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بي  والتواصل  الكوني�ة  القرية  عالم  يف 
أّن  األوىل  للوهلة  يب�دو  القارات،  عرب  األفراد 
احلديث عن سبل تعزيز التواصل والعالقات 
ضعف  ثّمة  فهل  مستهجن.  أمر  االجتماعّية 
يف العالقات االجتماعّية عند الشباب فعاًل؟ 
وماذا عن شبكة العالقات اليت ينسجونها عن 

طريق عشرات مواقع التواصل؟

اليت  األسئلة  عشرات  إىل  السبحة  ّر 
ُ

وجت
يف  معاجلتها  يسعنا  ال  نقاشات  أمام  تضعنا 
الشباب  واقع  إىل  نتعّرف  ولكي  املقال.  هذا 
االجتماعّية]1]،  العالقات  مع  تعاملهم  يف 
يمكنن�ا البدء من نقطة معيارية وهي مهارات 
االجتماعّية،  العالقات  نسج  يف  الشباب 
االجتماعّية  الشبكات  على  واملحافظة 
صلة  من  ابت�داًء  االفرتاضّية،  وليس  الواقعية 
والعائلّية،  األسرّية  املؤّسسة  داخل  الرحم 
وصواًل إىل عالقات الصداقة والزمالة والعمل 
املختلفة،  االجتماعّية  بالفئات  واالهتمام 

وخاّصة املستضعفة واملهّمشة.

يف  صعوبة  جيد  ال  االجتماعّي  الباحث  إّن 
على  تدّل  عديدة،  علمّية  مؤشرات  رصد 
التواصل  يف  الشباب  فئة  مهارات  تراجع 

1- العالقات االجتامعيّة متثّل الروابط والتفاعالت املتبادلة بني أفراد املجتمع.

ذلك  ويظهر  بهم]2]،  املحيطي  مع  السليم 
العنفية،  األساليب  طغيان  خالل  من  جليًا 
آراء  تقّبل  وصعوبة  االحرتام،  قيمة  وتراجع 
اآلخرين، وضعف مهارات اإلنصات، وغريها 
عالقات  لنسج  منها  بّد  ال  اليت  املهارات  من 

اجتماعّية سليمة ومستدامة مع املحيط.

وقد ُيقال: لماذا الرتكي على تعزيز العالقات 
االجتماعّية؟ وما هي أهّميتها يف عالم تسوده 

الزنعة الفردّية؟

 اإلجابة عن هذا التساؤل تكمن يف تفّحص 
أحوال املجتمعات اليت تراجعت فيها الصالت 
من  التصّدع  ذلك  أفرزه  وما  االجتماعّية، 
وأمراض  وقلق  شريف،  غري  وتن�افس  بغضاء 

نفسّية... والحئة األضرار طويلة جدًا.

والتعاون  والتواصل  املحّبة  مجتمع  إّن 
اإلسالم  إليه  يدعو  الذي  والتكافل  واإلخاء 
النفسّية  احلواجز  فيه  تتكّسر  مجتمع  هو 
تعاىل:  لقوله  مصداقًا  ويكون  أبن�ائه،  بي 
ُقوا{  َتَفرَّ َواَل  َجِميعًا  هللِا  ْبِل  حِبَ }َواْعَتِصُموا 
أّيها  }يا  وقوله:   ،)10[ اآلية:  عمران،  آل  )سورة 

وجعلناكم  وأنىث  ذكر  من  خلقناكم  إّنا  الناس 

بعنوان  دراسة  منها  املجال،  هذا  يف  امليدانيّة  الدراسات  من  العديد  مراجعة  ميكن   -2

السلويكّ  لإلرشاد  أمان  مركز   ،2015 الثانوينّي«،  للتالمذة  والسلوكيّة  القيميّة  »االتجاهات 

واالجتامعّي.

هللا  عند  أكرمكم  إن  لتعارفوا  وقبائل  شعوبًا 
أتقاكم{ )سورة احلجرات، اآلية: ]1(.

اجتماعّية  عالقات  شبكة  ننسج  عندما 
فإّنن�ا  والرتاحم،  التواّد  على  تقوم  متين�ة 
واحلماية  االجتماعّي  األمان  تعزيز  يف  نسهم 
املنّظمات  وراءها  تلهث  اليت  االجتماعّية 
الدولّية حالّيًا]]]، بعد ما خّلفته حالة الوهن يف 
صعيد  على  مآٍس  من  االجتماعّية  العالقات 
العالم...»َمَثُل املؤمني يف تواّدهم وتراحمهم 
عضو  منه  اشتكى  إن  الواحد،  اجلسد  كمثل 

تداعت سائر األعضاء بالسهر واحلىم«]4].

االجتماعّية  العالقات  أهّمّية  بي�ان  إّن 
السليمة وجدواها، يعّد خطوة مهّمة يف طريق 
تعزيزها، فإذا لم يكن اإلنسان مقتنعًا بإجيابّي�ات 

أمر ما، فإّنه لن يكون مندفعًا حنوه. 

يف  الشباب  من  كبرية  نسبة  أّن  صحيح 
مهارات  إىل  تفتقر  اليوم،  اإلساليّم  العالم 
الروابط  لكّن  االجتماعّية،  العالقات  بن�اء 
زالت  ما  اإلساليّم  العالم  يف  االجتماعّية 
تكتسب أهّمّية خاّصة يف املجتمع ومؤّسساته.

القّوة  نقاط  من  نستفيد  أن  بد  ال  هنا  من 
3-ميكن يف هذا السياق مراجعة األدبيّات العامليّة املتعلّقة مبصطلح الحامية االجتامعيّة، 

والحيّز الذي يأخذه من الدراسات واألبحاث واملشاريع الدوليّة.

4- ابن حنبل، أحمد: مسند أحمد، ج4، ال ط، دار صادر، بريوت، ال ت، ص270.

د. سحر مصطفى

 لمساندة الشباب 
ً
معا

في رحلتهم االجتماعية
ـ  أستاذة جامعية ـ لبن�ان
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نساند  حىت  الثغرات،  معاجلة  على  ونعمل 
عالقات  لشبكة  بن�ائهم  رحلة  يف  الشباب 
اجتماعّية سليمة وصحيحة، تكون وقاية لهم 
من الوقوع يف براثن العزلة والقلق واالكتئ�اب 
العصر  أمراض  من  وغريها  اإلنرتنت  وإدمان 
يعيشه  الذي  احلايل  باالغرتاب  املرتبطة 

األفراد عن محيطهم ومجتمعهم.

وقبل طرح مقرتحات تفصيلّية تساعد يف 
الشباب،  عند  االجتماعّية  العالقات  تعزيز 
ال بّد من تدريبهم على مجموعة من مهارات 
ومنها  عام،  بشكل  اإلنسايّن  التواصل 
األفكار  طرح  وحسن  الفّعال،  اإلصغاء 
واحلوار، وتعزيز قيمة االحرتام وتقّبل اآلخر، 
ونب�ذ التكرّب والتعايل.. .وغريها من املقّدمات 
على  الفردّية  إمكاناتهم  لتعزيز  الضرورّية 

االخنراط يف احلياة العاّمة.

ثم يمكنن�ا تقديم مجموعة من االقرتحات 
العملّية عن طريق تقسيم ميادين العالقات 

االجتماعّية على الشكل اآليت:

أواًل: العالقات األسرّية:

اإلنسانّي�ة،  العالقات  مهد  هي  األسرة 
األساسّية  املهارات  األفراد  يكتسب  فيها 
داخلها  وتتنوع  املحيط.  مع  للتواصل 
واألخّوة،  الزوجّية  عالقة  بي  الروابط 
األسرة  خالل  من  )القرابة(  الدم  وروابط 
األسرّية  العالقات  شبكة  وتت�أثر  املمتّدة]1]. 

بمجموعة من العوامل، منها:

ـ ثقافة الوالدين ومدى امتالكهما ملهارات 
التواصل.

الفّعال  التواصل  بتعزيز  األهل  اهتمام  ـ 

1- األسة التي متتد خارج األم واألب واألخوة، واملكونة من األجداد واألخوال واألعامم 

وأبناهام، ما يطلق عليهم األرحام....

الكايف. الوقت  وإعطائهم  األبن�اء،  مع 

األقارب  على  النواتّي�ة]2]  األسرة  انفتاح  ـ 
واهتمامها بتعزيز صلة الرحم.

املناسبات  إحياء  على  احلرص  مدى  ـ 
األسرّية بشكل مشرتك.

األسرية  الروابط  تعزيز  سبي�ل  ويف 
من  بمجموعة  القيام  يمكن  وتمتينها، 
وتغيري  بالتثقيف  بعضها  يتعّلق  األمور، 
بعض  توضيح  أو  املغلوطة،  األفكار  بعض 
الشباب،  أذهان  يف  املشّوشة  االعتقادات 
ويتعّلق بعضها اآلخر بإجراءات عملّية تعّزز 

يف  اجلّيدة  التواصلّية  السلوكّيات 
مجال األسرة. نذكر منها:

على  املختلفة  اإلعالم  وسائل  يف  الرتكي  ـ 
أهّمّية األسرة، وخاصة يف ما يرتبط بالعالقة 
مع الوالدين اليت جعلها هللا سبحانه وتعاىل 
على درجة كبرية من األهّمّية، كما برز اهتمام 
والدينّي�ة  واالجتماعّية  التربوّية  اجلهات 

بت�أصيلها.

ـ       تفسري معىن العقوق للشباب ومصاديقه.

2- األسة املؤلّفة من الزوجني واألبناء.

املختلفة  واجلمعّيات  الهيئ�ات  تشجيع 
بتعزيز  املتعّلقة  األنشطة  تكثيف  على 
املثال:  الروابط األسرّية، ومنها، على سبي�ل 
احتفالّيات  خالل  من  لألسرة  أسبوع  إحياء 
عاّمة، التشجيع على إقامة أنشطة رياضّية 
الذكور،  وأبن�ائهم  اآلباء  بي  جتمع  وترفيهّية 
 25-15 بي  العمرّية  الفئة  ضمن  وخاّصة 
سنة. وكذلك إقامة أنشطة ومسابقات جتمع 
.وغريها  الشابات..  وبن�اتهّن  األمهات  بي 
من األنشطة اليت تسهم يف إحياء العالقات 
وتقّرب  الود،ّ  وتزيد  وتصويبها،  األسرّية 

وجهات النظر بي جيل اآلباء واألبن�اء.

تضرب  اليت  والربامج  النكات  مواجهة  ـ 
صورة األهل واألسرة.

املشكالت  حلّل  واملشورة  الدعم  تقديم  ـ 
أو  واألبن�اء،  األهل  بي  أكان  سواء  األسرّية، 

بي اإلخوة، أو األرحام.

املمتّدة؛  األسرة  مع  العالقات  تعزيز  ـ 
إجياد  على  أنفسهم  الشباب  حيّرض  حبيث 
البيئ�ة اخلصبة واحليوّية مع الدائرة األقرب 
مقابالت  إجراء  مثاًل-  فيمكنهم-  إليهم، 
تعاملهم  طريقة  إىل  للتعّرف  األجداد  مع 
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مواجهتهم  وكيفية  احلياتّي�ة،  األمور  مع 

معاجلة  أو  اجلفاف  قبي�ل:  من  للمشكالت، 

كما  للزواج.  حتضريهم  أو  األمراض،  بعض 

العدد  الجتماع  الشهر  يف  يوم  حتديد  يمكن 

وإقامة  املمتّدة،  األسرة  أفراد  من  األكرب 

سلسلة من األنشطة.

ثاني�ًا: العالقة مع اجلريان:

الذي  الكبري  االهتمام  من  الرغم  على 

واجلريان،  اجلرية  لعالقات  اإلسالم  يوليه 

بل  العالقات،  هذه  يف  تراجعًا  نشهد  لكّنن�ا 

جند يف بعض املدن أّن سكان املبىن الواحد ال 

يعرفون بعضهم. وملعاجلة هذا اخللل يمكن 

القيام بعدة خطوات منها:

ـ تعميم ثقافة حسن الظن داخل املجتمع 

على  أخاك  »احمل  قاعدة  على  اإلساليّم، 

سبعي محمل حسن«.

الغيب�ة  وأجواء  اإلشاعات  محاربة  ـ 

والنميمة اليت تبّث أجواء الشحن والبغضاء 

بي الناس.

مع  العالقات  أهمية  على  التثقيف  ـ 

اجلريان، ومدى الفائدة اليت حيّصلها األفراد 

واملجتمع من تعزيز هذه العالقات]1].

األهلّية  األطر  بعض  تشكيل  إىل  اللجوء  ـ 

على غرار العديد من التجارب العاملّية، واليت 

كان العالم اإلساليّم سّباقًا إليها يف ما مىض، 

1 - ميكن يف هذا املجال االستعانة بالرصيد الغنّي من األحاديث النبويّة الرشيفة، وسرية 

أهل البيت )ع(، يف هذا املجال.

مثل: جلان األحياء وجلان البن�ايات يف املدن.

بي  اجلماعّية  املشاريع  بعض  تعزيز  ـ 

يّح،  أفضل  مسابقات  خالل  من  اجلريان، 

أو قرية نموذجّية، حيث يشرتك اجلريان يف 

أعمال حتسي قريتهم أو جتميل حّيهم.

ـ إحياء املناسبات الدينّي�ة بشكل جماعّي، 

من قبل اجلريان، مثل: اإلفطارات املشرتكة 

وتوزيع  اليّح  تزيي  أو  رمضان،  شهر  يف 

احللوى يف األعياد.

والسؤال  اجلريان  تفّقد  على  التشجيع  ـ 

أهّمّية  إبراز  على  والعمل  أحوالهم،  عن 

الزتاور، ونشر آداب الزيارة.

اجلريان  مساعدة  فكرة  إحياء  إعادة  ـ 

جين  أو  املنازل،  بن�اء  أعمال  يف  لبعضهم 

املحاصيل الزراعّية وغريها، واليت كان يطلق 

عليها سابقًا اسم »الَعْونة«]2].

والفئات  الرفاق  مع  العالقة  ثالثًا: 
االجتماعّية اخلاّصة]]]:

لطالما كانت جماعة الرفاق من اجلماعات 

املؤّثرة يف حياة الشباب، حىت قيل: »قل يل من 

تعاشر أقل لك من أنت«. واهتّمت املنّظمات 

وكيفية  األقران،  جبماعات  سيم  بما  والدول 

رفع  يف  يسهم  بما  منها  واالستفادة  توجيهها 

عالقاتهم  تعزيز  خالل  من  األفراد  مستوى 

2-من فعل أعان.

أصحاب  وعوائلهم،  الجرحى  الشهداء،  عوائل  وعوائلهم،  األسى  بهم  نقصد   -3

االحتياجات الخاّصة...

جماعات  شهدت  لكن  ممّيزين]4].  بأقران 

لصالح  ملحوظًا  تراجعًا  مؤخرًا  الرفاق 

مواقع  طريق  عن  االفرتاضّية،  املجموعات 

حّي  على  استولت  اليت  الرقيّم،  التواصل 

كبري من هذه العالقات، وذلك على حساب 

أت  أّنه  من  الرغم  على  الواقعّية،  العالقات 

مكّماًل وليس بدياًل يف بعض األحيان.

العالقات  جدلّية  يف  اخلوض  عن  وبعيدًا 

الرتكي  املهّم  من  فإّن  التواصل،  مواقع  عرب 

على األنشطة اليت تعّزز العالقات اإلجيابّي�ة، 

وبعض  النابي�ة  واأللفاظ  العنف  وترفض 

مجموعات  بي  اخلاطئة،  السلوكّيات 

العمل  على  الرتكي  خالل  من  الشباب، 

األنشطة  يف  االخنراط  وتشجيع  الكشفّي، 

التطوعّية.

الشبابّي�ة  للمبادرات  املجال  فتح  ـ 

اجلماعّية.

ترعى  اليت  باملؤّسسات  الشباب  ربط  ـ 

األيت�ام  وكذلك  واجلرىح،  الشهداء  عوائل 

االحتي�اجات  وأصحاب  واملسني،  والفقراء 

يف  اخنراطهم  على  والتشجيع  اخلاّصة، 

خدمة هذه الفئات.

القضايا  عن  الدفاع  على  التشجيع  ـ 

االجتماعّية  الفئات  ومناصرة  املحّقة، 

يتعّرضون  الذين  واملستضعفي  املهّمشة، 

للحصار والتجويع.

4- ميكن يف هذا املجال مراجعة العديد من املشاريع الدوليّة يف عّدة دول عربيّة وإسالميّة، 

حول الرتبية باألقران، وموجهة العنف من خالل تعزيز العالقة باألقران وغريها... 
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يف املحّصلة ال بّد من العمل 

وتنمية  الشباب،  مساندة  ىلع 

ال  حتى  لديهم،  االجتماع  حّب 

ينكفؤوا عن التواصل الحقيقّي 

مع العالم الواقعّي ويستعيضوا 

عنه بتواصل افتراضّي ال ُيسمن 

وال يغني من جوع، تحت وطأة 

التواصل،  يف  مهاراتهم  ضعف 

النزول  من  مخاوفهم  وتنامي 

إلى الحياة الواقعّية، واالصطدام 

تفرضها  وعراقيل  بعقبات 

تعقيدات العالقات االجتماعّية.

مع الشباب
العــدد 5 ـ ربيع 2019

25 ملف العدد


