
-١-  

 
  
  
  
  
  

 
  
  

المرحلة الثانوية من أهم مراحل العمر، وهى بدايات الشباب، التى مـن خاللهـا تتحـدد مالمـح        
  . الشخصية، وخطوات المستقبل، ليس فقط المستقبل الدراسى، بل الروحى واالجتماعى أيضاً

  

   الهامة؟  فما هى مالمح هذه المرحلة-١
   وما هى الظروف المحيطة بها؟ -٢
   وما هو األسلوب األمثل للتعامل معها، سواء فى المنزل أو المدرسة أو الكنيسة؟ -٣

  

chchch  
  

 
  

   : تتسم المرحلة الثانوية بمالمح هامة نذكر منها
  

١-   :      هـى  . لى شاب، والفتاة إلى شـابة  فهى المرحلة التى يتحول فيها الفتى إ
مرحلة اكتمال النضوج الجسمى، بما يحتويه ذلك من تغييرات بدنية ووجدانية، وميـول نحـو               

. ، إذ يترك عالم الصغار ويدخل إلى عالم الكبار""الجنس اآلخر، وإحساس باإلرهاق أو 
ج النفـسى، والنمـو     ومع أن النمو الجسمى سريع، ويحدث خالل شهور قليلة، إال أن النـض            

. الذهنى، وأيضاً االختبار الروحى، كل هذه النواحى تنمو بالتدريج على مدى سـنوات كثيـرة          
وهنا تكمن الفجوة الهامة فى هذه المرحلة، والتى يجب أن ال تخفى على الوالدين والخدام، وهى 

ومن .  بالتدريج والنفس والذهن والروح، حيث النمو- الذى نما بسرعة -الفجوة ما بين الجسم 
هنا نحتاج أن نتفهم الصراع الداخلى الكامن فى هذه المرحلة، بين الحنين إلى البقاء فى نعومة                

وعند الفتيـات أيـضاً تحـدث التغيـرات         . الطفولة، والشوق نحو البلوغ إلى مالمح الرجولة      
  . ضجةالمفاجئة، والتى تربك نفسية الفتاة، وتجعلها تتذبذب بين فتاة صغيرة، وشابة نا

٢-  :         فمع النضج الجـسمى،    ... يرى علماء التربية أن هذه هى فترة تكوين الذات
يحس شباب المرحلة من الجنسين، بأن ذاتهم أخذت فى الظهور، فهم ليسوا على استعداد لقبول          
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ترام، كما أن كال منهم يريد أن يعامل كالكبار باح        ... التوبيخ أمام أصدقائهم، وال حتى أمام أحد      
وأن يكون له حقوق الناضجين فى االستقالل بالمعيشة وبالقرار، وبأن يكون معه مفتاح السكن              
مثالً، وحرية الحركة، واختيار األصدقاء، بل ربما اختيار المدرسة، وفيما بعد الجامعة، ونوع             

كنيسة كما أنه فى هذه المرحلة يكون للصديق أثر أكبر من أثر األسرة والمدرسة وال              ... العمل
وهنا مكمن الخطورة من األصدقاء المنحرفين، إذ يقودون زمالءهم فى طرق االنحراف  ... معاً

  . كالتدخين أو المخدرات أو العنف أو النجاسة
٣-  :        مع المراهقة الجسمية والنفسية والذاتية، ومع االحتكاك بأسلوب جديد مع

فى هذه المرحلة، فيما بين الصعود والهبوط، المثالية        األسرة والمدرسة، تتذبذب نفسية الشباب      
وهذه كلها أمور متوقعة    ... والتدنى، األقدام واألحجام، السعادة واالكتئاب، االندماج واالنطواء      

بسبب المنعطف الجديد فى حياتهم، وهو منعطف العبور من نعومـة الطفولـة إلـى معانـاة                 
   فى نشاط وبساطة، إلى صـعوبة حيـاة الـشباب،     الرجولة، ومن سهولة حياة الفتيان المنطلقة     

لهذا يحتـاج   ... وما يحيط بها من مسئوليات ومشاغل وصداقات وتيارات فى الداخل والخارج          
...  إلى احتمال وصفح وتوجيه ومحبة وحـزم - ونعنى بها الجنسين معاً   -شباب هذه المرحلة    

ب الموقف الذى يتعرض له أبناء      خليط يمتزج معاً بمقادير مختلفة من كل من هذه األمور، حس          
وبنات هذه المرحلة، سواء موقف نجاح أو فشل، خطأ أو إجادة، صديق جيد أو ردئ، تدخين،                

  ..هذا كله يحتاج إلى رعاية وحنو وحزم وحوار... الخ... نقد، تمرد، مثالية، هبوط
٤- "  : "       وتتجه هـذه   . حدتتسم هذه المرحلة بالصداقة بين أفراد الجنس الوا

الصداقة إيجاباً أو سلباً بحسب االتجاه السائد لدى زعيم أو زعمـاء الـشلة، ومـدى سـلبية                  
وهذه الصداقة كثيراً ما تكون مدمرة، إذا ما اتجهـت إلـى الـشارع، والمـزاح،                 . أعضائها

 وهذه ظـاهرة جديـدة حاليـاً إذ    -" "والتدخين، والبانجو، والجلوس على المقاهى، و    
تخدم الكثير من الشباب المتعلم والراقى هذا األسلوب المدمر للـصحة الروحيـة والنفـسية      يس

 وألعاب الفيديو أو البلياردو مع المراهنات، أو جلسات حضور المباريات الرياضية            -والبدنية  
مجتمعين فى مقهى، أو لدى أحد األصدقاء حيث يتوفر نوع من الحرية وعدم مراقبة الكبـار،                

  .الخ...  فى األحاديث والخبرات السيئة والمغامراتواالنفالت
  

لتكون مجموعات عصابية تبدأ بالتهريج، وتنتهى إلى الجرائم، كما يحدث          " "وأحياناً تنحرف   
  !  فى الخارج- بصورة أسوأ -

  

ولكن نفس هذه المالمح، يمكن أن تتحول إلى شلة مقدسة، وصداقة كنسية إذا ما وجهت فى االتجاه           
ليم، وهى البديل الوحيد للصداقات الفاسدة، إذ يستحيل على شاب ثانوى أن يبقى وحيداً، فإما مـع                الس

  !! مجموعة تبنيه، أو أخرى تهدمه
  

٥-  :      شباب ثانوى، أرض بكر، لهذا فهم أحياناً مثـاليون، يطلبـون أن يـروا
  فـإذا  ... ن، والخدام، واآلباء الكهنـة    الوالدين، والمدرسي : المثالية فى كل شئ، وفى كل الناس      
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حتى فى تدين البعض منهم، نراهم يجنحـون إلـى          !! ما رأوا أمراً سلبياً انتقدوه بعنف وقسوة      
المثاليات، فيفكرون فى الرهبنة، أو الحياة الفضلى، أو التدين الفريسى، وذلك لفترة طالـت أو               

وهذا !! الخطأ، أو اإلحساس بالفشلقصرت، ينزلون بعدها إلى أرض الواقع، ليعيشوا فى طين       
ومن المستحسن لدى الوالدين والخدام والكهنة، أن يتفهمـوا هـذا        . كله متوقع فى هذه المرحلة    

الملمح الهام، أى المثالية الناقدة، فيكون لديهم قدرة االحتمال والصبر والـصفح عـن هـؤالء         
، أى  ": "وما أجمل قول الكتاب. الشباب إذا انتقدوا بقسوة

أنه حين يكون الشاب صغيراً ويتعثر ويخطئ، يجب أن ال نيأس منه، بل نعطيه فرصة التجربة   
إلى أن تهدأ ثورات نفسه فى الداخل، ويتحـول         ... والخطأ، والسقوط والقيام، والحركة والنمو    

غييره إلى األفضل، بحكمة    إلى شخصية متكاملة رصينة، تتعامل مع الواقع، وتحاول تحسينه وت         
  . وصبر، وجهاد إنسانى يعمل مع النعمة اإللهية

٦-  :       بسبب سـرعة النـضوج الجـسمى،         -معروف أن شباب المرحلة الثانوية  
سواء سلطة الوالدين، أو المدرسة، :  يتمردون على كل سلطة   -وتكوين الذات، والتقلب النفسى     
الخطأ أن نتصور أن التمرد المرحلـى معنـاه التمـرد           ومن  . أو توجيهات وتنظيمات الكنيسة   

أنها مرحلة مراهقة، فيها !! النهائى، فنعامل الشباب بعنف أو قسوة، وكأنهم سيتمردون إلى األبد  
والمطلوب أن نتعامل معهم    . يحسون بذواتهم، ويطلبون لها الحقوق، ربما دون تقديم الواجبات        

. اناً بالحزم حينما يبدو التمرد ضاراً بهم أو بغيـرهم    بالصبر، والحب، والشرح والتوجيه، وأحي    
كما أن إعطاءهم مسئوليات فى المنزل والمدرسة والكنيـسة، فيـه إنـضاج لشخـصياتهم، إذ      

أمـا التـصادم معهـم، أو       . سيكونون موضع نقد وتقييم، ويحبون أن يكونوا ناجحين ومقدرين        
 تدفع بهم إلى خارج دائـرة الـصواب،         طردهم من الكنيسة، أو العنف فى قيادتهم، فهى أمور        

  .وهذا ما سوف نحاسب عليه من اهللا... وإلى داخل مربع االنحراف والضياع


