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ملف العدد

تمتدُّ  ُعمرية  مرحلًة  الُمراهقة  العاملية  الصحة  منظمة  َتعتُب 
قائمٌة  مرحلٌة  وهي  احلياة،  دورة  من  الثاين  العقد  طول  على 
بذاتها وفريدة من نوعها، إذ تتّشكل خاللها الُمقومات اجلسدية 

لإلنسان..  والنفسية  والصحية 

بالبلوغ،  املراهقة  ارتب�اط  على  الُمختّصني  بني   
ٌ

اتفاق وهناك 
وخطرٌي،  ُمتمزٌي  فيزيولويجٌّ  حدٌث  وهو 

اجلنسية  الُقدرة  اكتساب  يف  يتمّثُل 
مرحلُة  فهي  وبالّتايل  واإلجنابي�ة، 
واضحٍة،  فيزيولوجيٍة  حتوالٍت 
السلوك  يف  اٌت  تغريُّ ُتصاحبها 
حيث  العالم،  إىل  والّنظرِة  واملزاِج، 
فرويد«،  »سيغموند  اعتبها 
التحليلي،  النفس  علم  مؤّسُس 

وِمَحٍن«. شّدٍة  »فرتَة 

املرحلة  هذه  ُيرافق  مشكٍل  أهمُّ 
معاملتهم  عن  يتوقفون  عندما  بأبن�ائهم،  األهل  عالقة  يف  يكمُن 
عند البلوغ كأطفال، مّما ُيفقدهم امتي�ازات الطفولة، ويف الوقت 
حبيث  الكهول،  أو  الشباب  أدوار  منحهم   يف  يرتّددون  نفسه 
وليسوا  أطفااًل  ليسوا  فهم  مزنلتني:  بني  مزنلٍة  يف  يضعونهم 
املؤسسات  ضمن  واضحٍة  بأدواٍر  حيظون  ال  وبالتايل،  كهواًل؟! 

إليها ويعيشون فيها.. وهنا تب�دأ معالم  االجتماعية اليت ينتمون 
التمرد والتململ والعصيان لدى بعض املراهقني، يكون من آثارها 
إىل  يتطور  قد  الذي  واألبن�اء،  اآلباء  بني  العالقة  اختالُل  السلبي�ة 

العواقب..  محمودة  غري  أزمٍة 

يقبلون  ال  آباء  بني  بالُمراهقة،  املرتبط  اإلشكال  يبُز  هنا،  من 
على  املطلقة  ُسلطاتهم  عن  التن�ازل 
أجل  من  دون  يتمرَّ أبن�اء  وبني  أبن�ائهم، 
وينشدون  مستقلٍة،  فرديٍة  هويٍة  بن�اء 
وجاذبّي�ًة،  ومكانًة  ا 

ً
اعرتاف خاللها  من 

جديدٍة  جماعّيٍة  هوّيٍة  عن  ويبحثون 
خاللها  من  ينتظرون  ومختلفٍة، 
لديهم،  محرّيٍة  أسئلٍة  عن  إجاباٍت 
الروحّية  وأبعاده  الوجود  معاين  عن 
واالختي�ارات  املصري  وعن  والمادّية، 
حبٍث  فرتُة  فهي  وبالتايل،  الُمستقبلية، 

مضطرٍب.. ووجداينٍّ  نفيسٍّ  توازٍن  عن 

، وكثريًا  يف الواقع، تب�دو املراهقة َكعاَلٍم غامٍض ومجهوٍل وُمحرّيٍ
ومواقفهم  أبن�ائهم  تصرفات  تغرّي  إزاء  بالقلق  األولياء  ُيصاب  ما 
اليت  املسافة  من  واحلرية  االنشغال  وينت�ابهم  املرحلة،  هذه  يف 
ين�امون  باألمس  كانوا  الذين  أولئك  بينهم وبني  أصبحت تفصل 

األسرة والمدرسة
 في مواجهة الرياح العاتي�ة

ممدوح عز الدين
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ملف العددبقعة ضوء

لقد  أبن�ائهم..!!   يعرفون  ال  كأنهم  أحضانهم،  يف 
ُمنجذبًا  والتابع،  الُمطيع  اليافع،  الطفل  ذلك  أصبح 
وحتدياته،  بعالقاته  األقران،  عالِم  حنو  كبرٍي  بشكٍل 
اخلصوصّية،  وثقافته  واالفرتايض،  المادّي  وفضائه 
غريب�ٍة،  ورموٍز  بقيٍم  التشّكل  بصدد  خاصٍّ  عالٍم 
يتوافق  ال  عالٍم  مختلفٍة،  وتعبرياٍت  وأذواٍق  ولغٍة 
املعهودة،  السلوك  ومعايري  السائدة،  القيم  مع  دائمًا 

واإلخفاق.  النجاح  دات  وُمحدِّ

املغامرة  نوازع  هو  أكرَث،  األولياء   
َ

خوف ُيثري  وما 
تقديرهم  وعدم  املراهقني،  أبن�ائهم  لدى  والتحّدي 
وعدم  اإلهمال،  بسلوك  يضيقون  كما  للمخاطر، 
املباالة اليت تسود حياتهم يف هذه املرحلة، والفوىض 
وعدم الرتكزي، باإلضافة إىل طلباتهم الُمرهقة اليت ال 
تنتهي، ومصاريفهم املشّطة، يف الوقت الذي ترتاجع 
اآلباء،  مضاجَع  تقضُّ  كما  الدراسّية،  نت�اجئهم  فيه 
النهاية  يف  يقفون  حيث  الصغرية..  احُلب  قصُص 

ألبن�ائهم..؟! وماجيري  حيدث  ما  فهم  عن  عاجزين 

عنه  كشفت  ما  املرحلة  هذه  مخاطر  ومن 
أرقاٍم  من  العاملية  الصحة  منظمة  إحصائي�ات 
أسباب  من  الثالثة  املرتب�ة  حيتل  االنتحار  مرعبٍة: 
يف  األول  السبب  هو  االكتئ�اب  املراهقني،  وفاة 
الطرقات،  على  اإلصابات  تليه  والعجز،  األمراض 

الصحة  اضطرابات  نصف  أّن  كما 
عشر  الرابعة  سّن  يف  يب�دأ  النفسية 
االضطرابات  ُمعظُم  وتبقى  عامًا، 

عالٍج..؟! ودوَن  مكتشفٍة  غرَي 

املثال  سبي�ل  على   - تونس  ويف 
املتعلقة  املؤشرات  أغلب  ُتشري   -
ظواهَر  بروز  إىل  التربوي،  بالشأن 
جديدٍة يف املدارس واملعاهد التونسية، 

واستهالك  الُعنف،  تفيشِّ  مثل 
االنتحار  ظاهرة  وتن�ايم  الُمخدرات، 
 170 بلغت  حيث  التالميذ،  لدى 
 17000 من  وأكرث  انتحار،  محاولة 
حالة عنف يف سنة 2017، وقد أّثرت 
النت�اجئ  هذه املشاكل بشكٍل كبرٍي على 
التربوّية  املنظومة  وجناعة  املدرسية، 
واالستمراريُة،  اجلودُة  حيث  من 
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واألخطر من ذلك انقطاع قرابة 100 ألف 
ُيعادل  ما  أي  سنوّيًا،  الدراسة  عن  تلميذ 
300 منقطٍع يومّيًا.. إلخ. ُكلُّ ذلك، يدخل 
هذه  ُتمزّي  اليت  والضياع  الّتمرد  حاالت  يف 

الشباب.. ُعْمِر  من  اخلطرية  املرحلة 

ل  ولكن، لنسأْل أنفسنا بصراحة: من يتحمَّ
فعلّيًا مسؤولية األزمة احلادة اليت يعيشها 

وُيعاين منها املراهقون يف أوطانن�ا اليوم؟ 

ٍ إّنها أزمُة ِقَيٍم يف زمٍن ُمتغريِّ

أزمُة  هي  األساس  يف  األزمَة  أّن  يب�دو 
 - مثاًل   - َس  أسَّ فمن  قيمّيٍة،  منظومٍة 
كّل  يف  الوالدين  على  كال  االتِّ ِلسلوك 
اعتماد  ثقافة  خ  رسَّ ومن  احلياة؟  شؤون 
على  التحايل  وقيم  الُمختصرة،  رق  الطُّ
وأولوية  النجاح،  وشراء  الصعوبات، 
من  واملثابرة؟  اجلهد  على  السريع  الرحب 

االجتماعي؟  والنفاق  الكبت  ثقافة  كّرس 
واالستعراض؟  التبّجح  طباع  أشاع  من 
واحلقد  واحلسد،  النميمة  مع  طّبع  من 
أدران  ونشر  والشتيمة  العلين،  والقذف 
وأسرار املجتمع على شاشات الفضائي�ات 
عن  كّفر  الذي  من  الذروة؟  أوقات  ويف 
بمصروِف  أبن�ائه  عن  وانشغاله  غيابه 
، وشاشٍة ُتشغل  ، وهاتف ذكيٍّ جيٍب سيخٍّ

فراغهم؟  وتمأل  األوالد 

قّدمنا  وماذا  أبن�ائن�ا،  من  ننتظر  ماذا 
ُيواجهون هذه املرحلة اخلطرية  لهم؟ وهم 
القدوة  فعاًل  لهم  كّنا  وهل  حياتهم؟  من 
على  بت�دريبهم  فعاًل  ُقمنا  وهل  احلسنة؟ 

املرحلة؟   هذه  حتديات  مواجهة  كيفية 

األسرُة واملدرسُة يف خطٍر؟

اليت  التغرّيات  تب�دو  الوجهة،  هذه  من 
رًا  مفسِّ عامال  األسرة،  مؤّسسة  طالت 
املؤسسة  فهذه  القيم،  لرتاجع  ا  وأساسيًّ
التربوية املهمة ُتواجه رياح التغيري العاتي�ة، 
الضبط  على  ُقدرتها  راد  باطِّ وتتضاءل 
يف  موقعـــــها  زناُح  يـــــَ كمــــا  االجتماعي، 

ملف العدد
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نســــــق 
التنــــشئة 
عية  الجتمـــــــــا ا
سريعٍة،  بوتريٍة  والثقافية 
لتحّل محّلها مؤسساٌت أخَرى، ُتن�ازعها مكانتها 
والعادات  والقيم،  املعارف  وتن�اقل  انتقال  يف 
واحتضانهم.  الناشئة  وتوجيه  والتقاليد، 
املباشرين  واألصدقاء  األقران  فجماعاُت 
تأثرٍي  قّوَة  تكتسب  أصبحت  واالفرتاضيني، 
متعاظمًة بني األطفال واملراهقني، وهي ُتنتج 

تتعارض  خصوصّيًة،  فرعيًة  ثقافًة 

قيًما  وتفرض  السائدة،  الــــقيم  مـــــــــــــع 

سوّيٍة.. غرَي  سلوكياٍت  ترّسخ  قد  جديدًة 

ُتواجه  اليت  املخاطر  تضاعفت  هنا  من 
أسوار  تهاوي  أمام  املرحلة،  هذه  يف  املراهقني 

األسرة،  مؤسسة 
تشكـــل  كـــــانت  الـــــيت 
الرياح  أمام  لهم  واحلصن  احلمــــاية 

للمراهقة..؟؟  العاصفة 

من جهة أخرى، تعيش املؤسسة التعليمية 

أزمًة عميقًة، من خالل تراجع مستوى التالميذ 

املناهج  ونوعية  تدريسهم،  على  والقائمني 

املعتمدة، والضرر الذي أصاب مكانة املدرسني 

وسلطتهم  لرمزّيتهم  وافتقادهم  وصورتهم، 

التربوية. وظيفتهم  وُضمور  املعنوية، 

اإلنرتنت،  شبكة  سبق،  ملـــــــا  ُيضـــــاف 

اإلحنراف  مواقع  فيها  ختتطف  بدأت  اليت 

والشذوذ الفكري والتطّرف الديين مراهقين�ا، 

توازنهم  الرخيص  مواقع اجلنس  ُتفسد  كما 

النفيس، وتزرع يف شخصياتهم خيااًل مريًضا 

مشّوهًة..!! جنسّيًة  وتمّثالٍت 

إصالحيٍة،  حركٍة  إىل  حباجة  مجتمعاتن�ا  إّن 

واخلطري  املهم  األسرة  دور  تفعيل  أوال  ُتعيد 

كي  والتوجيهي،  التربوي  الصعيد  على 

وهي  جديٍد،  مجتمعيٍّ  ملشروٍع  ُنؤّسس 

والُمرّبني  خب  النُّ وواجب  اجلميع  مسؤولية 

منظومٍة  إجياد  إىل  حباجة  إّنن�ا  أوىل،  بدرجٍة 

مع  تقطع  وحيويٍة،  فاعلٍة  وأخالقّيٍة  قيمّيٍة 

وسلوكيات  والنفاق،  الرداءة  أخالقيات 

للتفكري  وتؤّسس  والتعّصب،  االبت�ذال 

سلوٍك  على  والتدريب  ولإلبداع،  السليم 

والواجب،  احلق  بني  الّتالُزم  على  قائٍم 

ونقد  اآلخر  ونقد  واملسؤولية،  واحلرّية 

الذات يف  الوقت نفسه، وخاّصًة التالزم بني 

الصدق يف القول واإلخالص يف العمل، وهذه 

اىل  طريقها  تعرف  لن  األخالقية  املنظومة 

الواقع العملي إال حبرصنا  على أن نكون ُقدوًة 

سن التعامل معهم، فمن 
ُ

حسنًة ألبن�ائن�ا، وحن

سرييبِّ  بيت�ه  يف  ا  متسلطًّ سّيدًا  يكون  أن  أراد 

لآلخرين.. عبي�ًدا 

ني، ففي  وأخريُا، إّنها مسؤولية اآلباء والُمربِّ

الُمراهقون  سيجُد  واملدرسة  األسرة  فضاء 

شاطىء  إىل  سُيعيدهم  الذي  املمدود  احلبل 

األمان، بعد ُمواجهة أمواج املراهقة العاتي�ة.. 

 

ممدوح عز الدين
باحث يف علم اجتماع الرتبي�ة ـ تونس




