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تحدثنا فى العدد الماضى عن أن هناك مستجدات هامة لدى شباب المرحلة الثانوية، فى هذه األيام                
  : وذكرنا منها

  

  . أسلوب االمتحان-٢        .  العملية التعليمية-١
  

٣-  :     ذا العصر من تنـوع لوسـائل اإلعـالم، إلـى           وما يواجهه شبابنا فى ه
 ساعة يومياً إلى سهولة الوصول إلى السلبى منها، وبطريقة          ٢٤استمرارية تأثيرها على مدى     

هناك اآلن شرائط الكاسيت وما تحمله من أغانى هابطة،  . ال يستطيع الوالدون اكتشافها بسهولة    
والبث من األقمار الصناعية على عشرات      وشرائط الفيديو والكثير منها يحمل انحالالً وإثارة،        

وبـالطبع  . القنوات على مدى الليل والنهار، وشبكة االنترنيت وما تقدمه من إباحية وانحـالل            
فنحن ال نرى كل الوسائل اإلعالمية شراً، بل نقصد أنها تقدم للشباب الكثير من اإليجابيات فى             

 سلبيات خطيرة، لها    - مع ذلك    -كنها تحمل   المعلومات والتواصل والثقافة والتسلية البرئية، ول     
أثرها فى شبابنا، سواء فى إعثاره أو فى تعويقه عن الجهاد الروحى، ناهيك عن صعوبة النمو                

كما يقول الرسـول  " "لقد أصبحت الخطيئة . الروحى فى هذا الجو الصعب    
ية وبدائل وجهاد كثير، ينبغى أن      األمر الذى يحتاج إلى إفراز وتوعية وتغذ      . بولس  

  . ""يبذله شبابنا المبارك، عمالً بقول الكتاب 
٤-  :            ًالشك أن الوسط المدرسى لم يعد كما كان فى الماضى، سببا

  :ات كثيرة منهافى إنماء المعرفة وتربية الخلق القويم، إذ أنه صار حافالً بسلبي
  

  . التكدس فى الفصول، الذى يعوق علمية التعلم، ناهيك عن عملية التربية-أ
 التدنى العام فى المجتمع، واهتزاز القيم، وتآكل الطبقة الوسطى، وصعود نوعيات غير            -ب

  .متحضرة إلى السقف بسبب دخلها المادى المتزايد
  . التدخين والشيشة انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب، فضالً عن-ج
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 تنامى ظاهرة العنف بين الشباب، بتأثير التكدس فى المساكن، وصعوبة العيش، وازدحام  -د
الطريق، والتوتر اليومى العام، ومشاهد العنف فى وسائل اإلعـالم، وشـيوع مبـادئ              

  .منحرفة كالبلطجة، وأخذ القانون باليد، وليس بالوسائل المشروعة
لفظ والتعامل اليومى، بتأثير األفالم والمسلسالت، وما تحويه كثيراً  التدنى الخلقى فى ال-هـ

من عبارات وألفاظ غريبة وغير الئقة، تنزل بسرعة رهيبة إلى الـشارع والمنـزل              
  .والمدرسة ويتبادلها الشباب فى سلوكهم اليومى

اء،  الفوارق الطبقية وما تثيره من حراك اجتماعى واحقاد بين فئتى األغنيـاء والفقـر              -و
  .وحتى الموظفين، الذين أصبحت دخولهم المادية ال تساعدهم على الحياة الكريمة

 تأثيرات األسرة على الطفل والفتى والشاب، والتى يأتى بها إلى المدرسـة، مـشحونة               -ز
  ...بالسلبيات الخطيرة

 روح التهريج والالمباالة والسخرية والتهكم، التى تسود فئات كثيرة، بـسبب االحبـاط          -ى
  .. والمتاعب االقتصادية

  

"وهذه كلها أمور لها تأثيرها على شباب المرحلة الثانوية، وتستدعى من الكنيسة أن تكون               

" التى يمكن أن تقوم ،" " للكثير من الشباب)Re- education Process .(  
  

٥-  : فمع تزايد األعداد، بسبب االنفجـار  !! ويالها من أزمة، بين شبابنا المكافح
السكانى، وتكدس الفصول، وضعف العملية التعليمية، والتنافس المحموم على الحياة والعمـل،            
وصعوبة اختيار الدراسة التى يحبها الشباب، وأكثر منها صعوبة الحصول على عمـل مجـز         

ور مقلقة لشبابنا، إذ ال يرى     هذه كلها أم  ... بسبب البطالة المنتشرة، والركود العام فى االقتصاد      
األمر الذى يصيبه بتوتر فى أعماقه، قد يظهر على         ... المستقبل بهيجاً وال واضحاً وال مأموناً     

السطح فى صورة أشكال من العنف، أو أنواع من التهريج والسخرية والسلوك غير السوى، بل 
دخين والمخدرات، مـع رفقـاء   أنه قد يدفع الشباب إلى نوع من اإلحباط واالكتئاب، ثم إلى الت        

  !!السوء، وما أكثرهم
٦-  :            ،وهو عامل آخر نضيفه إلى الظروف المحيطة بشباب المرحلة الثانويـة

حيث كثيراً ما يحدث انفصال بين الوالدين وأبنائهم وبناتهم فى هذه المرحلة، ويكتفى الوالـدون    
ا يستغرقون فى ذلـك بطريقـة تحـرم األوالد          بالعمل على جمع المال، المطلوب طبعاً، وربم      

أضف إلـى ذلـك     . والبنات من عطف والديهم، واستماعهم إليهم، ومشاركتهم آمالهم وآالمهم        
إمكانية سفر الوالدين أو أحدهما إلى الخارج، طلباً لمزيد من الدخل، مما يعرض الشباب إلـى         

  . جوع عاطفى، و صداقات سيئة، وانحرافات خطيرة
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فنا إلى ذلك إحساس شباب ثانوى بأنهم كبار، ومحاوالتهم االستقالل واالسـتغناء عـن              فإذا ما أض  
الوالدين ومشورتهم، واستماعهم إلى أصدقائهم أكثر من والديهم، يتضاعف حجم المشكلة، وتتزايد            نصيحة  

   .الفجوة اتساعاً
  

تربوا هم عليه فى عهود     وفى نفس المجال، إذا ما حاول الوالدين تربية أبنائهم وبناتهم بأسلوب ما             
تتزايد الفجوة ... سابقة، دون تفهم لما يدور حول األجيال الجديدة من أمور، ودون تفاهم وحوار معهم            

  . أكثر فأكثر
  

أضف إلى ذلك ما يمكن أن يحدث من أخطاء فى التربية مثل القسوة، أو التدليل، أو التفرقة فـى                   
  . يجعل من اختالف األجيال خالفاً، ثم انحرافاًالمعاملة بين األبناء والبنات، األمر الذى 

  

chchch  
  

  هذه بعض الظروف التى تحيط بأبنائنا وبناتنا فـى المرحلـة الثانويـة، فكيـف يكـون أسـلوب             
نحاول ذلك بمـشيئة اهللا فـى       ... التعامل الفعال معهم، وهم يجتازون مرحلة صعبة، وظروفاً أصعب        

 .العدد القادم


