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تميز هذا الكتاب بتحليل 
عميق لسبر أغوار مرحلة 
المراهقة وقدم فهما ثورياً 
ديناميكاً و تحليلياً علمياً 
الليه التحور السلوكي 
 وتفسيراته المختلفة

 
تنامى االهتمام لدراسة هذه 

باء المرحلة عند االط
،المربون ، والمتخصصون 

كأنعكاس . بعلم االجرام
لفلسفة الفوبيا لمراقبة هؤالء 
االبناء المشاغبون حيث 
تكرست فكرة المراهقة 
نفسها وتوسعت بفضل 
 الفنون االدبية 
 
 
الكتاب ان يمدنا بخلفية 
تاريخية، إجتماعية، طبية 

 

من سلسلة العلوم هذا الكتاب ضمن سلسلة العلوم االنسانية عن إصدارات دار الكتاب هذا الكتاب ض
والترجمة العربية تمت 2008الترجمة تمت عن النسخة الفرنسية الصادرة عام  .العربي بيروت لبنان

وهو من المراجع . بسام بركة.د: المؤلفه باتريك دوالروش والترجمة العربية ل 2013في عام 
صفحة  وضم في الخاتمة قائمة  130يقع الكتاب في .ي علم النفس والطب النفسي للمراهقةالحديثة ف

. مصطلحاً)   122(وصل عددها الى ) عربي- فرنسي-عربي(لثبت المصطلحات كترجمة فقط 
  :تضمنت محتويات هذا الكتاب الموضوعات التالية

  مقدمة -

  تاريخ مفهوم المراهقة -

 :سياالسس النظريه لفهم التحليل النف -

 فرويد وتحوالت البلوغ ،  -  أ(

 النرجسية ومرحلة المراة   -ب

 عقدة أوديب ،  -ج

 المسار ، - د

 ).الهوية والتماهي الجنسي -ه

 :من الطبيعي الى المرضي -

 أزمة أم مسار    -  أ(

 مخاطر ترتبط بالمسار  -ب
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وفسيولوجية ونفسية رائعه 
في الدقة والوصف لمرحلة 

 ة المراهق
 

بالبراهين ) الكتاب (اوضح 
و االدلة العلمية لحقيقية  
تشكل الجذور السلوكية 
عند المراهق بطيفه الواسع 
من الوالء ، الخضوع ، المذل 

حب تعذيب (الماسوخي
، الى السادية ) الذات 

التمرد ( المفرطة 
 )والعصيان العدواني

 
يعتبر الكتاب ملخص موجز 
الهم نظريات علماء نفس 

قة في التحليل المراه
انا فرويد، جان (النفسي 

ذي غروت ، دوانالد 
فينيكوت ، اوكتاف 
مانوني ، موزلوفرّ ، فيليب 

 )غوتون ،جان جاك راسيال
 
 
كما قدم شرحاً سريرياً 

رصيناً  للبعد ) عيادياً (
التشخيص الضطرابات 
المراهقة وكذلك الحال 
 للجانب العالجي

 
في كلى الجانبين 

حظيت " جيالتشخيص والعال"
االسرة  ودور الوالدين 
تحديداً بحجر الزاوية في 
فهم ألية التدخل النفسي 
 لمساعدة المراهق 
 

 تبدالت المسار  -ت

 .محاوالت القطيعة -ج

 :العالجات  -

العالجات النفسانية عند  - النفسية التحليلة الفردية ،تالدراما  -االستشارة الطبية ،ب - أ(
  ).توجية االبوين  -التحليل النفسي ، د -المراهق ، ج

 الخالصة  -

تميز هذا الكتاب بتحليل عميق لسبر أغوار مرحلة المراهقة وقدم فهما ثورياً ديناميكاً و تحليلياً 

ا في هذه المرحلة هي العناد وروح التمرد  أبرزه علمياً الليه التحور السلوكي وتفسيراته المختلفة،

صعود وإنتشار  مصطلح المراهقة حيث أشار المؤلف الى  ونقتبس هنا تحليال تاريخياً وسياسياً لتفسير

الثورة الفرنسية " الثورة الفرنسية هي التي ابتدعت الشيخوخه في العالم "قول المؤرخة ميشال بيرو 

ولهذا تنامى االهتمام  .حدق بالسلطة السياسية في القرن العشرينثورةالشبان  الذين شكلوا تهديدا ي

كأنعكاس لفلسفة الفوبيا . لدراسة هذه المرحلة عند االطباء ،المربون ، والمتخصصون بعلم االجرام

لمراقبة هؤالء االبناء المشاغبون حيث تكرست فكرة المراهقة نفسها وتوسعت بفضل الفنون االدبية 

  .ل االعالم من  ينوب  عنها في القرن العشرين التي وجدت في وسائ

التي تصدر في مليون نسخه بتخصيص زاويه يوميه "لو ماتان"قامت صحيفة  1900وفي العام 

التي " لو جورنال"وقد ساهمت صحيفة . لروايه كل أنواع االعمال السيئه التي تعزى الى  الشبان

في خلق وهم الزيادة في حاالت االجرام عند  ،"لو ماتان" تصدر كذلك في مليون نسخه ، مع صحيفة

وكما هو معروف جاء الراديو في العام ). ميشال بيرو(الشبان وقد تم إستغالل هذا الوهم في السياسه 

، ثم خصوصا السينما التي هي في الوقت نفسه إنعكاس لتربيه الشباب وهدف 1935، والتلفاز  1921

ومن وجهه نظرنا ان الكاتبه وفقت . (قامت به الصحافه من دعم في أسطورة المراهقة لها ،لتتابع ما

  12- 10:ص).كثيرا في هذا االقتباس التاريخي لتأكد مفهوم صراع االجيال

طبية وفسيولوجية ونفسية رائعه في الدقة  لقد إستطاع الكتاب ان يمدنا بخلفية تاريخية، إجتماعية،

ا اوضح بالبراهين و االدلة العلمية لحقيقية  تشكل الجذور السلوكية عند والوصف لمرحلة المراهقة كم

، الى السادية ) حب تعذيب الذات (المراهق بطيفه الواسع من الوالء ، الخضوع ، المذل الماسوخي

التي تظهر من خالل مفهوم التماهيات للعقدة االوديبية  )التمرد والعصيان العدواني( المفرطة 

  .ت الدفاع النفسية المختلفة ومسارات  أليا

انا فرويد، (كما يعتبر الكتاب ملخص موجز الهم نظريات علماء نفس المراهقة في التحليل النفسي 

  ).فيليب غوتون ،جان جاك راسيال جان ذي غروت ، دوانالد فينيكوت ، اوكتاف مانوني ، موزلوفرّ ،

تنسيقه وإرتباطيه مبسطة وواضحة في باالضافه الى هذا التشبع في العرض النظري تميز بقدرة 

كما . دراسه حاله سريرية الضطرابات المراهقة  ) 22(وصل المسارات السريريه من خالل عرض 

رصيناً  للبعد التشخيص الضطرابات المراهقة وكذلك الحال للجانب ) عيادياً (سريرياً  قدم شرحاً
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أنه كتاب جدير بالقراءة 
وننصح به  كل زمالء 
االختصاص في العلوم 
السلوكية من أطباء النفس 
وعلماء النفس وعلماء 
االجتماع  وذوي االهتمام 
  بقضايا المراهقة

  . العالجي 

االسرة  ودور الوالدين تحديداً بحجر الزاوية في حظيت " التشخيص والعالجي"في كلى الجانبين 

  122:ص.فهم ألية التدخل النفسي لمساعدة المراهق 

أنه كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء النفس 

 .  االجتماع  وذوي االهتمام بقضايا المراهقة وعلماء النفس وعلماء
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