتم ت�ضخيم هذه المخاطر عن طريق التمييز القائم
على النوع ،و�سوء المعاملة .والفتيات عر�ضة ب�شكل خا�ص �إلى ا�ضطرابات الأكل مثل فقدان
ال�شهية �أو ال�شره المر�ضي للأكل ،وهذه القابلية لال�ضطرابات تنجم في جزء منها عن القلق
العميق �إزاء ال�صورة التي يعك�سها ج�سم الأنثى والتي تغذيها القوالب النمطية الثقافية
والإعالمية عن الجمال الأنثوي.
وبالرغم من هذه المخاطر ،ف�إن المرحلة المت�أخرة للمراهقة هي فترة واعدة مليئة
بالفر�ص والمثالية .وخالل هذه ال�سنوات ي�شق اليافعون طريقهم في عالم العمل �أو موا�صلة
التعليم ،وتر�سيخ هويتهم الخا�صة ،ونظرتهم �إلى العالم ،والبدء في الم�شاركة بفاعلية في
ت�شكيل العالم المحيط بهم.
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