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ملخص

الثانوية التأهيلية اباتت تشكل مؤخرا مصدر قلق و نفور و غضب مجموعة من الاباء و القائمين على

المنظومة الترابوية ،لما أصبحت تشهده من أحداث شغب و عنف و ممارسات ل أخلقية سجلت

وسطها .أصبحنا نسمع مؤخرا ابأحداث عنف كثيرة سواء ابين التلميذ أو ابين التلميذ و أساتذتهم،

كما سجلت الصحف مؤخرا ظهورا كبيرا و جريئا لممارسات جنسية ابين التلميذ داخل هذه

المنظومة الترابوية .

أعزا ابعض المهتمين ابالموضوع هذا إلى الترابية السرية الغير السليمة و القليل كذلك إلى وسائل

العل م التي أصبحت تنشر أفلما تستهدف محو أخل ق الشباب و تكريس معاني العنف و الشغب

لديهم  .فيما أجمعت الغلبية على أن سوء فهم شخصية المراهق و عد م فهم كيفية التعامل معهم

تشكل السبب الرئيسي في نزوحه إلى وسائل العل م ابكافة أنواعها وهي سيف ذو حدين حد منها

يدمر عقلية الطالب .

في إطار ابحثنا الترابوي سوف نتطر ق إلى دراسة شخصية المراهق و كيفية تفعيلها من أجل ابناء

درس ناجح خال من كل الضطراابات ،حيث سنبدأ ابدراسة نظرية للموضوع من أجل فهم

سلوكيات التلميذ في الثانوي التأهيلي ثم نمر إلى دراسة ميدانية نبني عليها إستنتاجاتنا لكي

نعطي في الخير مقارابتنا .

كلمات البحث  :خصائص شخصية المراهق،العنف المدرسي ،الشغب المدرسي ،مواصفات درس

ناجح

شكر وتقدير

ومن حق النعمة الذكر ،وأقل جزاء للمعروف الشكر
فبعد شـــــكر المـــولى عز وجل  ،المتــفضل بجليل النعم  ،وعـظـيم الجزاء

يجدر بنا أن نتــقــدم بـبالغ المتــنان  ،وجزيـــل العرفان إلى كل من وجهنا  ،وعلمنا  ،وأخذ بيدينا
في سبيل إنجاز هذا البحث  ..ونخص بذلك مشرفينا  ،الستــاذ الدكتــور :مولي إسماعيل الماموني ،
الذي قوم  ،وتابع  ،وصوب  ،بحسن إرشاده لنا في كل مراحل البحث  ،والذي وجدنا في توجيهاته
حرص المدرس ،التي تــؤتي ثمارها الطيـــبة بإذن الله

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة الستاذالمرشد  :رشيد بيزري  ،لحسن استضافته و
توجيهه لنا  ،والذي كان لفضله  ،وحسن توجيهاته وعونه الثر الملموس في أن يظهر البحث بصورته
النهائية  ،فله منا خالص الشكر والتقدير  ،وفقه الله

كما نتـقـدم بجـزيل الشكر إلى الستـاذين الكريـمين عضوي لجــنة المناقشة  ،الستاذ الدكتور :
صالح الصالحي ،والستاذة :الزويدية ،على جهودهم و صبرهم على قراءة البحث

كما نحمل الشكر والعرفان إلى كل من أمـدنا بالعـلم  ،والمعرفـة  ،وأسدى لنا النصح  ،والتوجيه  ،و
إلى ذلك الصرح العلمي الشامخ متمث ل ً المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين و نخص بالذكر الطر
الساهرة على التكوين في شعبة ديداكتيك الرياضيات

كما نتوجه بالشكر إلى كل من ساندنا بدعواته الصادقة  ،أو تمنياته المخلصة

نشكرهم جميعا ً

إهداء
نهدي هذا العمل المتواضع إلى كافة أفراد أسرنا

إلى زملئنا و أصدقائنا بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بالرباط

إلى أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في
بناء أساتذة الغد لتبعث المة من جديد ...

إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة من زمن
الطفولة إلى يومنا هذا

ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ-ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﺐ
ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺨﺠﻞ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﻋﻮﺍ
ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻭ ﻟﻮ ﻟﺒﺮﻫﺔ ﻟﻤﻌﺒﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻋﻦ ﻗﺮﺏ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ
ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ.
ﻛﺄﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﻛﺂﺑﺎﺀ ﻭ ﺃﻣﻬﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻦ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻐﻴﻮﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﺍﺭﺗﺌﻨﺎ
ﻓﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
دﺍﺧﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ،ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻲ
ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺤﺖ ﺗﻄﺒﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ دﺍﺧﻞ ﺣﺠﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺭﺱ؟
ﻭ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆدﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻻ ﺗﻐﻴﺐ
ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ؟
ﺇﻧﻨﺎ ﻋﻨﺪﻡ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺭﺟﻮﻟﺘﻬﻢ ﻭ ﻗﺪﺭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻭ
ﺑﺎﻟﺘﻠﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭ ﺍﻟﺸﻐﺐ ﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﻛﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ،ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ
ﻣﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻬﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻮﺛﺘﻬﻦ ﻭ ﺗﺤﺮﺭﻫﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ
ﻗﻴﻮد ﺍﻟﻌﺎدﺍﺕ ﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ .ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻦ ﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﺐ ﻭ ﻻﻳﺘﺎﻭﻧﻮﻥ ﻋﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺎدﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺭﺑﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ )ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎْﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔْ(
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻭ ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻤﻬﻢ
ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻫﻠﻬﻢ
ﻭ ﻣﺮﺑﻴﻬﻢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻬﺬﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ،
ﺃﻱ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻦ ،ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ،ﻇﻮﺍﻫﺮﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭ
ﻋﻠﻰ دﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻭ ﻧﻬﺬﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎد ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ.
ﻭ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ :ﺧﺼﺼﻨﺎﻩ ﻟﻺﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻭﺃﻫﺬﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
• ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ :ﻫﻮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.
• ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ:ﻬﻮ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ١

ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ
١.١

ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻬﺮ ﻭ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﻛﻴﻒ ﻻ
ﻭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻼﻣﻊ ،ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻣuﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﺠﺮﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻃﻞ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻛﺬﻟﻚ.
ﻭﺇﺫًﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﺮ ﻭ ﺃﻋﻴﻦ ﺍﻟﻜﻞ ﻣﻤﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺃﻣﺮ ﺗﻘﺪﻡ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺨﻠﻞ .ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻋﻨﻒ ﻭ ﺗﺤﺮﺵ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﺒﻴﺮﺓ
دﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﺒﺒﺖ ﻏﻀﺒﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﺎﺀﺍ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ.
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺘﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ
ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻴﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺿﺪ
ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﺭﺻﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ دﺭﺍﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ  20%ﻣﻦ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻪ،
ﻭﺗﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺳﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺯﻣﻴﻠﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ، 11%ﺛﻢ ﻋﻨﻒ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺇدﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، 8%ﻓﺄﻛﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻳﻤﺜﻞ  52%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ دﺭﺍﺳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺳﻨﻬﻢ ﺑﻴﻦ  ٤١ﺳﻨﺔ ﻭ  ٩١ﺳﻨﺔ ﻳﺘﻮﻓﺮﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺟﻨﺴﻲ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎ .ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺻﺎدﻣﺔ ﻛﺸﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪد ،ﻓﺤﻮﺍﻟﻲ
ﺗﻠﺚ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻤﻬﻢ ﺍﺍﻹﺳﺘﻄﻼﻉ-ﺄﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺬﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ -ﺃﻗﺮﻭﺍ
ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎ .ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﺤﺎدﺛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻼ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﺃﺣﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻓﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﺎﺳﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻛ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭ ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲْﺎﻟﻔﻴﺴﺒﻮ ْ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺇﺯﺍﺀ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺃﻗﺴﻰ
ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻼﺑﻲ .ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ
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ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ؟ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎﺕ ﻳﻠﺠﺄ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ؟
ﺇﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ،ﻭ
ﻛﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺙ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﻢ ﻟﻸدﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺭﺟﺎﻻ ﻭ
ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،ﻭ ﻛﻤﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﻓﻬﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺫﻭﺍﺗﻬﻦ ﻭ ﺃﻧﻮﺗﺜﻬﻦ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺴﻼﺥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎدﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ ،ﻓﻬﻢ ﻛﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ
ﻭ ﻣﺮﺍﻫﻘﺎﺕ ﻳﺘﻮﻫﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﻓﻴﺘﺒﺎدﻟﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻭ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ دﺍﺧﻞ ﺣﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﺗﻌﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺍﻟﺸﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺪﺭﺱ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﻮ ﻋـﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌـﺔ
ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻋـﺪﻡ ﺗﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻔﻠـﺔ
ﻟﻬـﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ؛ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴـﺎﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎد ﺑﻌـﺪ ﻓﻬﻢ ﻭﻭﻋﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﻋﻮﺍﻃﻔﻬﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ،ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳـﻠﻮﻛﻬﻢ ،ﻭﺗﻬﺬﻳﺐ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺤﺎﻓﻆ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴـﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﺭﻏﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻧﺰﻭﺍﺗﻬﻢ ،ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣـﺞ
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻬـﺪﻭﺀ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻠﻄﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ
ﻋﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎد ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺄ.
ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻔﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ؟
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .١ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ؟ ﻭ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ؟ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ؟
 .٢ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪدﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ؟
 .٣ﻣﺎﻫﻲ ﺛﻤﺜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ؟ ﻭ ﻣﺎ ﺳﺒﻞ ﻣﻌﻠﺠﺘﻬﺎ؟
 .٤ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ
ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﻛﻠ Äﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ؟

 ٢.١ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺃ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻤﻘﺮﻥ
ﻗﺎﻡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﺎﻟﻨﻤﻮ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺛﻢ ﺧﻠﺺ
ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ.
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻛﻴﻒ ﻧﻔﻬﻤﻪ ،ﻭﻛﻴﻒ ﻧﻮﺟﻬﻪ
ﺃ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻜﺎﺭ
ﺗﻬﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫaﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻄﻴﺮﺓ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ .ﻟﻘﺪ
ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ،ﻟﻤﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ.
ﺛﻼﺙ ﻭ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ :دﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ
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ﺭﺍﺷﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺗﺴﺘﻬﺬﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻓﺘﻘﺪﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻌﻞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﻢ\ﺨﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ\ﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻢ.

٣.١

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ

ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻪ ﺃﻱ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ .ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ
ﻣﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻚ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺸﻨﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆدﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺛﺮ ﻭ ﻗﻠﻖ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔْﺄﺳﺘﺎﺫ\ﺘﻠﻤﻴ ْﺬ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ْﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ\ﺘﻠﻤﻴﺬْ،
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭ ﻣﺮدﻭد
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ.
ﻟﺪﻯ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺼﻔﺘﻨﺎ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﺃﻥ ﻧﺠﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮد ﺑﻞ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ.

 ٤.١ﺃﻫﺬﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻫﺬﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ دﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ،ﻭﻓﻲ دﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻧﻬﺬﻑ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺆدﻱ
ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻭﺷﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻒ .ﻛﻤﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ:
•

ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ.

•

ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﺎﺏ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﺭﻭﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﻇﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

•

ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺭﻏﻢ ﻏﺮﺍﺑﺘﻬﺎ ،ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺫﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻋﻼﺟﻬﺎ.

 ٥.١ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺖ
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ.
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•

ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺇدﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺗﻤﻜﻨﻪ
ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ.

 ٦.١ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
٭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ
٭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ
٭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ
٭ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ
٭ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ
٭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻆ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻲ ،Adolescenceﻮﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮ.
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺍﻫﻖ ،ﻭﺗﻌﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻀﻮﺝ ﺗﺎﻡ ،ﺑﻞ
ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺆدﻱ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻀﻮﺝ

ﻣﻘــﻮÄﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺪÄﺭﺱ ﺍﻟﻨÌﺎﺟــــﺢ
•

•

ﺍﻟﻤﻘـﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ دﻭﺭﻩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ :ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳuﻌﻠﻢ  -ﻣﺎﺫﺍ ﺳ uﻴ aﻌ iﻠÌﻢ -
ﻛﻴﻒ ﺳ uﻴ aﻌ iﻠÌﻢ
ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:ﺎﻹﻋﺪﺍد ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺪﺭﺱ
ﻄÌﻂ
ﺨ i
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃ aﻧÁ Äﺃ aﻳ Äﻋﻤﻞٌ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﺮﻏﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺣﻪ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ uﻳ a
ﻟﻪ ﺗﺨﻄﻴﻄًﺎ ﺟ iﻴÌﺪًﺍ ﻭﻣuﺴﺒﻘًﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ .

•

ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﻬﻴﺊ ﻃﻼﺑﻪ ﻟﻠﺘﻠﻘﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:

٭ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺬﻫﻦ
٭ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭﺡ ﻭﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺱ “ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮ “ ﺃﻱ ﺳﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺸﻐﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻤﻠﻪٌ
٭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ
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•

•

•

ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ ْ :ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺄﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗiﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻳuﺤﺎﻭﻝ ﺑﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدﺓ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃًﺎ ﻭﺛﻴﻘًﺎ
ﻼ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻳuﺪ ÃﺭÌﺲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ،ﻓﻤﺜ ً
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳuﺪ ÃﺭÌﺲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺳﻬﻞ ﻟ iﻴÌﻦ ﺃﻭ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳuﺪ ÃﺭÌﺲ
ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺘﺤﻤﺲ ﺃﻭ ﻓﺎﺗﺮ ،ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳuﺪ ÃﺭÌﺲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻭ ﻣuﺒﻬaﻢ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳuﺪ ÃﺭÌﺲ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏٌ ﻣuﺘﺄﻥٌ Äﺃﻭ ﺳﺮﻳﻊ  . . .ﻭﻫﻜﺬﺍ .ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ
ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺃﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ.
ﺍﻟﻤﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎدﺱ :ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺼ Âﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻪ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳuﻘ a
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﻣﺘﺴﻠﺴﻞ .ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ aﻓ aﻌÌﺎ aﻟﺔٌ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐٌ ﺑﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ

ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ
ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ:
٭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ.
٭ ﻭﺍﻟﺪﺍﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺃﻏﻠﺐ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﻌﻬﻤﺎ ،ﻭﻟﻬﻤﺎ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.
٭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍد ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ.
٭ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺍﺕ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﺳﻠﻮﻛﻪ.
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ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ٢

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻋﺎدﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺭﺍﺛﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﻫﻰ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ .ﻭﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺟﻤﻴﻌًﺎ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻤﻮ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﺟﺴﺪﻱ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻰ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻯ
ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺌﺔ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﻫﻖ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻴﺌﺘﻪ ،.ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﻟﻤﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ
ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻓﻼﺑﺪ ﻭﺃﻥ
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺒﻞ.

١.٢

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﺗﻌﺪدﺕ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻛﻠﻤﺔ ”ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ” ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺁﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺯﻣﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ”ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻫﻮﻝ S.Hall
” ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ” :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﻭ
ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎدﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ” ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ”ﻫﻮﻝ” ﺳﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺃﻛﺜﺮ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﺮﺍﺕ ﻭ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﺗﻮﺻﻒ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ .ﻭﺣﺴﺐ ﺭﺃﻳﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﻮﺛﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻤﻮﻝ،ﻮﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺰﻥ ،ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻀﺎﺿﺔ
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻔﻼ ﻭ ﻻﺭﺷﺪﺍ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ  ”:ﻳﻄﻠﻖ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭ
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ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ”.

ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﻮﻝ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻌﻴﺴﻮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺴﺎﺳﺔ ،ﻭ ﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ،
ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻭﺟﻮد ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺬﺑﺬﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻲ ﺗﺤﻮﻝٌ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺃﻭ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ
ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.

٢.٢

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﻋﺮﻑ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ)ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺪﺃ؟ ﻭ ﻣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ؟( ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ
ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻴﻦ  10ﻭ  21ﺳﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻳﺤﺼﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻴﻦ  12ﻭ  21ﺳﻨﺔ .ﻓﺘﻤ Äﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺃﺧﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

 ١.٢.٢ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ
ﺗﻤﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ  12ﻭ  14ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻀﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻄﻔﻠﻲ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﻭ ﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،ﻭ ﺗﺘﺴﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻀﺎﺭﺏ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ .ﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ،ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﺰﻥ
ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺡ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻀﻴﺎﻉ.

 ٢.٢.٢ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ  15ﻭ  17ﺳﻨﺔ ،ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ
ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻧﺴﺒﻴﺎ .ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻧﺠﺪ
ﻛﺬﻟﻚ:
⊳

ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺷﻌﻮﺭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭ ﻋﻦ
ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻭ ﻟﻪ دﻭﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ.

⊳

ﺍﻟﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ :ﻧﻤﺎﺀ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﺪﻳﻪ.

⊳

ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻮﻝ ﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ:
ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺑﻬﺬﻑ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭ ﺷﺪ
ﺃﻧﻈﺎﺭﻩ.

⊳

ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻹﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ.
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 ٣.٢.٢ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺗﻘﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  17ﻭ  21ﺳﻨﺔ ،ﻭ ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﺸﻌﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ
ﻫﻮﻳﺘﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﻫﺬﺍﻑ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
ﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ،
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺑﻬﺬﻑ
دﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ .ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻭﺟﺐ
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺴﻼﻡ.

 ٣.٢ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ.

١.٣.٢

ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ

ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
⊳

ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

⊳

ﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨًﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺻﻮﺗ Ãﻬ
ﻭﻧﻤﻮ ﺟﺴﺪﻩ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻧﺎﺿﺠﺎً.

⊳

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً.

⊳

ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺰﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮد.

٢.٣.٢

ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ

ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
⊳

ﻳuﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ.

⊳

ﻳuﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ.

⊳

ﻳuﺼﺒﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻤﻴـﻞ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﻳﺘﺠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧـﺮ
ﻧﺤـﻮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﻓﻴﻪ

⊳

ﻳuﺼﺒﺢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﻫﺐ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻣﻮﺭ.

⊳

ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﻏﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺘﻼﻙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ.

⊳

ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱْﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍ ْﺗ .

⊳

ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝٌ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻸﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺧﻴﺔ.
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٣.٣.٢

ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ

ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
⊳

ﺗﺼﺒﺢ دﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮًﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

⊳

ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺐ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ .

⊳

ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺣﺎد ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ.

٤.٣.٢

ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ

ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
⊳

ﻳuﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻤـﺮد ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫـﻮ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢْ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًْ
ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻮد

⊳

ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ.

⊳

ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ.

⊳

ﺗﺒﺪﺃ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ.

٥.٣.٢

ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﻭﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
⊳

ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺎﺱ ﺟﺪﺍً.

⊳

ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺖ ﻋﻮﺍﻃﻔﻪ ﻭﻋﻢ ﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﺭﻏﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻪ
ﻭﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

⊳

ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎد ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﻳuﺼﺒﺢ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ.

⊳

ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺟﻮ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ دﻭﻥ ﺃﻥ ﻳuﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ
ﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺃﻱ

⊳

ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻌﻬﻢ.

⊳

ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ.

ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺣﺮﺟﺔ ،ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ
ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ .
ﺍﻟﻘﻠﻖ.
ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ.
ﺍﻟﻐﻀﺐ.
ﺍﻹﻛﺘﺌﺎﺏ.
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺬﺍﺕ.
ﺍﻟﺤﺰﻥ.
ﻭ ﻟﻌﻠﻪ ﺃﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻔﺴÌﺮﻩ ﻋﺪﻡ ﺃﺳﺘﻌﺪﺍد ﻭ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ.
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 ٤.٢ﺍﻹﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﺔ
ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

٥.٢

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺠﻌﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

١.٥.٢

ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ
ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ ،ﺇﺫ ﻳﺤﺲ ﺑﺄﻧﻪ
ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﺠﻬﻞ ﺣﺪﻭدﻩ ،ﻭﻳﻀﻄﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ،ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

٢.٥.٢

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ

ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻻ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻄﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ،ﻳﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻄﺀ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮﺓ ،ﻭﻳﺒﺪﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮدﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻄﺀ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎدﺱ ﻋﺸﺮ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻫﻘﺘﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮﺍﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻛﺎﻟﺘﺬﻛﺮ ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﺰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ :ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻤﻮﺍﻋﻘﻠﻴﺎ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺦ.
 ﻧﻘﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ :ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺒﺮﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎدﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻧﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺀ.
 ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺬﺍﺕ :ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓﻬﻢﻳﺮﺍﺟﻌﻮﻥ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ.
 ﺍﻟﺸﻐﻒ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻧﺒﺬ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ :ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺒﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﺣﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻧﺒﺬﻩ ﻭﺗﺠﻨﺒﻪ.
 ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ :ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺎدﺓ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﺧﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮد ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺘﺬﻛﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺬﻛﺮﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺭﺑﻄﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪْ ﻳﺒﺬﻝ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎدﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ
ﺟﻬﺪﺍ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎدﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ.
 ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ :ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﻳﺒﺪﻭﺍ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ،ﻋﻜﺲﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ،ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺎﺫﺟﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺰﺧﺮﻓﺔ
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 ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ :ﻳﻘﻮﻝ ”ﺟﻴﺘﺶ ” ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﺯدﺍد ﺗﺮﻛﻴﺰﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﺍﻟﻌﺎدﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﻮﺍدﺙ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺫﺍﺗﻴﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺰﻳﺎدﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺇدﺭﺍﻙ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﻮﺍدﺙ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻴﻠﺔ
 ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻷﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ،ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮد ﺷﻌﻮﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ ﺍﻹدﺭﺍﻛﻲ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ
ﺗﺰدﺍد ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ

٣.٥.٢

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺰدﺍد ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﻓﻴﻀﻄﺮﺏ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻴﺤﺲ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻘﻞ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ،
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ،ﻓﻴﺘﺨﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺛﺮﻱ ﺃﻭ ﻗﻮﻱ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﻵﺧﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘﻔﻲ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺠﻨﺲ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﺰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
٭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺷﺪﺗﻪ.
٭ ﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ
٭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻳﺤﺎﺀ
٭ ﺗﺘﺼﻒ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺟﺬﺏ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺐ
٭ ﺗﺘﺼﻒ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ.

٤.٥.٢

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ

ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺰﻳﺎدﺓ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺯﻳﺎدﺓ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺦ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍد ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ،
ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻧﺒﺬ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﺎﻷدﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻈﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ.

٥.٥.٢

ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ

ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻜﻞ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﻮﺹ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ.
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ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ
ﻗﻮﻳﺎ ﻭﻋﻨﻴﻔﺎ ﻭﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ.
ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻭﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﻗﻴﻢ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﻭ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ.
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﺇﺫﺍ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺠﻔﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺴﻠﻮﻛﺎﺕ دﻭﻥ ﻭﻋﻲ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ،
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮﻧﻬﻢ ،ﻭﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺑﻠﻐﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻐﺘﻬﻢ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪﻭﻥ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ) ﺍﻵﺑﺎﺀ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ(

٦.٢

ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ.

٧.٢

ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ

ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺟﺴﺪﻳﺎ ،ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺎ .ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻌﻮﺭ :ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻛﻞ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﻊ ﻳﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ .ﻭ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﺗﻌﺒﺮ
ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .ﻭ ﻗﺪ ﻗﺴÌﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺃﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ،ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﺎﺳﻠﻮ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ،ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ،
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ،ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺤﺐ ،ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،ﺛﻢ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﺳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ .ﻓﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ .ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ .ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

١.٧.٢

ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ:
 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ. -ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.

٢.٧.٢

ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ :

ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ:
 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺍﻷﻟﻢ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ.20

 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺽ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ.

٣.٧.٢

ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺤﺐ

ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻌﺎد ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻵﺧﺮ. -ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺒﻪ.

٤.٧.٢

ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ

ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﻓﻘﺎﺀ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻣﺘﻼﻙ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎدﺓ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. -ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻠﻮﻡ

٥.٧.٢

ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺬﺍﺕ

ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ
 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻮﻳﺎ ﻭﻋﺎدﻳﺎ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﻫﺪﻓﻪ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.21

 ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ. -ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎد ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﺍﻷﺳﺮﻱ.

٨.٢

ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ .ﻓﺘﻔﻮﻗﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻃﻦ
ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺘﺞ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻳﻘﻀﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻬﻴﻦ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭ ﻳﺒﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻄﻪ
ﺑﺰﻣﻼﺋﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺇدﺍﺭﻳﻴﻦ .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ
ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﺤﻀﻴﺮﺍ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ.
ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ.
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻟﻠﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ دﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻖ
ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻤﻸﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻌﺰﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ،ﺑﺘﻬﻴﻴﺌﻬﻢ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻋﺪ ﻣﻠﻴﺊ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺣﺎﺕ.

٩.٢

ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﻳﺘﻤﻴﺰ دﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﻹﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ .ﻭ ﺗﺘﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﻜﺜﺮﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﺒﺎﻳﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺛﻢ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ .ﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻧﺠﺪ:
•

•

•

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ :ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻧﻤﻮﺍ ﺟﺴﺪﻳﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻭ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ،
ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺗﻐﺪﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻧﻤﻮﻩ .ﻭ ﻳﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ  ،ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﺷﻌﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮد :ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ ﺑﻤﻴﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮد ﻭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺮد ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺮﻫﻪ ﺃﻭ ﺣﻘﺪﻩ
ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ
ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ .ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺑﺬﻟﻚ
ﻛﺴﺮ ﺍﻟﻘﻴﻮد ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﻬﻢ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺑﺄﻳﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻭ ﺧﻀﻮﻉ ،ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻼ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ.
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ :ﻭ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ
ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ )ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻮﺛﺔ( ،ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﺍﺋﺰﻩ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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•

ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ :ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻫﻖ ﺇﻟﻰ
ﺁﺧﺮ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﺸﻠﺔ ﻭ ﻣﺤﺪﺓ ﻟﺤﺮﻳﺘﻪ ﻭ ﺣﺮﻛﺘﻪ ،ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺑﺬﻟﻚ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮد ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﺇدﺍﺭﻳﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﻏﻀﺒﻪ ﻭ ﺳﺨﻄﻪ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻹﻋﺪﺍدﻱ .ﻭ ﻳﺆدﻱ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺸﻞ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺛﻢ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻀﻐﻂ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ .ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺯﻡ ﻓﻬﻢ
ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺳﻮﻳﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
دﺭﺍﺳﻲ ﺟﻴﺪ.
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ﺍﻟﺒﺎﺏ ٣

ﺑﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻑ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ دﺭﺱ
ﻧﺎﺟﺢ ،ﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺴﺘﻬﺬﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ )ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻭ ﺃﻫﺬﺍﻓﻪ(
ﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺻﺢ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﺟﻴﺪ .ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﺬﻑ
ﺍﻟﻤﻨﺸﻮد ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎدﻣﺔ.

 ١.٣ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ

 ٢.٣ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ
١.٢.٣

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﺭﺱ

ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ .ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﺄﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﻳﺪﺭÄﺳﻪ ﻭ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ
ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ .ﻭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ دﺭﺱ ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ
ْﺘﻌﻄ ْ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺠﻴﺪﻭﻧﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ .ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ
ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻭﺍﻹدﺍﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺼﻒ ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ ﻭﻻ ﻳﺼﻒ ﻣﺴﺘﻤﻌﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ .ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ
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ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻮﺟﻪ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺫﺏ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ .ﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

٢.٢.٣

ﺗﻌﺮﻳﻒ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻮ دﺭﺱ ﻳﺴﺘﻬﺬﻑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺗﻌﻠﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﻩ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﺠﺐ
ﻳﺤﻘﻖ ﺳﺘﺔ ﺷﺮﻭﻁ:
⋆

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪ

⋆

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻋﺪد ﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺠﺮﺕ
ﺍﻟﻌﺎدﺓ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻫﻮ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺍﻟﺸﻐﻮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﺔ ﻻ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻫﻖ ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻭ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ .ﻭ
ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻮدﺓ ﺍﻟﺪﺭﺳﺄﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻈﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ،
ﻓﺎﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻌﻠﻤﺎ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ ﻭﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﻴﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ
ﻧﺨﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺠﻴﺪﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  5%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.

⋆

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺪﻯ ﺇﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻻ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺤﺘﻰ ﻻﻳﺨﺴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺱ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻔﻬﻢ
ﺃﻓﻠﺘﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﻠﻦ ﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭ ﻻ ﻭﺍﻋﻴﺔ.

⋆

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺃﻥ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﻻ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ .ﻓﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺑﺤﻴﺶ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﻢ
ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺬﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﻛﺴﺒﻬﻢ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ
ﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻴﻀﻴﻔﻮﺍ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭ ﻣﺤﻴﻄﻬﻢ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎدﻱ.

⋆

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺃﻥ ﻳﺠﺴﺮ ﺍﻟﻬﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺸﻐﻞ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ دﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻴﺘﺴﻠﺢ ﺑﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻷدﺍﺀ ﻣﻬﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

⋆

ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺴﺎدﺱ :ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻴﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻲ .ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺗﺄﻓﻒ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﺄﻳﺔ ﻟﻐﺔ.

٣.٢.٣

ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﻧﺼﻨﻊ دﺭﺳﺎ ﺟﻴﺪ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﻂ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ دﺭﺱ ﺟﻴﺪ؟
ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﺭﺗﺌﻴﻨﺎ ﺍﻹﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻼﻣﺲ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ.

25

ﻣﺜﺎﻝ
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻫﺸﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺡ ،ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻣﻦ
ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ،ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ،
ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﻒ ،دﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻌﻘﺎﺏ .ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻓﻤﻪ ،ﺑﺎدﺭﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻗﺎﺋﻼ :ﺇﻧﻨﻲ ﺃﻋﺮﻑ ﺟﻴﺪﺍ ﺃﻧﻲ ﺑﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻴﺐ
ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ .
ﻟﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﻮﺷﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﺭﺱ ،ﻗﺎدﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻭﺭﺻﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ،ﻭﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺨﻂ ﺟﻤﻴﻞ ،ﻭﺑﻨﻘﺎﻁ ﻣﺮﺗﺒﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﺣﻪ ﺗﺠﺘﺬﺏ ﻛﻞ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻻﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﺍ ﺃﺑﺪﺍ ،ﻟﻢ ﺗﺼﺪﺭ ﻛﻠﻤﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻠﻤﻴﺬ ،ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻨﻈﺮ
ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﺒﻬﺎﺭ ،ﻭﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ.
ﻭﺳﺄﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ :ﻫﻞ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ،ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ،ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻣﻮﺍﻫﺒﻪ؟
≫

≪

ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ
•

•

•

ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ دﺍﺋﻤﺎ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﻭﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻩ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻻ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .ﻭ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺮﺡ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺍﻋﺘﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ،ﻓﺎﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ:
 ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ)ﻣﺎ ﻫﻲﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺤﻞ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ؟ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘaÌﺪﺓ ،ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍد ﻟﺘﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ؟(.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ. ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻒ. ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ.ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄﺓ ﺷﻌﻮﺭ ﺟﻤﺎﻋﻲ ،ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ )ﻧﺤﻦ(
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ )ﺍﻷﻧﺎ( ،ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺪﻕ ،ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎدﻝ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﻑ ،ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎدﺭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ،ﺃﻭ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ،
ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ،
ﻫﺬﻓﻬﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻓﺤﺴﺐ.
ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﻣﻴﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻵﺧﺮ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ
دﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ،ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ،
26

ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻦ ،ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ،
ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﺃﻓﻘﻬﻢ ﺇﻻ ﻟﻤﺎ ﺗﺪﺭﻛﻪ
ﺣﻮﺍﺳﻬﻢ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺟﻴﺪﺍ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ.
•

•

•

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ،ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺜﻼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪد ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺼﻒ ﺿﺨﻤﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻋﻤﻞ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﻜﻞ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻗﺎدﺭًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ،
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ،ﺑﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ.
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻧﻪ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻒ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ
ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﻋﺎد ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﺮﺿﻲ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮد ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺘﺒﺎدﻝ ،ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺱ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺪﺙ ،ﺗﻨﺸﺄ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻓﺮﺍد ،ﻭﻳﺘﺤﺪد ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ،ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﺓ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ،ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﺘﻮﺗﺮﺓ ،ﺃﻭ ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮد ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺮﺍﻉ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ،ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ،
ﺭﻏﻢ ﺗﻌﺒﻪ ﻭﺟﻬﺪﻩ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ. ﺗﻔﻬuÌﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ،دﻭﻥ ﺗﻤﻠﻘﻬﻢ. ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺻﺎدﻕ ،ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺮﺭﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ. -ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.

ﺧﻼﺻﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻑ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻴﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁ ﺫﻫﻨﻲ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻓﻼ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﺜﻼ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،ﻭﻟﻠﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ،
ﻭﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻜﻞ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﻭﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ،ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﺓ ﻟﻠﺤﺼﺔ.
27
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ﺑﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻫﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ

ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺮﻥ  21ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺘﻌﺪدﺓ ،ﻭﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻮﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻛﻤﺤﻮﺭ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻌﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﺪﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ..ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ.
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ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ

ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ:
•

ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ،ﻭ ﻻ ﻗﺎدﺭًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻔﺎﺟﺊ.

•

ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ

•

ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻫﻲ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤﺎدﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﺃﻃﻮﻝ ﻟﺸﺮﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ
ﺗﺬﻛﻴﺮﻫﻢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ

•

ﺍﺯدﻳﺎد ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺒﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺱ

•

ﺇﻫﻤﺎﻝ ﻣﺒﺪﺃ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ

•

ﻭﺟﻮد ﻓﺌﺔ ﻣﺸﺎﻏﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ

•

ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻣﻊ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ
ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺳﻠﻴﻢ
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ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ

ﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ،ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻇﺎﻟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻳﻈﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻴﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ
ﺣﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺤﻞ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ،ﻷﻥ
ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺾ ﻵﺧﺮ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺿﺒﻂ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﺜﻞ )ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ( ﺃﻭ )ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ( ﺃﻭ )ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ( ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﻫﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺭدﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺘﻬﻮﺭﺓ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺑﻴﺨﻬﻢ
28

ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮدﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺭدﺓ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﻙ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻌﻬﻢ ﻛﺮﺟﺎﻝ
ﻭﺑﺼﻮﺭﺓﻓﺮدﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﺜﻤﺮﺓ ،ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺟﻞ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻻﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﺳﻜﺖ
ﺳﻮﻑ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺮد ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ
ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻭﻧﻌﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ) ﺟﺒﺎﻥ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ( ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺘﻨﻌﺎ ﺑﻤﺎ
ﻓﻌﻞ ﺿﺪﻩ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﻘﻞ ﻭﺑﻜﻞ ﺣﺬﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺑﺨﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺑﺨﻪ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻫﺎﻧﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﺆﻟﻤﻪ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻣﻊ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﻮﺭﻫﻢ ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻬﻢ ﻭﺯﻣﻼﺋﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﻭﺟﻮد ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ
ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎًﺼﺎﻟﺤًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ
ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻈﻠﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﺍﻟﺴﻮﺀ ﻭﻣﺮﻭﺟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﺃﺳﻠﻮﺑﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺟﻮﻟﺘﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﻳﺒﺔ.

 ٣.٣.٣ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ
ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ دﺭﺱ ﻧﺎﺟﺢ.
• ﻓﻜﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﻭ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺑﺴﻂ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮدﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ
ﺑﺬﻻ ﻣﻦ ﺇﺣﺒﺎﻃﻪ ﻭﺇﻟﺤﺎﻕ ﺟﺮﻭﺡ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺑﻪ.
•

•

•

ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﻮﺟﺎﺕ
ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺰﻥ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ.ﻠﻬﺬﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﻟﺘﻠﻄﻴﻒ ﺍﻟﺠﻮ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻘﻮﻱ ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ.
ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻀﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻧﺰﻭﻉ ﺃﻭ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻪ
ﻧﺤﻮ ﻧﻤﺎدﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﻴﻦ)ﻋﻠﻤﺎﺀ  ،ﺭﻳﺎﺿﻴﻴﻦ (....ﻟﻴﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﻱ
ﻟﻴﺘﺨﺪﻫﻢ ﻛﻘﺪﻭﻯ.

ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ دﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﻤﺘﺎﺯ ﺑﺘﻮﺟﻪ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻬﺬﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺷﻬﺎدﺓ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ
ﻣﻨﻬﺞ ﺧﺎﺻﻴﻦ.
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ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺤﺪد ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮﺍﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻜﻤﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ-ﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ -ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻐﺐ
ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ،ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻖ ﺳﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ .ﻟﺬﻟﻚ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎدﻱ ﻟﻠﺪﺭﺱ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﻭ ﺗﻔﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ.
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ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
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مقدمة
خل ل المرظحلة الولى من تداريبنا المهنية و التي كانت تستهذف ملظحظة سيرورة العملية التعليمية التعلمية،

ظحاولنا ملظحظة سلوك المراهق و دراسته ظحيث أتيحت لنا فرصة لقاء مراهقين في فترة تتراوح بين  15سنة
و  20سنة ,فلظحظنا ما يلي
قسمين جذع مشترك ممتازين سلوكا و معرفيا و ذهنيا ،غير أن هذا السلوك سرعان ما يندثر عند غياب

مدرسهم ،أي الستاذ المرشد

قسمين الو ل جذع مشترك علمي و الخر أولى باكالوريا علوم آقتصادية متدنيا المستوى من ظحيث
المعرفة العلمية ،و أما بالنسبة للسلوك لظحظنا ما يلي
 ظحضور قوي لظحداث العنف و الشغب بين صفوف التلميذ -ظحضور مجموعة من العلقات العاطفية بين التلميذ

ظحاولنا نقاش أسباب هذه الوضعية المثيرة للحيرة مع الستاذ المرشد ،فأخبرنا بأن القسمين
المنضبطين سلوكا قد د ّرسهم منذ بداية الموسم الدراسي ،بينما القسمين الخرين تم تكليفه بهم ظحتى
مرور أكثر من شهر على بداية العام الدراسي .لظحظنا بعد ذلك أن الستاذ المرشد قد أوجد مقاربة تمكنه
من ضبط سلوك المراهق داخل الفصل الدراسي .و بالتالي قررنا

أول  :مسائلة مستوى و ظروف التلميذ الجتماعية و القتصادية و المعرفية الذهنية و المدرسية
ثانيا  :آستخراج طرائق الستاذ التي تمكنه من التحكم في سلوك المراهق و كذا رأيه في الظاهرتين
المدروستين ،و على غراره أساتذه آخرين في نفس الثانوية التأهيلية تؤهلهم تجربتهم لفادتهم

ولهذا انطلقنا باستعما ل اتسبيانات موجهة ،مف ّصلة ،و مصنفة ،تجيب على فرضيات البحث التربوي ) تجدون
( النمادج المستعملة في ملحق البحث

تفريغ المعطيات
 -1الخاص بمسائلة التلميذ

ظحاولنا من أجل بلوغ هذفنا الكتفاء بمساءلة فئة من كل نموذج من النموذجين السالفا الذكر .فاستفتينا

 37تلميذا من الجذع مشترك علمي 17 ،منهم يمثلون الفئة الولى المذكورة أعله و  ,العشرين الباقون من
الفئة الثانية التي تم ذكرها في التقدم .فيما يلي تلخيص للمعطيات التي تم الحصو ل عليها خل ل عملية
البحث التي قمنا بها

الح ا ل ة ا ل ج تم اع ي ة و الصح ي ة و ال نف س ي ة ل ل ت لم ي ذ د اخ ل ا ل سر ة :

الهذف من هذا التصنيف معرفة الحالة الجتماعية و الصحية و النفسية للتلميذ داخل وسطه العائلي ،الشيء

الذي من شأنه إعطاء صورة أو تفسير لمستوى التحصيل الدراسي للتلميذ ،و من خللها ظحصلنا على
المعطيات التالية :

* من ظحيث المستوى الجتماعي -القتصادي :

المستوى الجتماعي للتلميذ

فقير
متوسط الدخل
غني

و بالتالي فإن المستوى الجتماعي -القتصادي العام للتلميذ متوسط
* من ظحيث المستوى الجتماعي -السري :
لدينا ظحالة واظحدة من بين  37ظحالة تعاني اليتم من جهة الب ،غير أن الكل لم يعاني من ظحالة إنفصا ل

البوين .كما أن متوسط عدد الخوة في أسر التلميذ يزيد من خفض المستوى القتصادي لسر التلميذ

) أنظر الجدو ل أسفله(.
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1

عدد الخوة

4

5

15

7

6

الحصيص

ظحاولنا خل ل استفتائنا عدم إغفا ل ترتيب التلميذ بين إخوانهم ،و قدكان الهذف من هذا السؤا ل تحليل

الظروف العائلية للتلميذ ،و ذلك باعتبار الخصوصية السوسيوثقافية للمغرب .ففي بلد كالمغرب ٌي َح ّمل
الكبر بجل المسؤوليات ،بينما يتمتع الصغر بحرية مطلقة نسبيا و يحصل على كل ما يريد ،فكانت

النتيجة :

* : 15ترتيبهم الخير بين إخوتهم.
* :17في أو ل الترتيب.
* : 9في المراتب الخرى.
وفي إطار معرفة الظروف السرية للتلميذ ظحاولنا كذلك معرفة ردود أفعا ل أولياء أمور التلميذ سواء إزاء
التصرفات الغير لئقة لبنائهم أو نقطهم المتدنية ،فجمعنا المعطيات التالية :

 -رد فعل الباء إزاء التصرفات الغير مرغوب فيها للتلميذ

ل تتلقى أي عقاب بل التوجيه
21

حرمان من شئ تحبه صراخ الأبوان
16
3

تعنيف جسدي من طرف الوالدان
1

رد فعل الباء إزاء التصرفات الغير مرغوب فيها للتلميذ
تعنيف جسدي من طرف
الوالدان
صراخ البوان
حرمان من شئ تحبه
ل تتلقى أي عقاب بل التوجيه

نلظحظ هنا وعي أغلب الباء بضرورة توجيه أبنائهم المراهقين ل تعنيفهم مقابل كل تصرف سيء ،غير أن
هناك نسبة كبيرة من الباء تعنف أبنائها لفض ًيا.
لم يتم ذكرها اللمبالت بنقطة التلميذ المعاقبة  :تعنيف جسدي ،نفسي  ،لفضي تشجيع ،نصح و توبيخ
11
14
4
8

رد فعل الباء اتجاه النقط المتدنية لبنائهم
لم يتم ذكرها
اللمبالت بنقطة التلميذ
المعاقبة  :تعنيف جسدي ،نفسي  ،لفضي
تشجيع ،نصح و توبيخ
16

14

12

10

8

6

4

2

0

ل تتلقى النقطة السيئة للتلميذ ترظحيبا من لدن الباء في الغلب ،بل و ُتقا َبل غالبا بالتعنيف و أظحيانا تطرد
بالتشجيع و التوجيه السويين للتلميذ من طرف الباء.

الم س تو ى الم عر في و ال ذهن ي و ال در ا سي ل ل ت لم ي ذ
الهذف من هذا التصنيف الوقوف على المستوى المعرفي و الذهني و الدراسي للعينة المدروسة ،لهذا ارتئينا
مسائلة التلميذ ظحو ل :
* الميزة المحصل عليها في الدورة الولى ،و نستعرض هنا نتيجة الستفتاء :

حسن جدا

حسن مستحسن مقبول

5

6

11

15

مقبول
مستحسن
حسن
حسن جدا

*أسباب النقط المح َّصل عليها ،و تحصلنا على مايلي :

عدم التأقلم من بعد النتقال
العمل المتواصل
المحيط المدرسي ل يساعد
عدم اهتمام بعض الساتدة
أسباب راجعة للتلميد
ل أعرف
25

20

10

15

0

5

* الهوايات المفضلة لدى التلميذ ،فوجدنا ما يلي :
العلميات

المطالعة

الفن

رياضة جماعية

رياضة فرضية
16
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غير أنه عند السؤا ل عن مدى ممارسة هذه الهوايات ،و جدنا أن  26تلميذا يمارسونها بشكل فعلي و البقية
ل يستطيعون ذلك و السباب في رأيهم تلخص كما يلي :

شئ أخر

ليكفي الوقت لها

عدم وجود فضاءات متخصصة

7

6

5

4

3

2

1

0

في محاولة لمعرفة المستوى المعرفي للتلميذ ،قمنا باستطلع مدى إقبالهم على المطالعة ،فكانت الجابة

أن  21من أفراد العينة التي تخصها الدراسة يمارسونها بشكل منتظم بينما ل تمارسها البقية بتاتا .و
السبب في نظر البقية المتبقية :
12
10
8
6
4
2
0
ل تجد الوقت للمطالعة

ل تستطيع شراء الكتب

التقييم الشخصي للتحصيل الدراسي لتلميذ العينة

ل تحب المطالعة

رأي التلميذ في الفصل الذي يدرس به

سبب عدم الرضى عن الفصل .

إقتراظحات التلميذ من أجل الرفع من تحصيلهم الدراسي
إقتراظحات التلميذ من أجل الرفع من تحصيلهم الدراسي:

تحسين أجواء القسم 8:تلميذ

الجتهاد و المواظبة و تنظيم الوقت 9:تلميذ

تحسين مستوى الشرح عند الساتذة 5:تلميذ
تعديل سلوك التلميذ 3:تلميذ

وضع ميثاق القسم 3:تلميذ

إذا ما وجدت نوادي أنشطة الحياة المدرسية ) المسرح ،الرياضة ،البيئة ،الرسم  (...فهل ستنخرط

فيها؟

 36تلميذ من  37أبدوا رغبتهم في المشاركة في نوادي الحياة المدرسية إن وجدت .

أسباب الرغبة في المشاركة في نوادي أنشطة الحياة المدرسية :

إذا ما وجد في مؤسستكم مساعد اجتماعي ،فهل ستلجأ إليه في ظحالة الوقوع في أية مشكلة؟

يتبين لنا من خل ل المعطيات أن التلميذ غير راضون نسبيا عن تحصيلهم الدراسي .

كما أن  % 70منهم غير راضية عن الفصل الدراسي الذي ينتمون إليه  .و يرجع أغلب التلميذ ذلك إلى

أجواء القسم الغيرالمريحة أو إلى عدم ملئمة تقنيات أغلب الساتذة أو إلى عدم ملئمة تقنيات الساتذة ،أو

إلى الظروف العامة داخل المؤسسة الدراسية ) فوضى و شغب ،غياب التجهيزات الضرورية .(...

كما طلب التلميذ تحسين أجواء القسم من أجل الرفع من تحصيلهم الدراسي ،و طلبوا أيضا تحسين مستوى

الشرح عند الستاذ و التمسوا العمل على تحسين سلوك التلميذ من طرف الستاذ .

و من خل ل سؤا ل آخر أجاب  % 97من العينة أن لهم رغبة في المشاركة في نوادي الحياة المدرسية إن

كان لها وجود ،و ذلك من أجل إبراز مواهبهم و التعبير عن أظحاسيسهم من خللها ،و أيضا من أجل الترفيه و

الخروج من رتابة الدروس .

و يمكن إستنتاج من خل ل هدا أن للتلميذ أفكار من أجل تحسين طريقة سير السنة الدراسية ،لذا يجب

على الستاذ العمل إلى إخراج هذه الفكار و محاولة تنزيلها على الواقع من أجل تحسين التحصيل الدراسي .
و بما أن التوزيع الزمني ل يخو ل للستاذ القيام بهذا بشكل جيد ،فيمكن إلتماس ظحضور مساعد إجتماعي

متخصص في هذا .

و عند سؤالنا للتلميذ عن مدى إستعدادهم لملقاة مساعد إجتماعي من أجل التعبير عن مشاكلهم ،كان

الرد بالقبو ل من طرف  % 76من العينة ،بينما عللت  % 24المتبقية رفضها بعدم ظحاجتها لمساعد إجتماعي .

 -2الخاص بمسائلة أساتذة في الثانوية التأهيلية مولي الطيب العلوي :
ص الستفتاء  12إطارا تربويا ،ظحيث ت ّم استفسارهم عن التحصيل الدراسي للتلميذ و أسبابه و
خ َّ
العنف و الشغب و التحرش الجنسي في الوسط المدرسي .و تح َّصلنا على النتائج التالية :
معلومات ظحو ل العينة المدروسة:

المستوى الدراسي للتلميذ

رأي أساتذة العينة في أسباب المستوى الدراسي الحالي للتلميذ

أظحداث

كيف يمكن الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ؟

إنطلقا من هذه المعطيات المحصل عليها عبر  12أستاذا بالسلك الثانوي التأهيلي ،في إختصاصات مختلفة

و ذوي خبرات تصل إلى  30سنة في التدريس ،نلظحظ أن أغلبهم يرون أن مستوى التلميذ تراجع و يرجعون
هذا إلى عدة أسباب .كما يرى  8منهم أن تحسين التعامل مع شخصية و نفسية المراهق يمكن أن يساهم
في الرفع من مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ .و يرى سبعة منهم أن الحد من ظواهر الشغب و العنف

سيساعد على تحسين هذا المستوى.

العنف ،الشغب والتحرش داخل المؤسسات التعليمية

* على مستوى أظحداث العنف و الشغب في الوسط المدرسي :
 من ظحيث نسبة تمظهرهما في المؤسسات التعليمية :ضئيلة عادية
0

2

ارتفاع نسبي

في آرتفاع مهول

4

6

نسبة أحداث العنف و الشغب داخل المؤسسات التعليمية

في آرتفاع مهول
ارتفاع نسبي
عادية
ضئيلة

 -من ظحيث السباب المفضية لها :

أسباب أحداث العنف
12
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قلة أو انعدام النشطة الموازية
الكتضاض
البيئة الجتماعية
المواد العلمية

 من ظحيث منهجية علجها :المساعدة
الجتماعية و

التواصل الدائم مع

النفسية
4

الباء

تفعيل دور الدارة

4

عقاب التلميذ بأشغا ل يدوية
داخل المؤسسة

2

الستراتيجة
الحصيص

2

تثير أظحداث العنف المدرسي قلقا في صفوف أساتذة الثانوي التأهيلي ،ظحيث أن نسبتها في ارتفاع مهو ل

ظحسب رأي الغلبية .و ترجع أسباب هذه الظاهرة إلى عدة أسباب لعل أهمها :
•

التربية الغير سليمة و البيئة الجتماعية الغير جيدة.

•

ما يروجه العلم من مواد تساهم في تحفيز العنف لدى التلميذ المراهق.

•

سن المراهقة و ما تحدث خصائصه من اضطرابات نفسية إن لم يتم التعامل مع هذا الخير بشكل

•

قلة أو في كثير من الظحيان غياب النشطة الموازية و التي من شأنها تفريغ الشحنات الزائدة عند

•

أسباب إدارية ك الكتضاض و قلة الموارد البشرية.

•

إظحداث مراكز للمساعدة الجتماعية و النفسية للتلميذ داخل المؤسسات التعليمية.

ملئم.

التلميذ و تعديل سلوكه.

غير أنه هناك سبل للحد من هاتين الظاهرتين و من بينها ظحسب الستفتاء الذي قمنا به :
•

التواصل الدائم مع الباء.

•

تفعيل دور الدارة في ضبط التلميذ ،و إظحداث النظام داخل المؤسسات التعليمية… ،

•

التقليص من ظحدود الطاقة الزائدة عند التلميذ العنيف و المشاغب عن طريق المعاقبة اليجابية-

النشطة اليدوية.-

* على مستوى أظحداث التحرش داخل المؤسسات التعليمية :
 -من ظحيث نسبة تمظهرها في الوسط التربوي :

نسبة أحداث التحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية

في ارتفاع كبير مرتفعة متوسطة ضعيفة
4

5

5

ضعيفة
متوسطة
مرتفعة
في ارتفع كبير

و بالتالي فإن أظحداث التحرش
الجنسي في الوساط المدرسية

مرتفعة نسبيا.

2

من ظحيث السباب  :ترى العينة المدروسة أن السباب هي كالتالي :10
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خصائص المراهقة
المواد العلمية الهدامة لهويتنا الخلقية
التربية الجنسية الغير سليمة
التربية الغير سليمة

 من ظحيث طرق العلج :استفسرنا الساتذة عن إمكانية علج هذه الظاهرة الخطيرة و التي صارت تشكل تهديدا ظحقيقيا لفلدات

أكبادنا ،و تلقينا أظحد عشرة إجابة إيجابية ،بينما واظحدة فقط سلبية تد ل على الظحباط و اليأس.
بالنسبة للذين يقولون بإمكانية العلج ،اقترظحو علينا الحلو ل التالية :
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خصائص المراهقة
المواد العلمية الهدامة لهويتنا الخلقية
التربية الجنسية الغير سليمة
التربية الغير سليمة

أجواء الفصل الدراسي

إن لجواء الفصل الدراسي أثرا كبيرا على تصرفات التلميذ ،ظحيث أن الكتضاض أو عدم الفهم الجيد

للدرس عاملن يفضيان إلى أظحداث العنف و الشغب بين صفوف التلميذ .و بالتالي كان لهم نصيب من
الدراسة .و ظحاولنا رصد العوامل التالية :

* أجواء الفصل عند الساتذة :

في جو جدا امتوثر ليمكن في أغلب الحيان امن تمرير
الدرس
في جو امتوثر نسبيا يعرقل شيئا اما الدرس
في جو هادئ يمكن امن المرور السلس للدرس
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* الخطوات المتبعة للوصو ل إلى أجواء تدريس جيدة :

الحوار و التواصل الدائم

الحترام المتبادل

تمكن الستاد من درسه
3,5
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1
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* السباب المؤدية إلى مثل هذه الجواء :

إعطاء حقوق مبالغ فيها للتلميذ
ضعف مستوى التلميذ
الكتضاض
الفوضة و المبالت
3
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2

1,5

1
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0,5

* كيفية إستغل ل الفهم الجيد لشخصية المراهق في الحصو ل على أجواء تدريس ممتازة :
اللمام بعلم ضرورة ظحضور
النفس

مساعد اجتماعي

3

3

يعاني أغلب التلميذ من ضغوطات

مراعاة

يوثرون الدرس بإظحداث

مشاكل

نفسية تجعلهم

التلميذ

الفوضى و تعنيف زملئهم ،لذلك يجب

تعيين مساعد ٱ جتماعي لمساعدتهم على

مجموعة كبيرة من المراهقين
يعانون من طاقة زائدة يفرغونها في

السترتيجيات
المقترظحة

العنف و الشغب و بالتالي وجب
إظحداث نوادي للنشطة الموازية.

تجاوز ظحالتهم النفسية هاته.

المقاربة المقترظحة
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على ضوء النتائج المح َّصل عليها خل ل البحث ،نتبين صحة فرضياته و نقترح المقاربة التالية :

الحصيص

نتكلم عن مقاربة رقمية بحيث:
–

عندما يلظحظ الستاذ سلوكا شاذا و مستعصي الحل عند التلميذ يمنعه من التركيز في دراسته،
يقوم بتقديم تقرير رقمي إلى الدارة من جهة من أجل توثيق الحالة ،و من جة أخرى إلى المساعد

الجتماعي من أجل دراسة و تحليل الحالة.
–

يقوم المساعد الجتماعي في ما بعد بطلب التلميذ بشكل سري ،لتدارس المر معه و وضع أصبعه

على موضع الخلل ،ثم إتخاد القرارات و الجراءات المناسبة.
–

التصا ل بكل من الدارة و المدرس و أبوي التلميذ لمدارسة الوضعية للخروج بحل جذري لمشكل
التلميذ ظحيث يقوم المساعد الجتماعي بإعطاءهم مجموعة من التعليمات اللزمةللتعامل مع الحالة

المدروسة.
–

المراقبة الدائمة لحالة التلميذ

–

التخفيف من ساعات الدراسة و تعويضها بأنشطة موازية

و نقترح أيضا و ذلك على ضوء ملظحظات كل من التلميذ و الساتذة المسائلين ما يلي:
–

الزيادة في عدد المؤسسات التعليمية

–

التجهيز الجيد للمؤسسات التعليمية ) إنشاء نوادي الحياة المدرسية ،تفعيل دور المكتبة(...

خلةصة البحث

يعتبر موضوع فهم المدرس لشخصية المراهق و علتقتها ببناء درس ناجح موضوع واسع يتطلب

البحث فيه بشكل معمق و تبقى دراستنا مجرد محاولة تزداد أهميتها من خل ل العينة التي

تناولناها وهي المراهقين المتمدرسين و بعض المدرسين في الثانوي التأهيلي وكشفت هذه

الدراسة على أن هناك علتقة و طيدة بين فهم المدرس لخصائص شخصية المراهق و فن التعامل

معه و بين تمكنه من ضبط الفصل الدراسي و تحقق أهداف العملية التعليمية التعلمية

فلهذا يستوجب على كل الفاعلين التربويين بشكل عام و المدرسين بشكل خاص داخل السلك
الثانوي ضبط و فهم خصائص المراهقة و استحضارها و العمل بها من أجل تحقيق الهداف و

الكفايات التعليمية التربوية للحصة الدراسية

وفي هذا الصدد يبرز ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق المدرسين  ،ذلك أن أداء مهمته يفترض

فيه تقدرة على فهم تصرفات التلميذ الذي يمر بمرحلة المراهقة في السلك الثانوي  ،ومعرفة أنجع
الطرق للتواةصل معه

قائمة المراجع

مراجع باللغة العربية:
-1

الدكتور العربي اسليماني ،2014 ،المعين في التربية

-2

محمد الصدوقي ،كتاب المفيد في التربية

-3

أحمد علي حبيب، 2006 ،المراهقة،

-4

أحمد محمد الزغبي ،2001 ،علم النفس النمو ) الطفولة و المراهقة(

-5

مروة الشربيني ، 2006 ،المراهقة وأسباب النحراف

-6

أ.د .عبد الكريم بكار" ،المراهق ،كيف نفهمه ،و كيف نوجه؟"

-7

راشد بن حسين العبد الكريم ،وثل ث ووثلوثون خطوة لتدريس ناجح ،دليل عملي للمعلمين

-8

عبد العزيز بن محسن المضواحي ،كيف تعد درسا ناجحا

مراجع باللغة الفرنسية:

9- « L’adolescent », 1997, M.Cl. Audétat & Ch. Voirol
10-« L'enfant, l'éducateur et la télécommande », 2005, Philippe Meirieu

المركز الجهوي لمهن التربية و التكوين
لجهة الرباط سال زمور زعيير
شعبة :الرياضيات
مسلك :الثانوي التأهيلي
بحث تربوي لنهاية التكوين بسلك تأهيل أطر هيأة التدريس

تحت عنوان

فهم شخصية المراهق من أجل بناء درس ناجح

إشراف :
 ذ .موالي إسماعيلالماموني

إنجاز :
 سكينة بلبصير كوثر بوزرود -محمد امزيل

السنة التكوينية 2015/2014

ُمفرفق

ﻣﻠﺤﻖ
 ١.٠ﺍﻹﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺮﺓ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﺔ
ﺗﻌﺪدﺕ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ،ﻭﻣﻦ
ﺃﻫﻢ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

١.١.٠

ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﻳﺘﺰﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺳﺘﺎﻧﻠﻲ ﻫﻮﻝ ” ”StanleyHallzﻭ ﻓﺮﻭﻳﺪ ” ”F reudﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻀﺞ ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺓ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺇﻟﻴﻪ .ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻴﻼد ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﻯ ﻫﻮﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺃﻧﺎ ﻓﺮﻭﻳﺪ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻮﻝ ،ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ،ﻗﺎدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺤﺪد ﻓﻴﻪ ﺍﻷدﻭﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺗﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﻤﻮ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍد ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴﺎ ﻭﻧﻀﺠﺎ ﻭﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪدﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ،
ﻭ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻟﻠﻨﻮﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻟﻜﻞ
ﻓﺮد  ،ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ  ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﺃﺛﺮﺍ ﺟﻴﻨﻴﺎ.
ﻳﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ” ﻓﺮﻭﻳﺪ ” ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻐﺮﻳﺰﺓ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ .ﺃﻱ ﺃﻥ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻐﺪد ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺪد
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺤﺪد ﺍﻹﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ.

٢.١.٠

ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻧﺜﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻲ

ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪدﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺪدﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻋﻤﺖ ﺭﻭﺙ ﺑﻨﺪﻛﺖ ﻣﻴﺪ  BenedictM eadﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ .ﻓﺎﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ،
ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ دﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﺎﻣﻮ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺗﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
1

ﻭﺫﻫﺐ )دﻭﻻﺭ ﻭدﺍﻓﻴﺰ  (DollardDavisﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﻩ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻭﺗﺴﺒﺐ ﻟﻪ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺄﺯﻡ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ،ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻻ ﻳﺘﺄﺯﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﻴﻮد ﻭﺇﺣﺒﺎﻃﺎﺕ،
ﻭﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

٣.١.٠

ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭدﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ْﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ
ﺍﻷﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ْﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ،ﻭﻛﺎﻥ ْﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴ ْﻴ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ
ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺄﺑﻌﺎد
ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،دﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻬﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ .ﺇﻥ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻌﺪدﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ،
ﺃﻭﻟﻬﺎ:
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ”ﻛﺎﺭﺕ ﻟﻴﻔﻴﻦ”  ،ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺸﻄﺎﻟﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ .ﻓﻠﻘﺪ ﻭﻇﻒْﻠﻴﻔﻴ ْﻨ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺮد ﺟﻬﺎﺯﺍ ﺗﺆﺛﺮ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ .ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ،ﻳﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺰﻝ ﺃﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺇﻥ ْﻠﻴﻔﻴ ْﻨ ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﺸﻄﺎﻟﺘﻴﺔ ،ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﺪﺧﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ دﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺳﺘﺔ ﺃﺑﻌﺎد ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺱ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ:
⊳

ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.

⊳

ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد؛ ﻭﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ،ﻭﺿﻊ ﻏﻴﺮ
ﻣﺄﻟﻮﻑ.

⊳

ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ؛ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ )ﺣﺴﺐ ﻟﻴﻔﻴﻦ(؛ ﻓﺎﻟﺒﻠﻮﻍ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺇدﺭﺍﻛﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ.

⊳

ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ؛ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻋﺪﺓ ﺗﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﺿﻌﺎ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺭ.

⊳

ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺍﻷﻓﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ؛ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﻓﺎﻟﻄﻔﻞ
ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﺪﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻏﻴﺮﻩ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ
ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻓﻠﻜﻲ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻴﻞ ﻭﺍﻹﻳﻬﺎﻡ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇدﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻛﺰﻣﻦ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ.

⊳

ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎدﺱ :ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ .ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻴﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ )ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ(
ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻭﺗﺘﺤﺪد ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎد ﺍﻟﺘﻲ
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ﺗﻌﻄﻲ ﻓﺮﻭﻗﺎ ﻓﺮدﻳﺔ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ
ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ.
ﺗﺬﻫﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻬﺎﻣﺸﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺶ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺟﻤﺎﻋﺘﻴﻦ .ﻛﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ
ﻟﻼﻧﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻦ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ .ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮد ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ.
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻟﺒﻮﺭﺕ
ﺃﻟﺒﻮﺭﺕ ﻋﺎﻟﻢ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ.
ﺗﺘﻔﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ دﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻔﺮد – ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ – ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻔﺮﻭﻳﺪﻱ ﻓﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺷﺪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ
ﺃﻥ ﻓﺮﻭﻳﺪ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﺍﻟﻨﻤﻮ .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺠﺪ ﺃﻟﺒﻮﺭﺕ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻮﺍﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻦ ﺍﻟﻨﻀﺞ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺃﻟﺒﻮﺭﺕ ﺳﺘﺔ ﺃﺑﻌﺎد ﻟﻠﺬﺍﺕ )ﺍﻷﻧﺎ( ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﺘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻌﺎد ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻓﻘﻂ.
⊳

ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺕ :ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺮد ﻗﺎدﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻳﺰﻥ ﺑﻬﺎ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ
ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻪ ﻭدﻭﺍﻓﻌﻪ ،ﻭﻳﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺒﻂ ﺳﻠﻮﻛﻪ
ﻭﺗﻮﺟﻬﻪ.

⊳

ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺭﻓﺔ :ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺃﻟﺒﻮﺭﺕ ﺑﺎﻟﻤﺠﻬﻮد ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺠﻬﻮد ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻷﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﺮﻭﻳﺪ.

ﺇﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻟﺒﻮﺭﺕ ﺗﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻳﻨﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ
ﻓﺘﺒﺮﺯ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺑﺤﺰﻡ ﺇﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺬﻭﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

 ٢.٠ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
 ١.٢.٠ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﺤﺪد .ﻭ ﺗﻜﻮﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ.
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﺃﻓﺮﺍد ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺪﺭ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻘﻂ ،ﻓﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ.
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 ٢.٢.٠ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺧﺘﺎﺭﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ
ﺍﻹﻋﺪﺍدﻱ .ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ :ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺬﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻋﺪدﻫﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻫﻲ :ﺟﺬﻉ ﺍﻵدﺍﺏ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ،ﻭ ﺟﺬﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﻭ ﺟﺬﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺻﻴﻞ،
ﺛﻢ ﺟﺬﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ،ﻓﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ .ﻭ ﻧﺠﺪ ﺃﺧﻴﺮﺍ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ.
ﻭ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .ﻭ ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻨﻔﺲ
ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.

٣.٢.٠

ﺃﻫﺬﺍﻑ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ

ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺭ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺑﺴﻼﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺰﻥ ﻭ ﻋﺎﻗﻞ ﻭ ﺳﻮﻱ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ
ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻭﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻭ ﻳﺨﺪﻡ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.
ﻓﻴﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ،ﻗﺎدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ )ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ( ،ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﻛﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ )ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻝ( ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ) ...ﺍﻟﻤﻮﺍد  71 − 76ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻳﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ .ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍد ﺍﻟﺠﺎد ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﻭ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭ ﻫﻮﻳﺘﻪ.

٣.٠

ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ

ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪدﺓ ﻭﺻﻮﺭﺍ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ،
ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎدﺍﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷدﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻮﻥ
ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ،ﻭ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

 ١.٣.٠ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻭﻣﻦ ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺤﺎدﺓ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ
ﻭﻣﻦ ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺰﻥ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎد ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﻭﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﺣﻮﻝ ﺃﻣﻮﺭﺍﻟﺪﻳﻦ.
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ:
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻤﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﻏﺒﺎﺕﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ.
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 ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ.
 ﺷﻐﻞ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭﺑﺎﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
 -ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.

 ٢.٣.٠ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻹﻧﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻮﻳﺔ
ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ
ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﺮدد ،ﺍﻟﺨﺠﻞ ،ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ،ﺈﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺬﻧﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻴﺰﻫﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ،ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪﻭدﺓ ﺟﺪﺍ ﺳﻮﺍﺀ
دﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ.
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ:
 ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻮ دﺍﺧﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻛﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ،ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ.
 ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻗﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
 ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ. ﻧﻘﺺ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

 ٣.٣.٠ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮدﺓ
ﺳﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ
 ﺍﻟﺘﻤﺮد ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻠﻄﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ.
 ﺍﻻﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮد ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
 ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻹﻟﺤﺎد ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺋﻒ ﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
 ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﻨﺤﻮ ﻧﺤﻮﺃﺣﻼﻡ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﻴﺮﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺁﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻫﻮ.
 ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﻋﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻟﺰﻣﻼﺀ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ.ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ:
 ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﻣﺘﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻄﺔ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻬﺎﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.
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 ٤.٣.٠ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ
ﻳﺘﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﺑﺎﻻﻧﺤﻼﻝ ﺍﻟﺨﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ
ﻭﺫﻟﻚ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺷﻜﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺷﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻪ .ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ:
 ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻮﻳﺼﺔ. ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭﺻﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ. ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﺎﺫﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺿﻌﻔﻬﺎ. ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻖ ﻭﻣﻴﻮﻻﺗﻪ ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻪ. ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ. ﺍﻟﺼﺤﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ. ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ،ﻭ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ. -ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ.

 ٤.٠ﺍﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
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استبيانة
تقديم
سلم تام بوجود امولنا الامام وبعد ،يشرفنا أن نتقدم لكم بهذه الستبيانة
التي تدخل في إطار بحتنا التربوي المعروض تحت عنوان "فهم شخصية
المراهق امن أجل بناء درس ناجح" ،و الذي يستهدف البحث عن امنهجية
للحد امن ظاهرتين كبيرتين تعتريان امؤسساتنا التربوية وهما العنف
المدرسي و التحرش الجنسي بين صفوف التلاميذ .و بهذا الصدد نعتمد على
كرامكم ،تجربتكم و خبرتكم للجابة على هذا الستفتاء و بالتالي
المساهمة في بلورة هذا البحث التربوي

وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني

شعبة ديداكتيك الرياضيات

المركز الوطني لمهن التربية و التكوين -الرباط

فوج 2015-2014

امعلوامات شخصية عن الطار التربوي
•

السم الشخصي و العائلي

•

السلك

•

المادة

•

عدد سنوات التدريس

المستوى الدراسي للتلاميذ
•

كيف تقيمون المستوى الدراسي للتلاميذ؟
ضعيف

امتوسط

حسن

جيد

*في رأيكم إلى اماذا يعزى هذا المستوى؟
_
_
_
* في نظركم كيف يمكن الرفع امن امستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ؟
الزيادة في ساعات التدريس الخاصة بكل امادة
الحد امن الظواهر التي تعيق التمدرس الجيد )العنف،التحرش…(
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توفير أجواء امؤسساتية امثلى للدراسة
حسن التعاامل امع شخصية و نفسية المراهق
إقتراحات أخرىى:
_
_
_

أجواء الفصل الدراسي
في اللغلب ،كيف تمر أجواء الفصل لديكم؟
في جو هادئ يمكن امن المرور السلس للدرس
في جو امتوثر نسبيا يعرقل شيئا اما الدرس
في جو جدا امتوثر ليمكن في ألغلب الحيان امن تمرير الدرس
*إذا كان جوابكم هو القتراح  1فما هي الخطوات التي تتبعها للوصول إلى ذلك؟
_
_
_
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_
*إذا كان جوابكم هو القتراح  2أو  3فإلى اماذا يعزى ذلك في رأيكم؟
_
_
_
_
*هل تجدون أن الفهم الجيد لشخصية المراهق يمكن أن يفضي إلى درس أنجح
نعم

ل

إذا كان الجواب بنعم كيف يمكن ذالك؟
امجموعة كبيرة امن المراهقين يعانون امن طاقة زائدة يفرلغونها في العنف و
الشغب و بالتالي وجب إحداث نوادي للنشطة الموازية.
يعاني ألغلب التلاميذ امن ضغوطات نفسية تجعلهم يوثرون الدرس بإحداث

الفوضى و تعنيف زاملئهم ،لذلك يجب تعيين امساعد ٱ جتماعي لمساعدتهم على
تجاوز حالتهم النفسية هاته.
ٱقتراحات أخرى نرجو أن تكرامنا بذكرها :
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_
_
_
العنف ،الشغب والتحرش داخل المؤسسات التعليمية
*كيف يمكنك وصف نسبة أحداث الشغب و العنف داخل المؤسسات التعليمية؟
في حالة ارتفاع امهولة
امرتفعة نسبيا
عادية
ضئيلة
*في رأيكم اما سبب تلك الحداث؟
التربية الغير سليمة.
اماتروجه وسائل العلم امن امواد تساهم في توجيه التلميذ المراهق نحو
العنف.
الظروف و البيئة الجتماعية للتلميذ .
سن المراهقة واما تحدثه خصائصه.
ٱقتراحات أخرىى:
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_
_
_
*في نظركم اما هي الستراتيجية التي يمكن ٱتباعها للحد امن هاتين الظاهرتين؟
_
_
_
*في نظركم كيف هي نسبة التحرش الجنسي و العلقات العاطفية بين صفوف
التلاميذ ؟
ضعيف

امتوسط

امرتفعة

نسبيا في آرتفاع كبير

*في رأيكم اما السبب في ذلك؟
التربية الغير سليمة.
التربية الجنسية الغير سليمة أو المنعدامة بتاتا.
المواد العلامية التي تروج لهذا النوع امن التصرفات والتي تساهم في طمس
هويتنا التقافية و السلامية
خصائص سن المراهقة

وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني

شعبة ديداكتيك الرياضيات

المركز الوطني لمهن التربية و التكوين -الرباط

فوج 2015-2014

ٱقتراحات أخرىى:
_
_
_
*هل ترون أن هناك حل لهاته المشكلة؟
نعم

ل

*إذا كان الجواب بنعم ،فماهي في رأيكم الستراتيجية المثلى للقضاء و التقليل امن
حدة هذا الحدث؟
_
_
_

شكرا على امساهمتكم في بلورة هذا العمل
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استبيانة
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الجنس :

أنثى

ذكر

السن :

الحالة ال تجتماعية و الصحية و النفسية للتلميذ داخل
ال سرة:
عمل ال م

• عمل ال ب
• هل أنت يتيم؟
يتيم ال م

يتيم ال ب

هما معا

• إذا كان النثنان على قيد الحياة ،فهل هما مرتبطين أ م مطلقين؟
مطلقين

مرتبطين
• هل لديك إخوة؟
ل

نعم

• إذا كان لديك إخوة ،فكم عددهم؟
وما ترتيبك بينهم )الكبر ،الثاني ،... ،الصغر(
• هل تعاني من بعض المشاكل الصحية؟
نعم

ل
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• إذا كان الجوا ب نعم ،فما نوع المشاكل الصحية التي تعاني منها؟
•

• هل تعاني من وتجود مشاكل أو تونثرات عائلية؟
نعم

ل

• إذا كان الجوا ب نعم ،فما نوع المشاكل العائلية التي تعاني منها؟

• إذا قمت بعمل غير مرغو ب فيه داخل السرة ،ما نوع العقا ب الذي تتلقاه؟
تعنيف تجسدي من طرف البوين
صراخ البوين في وتجهك
حرمان من شيء تحبه
ل تتلقى أي عقا ب و إنما توتجيها من طرف البوين من أتجل تفادي هذا
الغلط
• كيف يتصرف معك أبواك في حالة وتجود نقط ضعيفة؟
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المستوى المعرفي و الذهني و الدراسي للتلميذ
• معدل الدورة الولى
• في رأيك ما سبب هذه النقطة ،سواء كانت تجيدة أ م متوسطة أ م متدنية؟
•
•
•
•

• ما هي هواياتك المفضلة:
• هل تمارسها بشكل فعلي؟

نعم

ل

• إذا كان الجوا ب بنعم ،كيف تمارسها؟
بشكل منظم في أحد النوادي أو دور الشبا ب
بشكل موسمي في الثانوية
بشكل غير منظم ،في البيت ،الشارع...
شيء آخر ،أذكره
• إذا كان الجوا ب بل ،فما السبب؟
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عد م وتجود فضاء ات تمكن ذلك
ل يكفي الوقت لها
شيء آخر أذكره
• هل تمارس المطالعة؟

نعم

ل

• إذا كان الجوا ب بنعم ،فما عدد الكتب أو القصص التي تقرأها في الشهر؟
• إذا كان الجوا ب بل ،فما السبب؟
ل تحب المطالعة
ل تستطيع شراء الكتب
ل تجد الوقت للمطالعة

الجو الدراسي العا م للتلميذ
• في أي مستوى تدرس:
تجذع مشترك
أولى باكالوريا
نثانية باكالوريا
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• ما هو تقييمك الشخصي لتحصيلك الدراسي؟
تجيد

متوسط

ل بأس به

• هل أنت راض عن هذا الفصل؟

ضعيف

نعم

ل

• إذا كان الجوا ب بل ،فما هو السبب؟
المؤسسة المدرسية
صعوبة البرنامج
الرفقة السيئة
المحيط السري
تقنية بعض الساتذة الغير مجدية
أتجواء القسم الغير مريحة
ما هي إقتراحاتك من أتجل الرفع من تحصيلك الدراسي؟

إذاماوتجدتنواديأنشطةالحياةالمدرسية )المسرﺡ -الرياضة-البيئة-الرسم  (...فهلستنخرطفيها؟

نعم
إذا كان الجوا ب بنعم ،فهل السبب هو

ل
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تساعد هذه النشطة على هذهالنشطة على التعبير عما تحس به
تريد إبراز موهبتك في إحدى هذه النشطة
أنها سبيل لتمضية وقت فراغك بشكل مسلي

إذا كان الجوا ب بل ،فهل السبب هو
أنها مضيعة وقت وطاقة
أنك ل تجد لها الوقت
أنك ل تحب النشطة الموازية
إذاماوتجدفيمؤسستكممساعداتجتماعي،فهلستلجأإليه فيحالةالوقوعفيإية مشكلة؟
نعم
ل
لماذا؟

شكرا على مساهمتكم في بلورة هذا العمل

