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  من هو املراهق؟
مرحلة  بلغ  الذي  البشري  النايم  هو  املراهق    

املراهقة. ومرحلة املراهقة هي مرحلة انتقاٍل مهمٌة يف حياة 
والتوجيه  للرعاية  يكون  ما  أحوَج  الفرد  فيها  يكون  اإلنسان، 
فاملراهق  وبالصراع.  بالقلق  تّتسم  مرحلٌة  ألنها  واإلهتمام، 
حياٍة  إىل  واملتأخرة  املبكرة  طفولته  من  ينتقل  املرحلة  هذه  يف 
اجلنسية  القدرات  لديه  وتستيقظ  النطاق،  واسعة  اجتماعيٍة 
ويزداد  االجتماعية،  وعالقاته  احتي�اجاته  وتتسع  الكامنة، 
مع  التوافق  حنو  واجتاهاته  ميوله  وتظهر  باآلخرين،  اهتمامه 
اجلماعة أو الصراع معها، لتتشكل وفق هذا الصراع أو التوافق 
ميوله واجتاهاته وخصائص شخصيت�ه، تبعًا للنماذج السلوكية 
وفقها،  شخصيت�ه  لبن�اء  يتبّن�اها  اليت  واالجتماعية  واألخالقية 
األسرّي  للوضع  تبعًا  مصادرها  وتتنّوع  ختتلف  نماذج  وهي 

وسطه. يف  املراهق  ينمو  الذي  والثقايّف  واإلقتصادّي 

   الرتبي�ة واملراهق 

   يأيت الكائن البشري إىل هذا العالم وهو ال يمتلك أيَّ نوٍع من 
أنواع السلوك اجلسدّي أو العقلّي أو االجتماعّي أو النفيّس، 

إاّل ما وهبه اخلالق من استعداداٍت كامنٍة، ومن سلوٍك فطريٍّ 
يسّد به حاجته إىل الطعام وإىل التّبز. ويعمل املجتمع البشرّي 

على 

حتويل 
هذا املولود من 

كائٍن بيولويجٍّ إىل كائٍن 
اجتماعيٍّ عن طريق الرتبي�ة، وهي 

العملية اليت يتّم بواسطتها إكساب النايم 
البشرّي أنواعًا من السلوك، يتطّلبها عيشه يف 

وسٍط اجتماعيٍّ معني، ابت�داًء من اللغة ومرورًا بكلِّ النماذج 
السلوكية والتصّرفات اليت جتعله حاماًل لهوّيٍة ثقافّيٍة معين�ٍة، 

وجتعله كذلك قاباًل لتلك الهوّية وساعيًا لالندماج فيها.

   وأثن�اء نمّوه يمّر النايم البشريُّ بمراحَل، صّنفها املشتغلون 
كلِّ  خلصائص  تبعًا  واالجتماع،  والنفس  البيولوجيا  بعلوم 
األخرية  املرحلة  املراهقة  وتشّكل  فيها.  النماء  وشروط  مرحلٍة 
يف سّلم املراحل النمائي�ة، يكتسب النايم البشريُّ بعدها صفة 

الثقافية. البشرية  املجموعة  يف  املكتمل  والعضو  البالغ، 

القدوة 
    احتار وال تختار!

د. حسان قبييس
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ملف العدد بقعة

   كيف تتّم العملية التربوية؟

   يف العصور األوىل للبشرية، كانت الرتبي�ة 
يف  األهل  تقليد  أي  املحاكاة،  طريق  عن  تتّم 
األسرة. يرى النايم البشريُّ من حوَله كيف 
كلَّ  ُيلّبون  وكيف  يأكلون  وكيف  يتواصلون 
ومع  ويتعّلمها.  فيقّلدها،  احتي�اجاتهم... 
تكّون العشرية أو القبيلة أضيفت إىل األسرة 
مصادُر أخرى يكتسب منها النايم البشريُّ 
يقومون  أفراٌد  فيها  برز  إْذ  السلوك،  أنواَع 
بأدوار أخرى غرِي دور األب أو األّم، كاملحارب 
من  وخالفهم  والساحر..  العشرية  ورئيس 
بها  يقتدي  سلوكّيًة  نماذَج  شّكلوا  أفراٍد 

. البشريُّ النايم 

   ومع األديان نشأت ُدور العبادة، فراحت 
ٍم،  مني، بشكٍل منظَّ تعمل على إكساب املتعلِّ
طريق  عن  السلوك،  من  ن�ًة  معيَّ أنواعًا 

والتقليد. التعليم 

البشريُّ  النايم  كان  املراحل،  هذه  كلِّ  يف    
محيطه  من  سلوكه  أنواَع  يكتسب 
. فالنماذُج السلوكية اليت  اإلجتماعيِّ املحليِّ
يقتدي بها طوعًا أو قسرًا، هي نماذُج محليٌة، 
قابٍل  اجتماعيٍّ  عضٍو  إىل  الفرد  حتويل  ها  همُّ

للجماعة اليت يعيش وسَطها ومقبوٍل منها، 
السائدة  السلوك  ألنواع  به  تشرُّ خالل  من 

وفقها. فًا  ومتصرِّ لها  وقاباًل 

د  تعدُّ مع  البشرية  الثقافة  وتعقدت     
الّثقافات  بني  والتواصل  واألديان  اللغات 
وأنواع  والقيم  العلوم  تنّوع  مع  وكذلك 
العيش وأدواته... فبزت املدرسة، بأشكالها 
ضرورّية  تربوّية  مؤّسسة  املختلفة، 
ووجد  وتطّوره.  البشرّي  املجتمع  الستمرار 
ظٍم،  النايم البشريُّ نفَسه يرتاد، وبشكٍل منَّ
م أو أكرث، ويتلّقى  صفوفًا يديرها بالغون، معلِّ
أنواَع السلوك اليت يتوّجب عليه تبّنيها من 
تربويًا،  منهجًا  ترتجم  وكتٍب  ومعلمني  إدارٍة 
اليت  اخلّطة  تلك  تعريفه،  أردنا  ما  إذا  هو 
، وتتضّمن  تضعها السلطة يف مجتمٍع معنّيٍ
إىل  إكسابها  تريد  اليت  السلوك  أنواع  كلَّ 
أبن�اء ذلك املجتمع، بهدف حتويلهم إىل أفراٍد 
وقيمّيٍة  سلوكّيٍة  نماذَج  وفق  اجتماعّيني 
للسلطة  أو  املجتمع  لذلك  ضرورّية  تراها 
اليت تديره وهكذا أضيف مصدٌر آخُر للنماذج 
السلوكّية إىل نماذج اآلباء والبالغني ورجال 
اليت  والنماذج  املعلمني  نماذُج  هي  الدين، 
وعلماء  رين  ومفكِّ قادٍة  من  الكتب  حتتويها 

روايات... وأبطال 

   وبرزت بعد ذلك وسائل اإلتصال، 
ابت�داًء من السينما والتلفزيون، وصواًل 

إىل اإلنرتنت والهاتف اجلوال... وتعّقدت 
األمور إىل درجٍة كبريٍة، إذ تضاعفت النماذج 

السلوكية اليت يمكن أن حياكَيها النايم 
، وخباصٍة املراهُق. وتراجع نموذج  البشريُّ
م  م إىل مرتب�ٍة متأّخرٍة من سلَّ األهل أو املعلِّ

النماذج 
اليت 

راحت حتتّل 
مراتَب متقدمًة يف 
التكوين السلوكّي 

للمراهق. فقد 
ختّطت مضامنُي 

هذه النماذج 
احِلزّي االجتماعيَّ 

الذي ينتيم إليه النايم 
، كما ختّطت املناهج  البشريُّ

التربوية اليت كانت املدرسة تصّر 
ٍم  على إكسابها للمتعلمني فيها بشكٍل منظَّ
وتراقبها من خالل االمتحانات والعالمات 

والعقوبات... ووجد املراهـــــق نفســـه يف 
وسٍط المتن�اهي األطراف من أنواع النماذج
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د. حسان قبييس
أستاذ جامعي يف علوم الرتبي�ة

 السلوكية العاملية دونما حسيٍب أو رقيٍب... 
يف  أو  فراشه  يف  أو  كرسّيه  على  وهو  يسافر 
أنواٍع من  العالم... وإىل  ركن ما... إىل أصقاع 
النماذج السلوكية لثقافاٍت ما أنزل هللا بها من 
سلطان... تقدم إليه من مواقَع شديدِة التنّوع 
واملوسيقى..  الصور  تدعمها  والغايات.. 
قّمة  أّنها  على  لتبّنيها  بالدعوات  مصحوبًة 
تارًة،  باجلوائز  مًة  ومدعَّ والريّق...  التقّدم 

أخرى!! تارًة  الغرائز...  أنواع  كلِّ  وبإثارة 

   

ا  هـــذ و
ليــــــس وقفًا  الواقـع 
وحده...  املراهق  على 
إاّل  تراهم  تعد  لم  فاألهل 
شاشات  أمام  رون  متسمِّ َوُهْم 
غمار  خيوضون  هم  أو  التلفزيون، 
بني  الكالُم  قلَّ  االتصال..  وسائل  شاشات 
كلُّ  وانزوى  التفاعل،  وقلَّ  وأبن�ائهم،  األهل 
وجل!! عز  هللا  إال  به  يعلم  ال  ركٍن،  يف  واحٍد 

فاملعلم  األسرة،  على  األمر  يقتصر  ولم     
وهو  الصّف  يف  كرسّيه  على  تسّمر  اآلخر،  هو 
ومقاطَع  وأفالمًا  صورًا  طالبه  على  يعرض 
وشبكاتها،  التواصل  مواقع  من  اقتطفها 
ودون  حسيٍب،  أو  رقيٍب  دونما  يتصّيدها 
أهدافها. حتديد  أو  استثمارها  كيفية  مناقشة 

ونماذُج  تربوّيٌة،  عوملٌة  واخلالصة...     

لها..  اجتماعّية  ة  هويَّ ال  ثقافّيٌة،  سلوكّيٌة 

تراجع  النماذج،  تلك  قبالة  وضياٌع  وتشّتٌت 

املدرسة!! دور  وتراجع  التربوّي،  األهل  دور 

   هل يعين هذا الكالُم اإلمتن�اَع عن التعامل 

وسائل  ومع  األخرى،  الثقافات  مع 

املتعلمني،  عن  وحجَبها  التواصل، 

استعمالها؟؟؟ عن  الناس  ومنَع 

وسائل  عن  فالتخّلي  أبدًا...     

ممكٍن  غرُي  أمٌر  احلديث�ة  التواصل 

جهة  من  مرغوٍب  وغرُي  جهٍة،  من 

وثقافّيٌة  معرفّيٌة  وسائُل  فهي  أخرى... 

لألهل  تربوّيٌة  برامُج  هو  املطلوُب  هائلٌة... 

كيفية  حول  وللمراهقني  للمعلمني  ثمَّ  أّواًل، 

أضرارها.  جتّنب  وكيفية  منها،  االستفادة 

السيارة  عن  نستغيَن  أن  يمكنن�ا  ال  أّنن�ا  فكما 

أنه  إال  كعالٍج...  الدواء  عن  أو  نقل،  كوسيلة 

من الضروري تعلم كيف نقود السيارة وكيف 

ألنه  الدواء،  نتعاطى  حوادثها، وكيف  نتَجّنب 

إذا ما استعمل بطريقٍة خاطئٍة سيكون قاتاًل.

    على املؤسسة التربوّية الوطنّي�ة املركزّية، 

املناهج  تطوير  إىل  تسارَع  أن  الرتبي�ة،  وزارة 

هذه  لدراسة  املدرسّية،  والبامج  التعليمّية 

املشكلة التربوّية االجتماعّية، وإجراء الندوات 

القرتاح  الدراسّية...  واحللقات  واملؤتمرات 

على  تعميمها  وبالتايل  لها،  احللول  أجنح 

مناقشتها  إىل  ليصار  التعليمية،  املؤسسات 

األعمار،  كلِّ  من  الطاّلب  ومع  األهل  مع 

تبيّن  إىل  للوصول  منهم،  املراهقني  وخباّصٍة 

احلفاظ  إىل  الهادفة  التربوّية  اخلطط  بعض 

للعيش  الضرورّية  الثقافّية  النماذج  على 

تقوقعها  ذلك  يعيَن  أن  دون  االجتماعي. 

وبالتايل ختّلفها، أو تفّلتها واالجنرار مع النماذج 

الوافدة. السلوكّية 




