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يمكن  ال  الشباب،  عن  احلديث  عند 

معّين�ة  عمرّية  مرحلة  على  االقتصار 

إّنما  بعدها،  أو  قبلها  عما  مبتور  بشكٍل 

للمستقبل،  أسس  عن  احلديث  جيب 

اليت  الشخصّية  مالمح  فيها  تتكّون 

به  واألخذ  املجتمع  بن�اء  يف  دورًا  ستؤّدي 

حنو الصالح أو الفساد.

يف  الشباب  شخصّية  تتوازن  ولكي 

القيام  حنو  وتن�دفع  العمرّية،  مرحلتها 

بالصالح  أماًل  املجتمعّية،  بمسؤولّياتها 

املنشود، ال يمكن إغفال طبيعة العالقات 

املجتمعّية اليت يمكن أن تسود يف محيطه، 

املساعدة  الشخصّية  بمكّونات  وتغّذيه 

أبرزها  ولعّل  أهدافها؛  حتقيق  على 

الشباب  ينفك  ال  إذ  األسرّية،  العالقات 

ولكنهم  سرهم، 
ُ
بأ الَقْبلي  االرتب�اط  عن 

يعيشون أزمة التكّيف مع هذا االرتب�اط يف 

وأدواته  التطّور  مواكبة  حنو  تطّلعهم  ظّل 

الذات،  وإثب�ات  الطموح  مع  ينسجم  بما 

من جهة، ويف ظل انسالبهم من هويتهم 

الثقافّية أمام مغريات احلداثة والعصرنة 

من جهة ثاني�ة.

سؤال  طرح  إىل  تقود  املقدمة  هذه 

رئيس: ما هي طبيعة العالقة اليت جيب 

ظّل  يف  وأسرهم  الشباب  بي  تسود  أن 

متطّلبات احلياة العصرّية اليت يصوغها 

يمكن  وكيف  ألنفسهم؟  الشباب 

حتصينها يف ظل األخطار املحدقة؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال بشكل واٍف، 

ال بّد من عرض جملة نقاط؛ بدءًا بطبيعة 

مرورًا  وأسرهم،  الشباب  بي  العالقة 

يات،  حتدِّ من  يشوبها  وما  بالتطلعّات 

واملساعدة  الالزمة  احللول  إىل  وصواًل 

لتحقيق الهدف.

أواًل: طبيعة العالقة بني الشباب 
وأسرهم

أّن  مراقب،  أو  متتبع  على  خيفى  ال 

يف  الشاب  يعيشها  اليت  العمرّية  املرحلة 

معالم  من  كثري  فيها  تتبلور  أسرته،  ظّل 

االحتضان  إىل  فيها  وحيتاج  شخصّيت�ه، 

ومغرياته،  الواقع  حتّديات  أمام  األوسع 

األحاسيس  تطّور  من  حالة  يعيش  فهو 

والرويّح،  اجلسدّي  والنمّو  والغرائز 

إليه،  بالنسبة  جديد  عالم  حنو  وخيطو 

به  واملحيطون  األهل  جيهل  ما  وغالبًا 

أو  اجلديد،  االنتقال  أو  التحّول  هذا 

ما  ألمره،  يهتّمون  ال  لكن  يعلمون  أّنهم 

والوحدة،  بالعزلة  للشعور  الشاب  يدعو 

يكتشفه  كبريًا  عالمًا  يواجه  أّنه   وبما 

للدليل  حباجته  يشعر  فإّنه  األوىل،  للمّرة 

واملؤّسسات  الفكرّي،  والعون  واملرشد 

اليت ينبغي أن تعطيه الوقت الكايف الذي 

الشباب  ثروة  تتمظهر  لذا  إليه]1]؛  حيتاج 

والتجارب  واالستعدادات  القدرات  يف 

واملحاوالت الدؤوبة الحتالل موقع متمّي 

ينسجم مع الطموح.

هذا التوصيف الدقيق يلقي 
باملسؤولّية على املحيط املجتمعّي 

1- يراجع: الشباب ذخرية اإلسالم: من إصدارات مركز نون للتأليف والرتجمة، ط1، 

جمعيّة املعارف اإلسالميّة الثقافيّة، بريوت، 2003م، ص 10.

د. علي كرّيم

العالقات األسرية
بي�ن التحّديات المعاصرة 

والواقع المنشود
أستاذ جامعي ّومدير الدراسات  امليدانّي�ة 

يف مركز األحباث والدراسات التربوّية- لبن�ان

ملف العدد
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األقرب 

وهو 

]األسرة]، 

إذ يمكن 

من خاللها 

بن�اء الشخصّية 

املتوازنة واملتفاعلة 

بإجيابّي�ة عالية مع 

محيطها. لذا ال بد من 

التعامل مع األمر انطالقًا 

من بعدين]1]:

األول: من األسرة باجتاه 

األبن�اء، وهنا حتضر جملة من 

املقّدمات املساعدة على عالقة 

سوية، منها:

ـ التعامل مع االبن، كصديق يمكن 

محاورته واألخذ برأيه.

ـ اإلشراف على النشاطات والعالقات 

دون تدّخل يف اجلزئّي�ات والتفاصيل.

ـ تدريب األبن�اء على التنظيم والرتتيب 

يف أمورهم اخلاّصة لتعويدهم على 

االستقاللّية.

ـ تشجيعهم على القيام بكل ما يمكن أن 

يب�ادروا إليه ضمن احلدود املشروعة.

بريوت،  الهادي،  دار   ،1 أو تيضء، ط  تحرق  الشباب شعلة  نعيم:  قاسم،  يراجع:    -1

2007م، ص 95-89.

الكتشاف  التجربة  على  حتفيهم  ـ 

قدراتهم وتكليفهم باملسؤولّية على ضوئها.

ـ االبتعاد عن املقارنة سواء بتجربتهم )أي 

األهل( أو بتجارب اآلخرين.

بي  ما  التعامل  منهجّية  يف  االنسجام  ـ 

األبوين دفعًا للتميي أو املقارنة.

فهناك  َسِرهم، 
ُ
أ باجتاه  األبن�اء  من  الثاين: 

االنطالق  الشباب  على  قواعد  املقابل  يف 

منها النتظام عالقاتهم األسرية، منها:

من  هم  األهل  أن  نظرة  عن  االبتعاد  ـ 

من  شيئ�ًا  يفهمون  ال  وأّنهم  القديم،  اجليل 

عالم الشباب.

النظر  وجهات  إىل  الدائم  االستماع  ـ 

والتدقيق بها قبل احلكم عليها.

الطبيعّي  حجمها  األمور  إعطاء  ـ 

واحلقيقّي، وال تتعّداه إىل حّد يشعر الشاب 

بأّنه الضحّية.

اإلشراف  يف  األهل  بدور  االقتن�اع  ـ 

واملتابعة حرصًا على املستقبل وحتّدياته.

الشاب  من  بمبادرات  ولو  املصادقة  ـ 

نفسه بطلب النصيحة.

األسرة  يف  احلّرّية  هامش  بأّن  االقتن�اع  ـ 

مطلوب، ولكّنه يرتافق مع الزمة العيش معًا.

وملء  والهوايات  النشاطات  ممارسة  ـ 

العيش  مع  يت�الءم  بما  الفراغ،  أوقات 

املشرتك مع األهل.

مالمح  ترسم  أن  يمكن  املقّدمات  هذه 

كما  األسرة  حتتاجها  اليت  السوّية  العالقة 

حيتاجها الشاب، ويمكن االنطالق منها حنو 

النقطة الثاني�ة.

العصرّية  الشباب  تطّلعات  ثاني�ًا: 
وحتّدياتها

التطّلع  من  حالة  اليوم  الشباب  يعيش 
حنو احلضور واملشاركة وإثب�ات الذات على 
يواجهونه  ما  ظل  يف  ولكن  صعيد،  من  أكرث 
من عقبات تفرض حضورها، ينعكس األمر 

حتّديًا يف مسار التميُّ الذي يطمحون إليه.

مع  يت�الءم  بما  التحّديات  ولتشخيص 
تعيي  من  بّد  ال  املناسب،  املنهيّج  العرض 
ونكتفي  فيها،  حتضر  أن  يمكن  اليت  األبعاد 

باإلشارة إىل بعضها:

الشباب  يعيش  الدييّن:  املستوى  على 
بشكل عام رغبة يف التعّرف إىل كّل ما يمكن 
ويرى  ذواتهم،  يف  الطمأنين�ة  على  يبعث  أن 
ولكن  ذلك،  إىل  السبي�ل  الدين  يف  بعضهم 
يف  وفراغًا  املظهر،  يف  جمااًل  يعكس  الواقع 
اجلوهر؛ إذ يعاين أغلب الشباب من ضعف 
وعلى  الصريح،  التدّين  مستوى  على 
بأمور  والعملّية  النظرّية  املعرفة  مستوى 
والقرآن  باهلل  العالقة  عن  فضاًل  الدين، 

.bالكريم، واألنبي�اء
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على مستوى الهوّية واالنتماء: 
يبحث الشباب عن 

هويتهم وانتمائهم 
بما ينسجم مع 

طموحهم وتطلعاتهم 
دائمًا، ولكّن الواقع يصدم 

الشباب، فيعيش ضعف الشعور 
بالوالء الوطيّن واالنصهار ضمن املجتمع 

ة يف إطاٍر 
ّ
األوسع الذي يضم أبن�اء الوطن كاف

من املواطنة واملساواة.

اكتفاء  حنو  الشباب  يرنو  االقتصادّي:  املستوى  على 
اقتصادّي حيّقق لهم العيش الكريم، ولكن يف ظل أوضاع اقتصادّية 

عاملّية صعبة ومحّلّية أصعب، يعيش حالة اإلحباط، وبعيشها أكرث 
مقّنعة  أم  صرحية  أكانت   سواء  البطالة  معّدالت  بأّن  يعلم  عندما 

باتت تهّدد استقراره املستقبلّي.

بأّن  الشباب  يرى  الذي  الوقت  يف  االجتماعّي:  املستوى  على 
توازنًا  لهم  يشّكل  االفرتايّض(  أو  )الواقعّي  االجتماعّي  حضورهم 
عيش  عن  فضاًل  االجتماعّية،  األواصر  تفّكك  فإّن  الشخصّية،  يف 
حاالت من العزلة والوحدة، وفقدان مستويات من العّفة واحلياء، 

كّلها أمور تعيق تطّلعه حنو األمن االجتماعّي الذي يبحث عنه.

أن  يمكن  عما  والسؤال  البحث  خضم  يف  النفيس:  املستوى  على 
يشّكل حصانة نفسّية، يعيش كثري من الشباب حال من اضطراب 
يف امليول، واستشعار النقص العاطفّي، والبحث عن سبل اإلشباع 
بمعزل عن النت�اجئ واملرتّتب�ات سواء أكانت فردية أم اجتماعّية، فضاًل 

عن االعتداد الزائد بالنفس.

لبن�اء  الشباب  الذي جيهد فيه  الوقت  التعلييّم: يف  على املستوى 
إثب�ات  يف  ورغبتهم  طموحهم  مع  ينسجم  بما  العليّم  مستقبلهم 
الذات، فإّنه يصطدم بالتشتت يف اخليارات والضياع يف تشخيص 

املستقبلّية،  العلمّية  االجتاهات 
أو  للحّظ  األمر  وترك 
الصدفة، نتيجة غياب 
التعلييّم  التوجيه 

الالزم.

هذه التطّلعات وحتّدياتها 
عمومًا، وإن تفاوتت نسبها، حتضر 
على مستوى الشباب، فهي تعطي بارقة 
لدى  هاجسًا  تشّكل  ولكنها  جهة،  من  أمل 
أّن  املراقبي واملهتمي وأصحاب االختصاص، علمًا 
يمكن  ما  ظّل  يف  متيسرة  الواقع  مع  التعامل  على  القدرة 

استغالله من فرص متاحة.

لذا فإّن السؤال األول يطرح نفسه من جديد وبقوة:

وبي  الشباب  بي  تسود  أن  جيب  اليت  العالقة  طبيعة  هي  ما 
الشباب  يصوغها  اليت  العصرّية  احلياة  متطّلبات  ظّل  يف  َسرهم 

ُ
أ

ألنفسهم؟ وكيف يمكن حتصينها يف ظّل األخطار املحدقة؟

ثالثًا: العالقة املنشودة:

جهة،  من  العالقة  يف  ضرورّية  مقّدمات  عن  يكشف  تقّدم  ما  إّن 
املزاوجة  يمكن  فكيف  ثاني�ة؛  جهة  من  عقبات  تشوبها  ومتطّلبات 

بينهما؟

رسم  من  بّد  ال  فإّنه  الشباب،  هم  األساس  املخاطب  أّن  وبما 
مسار العالقة األسرّية وفق ثن�ائّي�ٍة تراعي طريف العالقة؛ لذا يمكن 
النتيجة  إىل  الوصول  يف  تساعد   اليت  القواعد  من  مجموعة  حتديد 

ومنها: املتوخاة، 

التحصني املعريّف والدييّن: وهذه مسؤولّية مشرتكة لكال الطرفي، 
املعرفّية  احلصانة  تكون  أن  يمكن  ما  فبقدر  وأسرهم،  الشباب 
أسرّية  عالقة  بن�اء  سبل  فإّن  وضابطة،  وحاكمة  حاضرة  والدينّي�ة 

سليمة ستكون أفعل وأكرث جناعة. 
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اإليمان بالطاقات والقدرات: بما أّن مرحلة الشباب 

والقدرات  الطاقات  مستوى  على  ثروة  تعّد  العمرّية 

واالستعدادات،  فال بّد من استثمار ُمجٍد وهادف لهذه 

يف  منسجمان  بأنهما  الطرفي  كال  معه  يشعر  املرحلة، 

حتقيق األهداف املنشودة]1].

يف  الهدفّية  قناعة  بن�اء  إن  الصحيح:  املسار  تعيني 

السلوكّيات  مختلف  توجيه  أي  الشباب،  مع  التعامل 

واللهو  العبثّي�ة  من  يعفي  محّدد  هدف  حنو  واألفعال 

يف  يرتبط  األمر  بأن  خيفى  وال  والعمر،  الوقت  وخسارة 

البداية بقدرة األهل على تنظيم أمورهم احلياتّي�ة وفق 

مسارات صحيحة يستطيع أن يستشهد بها الشباب.

الشباب  تهيئ�ة  إّن  املرحلّية:  املسؤولّيات  تعيني 

املجتمع  يف  وناشطة  ومؤثرة  فاعلة  عناصر  ليكونوا 

واقتصادّيًا  وقانونّي�ًا  واجتماعّيًا  دينّي�ًا  إعدادًا  تتطلب 

يف  الالزمة  القابلّيات  لديهم  يوّلد  بما  وسياسّيًا...، 

ضوئها  على  تبىن  بمسؤولّية  احلياة  حتّديات  مواجهة 

املهام الالحقة.

خيلق  أن  يمكن  ما  لعّل  الشباب:  بأمور  العناية 

بأّنهم  إشعارهم  هو  الشباب،  مع  سوية  أسرّية  عالقة 

وشؤونهم  أمورهم  وبأّن  األهّمّية،  من  عاٍل  قدر  على 

كانت  ولو  حىت  ومتابعة،  عناية  محّل  وقضاياهم 

األباء  يستطيع  الوّد،  فلكسب  األهل،  جيل  عن  بعيدة 

واألمهات تكريس جزء من أوقاتهم لالهتمام بأبن�ائهم 

احلضور  على  يقتصر  ال  هنا  واالهتمام  وتوجيههم. 

التشكيالت  مختلف  إشراك  يمكن  بل  فقط،  املباشر 

1- يراجع: القامئّي، عيل: تربية الشباب بني املعرفة والتوجيه، ط 1، مكتبة فخراوي، املنامة،1996م، ص 27.

ملف العدد بقعة
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األحزاب-  اجلمعيات-  )النوادي-  املجتمعّية 

الكشاف- ...(. 

زرع الثقة بالنفس: إّن التأكيد على تعامل األهل 

مع أبن�ائهم الشباب باإلحسان واملحبة واالحرتام، 

على  والقدرة  بالنفس،  الثقة  يمنحهم  بأن  كفيل 

عالقة  وتكوين  األسرة،  مع  الطوعي  االنسجام 

ملؤها التقدير والتآزر على كل ما يمكن أن يصّب 

يف املصلحة األسرّية عمومًا.

أو  أو ييسء  الشاب  الدائمة: قد خيطئ  املواكبة 

بالبن�اء  االكتفاء  يمكن  ال  وعليه  ما،  جرمًا  يرتكب 

التحصينّي�ة، بل حيتاج األمر  املقّدمات  األول وفق 

من   عدد  حبسب  والالفت-  املواكبة،  حسن  إىل 

االعتداءات  أغلب  أّن  العلمّية-  اإلحصائّي�ات 

شراسة  سببها  الشباب   بها  يقوم  اليت  واجلرائم 

الشباب الناجمة عن عدم مراقبتهم وإرشادهم]1].

تساعد  مدخلية  ل  تشكِّ أن  يمكن  األمور  هذه 

مواجهة  يمكنها  سوّية  أسرّية  عالقة  بن�اء  يف 

متطّلبات احلياة املعاصرة. 

النموذج  بن�اء  إعادة  يمكن  ال  اخلالصة،  يف 
المأمول بمعزل عن تشخيص أسس العالقة، 
ومتطّلبات الواقع املباشر؛ ولبن�اء عالقة أسرّية 
سليمة حيتاج األمر إىل تشارك، قد يتحمل فيه 
األبن�اء-  على  ولكن  األكرب،  املسؤولّية  األهل 
أيضًا- أن يهيئوا أنفسهم لدور تكاملّي يتحقق 

من خالله التكامل االجتماعّي املنشود.

1- يراجع: القامئّي، عيل: تربية الشباب بني املعرفة والتوجيه، ط 1، )م.س( ص 32.
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