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لم أعد أستطيع العيش

مع أهلي 

إلزايم بما هم  ُيريدون  »هم لهم عاداتهم وأنا يل عادايت .. لهم أفكارهم اليت تصلح لزمانهم ويل أفكاري .. 
واكب العصر بما فيه من 

ُ
أ عليه من حال حُياكي الِقَدم والّرتابة والتقاليد اليت عفا عليها الزمن، وأنا أريد أن 

عالقات وانفتاح وتقنّي�ات وبرمجّيات حديث�ة وتطّور عليّم.. إّنين أعيش صراعًا عنيفًا مع جيل أهلي القديم، 
وحيايت معهم إن استمّرت على هذه احلال، فإّنها تّتجه إىل نفق مسدود ..« 

يقوُل أحد الشباب

الواقع    - حُبرقٍة   - اآلباء  أحد  يشرح  باملقابل، 
اجلامعّي،  ابن�ه  مع  ُيكابده  الذي  الصعب 
مقاربة  ويف  الّنظر،  وجهات  يف  الكثرية  واخلالفات 

املسائل واألحداث والوقائع، فيقول:

»ُمنذ ُمّدة ليست بالقصرية، أنا وولدي نعيش 
الظاهر،  وأحيانًا  اخلفّي  الّصراع  من  مرحلًة 
السلوكّية  أو  االجتماعّية  املسائل  من  كثري  اه 

ُ
جت

وُمفردات احلياة. فولدي لديه نظرته، وأنا ووالدته 
املشرتكة.  األمور  من  الكثري  اه 

ُ
جت نظرتن�ا،  لنا 

عليها  عفا  وتقاليَد  بأموٍر  أتمّسُك  أّنين  يرى  هو 
التقنّي�ات  مواكبة  يف  كبري  قصوٌر  ولدّي  الزمن، 
لقد  العصر...  تكنولوجيا  أنتَجتها  الي  احلديث�ة 
بينن�ا وبين�ه تّتسع مع نهاية  بدأت هّوة االختالف 
اجلامعّية،  املرحلة  بداية  ومع  الثانوّية.  املرحلة 
من  الكثري  حول  حّدة  تزداُد  خالفاُتن�ا  أصبَحت 
األمور واملواضيع، سواء فيما له عالقة باألسرة أو 

بعالقاِته مع أصدقائه وأصحابه«. 

ثّمة أسباب عديدة الختالف وجهات النظر بني 
اليت  الرئيسة  األزمة  ولعّل  واألبن�اء.  اآلباء  جيل 
ففي  الهوّية.  عن  البحث  أزمة  هي  املراهقة،  ُتمزّي 
املراهق  يتطّلع  اليت  األدوار  ختتلط  املرحلة  تلك 
الختي�ارها، فهو يريد أن حُيّقق دور الراشد املستقّل 
األصدقاء،  لقيم  الُمخلص  والزميل  األسرة،  عن 

ويف الوقت نفسه االبن الطّيب يف أسرته. 

ميدانّي�ة دراسات 
أجرتها  اليت  امليول  اختب�ارات  خالل  ومن 
الربيطانّي�ة  األكاديمّية  يف  امليدانّي�ة  الدراسات 
الضوء  إللقاء  والهادفة  السيكولوجّية  للعلوم 
على ظروف األحداث اجلاحنني، جرى التوصل إىل 

التالية:  النت�اجئ 

أّن  يعتقدون  الُمستطَلعني  من   58%  -

58% من الُمســتطَلعني يعتقدون 
أّن االختــالف أو التب�اين مع 

األهل هو بســبب اعتقاد الشاب 
أو الفتاة، أّنه ُممســك بزمام 

التقنيــ�ات احلديث�ة والتعامل 
معها. الماهر 

»إنــي أعيش صراًعا عنيًفا مع 
جيل أهلــي القديم، وحيايت معهم 

تّتجه إىل نفق مســدود«.

د. نبيــل ســـرور

تربية بقعة



M a a  a l s h a b a b   |  W i n t e r  2 0 1 8

مع الشباب
العدد 1 ـ شــتاء 2018

25

أو  الشاّب  اعتقاد  بسبب  هو  األهل  مع  التب�اين  أو  االختالف 
الماهر  والتعامل  احلديث�ة  التقنّي�ات  بزمام  ُممسك  أّنه  الفتاة، 
من  وغريها  والربمجّيات،  االّتصال  وأجهزة  كالكمبيوتر  معها، 
وسائط التكنولوجيا املتنّوعة. فبينما يعترب أّنه مّطلع على كّل ما 
أنَّ األهل  باملقابل،  له، يعتقد  هو جديد ومتفاعل معه ومواكب 
احلديث�ة،  والتكنولوجيا  التقّدم  أسباب  مواكبة  عن  ُمتخلفون 

معها.  والتفاعل 

إلثب�ات  الصراع  مرحلة  أنَّ  يرون  الُمستطَلعني  من   43%  -
الفرد.  ُعْمر  من  سنوات  ورّبما  طويلة  مّدة  تستمّر  قد  الهوّية، 
أشكااًل  واألبن�اء،  اآلباء  بني  املحتدمة  الصراعات   تأخذ  وقد 
ضد  الوقوف  أو  األهل  على  التمّرد  أو  النفور،  أو  العدوانّي�ة  من 

الُمحيط ...!؟ 

عّين�ة  يف  الُمستطَلعني  من   62% ترى    -
الدول  األسريف  من  عشوائّي�ة  إحصائّي�ة 
بني  اخلالف  أو  الّرفض  أشكال  أّن  العربّي�ة، 
األهل واألبن�اء قد تتطّور إىل أعمال عدوانّي�ة، 
ما تصل إىل حدِّ ارتكاب جريمة أو االعتداء  ربَّ

اجلسدّي املباشر يف بعض األحيان ..

- ويرى علماُء النفس واالجتماع أّنه، من 
األجيال  صراع  مرحلة  ُتصاحب  السلوكّية،   – النفسّية  الناحية 
يف  االنفعال  أو  التوّتر  من  حاالت  بيئت�ه،  أو  وأسرته  الشاب  بني 
القرار  وصياغة  املعارف  بزمام  واإلمساك  الذات  تأكيد  سبي�ل 
الفرد  نمّو  مراحل  عادة  ُترافق  الظواهر  وهذه  املستقّل..!! 

الفيزيولويّج، كما هي احلال يف ُنضوج نمّوه الفكرّي. 

مقرتحات وحلول

وفًقا  تتغرّي  متوارثة.  وعادات  وقيم  أجيال  مشكلة  إّنها 
حتدّيات  من  حتِمُله  ما  كّل  مع  وسرعِتها،  احلياة  ملتغرّيات 
املنظومة  كّل  على  نفسها  تفرض  ماّدية،  ومتطّلبات  وتوازنات 
حركِتها  ِمحَوَري  واألبن�اء  األهُل  حيُث  واحلياتّي�ة،  االجتماعّية 

ِتها. ودين�اميَّ

خانِة  يف  تُصبُّ  واملقرتحات  احللول  من  مجموعة  يلي  وفيما 
معاجلِة ما ُيعرف بأزمِة الهوّيِة لدى الشباب، أو بصراع األجيال 

داخل األسرة: 

م الواعي من ِقَبل الشباب للدوِر الهاّم الذي يقوم به الوالدان  • التفهُّ
يف رعاية مسرية ابنهم. فهم قّدموا عمَرهم وتعَبهم يف سبي�ل سعادة الولد 

وراحته وتأمني مستقبِله العليّم والوظيفّي.

وُحسن  بالوفاء  ُيقاَبل  أن  جيب  األهل،  قبل  من  والتفاين  العطاء  إّن   •
من  األهل  مع  التعامل  يكون  أن  ينبغي  وبالتايل  األبن�اء.  ِقَبل  من  الرعاية 
القرآنّي�ة:  اآلية  قاعدِة  على  وذلك  باجلميل.  والعرفان  االحرتام  منطَلق 

))وُقل َربِّ ارَحْمُهما كَما َرّبي�اين َصغرِيًا((  )اإلسراء: 24(.

ف الواعي واحلكيم  • االقتداء باألهل كقدوٍة صاحلة من خالل التصرُّ
من  فيستفيد  احلياة،  ر  خبـِ الذي  الناضج  األهِل  سلوَك  يف  يتمّثل  الذي 

جتارِبهم ويقتدي بسريِتهم.

األصحاَب  أّن  ذلك  الفاسدة.  والرفقِة  السوء  أصحاِب  عن  االبتعاد   •
يعيشون  وجتعُلهم  األهل  ُتتعب  قد  الفاسدين،  أو  املنحرفني  والرفقاء 
على  القدرة  عدم  وبسبب  أبن�اِئهم  على  القلق 

ضبِط محيِطهم يف هذا الزمن الصعب. 

اليت  املتطّلبات  من  أمكن  ما  التخفيف   •
بأعباِء  ينوءون  وجتعُلهم  األهل  كاهل  ُترهق 
من  املجال  هذا  ويف  المالّية.  واملشكالت  الديون 
مَعُهم  بالتعاطِف  أهَله  الشاّب  ُيشعر  أن  اجلّيد 
عيٍش  لقمِة  لتأمنِي  سعي  من  فيه  هم  ما  يف 

شريفة، تنهُض باألسرِة وتؤّمُن مستلزماِتها. 

لينخرط  وفاعل،  متوازن  سليم  فرد  لبن�اء  التخطيط  يب�دأ  باحلكمة    •
أن  األجيال  لصراع  يمكن  والعقالنّي�ة  وبالتوازن  فيه.  ويؤّثر  املجتمع  يف 
يكون منطلًقا إلجيابّي�ٍة ترسُم هوّيَة شباِبن�ا وفتي�اِتن�ا، بعيًدا عن تعقيدات 
الواقع املنحرف، واألساليَب امللتويَة اليت قد جتتذب بعض الشباب من 

بة. خالل بيئ�ات مخرِّ

التوتر أو االنفعال يف ســبي�ل تأكيد 
الذات واإلمســاك بزمام املعارف 

وصياغة القرار املســتقل، هي 
ظواهــر ُترافق عادة مراحل نمو الفرد 

الفيزيولويج.

د. نبي�ل سرور
أستاذ محاضر يف اجلامعة اللبن�اني�ة

له عدة مؤلفات واحباث يف القانون، السياسة وعلم النفس  اإلجتماعي 
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