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قراءة يف كتاببقعة ضوءإسهامات حضارية

المراهقون
مون ما ُيعايشونه

ّ
يتعل

صدر عن مكتب�ة جرير االلكرتوني�ة الرتجمة 
ما  يتعلمون  »املراهقون  لكتاب  العربي�ة 
يعايشونه« للدكتورة دورويث لوو نوليت وهي 
األسرّية،  احلياة  ماّدة  يف  ومحاِضرٌة  أستاذٌة 
والدكتورة رايتشل هاريس املعاجلة النفسّية 
واملتخصصة يف عالج املشاكل األسرّية، وفيه 
للتعامل  إجتماعّيًا  نفسّيًا  منظورًا  تقّدمان 
أربعمئة  من  ف  مؤلَّ دليٍل  يف  املراهقني  مع 
وأربعني صفحًة، والذي يشّكل مرِشدًا للرتبي�ة 
مع  جرت  اليت  واملواقف  التجارب  خالل  من 
يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املراهقني 

املضطربة. املراهقة  سنوات 

الكتاب  طّيات  بني  املوجودة  التجارب  كل 
جتارَب  وكانت  واملراهقون.  األهايل  بها  مرَّ 
حقيقيًة وواقعيًة غرَي متخيلٍة حتصل مع الكثري 
من األهل كلَّ يوٍم ويف كلِّ بلٍد، مع تمزّي بعض 
اخلصائص املرتبطة فقط باملجتمع األمريكي 

لكْن  املجتمعات،  من  غريه  عن  يتمايز  الذي 
املكتوبة  التجارب  من  جتربٍة  كلُّ  عامٍّ  بشكٍل 
تعّلم قيمًا وطرقًا مختلفًة للتعامل مع األبن�اء 

املراهقة. بمرحلة  يمّرون  الذين 

هم  الكتاب  هذا  َكَتَب  َمْن  أّن  صحيٌح 
مجتمعنا  خصائص  يعايشا  لم  شخصان 
عن  حتمًا  خيتلف  الذي   واإلساليم  العريّب 
غريه من املجتمعات اليت طالها االنفتاح بكّل 
الذين يريدون أن  جوانب�ه، لكن يمكن لألهل 
يتعّلموا ماذا يعين أن يراهق الطفل أن يقرأوا 
عن  شاملًة  فكرًة  يعطي  ألنه  الكتاب  هذا 
املراهقة: تعريفًا، وخصائَص، وسباًل للتعامل 

حتدياتها.   مع 

رّكزت  عنوانًا  عشر  وستة  مقدمٍة  ضمن 
الكاتبت�ان بشكل أسايس على طرٍق ومقارباٍت 
لكيفية بن�اء قنواِت تواصٍل سليمٍة بني األهل 
احلوار  من  مختلفٍة  وبوسائَل  واملراهقني 

وتقرير  الرأي  إبداء  يف  واملشاركة  والتفاوض 
واألحالم  لألهداف  احلّر  االختي�ار  يف  املصري 
هذا  يقدم  باملراهق،  اخلاصة  والتطلعات 
أن  يمكن  ما  لكلِّ  بانوراميًة  صورًة  الكتاب 
ومشاكَل  ضغوطات  من  األوالد  له  يتعّرض 
وصحّيٍة  وثقافّيٍة  وإقتصادّيٍة  إجتماعّيٍة 
وغريها من األمور اليت حتصل مع كلِّ أسرٍة يف 

العالم. هذا 

بن�اء  على  ينعكس  املراهق  يعايشه  ما  كلُّ 
هو  املزنل  وألّن  ذاته،  وتكوين  شخصيت�ه 
يمارسه  ما  كل  فإّن  لألوالد  األوىل  املدرسة 
إنعكاٌس  هو  ويطّبقه  وخيتبه  ويراه  املراهق 
واألم.  األب  هي  اليت  األوىل  لدائرته  فعليٌّ 
فيها  الطفل  يرى  اليت  املرآة  األهل  وُيعتب 
والنجاح  والدعم  الثقة  تعطيه  واليت  نفسه، 
ذلك  مقابل  النفس.  مصاحلة  على  والقدرة 
إذا  وظيفّيًا  خلاًل  دَث 

ُ
حت أن  املرآة  لهذه  يمكن 

زهراء ديراني
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قراءة يف كتاب

مشاعرهم  ضبط  كيفية  األهل  يعرف  لم 
ومخاوفهم. 

يلجأ االوالد أحيانًا إىل األهل لإلفصاح عن 
مشاكلهم، من ضغوطاٍت يف املدرسة أو مع 
أصدقائهم أو خالل النشاطات اليت يقومون 
بعض  يف  بتجاهلهم  األهل  يقوم  وقد  بها، 
نصاحَئ  لهم  يوجهون  أخرى  وأحيانًا  األحيان 
نظريًة ال تمّت لما يقومون به بصلٍة، دون أن 

ينتبهوا أنهم يتصرفون عكس ما ينصحون به 
وهذا ما خيلق قطيعًة وُبعدًا بني الطرفني وال 

يبين عالقًة سليمًة بني الطرفني. 

كّلما كِب املراهُق أصبح التعامُل معه أصعَب 
يمكن  ال  الذين  املراهقني  بعض  وهناك 
التحدث معهم أبدًا، لذلك من املهّم أن حيافظ 
أقاربهم  العالقات مع  األهل على شبكٍة من 
الذين يمكن أن يؤثروا على أوالدهم بطريقٍة 

أخرى، وهنا تكمن أهمية صلة الرحم. 

يروي الكتاب عن جتربٍة نّظمها بعض اآلباء 
يف أحدى الواليات األمريكية وهي إعفاء األوالد 
أجهزتهم  من  ومنعهم  اليومية  وظائفهم  من 
اإللكرتوني�ة والتعويض عنها بتقضية وقٍت مع 

العائلة. كانت نتيجة التجربة أّن األهل واألبن�اء 
استمتعوا بقضاِء وقٍت حقيقيٍّ عكَس ما كان 
حميٍم  وقٍت  ختصيص  أن  واكتشفوا  عًا 

َّ
متوق

للعائلة يكسر الكثري من احلواجز وحُيّسن مزاج 
أفراد األسرة.

قبل  األوالد  تأهيل  فكرة  اليوم  تزتايد 
التحاقهم بالكليات، ولذلك يسعى األهل إىل 
لبن�اء  املختلفة،  النشاطات  عب  أوالدهم  دعم 
يف  التمزّي  حنو  دفعًة  تعطيهم  خاصٍة  قدراٍت 

اجلامعات، فيغرق األوالد باألنشطة املتالحقة 
قبل  من  عاتقهم  على  املرمية  واملسؤوليات 
برامَج يومية ألبن�ائهم  الذين يرسمون  األهل، 
االختي�ار.  حلرية  لهم  املجال  ترك  دون  من 
وكثريًا ما يتمىن األهل أن حيققوا ذواِتهم، اليت 
لم يستطيعوا يف مرحلة من املراحل حتقيقها، 

األوالد. على  ِعْبئ�ًا  يشّكل  ما  أبن�ائهم  عب 

مليئ�ًا  بهم  خاصًا  وقتًا  املراهقون  حيتاج   
بالهدوء كي يتمكنوا من التعبري عن مشاكلهم 
لهم  يكن  لم  إذا  خاصة  تتطور  أن  يمكن  اليت 
أولويٌة يف برامج األعمال اليومية لدى األهل. 
اختي�ار  حرية  إعطاؤهم  مفيدًا  يكون  وقد 
والتعويض  وشكرهم  وتقديرهم  أنشطتهم 
مسؤولية  فيها  يتحّملون  اليت  األّيام  عن  لهم 

العمل املزنيّل أو تويّل مسؤولية اإلخوة األصغر 
املسؤولّيات.  من  وغريها  سّنًا 

جيب  العائلة  يف  الطالق  حيصل  عندما  أما 
سيتعّرضون  األبن�اء  أّن  األهل  يدرك  أن 
ملشاكَل نفسّيٍة، ويمكن أْن تتحّول إىل مشاكَل 
بسبب  سري  حلوادث  كالتعرض  جسدّيٍة، 
عدم الرتكزي أو إدمان املخدرات للتعويض عن 
األوقات السعيدة اليت يعتبون أنها ستختفي 
بمجرد وقوع خالٍف بني األبوين. ويطلق على 
الطالق  فرتة  يف  العائلة  تواجه  اليت  املشكلة 
بالفشل الوظيفّي األبوّي، وهذه املرحلة يسود 
فقط  ال  السّيئ�ة،  التصرفات  من  الكثري  فيها 
كما  أيضًا،  األبن�اء  جتاه  بل  الزوجني  عالقة  يف 
على  ولذلك  اجلنون  بوقِت  الطالُق  ُيسمَّ 
األهل أْن يكونوا مسؤولني جتاه تصرفاتهم ألن 
الطالق يؤّثر على املراهق بشكٍل كبرٍي، وخيتلف 
هذا التأّثر من فرٍد اىل آخَر، فهناك من يعب عنه 
املباَلغ  بالهدوء  يعّبعنه  من  وهناك  بالعنف 

للمشكلة.  التاّم  النكران  أو  فيه 

يف  ُتوِقعه  قد  عديدًة  جتارَب  املراهُق  خيتب   
الفشل وهذا ما يرّتب على األهل مسؤولية زرع 
شعور  أّن  خصوصًا  الدائم،  والتشجيع  األمل 
العجز يرتك أثرًا عميقًا قد ال يستطيع البعض 
الوقت  يف  تداركه  يتّم  لم  إذا  منه،  اخلروج 
املناسب. إن التشجيع على االستمرار وحتدي 
الصعوبات هو واجٌب على األهل الذين جيب 
أبن�اَءهم أوقات اإلخفاق والنجاح  أن يشاركوا 
التواصل  على  املثابرة  وتعتب  سواء.  حد  على 
لتكوين  بابًا  املراهقني  مع  نقاشات  وفتح 

واقعّيٍة. عاٍت 
ّ

توق

عدم  شعوُر  املراهقني  يرافق  ما  غالبًا 
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أن  فكرة  جتاه  حّساسون  هم  ولذلك  األمان 
ون  يرفضهم اآلخرون خاّصًة أنهم ال يزالون ينمُّ
إحساسهم بأنفسهم، وال يمكن املرور بمرحلة 
املراهقة من دون أْن يشعر املراهق بعدم التقّبل 
من قبل اآلخرين، إْن كان جلهة األصدقاء الذين 
خيتارونهم أو األزياء أو اآلراء اليت يقتنعون بها. 

واليوم باتت الصورة الذهني�ة 
اليت يكّونها املراهُق عن جسده 
إحساسه  يف  مهّمًا  دورًا  تؤّدي 
املتن�ايم بنفسه سواءًا كان صبّي�ًا 
أم فتاًة، وهذه الصورة تؤّثر على 
الثقافَة  أّن  علمًا  بنفسه،  ثقته 
االعالم  وسائل  توّجهها  اليت 
دٍة  محدَّ مقاييَس  على  مبني�ٌة 
يمكن  مقاييُس  وهي  للجمال 
لنسبٍة ضئيلٍة من الّناس فقط 
الواقع  حتقيقها. وهذا ما جيعل 
خصوصًا  للجميع  أصعَب 
يتعرضون  الذين  للمراهقني 
الّنقد  من  يزيد  ثقايفٍّ  لضغٍط 
دور  يأيت  وهنا  ألنفسهم،  الّذايت 
إجيابي�ٍة  نماذَج  إعطاء  يف  األهل 

وواقعيٍة عن احلالة الذهني�ة واجلسدية املمزية 
األبن�اء.  من  ولٍد  بكل 

التعبري  أشكال  من  شكاًل  األصدقاُء  يعتب 
واحرتام  املراهقني،   لدى  االستقالل  عن 
ألن   ، ضروريٌّ أمٌر  هو  الرومانسية  العالقات 
على  دائمًا  ر  يفسَّ للمراهق  ه  ُيوجَّ الذي  الّنقد 
مشاعر  فإن  ولذلك  له،  شخيصٌّ  رفٌض  أّنه 
وتعابري املراهقني جيب أن ُتؤَخَذ جبدّيٍة، ألّنهم 
يشعرون  بالضياع والهجران ويمكن أن يفقد 

إذا  أو  إذا تعاملوا معهم بعنٍف  أبن�اَءهم  األهل 
جتاهله.  أو  رفضه  يتّم  أّنه  املراهق  شعر 

إىل  يدفع  االنفعالية  االستجابة  نمط  إن 
للتجاوب  األهل  حيتاجها  اليت  املرونة  خسارة 
يقوم  عندما  لذلك  املراهقني،  مع  الالئق 
حتما  اليت  جتاربهم  بمشاركة  املراهقون 

أو  الغرباء  مع  التحّدث  مثل  بها  سيخطئون 
أو اخلروج  لها األهل  ُيفضِّ تكوين صدقاٍت ال 
تعزيز  هي  الرئيسّية  األهل  مهمة  تكون  لياًل، 
وترك  لهم  وتقّبلهم  بأنفسهم  أبن�ائهم  ثقة 
من  شخصياتهم  الكتشافهم  لهم  املجال 
الداخل وتطويرها حىت يكون بإمكانهم تطوير 
مع  االخنراط  من  يتمّكنوا  وحىت  ذواتهم، 

املجتمع. يف  اآلخرين 

لدى  اختن�اقًا  دث 
ُ

حت القواعد  من  الكثري   

املراهق كما ختلق حالًة من العصيان والتمّرد، 

وضَع  يكون  املرحلة  هذه  يف  َي  التحدِّ فإّن  لذا 

خّطٍة عادلٍة تعطي احلرية لألبن�اء، ويف الوقت 

يرتكبون  عندما  املسؤولية  ّملهم 
ُ

حت نفِسه 
واسعو  بإنهم  املراهقون  ويتمزي  األخطاء. 
بقواعد  األمر  يتعّلق  عندما  خاصة  احليلة 
أن  دائمًا  جيب  ولذلك  والّنظام،  اآلباء 
القواِعد اإلرشاَد والتوجيَه  يكون هدُف 
الّنضج  من   ٍ

معنيَّ مستًوى  وتكويَن 
والتقيي�َد. احلبَس  ال  والوعي 

إّن ترك املساحة للتفاوض عب إشراك 
أو عب اعتب�اره  القواعد  املراهق يف وضع 
مشاركًا يف حتديد أولوياته يؤّدي إىل بن�اء 
مواطنني فاعلني ومؤّثرين يف املجتمع، 
السلطة  تكوين  يف  يشارك  فمن 
األمَر  يفعل  أن  يستطيع  مزنله  داخل 
البعيد  األمد  وعلى  املزنل،  خارج  نفَسه 
جتعَل  أْن  تستطيع  شرحيًة  سيكونون 

أفضَل. مكانًا  العالَم 

شخصّية  يف  االستقالل  حّب  ينمو 
مساعدة  األهل  على  ولذلك  املراهق 
أبن�ائهم على تعّلم كيفّية التعامل مع احلرّية، 
اختب�ار  إىل  ويسعى  دائمًا  ٌد  متمرِّ املراهَق  ألّن 
قصة  من  التقليدية  احلكمة  ولعّل  احلدود، 
مشاعر  يف  التدّخل  أن  هي  وجولييت  روميو 
األبن�اء وقراراتهم قد حيدث كارثة، وأّن املعضلة 
األبوية املعتادة هي الّسيطرة والتحّكم، ولذلك 
قد يكون من األفضل أن ال يقوم اآلباء بأّي رّدة 

باملراقبة. االكتفاء  بل  فعٍل 

الكاذبة  والوعود  اخلذالن  ُيعدُّ  وبينما 
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املراهق  مع  العالقة  لضعف  سبب�ًا  لألبن�اء 
على  جيب  الثقة،  وعدم  اإلحباط  شعور  ونمّو 
قدوًة  يكونوا  وأن  كالمهم  ينّفذوا  أن  األهل 
للتصّرف السليم، ما خيلق مجااًل لالعتمادّية 
نتعّلم  أن  يمكنن�ا  أنه  خصوًصا  الطرفني  بني 
احرتام بعضنا البعض عن طريق احلفاظ على 

العالقات.  احرتام  يعّلم  ما  وهذا  وعودنا 

اآلخرين  مع  الوالدين  تواصل  أساليب  أما 
قدوًة  فتصبح  بن�اءًة  أم  هّدامًة  أكانت  سواٍء 
للمراهقني، خصوصًا أّن السلوَك السليبَّ الذي 
ال يّتسم باالحرتام يدفع األوالد إىل تكراره ألّنه 
َيرُسخ أكرَث من السلوك اإلجيايّب، ومن السهل 
مراهقونا  يتخذ  عندما  املقابل  يف  به.  التأّثر 
ناضٍج  غرِي  تفكرٍي  على  �ًة  مبنيَّ غريب�ًة  قراراٍت 
ما  وغالبًا  املوقف  يف  األهل  يت�دّخل  أْن  ينبغي 
أن  يدركون  ألنهم  باالرتي�اح  املراهقون  يشعر 

يفعلونه. ما  يعرفون  والديهم 

تطورّيٌة  عمليٌة  هي  التعّلم  عملية  إن 
املراهقني  تعليم  فإّن  ولذلك  األمِد،  طويلُة 
على حتّمل املسؤولّية جيب أن خيرج من دائرة 
التحّكم والّسيطرة. وحتّمُل املسؤولية هو من 
عالمات النضج اليت تملي مجموعة كبرية من 
السلوكيات بدًءا من التعامل مع األمور المالية 
دفع  وُيعدُّ  الشخصية.  العالقات  إىل  وصواًل 
املراهق إىل املشاركة يف تأدية مشروٍع جماعيٍّ 
اليت  الرياضة  أنواع  ممارسة  أو  املدرسة  يف 
مع  والتعامل  للتشبيك  فرصة  فرقًا،  تتطلب 
أّن  يب�دو  وقد  الفردية.  عن  واالبتعاد  اآلخرين 
باملراهق يشٌء  الغرفة اخلاّصة  طلَب تنظيف 

يتحملها. مسؤولية  أول  لكنه  عابٌر 

العادات  من  جوٍّ  يف  املراهقون  عاش  إذا 
الصحّية فسيعتنون بأجسادهم، عندما يكون 
املراهقون  يت�أثر  صحّيًا  نظامًا  يتبعون  األهل 
بهذا النمط ويصبحون أشخاصًا مسؤوليني، 
ومدركني ألهمّية أْن حيظوا بصحٍة جيدٍة، اليت 
بدورها تؤثر على أدائهم اليويّم واملجتمعّي. هم 
بأنفسهم  صيحٍّ  إحساٍس  تنمية  إىل  حيتاجون 
مثل  سيئ�ٍة  صحيٍة  بعاداٍت  سيتعّلقون  وإال 
التدخني. وليست الصحة اجلسدّية وحدها 
النفسّية  الصحة  أيضًا  بل  األهل  مسؤولّية 
إذا  أنه  خصوصًا  باملساندة  تتجّسد  اليت 
عاش املراهقون يف جوٍّ من الدعم فسيكونون 

إجيابيني. أشخاصًا 

يف  املراهقون  عاش  إذا  أما 
فسيشاركون  اإلبداع  من  جوٍّ 
وتطّلعاتهم  بهويتهم  اآلخرين 
لذلك  احلياة.  يف  وفلسفتهم 
احلسَّ  األهل  يدعم  عندما 
كان  إن  ألوالدهم،  الفينَّ 
عب  يظهر  الفين  احلس  هذا 
التصوير  أو  بالرسم  أو  األزياء 

املراهق  حنوها  يميل  هوايٍة  أيِّ  أو  الفوتوغرايف 
عن  للتعبري  فرصًة  بإعطائه  يقومون  فإنهم 
هوّيت�ه اليت تمزّيه أمام اآلخرين وجتعله فريدًا 

مجتمعه. يف 

جوٍّ  يف  املراهقون  عاش  إذا  النهاية  ويف 
حُيّبون.  كيف  فسيتعّلمون  االهتمام  من 
عن  للّتعبري  خطوٍة  أهّم  هو  واالهتمام 
ُيعّلموا  أن  األهل  أراد  إذا  ولذلك   . احلبِّ
أوالدهم كيف حُيّبون أنفسهم وكيف حُيّبون 

اتصال  على  دائمًا  يبقوا  أن  عليهم  اآلخرين 
وأن  خاّصًا  وقتًا  ُيعطوهم  وأن  أوالدهم  مع 
يوفروا  وأن  الكافية  بالرعاية  حُييطوهم 
حيصل  عندما  ألنه  لالستماع،  أوقاتًا  لهم 
عندها  احلّب،  من  كاٍف  قدٍر  على  املراهق 
واحلّب  حوله.  من  حيبَّ  أن  يستطيع  فقط 
حيّبون  ما  ألوالدنا  نشرتي  أن  فقط  يعين  ال 
وأن نليّبَ لهم كل احتي�اجاتهم بل يعين أيضًا 
إطالق  وعدم  هم  كما  وتقّبلهم  مرافقتهم 
األمَل  وإعطاَءهم  عليهم   مسَبقٍة  أحكاٍم 
ينطلقوا  كي  اإلجيابّي�َة  عاِت 

ّ
والتوق والدعَم 

سليمٍة.  مجتمعاٍت  بن�اء  حنو 

ماجستري  علوم اإلعالم واالتصال
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