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ملخص :
مىز ظىىاث ٔابشة وِلى ئمخذاد الخماساث واإلاجخمّاث وجباًً الشوب
والىٍشٍاث ١ان والصا ٥ؤلاوعان مبّث الخٝذم وس٠حزة خُىٍت في الّمشان البؽشي
هادي بها حمُْ اإلاىٍشًٍ ؤلاحخماُِحن الظُما ابً خلذون ومال ٤بً هبي أًً سبىىا
جٝذم اإلاجخمْ وئهبّار الخماسة بّىفش ؤلاوعان مىاـٙت بِىه وبحن الىٜذ واإلاىاسد
اإلاادًت ٠ثالزُت لدؽُ٢ل البّذ الخماسي في ال٢ٙش اإلاّاـش .وجمثُل ؤلاوعان في
اإلاجخمْ ًأخز ِذة معخىٍاث مىز ألاص ٥وفي هزا ٌّخبر الؽباب ؼشٍدت واظّت
وبالٕت ألاهمُت في اإلاجخمْ وأـبذ جٝذم اإلاجخمّاث الُىم ًٝاط بما ًمخل ٤مً
هاجه اإلاادة الشمادًت ممثلت في الؽباب .
ئن ئ٠دعاب الؽباب إلاٝىماث الٙشد الفالح في اإلاجخمْ مً خال ٥ؤلاإلاام باإلاىٍىمت
الُٝمُت ًٙسح اإلاجا ٥أمامهم للمؽاس٠ت اإلاإزشة في جد ُٞٝالخىمُت الؽاملت إلاخخلٚ
حىاهب اإلاجخمْ مْ بُٝت الؽشاةذ ؤلاحخماُِت ألاخشي  ،وهزا لً ًخد ٞٝمالم
ًخم ً٢اإلاجخمْ ب٣ل مإظعاجه ؤلاحخماُِت وِلى وحه الدفىؿ مإظعت ألاظشة
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لهم التي ٌّاهىن منها والتي١مً ئخخىاء الؽباب و٘هم خفىـُاتهم وِالج مؽا
ً
ً وماًىجش ِىه م٥ام ألاوٝاث ألاظشٍت اإلاباؼشة في اإلاٜت الّال٢ا أمام ؼبٝ ِاةٚٝج
. ل٣٠ ْبها وخُمت ِلى اإلاجخمٜاث ظلبُت ِىا١مٍاهش وظلى
،الث الؽباب٢ مؽ،  ألاظالُب الىالذًت،  ألاظشة،  الؽباب: الكلماث املفتاحيت
الخاحاث الاحخماُِت
Summary :
From bygone years, and over the extension of civilizations and
societies, and the divergence of minds and theories, man was and still
is the source of progress and a vital pillar in human development
called for by all social theorists, especially Ibn Khaldun and Malik bin
Nabi, where they linked the progress of society and the resurrection of
civilization with the human element equally between him and time
and material resources as a trio to form the civilization dimension in
Contemporary thought. The representation of the human being in
society takes several levels since eternity, and in this regard the youth
are a wide and extremely important segment in society, and the
progress of societies today is measured by what they possess of this
gray matter represented by the youth.
The youth's acquisition of the characteristics of a good individual in
society through familiarity with the value system paves the way for
them to participate effectively in achieving the comprehensive
development of various aspects of society with the rest of the other
social strata, and this will not be achieved unless society, with all its
social institutions and in particular the family institution, is able to
contain youth and understand their peculiarities. And treating their
problems that they suffer, which are an obstacle to the network of
direct family relationships in the first place, and the negative
manifestations and behaviors caused by them have severe
consequences for society as a whole.
Key words: Youth, family, parenting styles, youth problems, social
needs
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جوطئت عن مصطلح الشباب :
حّخبر معألت لبي اإلافىلخاث مً اإلاعاةل اإلاّٝذة في الّلىم ِامت

وؤلاحخماُِت خاـت وجدذًذ مٙهىم واخذ ألي مفىلح ١ان لشب مً لشوب
الدُا ، ٥وئرا ظلمىا بخّذد الخّاسٍ ٚللمفىلخاث الٌّجي بالمشوسة ئخخال٘ها
وحّاسلها مادامذ جفب في ظُا ٛواخذ ئال أن وحهاث الىٍش جخخل ٚمً باخث
آلخش ومً دساظت ألخشي و٘ ٞماجملُه وبُّت وخفىـُت الذساظت الّلمُت وِلُه
ًم ً٢أن وّشك بّن الخّاسٍ ٚالتي خاولذ أن جٝذم جفىس ممبىه إلاٙهىم
الؽباب مً الىاخُت العىظُىلىحُت ُ٘ما ًلي :
ٌّخبر بيير بوردًو مفىلح الؽباب واظْ وٍفّب لبي خذوده لخذاخلها
مْ باقي اإلاشاخل الّمشٍت ِلى ٔشاس اإلاشاهٝت والؽُخىخت ( Pierre
 ) bourdieu.1984.p143؛ وحؽحر أٔلب الذساظاث التي جىاولذ مىلىُ
الؽباب ئلى حملت مً الخّاسٍ ٚمنها مً هٍش لها ِلى ئِخباسها ؼشٍدت مجخمُّت
راث خفىـُاث ئحخماُِت ومنهم مً هٍش لها ِلى أنها ٘ئت ِمشٍت راث خذود
جمحزها .
ٌّشٗ مٙهىم الؽباب ِلى أهه الذخى ٥في خُاة ال٢باس ( البلىٓ ) مً
خال ٥ئحخُاص اإلاشاخل ؤلاحخماُِت الثالزت اإلاشجبىت باألدواس ؤلاحخماُِت وهي الشخُل
مً ألاظشة ؛ الذخى ٥في الخُاة اإلاهىُت ؛ وحؽُ٢ل الضوححن  .وٍمُ ٚبارشوهز
ً
ٜاةال مً خال ٥حّشٍٙه للؽباب ِلى أن ًمثل وع ٞوٌُٙي ٌعهل ؤلاهخٝا ٥مً أمان
الىٙىلت في الّاةلت ئلى ولُّت ال٢هل في الخُاة اإلاهىُت والضوحُت  ،وألن هزا
ؤلاهخٝا ٥هى ٘ترة جىجش ٘اهه ًمحز بشوماوعُت ٔحر واُّٜت ( اإلاىجىُالضٍذي . 2007 .
ً
ؿ  . ) 183وحعخّمل لٍٙت " الؽباب " أخُاها ٠مشادٗ لل " َٙاإلاشاهٝت " وٜذ
ًىلٝها البّن ِلى الٙترة اإلاخأخشة مً اإلاشاهٝت  ،وٍشي دًبضأن الؽباب هى
9

الذكتور  /مزكمال عبذ الصتار

الجاهب ؤلاحخمايي للمشاهٝت ٘الؽباب ٌؽ٣ل ٘ئت ئحخماُِت خاـت جخمحز ًِ
الجُل الزي وـل ّ٘ال ئلى الىضج الخُٝٝي  .أما جان بيردي الرج ٘اهه ًشي أن
مٙهىم الؽباب أ٠ثر ِمىمُت وهى ًذِ ٥لى العً وَّىي في هٙغ الىٜذ داللت
هٙعُت ئًجابُت .
مً الخّاسٍ ٚالعالٙت الز٠ش ًم ً٢أن وعدؽ ٚخفىـُت هاجه اإلاشخلت ِلى
ئِخباسها وع ٞئحخمايي هىيي ًترحم في خ َٙالىىُ مً خال ٥التزاوج وخ َٙالُٝم
مً خال ٥مماسظت الخىبُْ وخ َٙالبىاء مً خال ٥ج٣ىًٍ أظشة أي أنها جمىلْ
بذوس ّ٘ا ٥مً خال ٥ئخذار الخٕحر والخىىس في أي مجخمْ بُذ أنها ٜذ حعحر ِ٢غ
ً
رل ٤خفىـا مْ اإلاؽ٢الث ؤلاحخماُِت واإلاُّٝاث لهاجه الٙئت أو اإلاشخلت ُ٘فبذ
الؽباب أداة حُِّ ٞملُت الخىبُْ ؤلاحخمايي وِامل مإزش في لّ ٚالُٝم وهى
ماًإ٠ذه ِالم ؤلاحخماُ الٙشوس ي Edgar morinخُىما ٌؽحرللؽباب ِلى أهه
ً
الخلٝت ألالّ ٚفي الخماظ ٤ؤلاحخمايي وهى ٔالبا ماًذسط و٠أهه ًيخمي ئلى ِالم
مٕل ٞأي ٙ٠ئت مّضولت في اإلادُي ؤلاحخمايي  ،ئر حِّؾ أصمت خادة في الؽٕل
والخ٣ىًٍ وؤلاهذماج ؤلاحخمايي.
٠ما جمُ١ ٚل مً  Françoise doltoو  ًِJeanine de rabertieالؽباب
بالٝى ... " ٥ئهىا ال وّترٗ لهم باظم أو بلٝب أو بىحه  ..ئنهم مٙشد وحمْ خحن
ًمشون أو ًخىٜٙىن أو ًىدؽشون أو ًخدذزىن أو ٌّض٘ىن  ..مهما ّ٘لىا هىا٘ ٟجىة
جدُي بهم مباؼشة وحّضلهم  ..اإلاذًىت جخؽاهم  ..ألاظاجزة ًخا٘ىن منهم وألاولُاء
٠زل. p8 (.٤

 .)Jeanine de rabertie -Françoise dolto.اإلاجخمْ

ًدب الؽباب وٍخاٗ الؽبان وال٢هىٌ ٥عٝىىن ِلى الؽباب مخاو٘هم وبالخالي
ًدىلىنهم ئلى مشآة ِا٠عت لدُبت أملهم "
ِلى ٔشاس ماظب ٞهىا ٟمً الخّاسٍ ٚمً خاولذ جٝذًم لبي إلافىلح الؽباب
ً
بُّذا ًِ البّذ ؤلاحخمايي وهاجه اإلاشة مً صاوٍت الٙئت الّمشٍت ئظدىادا ً إلاإؼش
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العً وفي هزا الفذد ًشي كينصون أن مفىلح الؽباب ًٝفذ به ألا٘شاد الزًً
ًذخلىن مشخلت آخشي مً مشاخل همىهم جلي مشخلت اإلاشاهٝت وحعب٘ ٞترة الشؼذ ،
٘الؽباب في هٍشه ًبذأ بنهاًت اإلاشاهٝت أي في خذود آواخش الّٝذ ألاو ٥وجيخهي في
العىىاث ألاولى للّٝذ الثالث .
أما ًِ خذود هاجه الٙئت مً الىاخُت الّمشٍت ٘هى آلاخش ًخخل ٚمً مجخمْ آلخش
ً
مثال ًدذدون
ومً بِئت آلخشي هدُجت حؽابِ ٤ذة مدذداث ٘ ،خبراء الُىهِع٣ى
الٙئت الّمشٍت الؽباهُت بحن الدامعت ِؽش  15ظىت والشابّت وِؽشون  24ظىت
مً الّمش البُىلىجي ( مها الضخلى .ٛد.ط.ن  .ؿ ٔ .) 44حر أن هزا اإلاّىى لِغ
ً
زابذ باليعبت لذو ٥الّالم ٘مثال الٙلبحن جدفش الٙئت الّمشٍت الؽباهُت بحن  15ئلى
 30ظىت وفي با٠عخان مً  10ظىىاث ئلى  25ظىت و٠مٙاسٜت جاًالهذا حّخبر العىت
ألاولى مً خُاة ؤلاوعان هي الخذ ألادوى لٙئت الؽباب التي جٝابل  25ظىت ٠دذ
أٜص ى .
ِلى ٔشاس رلً ٤دذد علي الحواث مشخلت الؽباب بحن ظً  15ظىت و30
ظىت ومحزها ئلى معخىٍحن مشخلت ؼبابُت مب٢شة (  20-15ظىت ) ومشخلت ؼبابُت
مخأخشة ( 30-20ظىت ) و١ل مً اإلاعخىٍحن ًخمحز ًِ آلاخش بفٙاث خاـت به.
-2

الحاجاث الصوشيولوجيت للشباب :
ًٝفذ بمفىلح الخاحت " ؼّىس الٙشد بىٝق ش يء أو ٘ٝذاهه ِ٘ ،ععى في

ولبه لُذْ٘ ًِ هٙعه الؽّىس بالدىش أو ًد ٞٝلها سٔبتها في الخفىِ ٥لى
ماجىلبه أو جمُل ئلُه " وحّخبر الخاحت أظاط مؽ٢الث الخ ُٚ٢التي جىاحه
ؤلاوعان في مخخل ٚمشاخل ِمشه ال ظُما مشخلت الؽباب ٘الصدفُت ال ًخدٞٝ
لها الخىا٘ ٞالاحخمايي ئال ئرا أؼبّذ هزه الخاحاث والتي هز٠ش منها :
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الذكتور  /مزكمال عبذ الصتار

 .1.2الحاجت الزوحاهيت:
ٌععى الؽباب في ج٣ىًٍ البّذ الشوخاوي والّٝاةذي والنهل مً ِلىمه
ومّاس٘ه مً خال ٥ؤلاخخ٣ا ٟباإلاإظعاث الذًيُت اإلاؽُذة في اإلاجخمْ ومارل٤
ببُّذ ًِ الٙىشة التي حبل ِليها ؤلاوعان ٘الؽاب مىز أن ً٢خمل هضجه الّٝلي
وٍمىلْ بمٝىماث الٙهم والخدلُل والخٙعحر وسبي الٍىاهش مً خال ٥الخأمل
البعُي والّمُ ٞفي ٜذسة الدالِ ٞضوحل  .وألن الؽباب ًمخاصون بأخاظِغ
مشهٙت وِىاو ٚحُاؼت ٘انهم أٜشب مً الّٙل الخّبذي وواِت هللا ِضوحل إلاا
ًى٘شه لهم مً ساخت هٙعُت ٠ما هالخَ أن الؽباب ٌعّىن حاهذًً ئلى اإلابادسة في
الّٙل الخىىيي الزي ٌّمل ِلى جٝىٍت الّالٜاث ؤلاحخماُِت وَّمُٜ ٞمت ألاخىة
والخالخم و١ل هزا ٌؽحر ئلى مُل الؽباب ئلى الخاحت الشوخاهُت مً حّبذ وجذًً
وفي هزا حؽحر بّن الذساظاث الىٙعُت الاحخماُِت ئلى أن ٠ال الجيعحن ًمُلىن
ئلى الخذًً وئن ١ان بذسحاث مخٙاوجت حّضو إلاجمىِت مً ألاظباب ( ِبذ الّضٍض
الىُٕمص ي . 1994 .ؿ ) 39
 .2.2الحاجت إلى إلاحتواء:
جخممً هاجه الخاحت الخب وؤلاخترام والخٝبل ؤلاحخمايي ٘ ،مىلب الؽاب
ألظشة جدخىٍه ومجخمْ ًخٝبله مىلب ملح ال ًم ً٢ججاهله وٍخم مً خال٥
الخفىِ ٥لى الشلا واإلادبت والخٝذًش مً آلاخشًٍ  ،وٍ٢شه أن ٌعتهان به أو أن
ً٣ىن مدل جٝضٍم وسدشٍت مً آلاخشًٍ وهزا ألامش ٌّاوي مىه ٠ثحر مً ؼبابىا الُىم
ً
الظُما روي ؤلاِاٜاث و٠زا ممً ال ًمل٣ىن م٣اهت ئحخماُِت هٍشا لخذوي معخىاهم
الذساس ي أو إل٘خٝاسهم آلُاث الخٙاِل مْ آلاخشًٍ  .وهىا وحب ئؼباُ الؽاب
لخاحت ؤلاخخىاء والٝبى ٥ختى ٌعخىُْ هى بذوسه أن ًخٝبل آلاخشًٍ وٍخٙاِل مّهم
( مدمذ العُذ مدمذ الضِبالوي  . 1998 .ؿ .) 8
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 .3.2الحاجت إلى جحليم الذاث :
ئن الععي إلزباث الزاث وجدُٝٝها مىىه باإلوعان مىز وّىمت أٌا٘شه
٘هى ال ًٙخأ مً الُٝام بىٌُٙت ختى ًيخٝل ئلى آخشي ومً مى ٜٚآلخش وٍماسط في
رل ٤ألادواس اإلاىاظبت واإلاخىّٜت مىه مً أحل حزب ئهدباه آلاخش والٍٙش بم٣اهت
مهمت ماًجّله ٌؽّش ئصاء رل ٤بالُٝمت وألاهمُت أو ماًىلِ ٞلُه بخد ُٞٝالزاث .
ومشخلت الؽباب حّذ أبشص مشاخل خُاة ؤلاوعان مً خُث هزه الخاحت
ً
وٍفل ٘يها جد ُٞٝالزاث وؤلاِتراٗ بها ئلى ٜمخه خفىـا مْ ماجدمله هاجه
اإلاشخلت مً مٝىماث ومإهالث ِلى ٔشاس اليؽاه والخُىٍت وجىىُ اإلاّاسٗ وؤلاإلاام
بّىاـش الخُاة والبدث في ١ل ماهى حذًذ وجٙجحر اإلاىاهب والىاٜاث ال٣امىت
والثٝت في الىٙغ ؤحرها مً الؤلظباب التي حّضص جد ُٞٝالزاث في الىظي
ؤلاحخمايي ٘ ،الخاحت ئليها مىلب هٙس ي وئحخمايي جيبْ مً داخل الزاث وج٣ىن
مذِىمت بالخدىالث الّمىٍت واإلاّشُ٘ت وؤلاهّٙالُت والتي جٍهش حلُت خُىما جترحم
مً خال ٥ألادواس ؤلاحخماُِت( مدمذ خامذ الىاـش  . 1997 .ؿ .) 49
 .4.2الحاجت إلى إلاشتلالليت:

ً
حّخبر الشٔبت اإلالخت لئلظخٝال ٥وج٣ىًٍ أظشة بُّذا ًِ الخماًت وؤلاخخىاء

الىالذي واخذة مً أبشص اإلاىالب اإلالخت إلاشخلت الؽباب ّٙ٠ل ئمبرًٝي لفىس
ؤلاهذ٘اُ والخشٍت التي جمثل ؼّاس أٔلب الؽباب  ،ولّل هاجه الخاحت جمثل داْ٘
لذي الؽاب لئلِخماد ِلى هٙعه بذ ٥أظشجه وِذم جدُٝٝها ٜذ ًٍهش بأهماه
ظلىُ٠ت مُّىت جدمل في لمىُتها ؤلاظخٝاللُت وأمثلت رل ٤الٍٙش بٕش٘ت خاـت
وجممُت أٔلب الىٜذ بها ٠ما هالخَ ِىذ بّن ألاظش ج٣ىًٍ الؽاب إلاجز ٥خاؿ
به داخل اإلاجز ٥ألاظشي ٠أن ٌعخدىر ِلى أخذ وىاب ٞالع ً٢في ـىسة ؼ٣ل مً
أؼ٣ا ٥ؤلاظخٝاللُت ًِ ألاظشة .
11
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 .5.2الحاجت إلى املكاهت إلاجتماعيت:
ًخىلب جد ُٞٝالزاث في اإلاجخمْ أو في الىظي ألاظشي مً وشٗ الؽاب
ُٜامه بجملت ألادواس والىاحباث اإلاى١لت له والتي ال جخأحى دوهما الٍٙش بم٣اهت
ئحخماُِت هاجه اإلا٣اهت التي جٍهش أهمُتها مً خال ٥جٝذًش آلاخشًٍ له  ،لزلٌ ٤ععى
مٍّم الؽباب ئلى ئ٠دعاب ئخترام آلاخشًٍ وئعجابهم ًِ وشٍ ٞالُٝام بعلىُ٠اث
ٌّخٝذ بأهه ًدىص بها ِلى ئعجابهم وسلاهم  .ومً زم ٘ؽّىس الؽاب بالخٝذًش
وئخعاظه بأن بُئخه ؤلاحخماُِت جبإوه م٣اهت ئحخماُِت مىاظبت لىمىه وئدسا٠ه لها
جأزحر بالٖ ألازش ِلى شدفِخه وظلى٠ه ًذّ٘ه ئلى الّمل لفالح مجخمّه ٠ما
ًذّ٘ه ئلى ئمخثا ٥ألاخال ٛالعاةذة في مجخمّه .
 .6.2الحاجت إلى جماعت الزفاق :
حّخبر حماِت الش٘ا ٛواخذة مً أهم مإظعاث الخيؽئت ؤلاحخماُِت وحعش
ٌّبر بىاظىخه الىٙل مً أظشجه ئلى مجخمّه ٘هي اإلادخمً ألاو ٥بّذ ألاظشة وفي
ً
هزا ًخم ئخخُاس حماِت أٜشان الىٙل مً وشٗ ألاظشة وجذسٍجُا ًفبذ ؤلاخخُاس مً
ـالخُاث الؽاب (ِذهان العبُعي . 1998 .ؿ ٘ .) 104هى الزي ًٝشس مً
ًفاخب ومتى ًفاخب ٔحر أن اإلاخِ ٞٙلُه أن الفذاٜت باليعبت للؽباب مىلب
ملح ولشوسة ال بذ منها ٠ذاللت ِلى الصدفُت العىٍت .
وٍخأزش الؽباب في الٕالب ببّمهم البّن وجفبذ حماِت الش٘ا ٛفي رل٤
هي اإلالهم الُٝمي وؤلاًذولىجي وِادة ماج٣ىن واخذة الهذٗ بحن أِمائها
ومخجاوعت ُ٘ما بُنها مً خُث وخذة الخجشبت ووبُّت الدبرة ومؽتر٠ت في بّن
اإلاؽ٢الث الاحخماُِت  ،وَّخبر الدؽابه في الدفاةق الٙشدًت بحن وشفي ِالٜت
الفذاٜت مً أخذ ألاظباب اإلاهمت في جد ُٞٝئوسجام حماِت الش٘ا ٛومثا ٥رل٤
الدؽابه في الخىلّاث و ؤلاخخُاحاث الّاوُٙت ( L.Gavin . 1996 . p396
.)and W.Furman

مؽ٢الث الؽباب ( بحن الاظالُب الىالذًت و الخاحاث الاحخماُِت )
)Youth problems (between parenting styles and social needs

 .7.2الحاجت إلى الزواج :
ئن الخذًث ًِ الخاحت ئلى الضواج هى في الخُٝٝت معاًشة للىضج الجيس ي أو
ماًذيى بالبلىٓ في بذاًاث مشخلت الؽباب واإلاذِاة للخ٣امل مىىوت بالجيغ آلاخش
٘اإلاالخَ أن مىلىُ ؤلاسجباه حيغ هٙغ ئحخمايي ٌؽٕل با ٥ؤلاوعان في هاجه
اإلاشخلت بل وٍأخز حضء ٠بحر مً ج٢ٙحره مً خال ٥زالر معخىٍاث  :ؤلاؼباُ
الجيس ي وجد ُٞٝالىىُ  ،ؤلاظخٝشاس الىٙس ي الخ٣امل ؤلاحخمايي  .هاجه الّىاـش
ً
الثالزت مجخمّت حّخبر مؽ٢ال باليعبت للؽاب ئرا لم جد ٞٝوٜذ ج٣ىن ِ٢غ رل٤
ً
خفىـا في خاالث الضواج اإلاب٢ش وفي خاالث ؤلاظخىاِت اإلاادًت واإلاّىىٍت (الباءة)
ً
مفذاٜا لٝى ٥الخبِب اإلافىٙى "مً ئظخىاُ مى٢م الباءة ٘لُتزوج " أخشحه
البخاسي ومعلم
 .8.2الحاجت إلى جحمل املصؤوليت :
ئن جد ُٞٝالؽاب لزاجه ًخىلب ظُّه لخد ُٞٝأدواس مُّىت حؽّشه بٙشدًخه
وخُٝٝخه ٠اوعان  ،ول٣ي ًد ٞٝالؽاب ئظخٝاللُخه وَّضص ئِخماده ِلى هٙعه ٘اهه
ًلجأ ئلى جٝلذ مجمىِت مً ألاِما ٥وجدمل اإلاعإولُاث ًّ٘ وشٍ ٞالّمل ًثبذ
الٙشد وحىد ه وأهمُخه باليعبت لٕحره ُ٘د ٞٝماًجب أن ًخد " ٞٝالىحه الّاوٙي
للّمل " وٍىجض ما ً٢ٙش في ئهجاصه " الىحه الّٝلي للّمل "( ِذهان العبُعي.
 . 1998ـق.) 131.130
وجدمل اإلاعإولُت هى دلُل ِلى أن الؽاب مً الىاخُت ؤلاحخماُِت أـبذ

ً
ٜادسا ِلى الخ٢ٙحر وئظخخذام الشمىص واإلاّاوي و٘هم العلى١اث و الخىّٜاث في ئواس
صمجي مدذد ومً الىاخُت الىٙعُت جمخّه بالثٝت في الىٙغ والخ٢ٙحر في ؤلاظخٝاللُت
وؤلاِخماد ِلى الزاث .
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 .9.2الحاجت إلى جحذًذ الهويت :
ً
ً
٠ثحرا ما ًدعاةل الؽاب بِىه وبحن هٙعه خفىـا في اإلاشاخل ألاولى ِذة
أظئلت مً بُنها  :مً أها ؟ مً أ١ىن ؟ ماهى دوسي في اإلاجخمْ ؟  ُٚ٠أ٠عب م٣اهت
ً
ودوس في البِئت ؤلاحخماُِت ؟ هل ظأخ ٞٝالىجاح معخٝبال ؟  ....أًً أهه في ِملُت
بدث داةمت ًِ جدذًذ مٝىماث هىٍخه مٝابل الخٕحراث الجعمُت والّٝلُت
واإلاّشُ٘ت وؤلاهّٙالُت  ،وٍجذ هٙعه في ٠ثحر اإلاشاث أمام مخىاٜماث وخُاساث
مخذاخلت بخفىؿ اإلاعاس الخّلُمي أو اإلانهي جٙشك ِلُه مى ٜٚخاظم لخدذًذ
جىحهه ومً زم جدذًذ ِىاـش هىٍخه وئلٕاء ١ل ألاظئلت الّالٝت التي ٜذ جبٝى
ِالٝت ئرا ماوحذ الؽاب هٙعه بحن جُاساث زٝاُ٘ت مخخلٙت ومخماًضة بحن ألاظشة
وحماِت الش٘ا ٛوحماِت الذساظت وحماِت الّمل ؤحرها وجخخلي ِلُه اإلاشحُّاث
بحن مبذأ ؤلاج٣ا ٥ومبذأ ؤلاهٙشاد ومبذأ اإلاثل  ..وٜذ ًخضح هزا الفشاُ الثٝافي
ً
الُٝمي حلُا بحن اإلاعاس الخّلُمي واإلاعاس اإلانهي أًً جٍهش الٙجىة ِمُٝت والٙىاسٛ
ً
ؼاظّت وٍ٣اد ؤلالخٝاء بُنها ً٣ىن مّذوما ٠ما جٍهش بحن حُل الؽباب وحُل ال٢باس
( مدمذ ِماد الذًً اظماُِل  . 1989 .ؿ .) 292
-3

واكع الشباب في ظل أشاليب التنشئت الوالذًت:

.1.3أشلوب التشذد والغلظت :

ً
ًلغي هزا الىمي مبذأ الخىاس واإلاؽاس٠ت وٍٝىم أظاظا ِلى مش٠ضٍت الٝشاس

داخل ألاظشة ٘ ،الّالٜاث ألاظشٍت بشمتها حعدىذ لعلىت الىالذًً وفي الٕالب
ظلىت ألاب بما جدخىٍه مً ٜعىة وـشامت في جىحُه ولبي ظلى١اث وجىحهاث
باقي أ٘شاد ألاظشة جخّذي في ٠ثحر مً ألاخُان ألامىس الصدفُت البُىلىحُت ٠اخخُاس
هىُ اللباط ووحباث ألا١ل ومىاُِذ جىاولها وختى ولُّاث الىىم والشاخت وأمىس
آخشي الٌعْ اإلاجا ٥لخّذادها  ،و١ل مً ًخال ٚهاجه العلىت المبىُت ألاظشٍت
ًىا ٥هفِبه مً الّٝاب اإلاّىىي و٠زا الجعذي ٠ما أن أهم ماًمحز الّالٜاث
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ألاظشٍت في هزا ألاظلىب ُٔاب الخىاس وأخادًت الىشٗ ممثلت في اإلاخدذر ( مً
ًمل ٤العلىت ِادة الشحل ال٢بحر الجذ أو ألاب وهزا الىمي جالصم وٌهىس ألاظشة
اإلامخذة آهزا ) ٟئلا٘ت ئلى الخىصَْ ٔحر الّاد ٥للمعإولُاث والىاحباث اإلاى١لت
لؤلبىاء والتي جٙى ٛواٜتهم في ٠ثحر مً ألاخُان ١ .ل هاجه اإلاّىُاث حؽحر ئلى أن
هىا ٟجشا٠م و٠بذ في هٙىط الؽباب ولٕىه أظشٍت وهٙعُت ٜاهشة جٍهش حلُت
ِلى ظلى١اتهم خاسج ألاظشة المدا٘ ٥اإلاالخَ الُىم أن الؽباب الزًً وؽئىا ِلى
مثل ه٢زا أظالُب والذًت هالخٍهم أ٠ثر حّاظت وِذواهُت ٠ما ًٙخٝشون للثٝت
بالىٙغ وٜذ ًخّذي رل ٤ئلى ئهخٙاك دسحاث الخدفُل لذيهم (ِبذ الّضٍض
خىاحت . 2007 .ؿ .)138
مما ظبً ٞم ً٢الٝى ٥أن هزا ألاظلىب في الخيؽئت ألاظشٍت بٝذس ما ًدَٙ
الؽباب في اإلاشاخل ألاولى ( مشخلت الؽباب اإلاب٢شة ) مً ِذة مؽا١ل
ً
ئحخماُِت١اإلهدشاٗ واإلاخذساث وس٘ا ٛالعىء  ..ؤحرها خى٘ا منهم مً الّٝاب
ولِغ مً الّىاٜب  ،ئال أهه وفي الىٜذ راجه ٌعبب ِذة مؽا١ل هٙعُت م٢بىجت
لذي الؽاب ٠خدفُل خاـل للخشمان الزي ٌّاهىن مىه بخفىؿ اإلاؽاس٠ت
وئبذاء الشأي و٠زا الخّبحر ًِ ألا٘٣اس واإلاؽاِش وهزا مً ؼأهه أن ٌعبب في خذور
مؽا١ل أظشٍت الجدمذ ِٝابها ٜذ جفل في ٠ثحر مً ألاخُان وهدُجت المٕىه
اإلاترا٠مت ئلى ئٜذام الؽاب ِلى ٜخل هٙعه أو الهشوب مً اإلاجز ٥ؤحرها.
.2.3أشلوب الحماًت املفزطت :
ً
٠ثحرا ماوعمْ في أوظاوىا اإلاجخمُّت الُىم وال ظُما اإلاجخمْ الجلٙاوي
ً
مفىلح ؼّبي مخذاو ٥بحن ٠باس العً خفىـا هى " مضمووي " خُىما جٝا٥
للىلذ أو ولذ الىلذ في ئؼاسة واضخت لئلهخمام الضاةذ وجٝذًم ًذ الّىن في ١ل ش يء
مخّل ٞباألبىاء مً الىاخُت البُىلىحُت ( اللباط  ،ألا١ل  ،اإلاع )... ً٢أو مً
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الىاخُت الىٙعُت ( جٝذًم الىفُدت  ،وئبذاء الشأي و٠زا الخىحُه بالش٘ن أو
الٝبى )... ٥وال٣لمت في خذ رلتها مٝخبعت مً الممىُت وداللتها ؤلاخخىاء  ،وئخخىاء
ألاباء لؤلبىاء ٌّجي الخذخل في ١ل وؽاواث الىٙل أو الؽاب والىُابت ِىه في جأدًت
واحباجه والدىٗ اإلاعخمش ِلُه .
وماظب ٞر٠شه حِّؽه ٠ثحر مً ألاظش ئلى ًىمىا هزا ال ظُما الجلٙاوٍت
باخخالٗ أهماه مِّؽتها بشحىاصٍت ١اهذ أو مّذومت ئر ال ًخٙى ان ٠ثحر مً
الؽباب بل ختى الشاؼذًً وأ٠بر مً رل ٤الصالىا جدذ وـاًت ؤلاهٙا ٛالىالذي
وأـبذ ؤلاج٣اِ ٥ليهم ٠لي ومً ؼب ِلى ش يء ؼاب ِلُه ٘ ،الىٙل الزي لم ًيؽأ
ِلى ؤلاظخٝاللُت وؤلاج٣اِ ٥لى هٙعه مىز وّىمت ألا٘شه وحّىد ِلى ؤلاج٣ا٥
ً
الىالذي ًفبذ معخٝبال ٔحر ٜادس ِلى جدمل اإلاعإولُت ختى ألبعي ألامىس
ً
وأ٠ثرها خعاظُت ٢٘ ،ثحر مً الؽباب ًجذ هٙعه ِاحضا ِلى ئخخُاس الخخفق
اإلاالةم بمجشد خفىله ِلى ؼهادة الب٣الىسٍا مما ًجّله ًخجه هدى سأي وٜشاس
والذًه في رل ٤وٜذ ًخّاسك هزا الٝشاس في ٠ثحر اإلاشاث مْ سٔبخه ومٝذسجه في
الخدفُل مما ًىّ٢غ بالعلب ِلُه ُ٘ٙؽل في معاسه الذساس ي أو اإلانهي .
ومما ظبً ٞم ً٢الٝىِ ٥لى هزا ألاظلىب مً الخيؽئت الىالذًت أهه ًٝضم
الىٍشة للخُاة لذي الؽباب وٍجّلهم ٌعخفٕشون مؽاٜها ومخىلباتها ٘بمجشد
ُٔاب الىالذًً أو الصدق مدل الاج٣اً ٥فبذ الؽاب ٔحر ٜادس ِلى خىك ٔماس
الخُاة بدلىها ومشها لىخذه وٍبٝى م٢خىٗ ألاًذي أمام أبعي الٝشاساث وأهىنها ما
ً
ً
ًجّله في مشاخل مخٝذمت ِاحضا ًِ جذبحر أمىسه و٘اٜذا ألظالُب خل اإلاؽ٢الث
ً
مما ًىلذ لذًه خالت هٙعُت ممىشبت جدذر اهدشا٘ا في العلى ٟجمش بفاخبها
وبٕحره (اخمذ هاؼمي . 2004 .ؿ ؿ .) 31. 30
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 .3.3أشلوب التصيب ألاشزي :
ئهدؽش هزا ألاظلىب في اإلاجخمّاث الفىاُِت وألاظش الىىاة راث البّذ
ؤلاٜخفادي ٘ ،خىحه الىالذًً هدى ظى ٛالّمل وؤلاوؽٕا ًِ ٥ؼإون ألابىاء ١ان
والصا ٥مً بحن أبشص الىٝاه التي تهذد ئظخٝشاس ألاظش الُىم ال ظُما مْ خشوج اإلاشأة
للّمل ئر ًجذ ألابىاء أهٙعهم ئما لىخذهم لعاِاث وىٍلت وُلت النهاس أو مْ أخذ
ألاٜاسب أو الدذم أو دوس الخماهت أو دوس الؽباب ؤحرها ماٌّضص الٝىُّت
الخىاـلُت بحن ألاباء وألابىاء وٍٙشٓ الّالٜاث ألاظشٍت مً حىهشها ٠ما ًىجش ِىه
ئهما ٥واضح لؤلبىاء .

ً
ًأخز ئهما ٥ألابىاء أؼ٣اال مخّذدة ًخأسجح بحن الجاهب الىٙس ي مً خب

وخىان وسِاًت وجٝبل  ...والجاهب البُىلىجي مً جدمحر لؤل١ل وهٍا٘ت وملبغ ..
والجاهب ؤلاحخمايي مً ٔشط الثٝت في الىٙغ و اإلابادسة واإلاؽاس٠ت في ئجخار
الٝشاساث والخىاس ..و١ل هاجه الجىاهب ظخإزش المدا ٥في ألابىاء أو الؽباب بالعلب
وجىّ٢غ ِلى همىهم الجعذي والّٝلي وجُٙ٢هم الىٙس ي وؤلاحخمايي .
ولّل بّن العلى١اث الٝاـشة والعلبُت مً وشٗ ألابىاء والؽباب حّ٢غ
ِذم ّ٘الُت ألادواس الىالذًت داخل ألاظشة والخملق مً جأدًت الىاحباث التي
ًدخمها اإلاش٠ض  ،وما جخشٍب بّن ممخل٣اث البِذ أو الّضلت في أخذ صواًاه أو
اإلاؽاحشة مْ أخذ ألاخىة لذلُل واضح لؤلبىاء وسظالت لمىُت لآلباء ِلى لشوسة
ؤلاِخىاء باليؾء أ٠ثر وفي هزا الفذد ٌؽحر اإلا٢ٙش والّالمت الجضاةشي الشيخ البشير
إلابزاهيمي – سخمه هللا – في مّترك خذًثه  ... :ئن لىٙا ٥مٙىىسون ِلى ٔشاةض
ً
ً
هاٜفت ًضٍذها ؤلاهما ٥و٘ٝذان التربُت الفالخت هٝفا وؼىاِت  ،وحّالجها التربُت
الخُ٢مت ٠ما حّالج ألامشاك ٘ارا لم حّالج في الفٕش ئهذملذ هٙىظهم ِليها ٠ما
ًىذمل الجشح ِلى الٙعاد .
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 .4.3أشلوب التمييز في املعاملت :
ًِ أبي هزيزة ( سض ي هللا ِىه ) أن رشول هللا ( ـلى هللا ِلُه وظلم ) ٜا٥
 " :أُِىىأ أوالد٠م ِلى البر باإلخعان ئليهم وِذم الخمُِِ ٞليهم والدعىٍت بُنهم
في الّىُت مً زىاء ئظخخشاج اإلاّٝىد مً ولذه " ـذ ٛسظى ٥هللا – سواه الىبراوي
( اخمذ هاؼمي . 2004 .ؿ  .) 23وِلُه ٘ان ألاـل في الخيؽئت ألاظشٍت العىٍت
الدعىٍت بحن ألابىاء وِذم الخٙشٜت بُنهم ال لجيغ وال لعً لخٙادي الٕحرة والخعذ
بحن ألاخىة وخحر دلُل مً الٝفق الىبىي ُ٠ذ ألاخىة لـ ـ ًوشف ( ِلُه العالم )
ؤحرتهم مىه التي وـلذ بهم خذ الخ٢ٙحر في ٜخله ال لص يء ظىي أنهم ئظدؽّشوا
مجاساث أبيهم له وجٙمُله وجمحزه ال أ٠ثر .
٘٢ثحر مً ألاظش في العاب ٞوختى الُىم جيخهج مثل ٠زا أظلىب ًِ ٜفذ أو
ٔحر ٜفذ ٘ ،منهم مً ًٙمل الز٠ش ًِ ألاهثى أو الشحل ًِ اإلاشأة ومنهم مً ًٙمل
ً
أ٠بر الىلذان ظىا ًِ باقي أخىجه ومنهم مً ًٙمل أشجْ الىلذان وأخزٜهم
ً
ً
وٍدط ى بٝذس وا٘ش مً الخب والخىان والّىاء وٍخٝلذ مش٠ضا ٠بحرا في جىٍُم
ً
ألاظشة٘ ،خخىلذ ِىذ باقي ألاخىة ؤلاخعاط بالذوهُت والّذواهُت خفىـا ئرا ١ان
الخٙمُل الٌعدىذ للمىلىُِت وٍدخ٢م للّاوٙت في الخّامل مْ ألابىاء .
٠ما أن دًيىا الخىًُ ٚيبز الخٙشٜت بحن ألابىاء وما حؽشَْ اإلاحرار وجٝعُمه
مً هللا ِضوحل ئال دلُل ٜاوْ ِلى لشوسة اإلاعاواة بحن ألابىاء ( اخمذ هاؼمي.
 . 2004ؿ .)24وِذم الخٙشٜت والخمُحز بُنهم لخٙادي الصخىاء والصجاساث التي ٜذ
ً
جفل خذ ٜىْ ـلت الشخم أو ٜىْ الشخم أظاظا بالٝخل وماؼابه  ،وفي هزا
وعخدمش الىاّٜت التي خفلذ مْ أخذ الخابّحن اإلالٝب بـ وعمان ابن البشير (
سض ي هللا ِىه ) خُىما ٜا " : ٥أِىاوي أبي ِىُت ولم جشك أمي ِنها ختى ٌؽهذ
ِليها سظى ٥هللا (ـلى هللا ِلُه وظلم ) ٘اهىل ٞأبي ئلى سظى ٥هللا ( ـلى هللا ِلُه
ُ
وظلم ) وٜق ِلُه ماحشي ٘عأله سظى ٥هللا ( ـلى هللا ِلُه وظلم )  :أ١لهم
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وهبذ لهم مثل هزا ؟ ٜا : ٥ال ٝ٘ .ا ٥سظى ٥هللا ( ـلى هللا ِلُه وظلم ) ٘ال
ُ
حؽهذوي ئرن ٘اوي الأؼهذ ِلى حىس ً .ا بؽحر أجدب أن ً٣ىهىا ل ٤في البر ظىاء ؟
ٜا : ٥بال ًاسظى ٥هللا ٝ٘ ...ا ٥سظى ٥هللا ئن لبيُِ ٤لُ ٤مً الخ ٞأن حّذ ٥بُنهم
٠ما أن ل ٤مً الخِ ٞليهم أن ًبرو ٟزم ٜا ٥إجلوا هللا وإعذلوا بين أوالدكم .
 .5.3ألاشلوب الذًملزاطي :
حؽ٣ل الٝاِذة الٝٙهُت الٝاةلت " ال ئ٘شاه وال جٙشٍي " واخذة مً دِاةم
الخيؽئت ألاظشٍت العىٍت التي جدخ٢م للىظىُت في ئِذاد اليؾء ئلى الخُاة
اإلاعخٝبلُت وهزا الىمي ٘لعٙخه جٝى ٥باٜامت هامؾ مً الخشٍت لؤلبىاء مْ
الؽٙاُ٘ت بحن اإلامىىُ واإلاشٔىب مً أحل خل٘ ٞشؿ الخّاون والخ٣امل في ئواس
مخىاظ ٞجخىصُ ُ٘ه الىاحباث واإلاعإولُاث بحن أ٘شاد ألاظشة الىاخذة  ،وإلاا جزوب
العلىت والهُمىت في اإلافلخت الّامت ٌعدؽّش ألابىاء وآلاباء ِلى خذ ظىاء
بُٝمتهم باألظشة وأهمُت الذوس الزي ًلّبىهه في حؽُ٢ل اليع ٞألاظشي الّام
وئظخٝشاسه.
ولّل أهمُت هزا الىمي في جيؽئت ألابىاء وجىوُذ الّالٜاث ألاظشٍت الجُذة
جٍهشه هخاةج بّن الذساظاث اإلاُذاهُت التي أحشٍذ في هزا الؽأن  ،وهذسج هخاةج
دساظخحن إلًماح أهمُت هزا الىمي أ٠ثر  :الذساظت ألاولى دساظت بادورا روس
 )1961( badurarussالتي أحشٍذ ِلى مجمىِت مً ألاوٙا ٥الزًً ِاهىا مً
أهماه جشبىٍت ِذواهُت في مشخلت مب٢شة لىخَ أن ألاظخجاباث الّذواهُت لذيهم
مٝابل ِذًذ اإلاىا ٜٚالخُاجُت صادث أ٠ثر ( لىُٙت ابى ربىت . 2003 .ؿ .) 195؛
في خحن ٘الذساظت الثاهُت ١اهذ لـ بلودًن blodiunأحشٍذ ِلى ِؽشاث مً ألاوٙا٥
وجىـلذ في ألاخحر أن ألاوٙا ٥الزًً ًخمخّىن بمّاملت دًمٝشاوُت في ألاظشة
ًخمحزون ًِ ٔحرهم باليؽاه وخب ؤلاظخىالُ واإلابادسة وخُالهم واظْ وٍمُلىن
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أ٠ثر للمىاـب الُٝادًت ِلى ِ٢غ ألاوٙا ٥الزًً مىسظذ ِليهم مّاملت أظشٍت
حعلىُت أًً ئلىلْ ظلى٠هم بالهذوء وؤلاهىىاء والدُا ٥اإلادذود (ِبذ الّضٍض
خىاحت . 2007 .ؿ .)145
ئن ئِخماد ألاظشة ِلى الىمي الدؽاوسي الدؽاس١ي في جيؽئت ألابىاء ًممً
ج٣امل ِىاـشها وٍد ٞٝؤلاظخٝشاس ألاظشي والٙشدي ُٕ٘ذو الؽباب معخٝال في
ٜشاساجه وجىحهاجه ببّن مً الخىحُه ألاظشي واإلاعاِذة ِلى جد ُٞٝألاهذاٗ ،
٠ما ٌعاهم هزا الىمي مً الخيؽئت الىالذًت في الخٝلُل مً مٍاهش الذوهُت
والعلبُت ال ظُما الّضلت ؤلاحخماُِت مً خل ٞحّضٍض ٘شؿ اإلاؽاس٠ت وئبذاء الشأي
وِشك ألا٘٣اس ومىاٜؽتها دوهما جضمذ أو حعلي بُٕت جىوُذ الّالٜاث بحن أحضاء
ألاظشة وجٝشٍب اإلاعا٘اث والشؤي بحن ألاحُا.٥
ً
وئحماال وِلى ئخخالٗ أظالُب الخيؽئت ألاظشٍت أو الىالذًت مً مدؽذدة
أخادًت الخىحُه جاسة جٍهش حاهب مً الخماًت اإلاٙشوت جاسة آخشي أو مدعِبت ال
جأخز بّحن ؤلاِخباس اإلاعإولُت اإلالٝاة ِلى ِاجٝها ججاه ألابىاء والؽباب أو خشٍفت
ِليهم مً خال ٥اإلاشوهت في الخّامل أ٠ثر دًمٝشاوُت مً حاهب الّالٜاث والخىاـل
ًبٝى الؽباب هم خلٝت الخىاـل في اليع ٞالّام لؤلظشة وس٠حزة أظاظُت الٔجى
ِنها والىٍش لهم بّحن زاٜبت واِذة بمعخٝبل أ٘مل في ئواس ئظتراججُت أظشٍت
ً
مد٢مت أمشا ال مىاؿ مىه معإولُخه ملٝاة بالذسحت ألاولى ِلى الىالذًً ٘أوالد
ً
الُىم ؼباب الٕذ ٘٣ل ما هلخٝه بزاث الىٙل الُىم ظِخضح مشمى الّحن ٔذا
ً
وٍىّ٢غ في ظلى ٟالؽاب  ،لزا ٘ىا ْٜالؽباب ِمىما ماهى ئال جدفُل خاـل
إلاىٍىمت الخيؽئت ألاظشٍت ـالخهم مً ـالخها وئهدشا٘هم دلُل ِلى ٘عادها .
-4

التواجذ الوالذي مع الشباب ودوره في جوجيههم:
ئن جىاحذ الىالذًً مْ أبىائهم إلاذة أوى ٥و٘خذ باب الخىاس والىٝاػ وئبذاء

الشأي ب٣ل خشٍت دوهما ئٔخفاب لخشٍت الخّبحر مً ؼأهه جٝىٍت الّالٜاث ألاظشٍت
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ً
وجخ ُٚٙجأزحر ألاٜشان ِلى ألابىاء أو الؽباب خفىـا الخأزحراث اإلاخىش٘ت العلبُت
التي حعحر ِ٢غ الخُاس الُٝمي لؤلظشة ِ ،لى أن ً٣ىن هزا الخىاحذ لِغ ٢٠خلت
بُىلىحُت ٘ٝي بل جىاحذ ٘٢شي ئًذًىلىجي ٘ٝذ حاء ًِ ؤلامام علي بن حصين
ٜىله  ... " :وئما خ ٞولذ٘ ٟأن حّلم أهه مى ٤ومماٗ ئلُ ٤في ِاحل الذهُا
بخحره وؼشه  ،وئه ٤معإوِ ٥ما ولُخه مً خعً ألادب واإلاّىهت ِلى واِت هللا
ِضوحل ٘ ،أِمل في أمشه ِمل مً ٌّلم أهه مثاب ِلى ؤلاخعان ئلُه ومّاٜب ِلى
ؤلاظاءة ئلُه  " ...وحاء ِىه أًما  .. " :وخ ٞالفٕحر سخمخه في حّلُمه  ،والّٙى ِىه
والعتر ِلُه والش٘ ٞبه واإلاّىهت له ( " ...ـالح ِبذ هللا ـٙاس . 2005 .ؿ .)4
وئرا ١ان ؼباب الُىم مىٕمعىن وهم في البِذ مْ والذيهم بأمىس آخشي
وج٣ىًٍ ـذاٜاث ٔحر واُّٜت ئ٘ترالُت أ٠ثر حلبتها اإلاذهُت الخذًثت ال ظُما
الهىاج ٚالزُ٠ت وألاهترهذ بما جخخله مً أ٘٣اس ومّخٝذاث وُٜم ٔشبُت في أٔلبها
جخأسجح بحن الخىشٗ الذًجي جاسة والخدشس مً الُٝىد الّشُ٘ت والُٝمُت جاسة آخشي
في ؼ٣ل واُٜت ئٔشاةُت لجزب ؤلاهدباه وؼذ الخ٢ٙحر ٘ ،ىاحب الىالذًً هىا لمان
ؼب٢ت ِالٜاث أظشٍت ٜىٍت مً خال ٥الضٍادة في الجلعاث الّاةلُت وججاوص
الخّفب للشأي و٘خذ باب الخىاس والىٝاػ ِلى مفشُِه أمام الؽباب بؽ٣ل ًلغي
١ل ؤلاظخثىاءاث بما ٘يها مىالُْ الىابى التي وحب ِالحها في ألاظشة بأظلىب
خماسي ظلُم ل٣ي ال ًجذ الؽاب مخىٙعه في مإظعاث آخشي ِلى ٔشاس حماِت
ً
الش٘اٜ ٛذ جإزش بالعلب ِلى ِالٜاجه ألاظشٍت والتي جترحم الخٝا بؽ٣ل ئهدشاٗ
٘٢شي وُٜمي وئحخمايي .
 -5مشكالث الشباب في إطار العالكاث ألاشزيت :
ً
جشجبي مشخلت الؽباب خفىـا في ظىىاتها ألاولى ( ٘ترة اإلاشاهٝت )
بمؽ٢الث مخّذدة مخٙاِلت مْ البِئت ؤلاحخماُِت بما جخممىه مً أ٘شاد وُٜم
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ومّاًحر ومّخٝذاث وظلى١اث ومإظعاث ِلى ٔشاس مإظعت ألاظشة ـ ٘ارا ظلمىا بأن
الٙشداهُت و راجُت ( ؤلاِخماد ِلى الزاث ) العلى١اث والٝشاساث أهم ما ًىمذ
ً
الؽباب ئلُه وَّملىن حاهذا لبلىٔه ٘ٙي الىٜذ راجه ًش٘مىن أي جفشٗ أو ٜشاس
ًدذ مً بلىٔهم رل ٤وهى ماًٙعش جمشد ألابىاء ِلى الىالذًً داخل ألاظشة
ً
وؤلاِتراك في هزا ٔالبا ماًترحم في ؼ٣ل م٣ابشة أو ِىاد (مدمذ العُذ مدمذ
الضِبالوي .

 .ؿ .)439

ً
وفي هزا ٘ىمي الّالٜاث ألاظشٍت وّ٘الُخه ًٙشص ؼباب مىخجا للمؽا١ل
ً
ً
ؤلاحخماُِت ئرا ١ان الىمي ظالبا ومشجخُا ًإو ٥ئلى الّىفش الشٍاض ي اإلااؿ في
٘لعٙت الجذاء (  ) 0أو ِلى الىُٝن مً رل ٤خُىما ًإو ٥ئلى (  ) 1باإلًجاب
ً
ً
ُ٘ٙشص ؼبابا مىخجا للخماسة * وهزا ألاخحر ال ًخأحى ئال بىيي وجٙهم الىالذًً
لخاحاث الؽباب وألابىاء وُُٙ٠اث الخّامل مّهم ومؽاس٠تهم في مخخل ٚألاوؽىت
ألاظشٍت مْ حّضٍض الخىاـل الجُذ بحن الىالذًً مً حهت والىالذًً مْ ألابىاء مً

حهت آخشي .
وفي هزا الفذد سأي ١ل مً فاربز farberو جين  )1963(jenneأن الّالٜت
الجُذة بحن الىالذًً أو الضوححن والخىاـل الجُذ بُنهما والاجٙا ٛالُٝمي
بخفىؿ ألادواس والخىّٜاث جىّ٢غ باإلًجاب ِلى ألابىاء أو الؽباب في ِالٜتهم
مْ الىالذًً (ابشاهُم ٜؽٝىػ . 1989 .ؿ .)249
ً
ً
وِلُه ٘ان الخُاة ألاظشٍت جلّب دوسا ٠بحرا في خُاة الؽاب ٘األظشة التي
ٌعىدها الخٙاهم والدؽاوس وؤلاخترام والخ٣امل الىٌُٙي في ألادواس والخىاظٞ
ً
ؤلاًذًىلىجي في الُٝم ٔالبا ماجخمخْ بّالٜاث أظشٍت حُذة وٍيؽأ أبىائها دون
ئلىشاباث هٙعُت أو ئهدشا٘اث احخماُِت ِلى الّ٢غ مً رل٘ ٤ان ألاظشة التي
جخممً خال٘اث وِالٜاث مشجخُت حعاهم في خل ٞؼاب خامل لّذة مؽ٢الث
وئلىشاباث حُِّ ٞملُتي الخىا٘ ٞوالخ ُٚ٢ؤلاحخمايي .
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ئن هٍشة الؽباب لخالشهم ومعخٝبلهم ومعاًشتهم لهاجه اإلاشخلت الهامت في خُاتهم
سهُىت ما جى٘شه ألاظشة لهم مً خال ٥الىالذًً ٘الخذًث اإلاؽتر ٟوالخىاـل ٔحر
اللٍٙي وحّبحراث الىحه حّبر في ٠ثحر مً ألاخُان ًِ مٍاهش ظلى ٟالؽاب بالٝبى٥
أو الش٘ن لآلساء أو الخفش٘اث الىالذًت ٘ ،الؽباب في الٕالب ًبدثىن ًِ
مجمىِت مً العلى١اث وألا٘٣اس في الىالذًً والتي جدىاظب وجىلّاتهم ومُىالتهم
وّذدها في الىٝاه الخالُت ِ( :بذ الّلي الجعماوي . 1994 .ؿ .)233
 -1أن ً٣ىن الؽاب مدل زٝت والذًه  ،وفي هزا ًدبز أن ًبىخا له بزل ٤وٍٍهشا
زٝتهما له ُ٘ما ًٝىلىن ويهمضون
 -2الخمخْ بهامؾ مً الخشٍت بخفىؿ الخفش٘اث وئجخارالٝشاسث  ،وس٘ن هٍشة
الؽ ٤والشٍبت
 -3أن جخىا٘ ٞأٜىا ٥وألٙاً الىالذًً مْ جفش٘اتهم لمً ِالٜاتهم مْ الؽباب
أو ألابىاء
ِ -4ذم جذخل الىالذًً في خفىـُاث الؽباب مْ الخمخْ بٕش٘ت خاـت لئلهٙشاد
بالزاث ( الّضلت ) ٠ؽ٣ل مً أؼ٣ا ٥س٘ن الخذخل الىالذي .
 .1.5مشكلت التمزد على الصلطت الوالذًت :

ً
ًىمى ؤلاوعان وجىمى مّه خاحاجه البُىلىحُت وؤلاحخماُِت مّا ٘ما ًٙخأ

الفبي بال٢بر ختى جٍهش ِلُه حٕحراث وجٝلباث جمغ مضاحه وحعمه ُ٘فبذ ألاو٥
ً
ً
أ٠ثر ئهّٙاال والثاوي أ٠ثر همىا ٘ ،الىلذ جخٕحر هبرة ـىجه وج٣ىن أ٠ثر ٔلٍت وٍضداد
همى ؼّش ؼاسبه ورٜىه وٍذًه وٍدعاسُ حجم الجعم بالىى ٥والىصن أما البيذ
٘خخٕحر بيُت حعمها وجخماًض أ٠ثر مً العاب ٞو٠الهما ( الز٠ش وألاهثى ) ًذخل في
مشخلت البلىٓ ٠بذاًت لّالم حذًذ ًذيى اإلاشاهٝت ٜىامه جٝلب اإلاضاج والدعشُ
وؤلاٜذام وخب ؤلاظخىالُ والخدلي بالخشٍت الصدفُت وٍيخهي باإلظخٝاللُت
11
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والٙشداهُت و ؤلاسججالُت في اجخار الٝشاساث مْ أواخشاإلاشاهٝت وبذاًت الشؼذ  .وهىا لم
ً
ً
ٌّذ الؽاب ًخمْ جماما لُٝىد البِئت ألاظشٍت٠ -ما في العاب ٞخُىما ١ان وٙال –
ً
وحّالُمها وُٜمها ئًماها مىه أن ألاظشة الجدخىٍه ٠ما ًيبغي مادامذ الجٝذس سأًه وال
جىفذ إلوؽٕاالجه ٠ما أنها الجخىا٘ ٞوجىلّاجه وأ٘٣اسه اإلاعخدذزت لزا ًلجأ ئلى
ً
ئزباث راجه وئبشاص م٣اهخه بمماسظت ظلى ٟمماد أ٠ثر جمشدا ِلى العلىت الىالذًت ،
ولِغ العلىت الىالذًت ٘دعب بل الدشوج ًِ العلىت اإلاجخمُّت ٣٠ل .
وهاجه اإلاؽ٣لت التي ٌّاوي منها ال٢ثحر مً الؽباب ِلى ئخخالٗ اإلاجخمّاث
والبِئاث ألاظشٍت وؤلاججاهاث الىالذًت ٜذ جٙعشها لىا مً حهت آخشي ِذم ويي
الىالذًً وحهلهما باألظالُب التربىٍت العلُمت وئٜخفاسهما ِلى ألاظالُب
ً
الخٝلُذًت اإلاخىاسزت أبا ًِ حذ ٢٘ ،ثحر مً ألاظش لخذ العاِت وفي مجخمّىا جماسط
الخمُِِ ٞلى ألابىاء وجىلب منهم ماال ًىُٝىن وجدشمهم مً خشٍت الشأي وحعذ
ٜىىاث الخىاس والخىاـل مما ًذْ٘ باألبىاء ئلى البدث ًِ الخشٍت وؤلاظخٝاللُت ولى
ِلى خعاب لىابي ألاظشة ُ٘ماسظىن الخمشد داخل ألاظشة بأؼ٣ا ٥مخخلٙت
مخباًىت جخأسجح بحن ؤلامخىاُ ًِ جأدًت الىاحباث اإلاجزلُت  ،الدشوج مً اإلاجز٥
ً
لعاِاث وىٍلت جفل أخُاها ئلى خذ اإلابِذ ِىذ أخذ ألاـذٜاء أو ألاٜاسب ِ ،ذم
ؤلاهفاث للىالذًً بدمىس أشداؿ آخشًٍ مما ًمّهم في مى ٜٚمدشج  ...وهزه
العلى١اث لِعذ ِامت ولِعذ ؼارة في هٙغ الىٜذ ٍ٘هىسها مىىه بىمي
ً
ألاظالُب الىالذًت ودسحت الّالٜاث ألاظشٍت ٘مثال ألاظلىب الدعلىي مً الىالذًً
والخذخل اإلاباؼش في ؼإون ألابىاء أو الؽباب الزي ًخّاسك في ٠ثحر مً ألاخُان مْ
جىلّاتهم ومُىالتهم ًيؽي ِخبت الخمشد وٍضٍذ مً مّاسلت العلىت الىالذًت
باللجإ ئلى بِئت آخشي ٠بذًل إلاا ٘ٝذه في ألاظشة وِادة ماج٣ىن هاجه البِئت في
مشخلت الؽباب ممثلت في حماِت الش٘ا ٛأو ألاـذٜاء ؤلاحخماُِت منها أو ؤلا٘ترالُت
( الخىاـل ؤلا٘تراض ي مْ ألاـذٜاء )  .بىحه ِام ٘مؽ٣لت الخمشد للعلىت الىالذًت
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مً وشٗ الؽاب حّخبر مؽ٣لت وبُُّت وِاسلت جٙشصها خفىـُت مشخلت الؽباب
وما جخخلله مً ظىىاث مشاهٝت ووِؾ وئهذ٘اُ في بادء ألامش وؤلاظخٝاللُت
وؤلاِخماد ِلى الىٙغ ُ٘ما بّذ وهىا ًخىلب ألامش ٘هم وئدسا ٟالىالذًً
لدفىـُت هاجه اإلاشخلت وُُٙ٠ت الخّامل مْ الؽباب .
 .2.5مشكلت الخوف :
حّخبر مؽ٣لت الدىٗ مً بحن اإلاؽا١ل التي جخخلل مشخلت الؽباب والتي جأخز

ً
أؼ٣اال مخخلٙت بخّذد أظبابها ال ظُما في اإلادُي ألاظشي  ،والدىٗ هى خالت
ً
ئهّٙالُت داخلُت وبُُّت ٌؽّش بها الٙشد في بّن اإلاىا ٜٚوَعل ٤بها ظلى١ا ًبّذه

ًِ مفادس المشس وهى ٌاهشة وبُُّت ظىٍت مادامذ هىا ٟمبرساث أو أظباب
لخذوزه مً حهت ومً حهت آخشي مٝذاس الدىٗ الزي ًبذًه الٙشد مْ دسحت اإلاثحر
للدىٗ  ،أما ئرا صاد الدىٗ ًِ خذه أو ئ٘خٝش لخبرًش ٙ٠اًت خذوزه ٘ان رلً ٤ذ٥
ِلى الٝل ٞاإلاشجبي ِادة بالدىٗ الخخُلي والٕحر مبرس ً(.ىظ ٚمُخاةُل اظّذ.
د.ط.ن  .ؿ ؿ .) 10 .9
وٍٙعش الدىٗ في ئواس الّالٜاث ألاظشٍت ِلى أهه همي مً العلىٟ
ً
ؤلاهّٙالي اإلابجي ِلى جىّٜاث آلاخش ممثال في الىالذًً وماًىجش ِىه مً ِٝاب أو
ً
س٘ن ومثا ٥رل ٤الدىٗ مً ألاـىاث اإلاشجّٙت خفىـا ئرا جالصمذ وشجاس
الىالذًً في ٠زا مً مشة والزي ئرا حّذي الصجاساث البعُىت الّابشة ٘اهه ًفبذ
ً
مفذس ٜل ٞلذي الؽباب خفىـا ئرا ما جم سبىه باإلهٙفا ٥بحن الىالذًً الزي
ً
ً
ئرا ماوّ٘ ْٜال ًدذر مؽا١ل هٙعُت واحخماُِت لذي الؽباب جإزش ظلبا في
خُاتهم وفي ِالٜاتهم مْ مجخمّهم .

ً
وَّخبر الدىٗ مؽ٣لت باليعبت للؽباب في مدُىهم ألاظشي خفىـا ئرا ما

ئسجبي بأخذ الىالذًً أو ٠الهما مما ًٙشٓ ألاظشة مً حىهشها وجفبذ ٔحر ٜادسة
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ِلى جُّٙل الخىاـل ألاظشي وجدذ مً الخىاس بحن الىالذًً وألابىاء  ،وٜذ ًأخز
الدىٗ في مشاخل مخٝذمت ئِعاس بُىلىجي ًترحم بؽ٣ل جبى ٥الئسادي أو جأجأة في
الىى ٞوِذم ئظخٝامت الجعم أًً ً٣ىن الشأط في أٔلب الىلُّاث مىأوأ
والُذًً معذولخحن خل ٚالٍهش ئلا٘ت ئلى ئه٢ماػ أـابْ الُذًً وألاسحل .
ً
٠ما ًإزش الدىٗ ِلى الىاٜاث الّٝلُت للؽباب مادام مشجبىا بالخىحي
والتراحْ والذجل وِذم اإلاىاحهت ُ٘فبذ الؽاب ٔحر ٜادس ِلى الخ٢ٙحر العلُم
٘خ٣ىن ظلى١اجه مزبزبت وِٙىٍت ججشه للدىأ في ِذًذ اإلاشاث مما ًٝٙذه ال٢ثحر مً
ً
ً
الىٜذ هدُجت التردد في ئجخار الٝشاس اإلاىاظب ّ٘ال أو ٜىال (.ظامي ِشٍٙج .د.ط.ن .
ؿ .)186
 .3.5مشكلت الخجل :
ال ًخخل ٚئزىان ِلى أن ؤلاوعان ئحخمايي بىبّه ٘هى مجبى ٥بالٙىشة ِلى
الخّل ٞببجي حلذجه ِلى وى ٥معاس خُاجه وباخخالٗ مشاخلها وهزا الخّلً ٞضداد
خذة مْ مشخلت الؽباب التي حعدىذ ئلى ئٜامت ِالٜاث ـذاٜت أ٠ثر وجالخم
ً
للمؽاس٠ت في الخُاة ؤلاحخماُِت وألاظشٍت خفىـا ُ٘خمحز الؽاب بالخُىٍت
واليؽاه والهمت وخب ال خىلْ وئبذاء الشأي ب٣ل حشأة بُذ أن هىا ٟماٌُّ١ ٞل
هزا الضخم مً ؤلاحخماُِت والخىاـل مْ باقي ألا٘شاد ئرا ماحّل ٞألامش بمٙهىم
الذجل الزي ٜذ ًتزامً و جىلذ الدىٗ في هٙعُت الؽاب ٘اإلاّلىم واإلاالخَ في
واّٜىا أن الدىٗ اإلاخّل ٞبجىاهب مُّىت مً الخُاة ألاظشٍت ١الدىٗ مً سدة ّ٘ل
ألاب خحن وٜىُ ش يء ما ًٙشص خالت مً الذجل لذي ألابىاء في وحىد ٔشباء
ً
خفىـا ئرا ماحّل ٞالعلى ٟالخاـل بالّٝاب اإلاّىىي ١الخىبُخ بفىث ِا. ٥
والذجل باليعبت للؽباب همي خُاة خاؿ مٝترن في بّن ألاولاُ
ً
ؤلاحخماُِت بمُ ٞداخلي ٌعدؽّشه الصدق الذجى ٥وَعي جماما ئلىشابه وٍىد
أن ٌؽاس ٟفي اإلاىا ٜٚؤلاحخماُِت التي ًخؽاها (٠شظخىٗ اهذسٍه . 199 .ؿ .)11
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ول٢ىه في ٠ثحر ألاخُان الٌعخىُْ الخٕلب ًِ ماٌُّٝه دوهما ؤلاسج٣اص ئلى شدق آخش
ً
ٌُّىه ِلى الدشوج مً بىجٝخه وٍمذ له ًذه وهىا ًخأحى دوس ألاظشة البالٖ خفىـا
ئرا ما١ان الذجل مٙشه  ،وٜذ أٌهشث الذساظاث أن  % 40مً الؽباب ًخمحزون
بالذجل وؤلاوسخاب مً الخُاة ؤلاحخماُِت إل٘خٝاسهم ئلى الخىاـل الجُذ مْ
آلاخش.
ومشد رل ٤أظباب مخّذدة ومدؽاب٢ت منها :
الؽّىس بالٝل ٞوِذم ألامً  ،الخماًت ألاظشٍت الضاةذة  ،ؤلاهما ٥ألاظشي وِذم
ؤلاهخمام  ،الخزبزب في اإلاّاملت الىالذًت جاسة باظخخذام الىِذ والىُِذ وجاسة
ً
باظخخذام الترُٔب والخدٙحز  ،الّاهاث وألامشاك الجعذًت .وِمىما ٘ان الذجل
ٌّخبر واخذة مً أبشص مؽا١ل الؽباب الظُما وأهه ًمّ ٚالّالٜاث ؤلاحخماُِت
وٍدذ مً آلُاث الخىاـل  ،والصدق الذجى ٥أزىاء دخىله في اإلاىاٜٚ
ؤلاحخماُِت ًخمحز بثالر مٍاهش حّ٢غ دسحت خجله ( :مدمذ ِبذ الٍاهش الىُب.
 . 1994ؿ .)176

ً
املظاهز الفصيولوجيت  :وجخمثل بؽ٣ل ئ٘شاص الّشِ ٛلى الىحه خفىـا  ،ئسججاٗ
الجعم  ،ئخمشاس الىحه ...
املظاهز الصلوكيت  :جخمثل بؽ٣ل ئهىىاء أو ِضلت  ،الدىٗ مً الُٝام بأي ظلى،ٟ

الّضوٗ ًِ ج٣ىًٍ ِالٜاث ـذاٜت البيء في الخذًث مْ آلاخشًٍ والخأجأة وٜلب
الخشوٗ وحؽىَؾ ال٣لماث  ،ئلتزام الفمذ وئخخُاس م٣ان مجزوي للجلىط
وجداش ي الخٝشب مً ألا٘شاد
املظاهز املعزفيت  :جخمثل بؽ٣ل ؤلا٘شاه في الخّامل مْ سدود ألاّ٘ا ، ٥جأوٍل
ألاٜىا ٥وألاخذار ؤلاخعاط بالىخذة الىٙعُت وؤلا٠خئاب ئهخٙاك جٝذًش الزاث
وجشاحْ الثٝت في الىٙغ .
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ئلا٘ت ئلى ماظب ٞهجذ أن الؽباب الزًً ًخمحزون بالذجل إلٜامت ِالٜاث مْ
ٔحرهم داخل ألاظشة وخاسحها ماِذا مْ ألاـذٜاء اإلاٝشبحن مىه والزًً ٠عش خاحض
الذجل مّهم وِادة ماً٣ىن ِذدهم لئُل في الفذاٜاث الّادًت و٠بحر في
الفذاٜاث ؤلا٘ترالُت ( الفذاٜاث ِلى مىا ْٜالخىاـل ؤلا٘تراض ي الظعُما
ً
ً
ؼب٢ت الِٙعبى ) ٟما ٌّجي أن الؽاب ًشٍذ أن ًتر ٟئهىباِا خعىا في هٙىط
آلاخشًٍ ول ً٢جىٝفه الثٝت بىٙعه لخد ُٞٝرل٠( . ٤ما ٥دظىقي198 .ؿ .)185
ً
ً
وئحماال ٘ؽّىس الؽاب بالذجل في الىظي ألاظشي خفىـا هى جدفُل خاـل
للخٕحراث الجعمُت وؤلاحخماُِت والّٝلُت وؤلاهّٙالُت وهى أمش وُعي وحب ِلى
الىالذًً ئخخىاةه والخّامل مّه بجذًت أ٠ثر ٘الؽاب الذجى ٥بداحت ماظت ئلى
ئزباث راجه مً خال ٥اإلاؽاس٠ت اإلاٙخىخت وؤلاهفاث ئلُه خُىما ًبذي سأًه ل٣ي
ًذخن ال٢ٙشة العلبُت لذًه والتي حعدىذ ئلى معلمت ِذم الٝذسة ِلى الخ ُٚ٢مْ
اإلاىا ٜٚاإلاخخلٙت وؤلاخعاط بأهه ٔحر حذًش بمىاحهت واّٜه .
 .4.5مشكلت الغضب وإلاهفعال :
ًىلذ الىاخذ ُ٘ىا وهى مضود بثلت مً الٕذد التي جأخز وابْ بُىلىجي
مدن في جشُ٠بتها ٔحر أن أبّادها ؤلاحخماُِت ج٣اد ج٣ىن واضخت في خُاجىا الُىمُت
وـذ ٛمً ٜا ٥أهىا جدذ سخمت ٔذدها  ،ولّل ماًإ٠ذ رل ٤ماجٙشصه الٕذد مً
ً
هشمىهاث وال ظُما هشمىن الخِعترون الزي جيؽي خفىـا في العىىاث ألاولى
ً
إلاشخلت الؽباب واإلاىىوت أظاظا بالبلىٓ وهىا ًخمحز الؽباب باإلهذ٘اُِت والخمشد
والهُجان اللٍٙي واإلاادي مً أي مشخلت آخشي .

ً
وَّشٗ الٕمب بأهه سدة ّ٘ل جدخمل ألاري اللٍٙي أو اإلاادي ٘٢ثحرا ماجبذس
ً
مً الؽباب داخل ألاظشة ظلى١اث ِذواهُت ٠مدفلت الٕمب ٔحر اإلابرس ٔالبا
جخمثل ِلى ؼ٣ل ته٢م وظب وؼخم مْ أ٘شاد ألاظشة وال ظُما أخذ الىالذًً وٜذ
جخٙاٜم لخفل خذ المشب والجشح الّمذي وـلذ في بّن الخاالث ئلى الٝخل
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لخٍت الٕمب الزي ًىذم بّذها ـاخبها أؼذ الىذم  ،وفي هزا الؽأن ٘ان دًيىا
مً خال ٥ألاخادًث الىبىٍت الؽشٍٙت ـشٍذ وٍدثىا ِلى ججىب الٕمب بمخخلٚ
أؼ٣اله ال ظُما وأن ِىاٜبه أؼذ خىىسة مً أظبابه .
ً
ً
وِلُه ٘ان الٕمب ٜذ ًأخز أؼ٣اال مخخلٙت في ألاظشة للخّبحر ِىه ُ٘٣ىن أخُاها
ً
ً
خش١ي مثل الخجى ٥في صواًا البِذ رهابا وئًابا أو ؤلاوؽٕا ٥بّمل ما لٙتراث وىٍلت
ختى ًجهذ هٙعه أو ًتر ٟالبِذ وٜذ ً٣ىن لٍٙي مثل ئظخّما ٥ال٣لماث الىابُت
والعب والؽخم مْ أ٘شاد ألاظشة أو الخٝلُل مً ؼأن الىالذًً وؤلاظتهضاء بهما
وس٘ن الخّامل مّهما مً خال ٥جٝاظُم الىحه أو ٔن البفش ئججاههما أو جبذًل
صاوٍت الىٍش وهاجه العلى١اث العلبُت والٝاـشة ماهي ئال هدُجت أظباب وِىامل
مدؽاب٢ت ومخّذدة هز٠ش منها :
الؽّىس باإلخٙا ٛفي الخُاة ألاظشٍت مً خالِ ٥ذم ئ٠دعاب مش٠ض مهم أو جٙمُلالىالذًً لٕحره مً ألاخىة.
الخذخل اإلابالٖ ُ٘ه مً الىالذًً في ؼإون ألابىاء  ،و ِذم زباث وولىح ظلىتالمبي ألاظشي
 جىجش الجى ألاظشي وحعلي أخذ الىالذًً . .5.5مشكلت العزلت ألاشزيت ( ؤلاهىىاء ) :
ٌّشٗ ؤلاهىىاء ِلى أهه  " :مُل الٙشد ئلى أن ً٣ىن ئهخمامه ألاو ٥ومُله
ألاظاس ي بدُاجه الداـت الذاخلُت " (بى ٥معً و آخشون . 1986 .ؿ  .)538ومً
الىاخُت العىظُىلىحُت ًٝفذ بالّضلت ِذم اإلاؽاس٠ت في ألاوؽىت ؤلاحخماُِت
ً
اإلاخخلٙت وَعاهم ؤلاهىىاء لذي الؽباب خفىـا في اإلاشخلت ألاولى ( اإلاشاهٝت ) ئلى
ججاوص مؽا١ل الدىٗ والذجل والٝل ٞالزي ٌّاهُه في اإلاىا ٜٚؤلاحخماُِت وال
ظُما ألاظشٍت خُث ًجزوي في ٔش٘خه وَِّ ٚ٢لى مماسظت هىاًخه أو ؤلاظخلٝاء
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والخ٢ٙحر في سٔباجه وومىخاجه مً خال ٥أخالم الُٝمت التي جبّذه ًِ حّاظت
الىا ْٜوجفش٘اث الجماِاث وألا٘شاد ٘ .الؽاب اإلاجزوي ٜذ واحه في ٠ثحر اإلاشاث
ؤلاخباه والتراحْ ئلى الدل ٚاإلاماسظحن مً وشٗ اإلاجخمْ بالشٔم مً مداوالجه
الّذًذة التي باةذ بالٙؽل مداوال ً مً خاللها بىاء حعىس الخىا٘ ٞوؤلاوسجام بحن
أوشاٗ الّالٜاث ؤلاحخماُِت ل ً٢دون حذوي في رلِ( . ٤ضٍض ظماسة – ِفام
همش . 1992 .ؿ .)188
وجشحْ أظباب ؤلاوسخاب والّضلت ألاظشٍت في الٕالب ئلى ِىامل والذًت الظُما ِذم
جٙهمهم لشٔباث وخاحاث أبىائهم الؽباب ٠مدفلت الدؽذد والتزمذ اإلاماسط
ً
ٜفشا ولّل جىىُ ألاوؽىت ألاظشٍت أخذ أهم الّىامل اإلاثبىت للّضلت مً خال٥
ملء أوٜاث الٙشآ وسبي الؽاب بأهذاٗ وومىخاث معخٝبلُت ّ٘لى ظبُل اإلاثا٥
٠ثحر مً ألاظش حّخبر اليؽاه الترُ٘هي ومماسظت الهىاًت اإلاٙملت ممُّت للىٜذ
وجذْ٘ أبىائها هدى جخفُق ١ل الىٜذ للذساظت دون أن حعي بأهمُت أوٜاث الشاخت
وجىىَْ ألاوؽىت ل٢عش الشوجحن الُىمي ومً زم ججاوص مثل ٠زا مؽا١ل ئحخماُِت
حّضو لئلوسخاب والّضلت.
وٜذ أسحّذ أظباب ؤلاوسخاب مً ألاوؽىت ؤلاحخماُِت والّضلت ألاظشٍت ئلى
مجمىِت مً ألاظباب وّذدها ُ٘ما ًلي :
*الدىٗ مً آلاخشًٍ ومؽاِشهم العالبت ومثا ٥رل ٤الٕمب الذاةم مً وشٗ
الىالذًً ًذْ٘ باألبىاء ئلى الّضلت لخجىبهم مادام الٕمب الىالذًً ًخل ٞفي هٙعُت
الؽباب ئسجبا ٟوٜل ٞوخىٗ مً أن جخ ٤٢ٙألاظشة
ً
*س٘ن الىالذًً لؤلـذٜاء ٢٘ ،ثحرا مً ألاباء ًمىّىن بىاتهم مً الدشوج
وَؽذدون ِليهم المٕي لُفل خذ س٘ن ولىج ـذًٝاتهم ئلى البِذ لضٍاستهً
وجٝٙذهً ٠ما ًمىْ الىلذ خاسج البِذ مً الخّامل والجلىط مْ بّن الش٘اٛ

مؽ٢الث الؽباب ( بحن الاظالُب الىالذًت و الخاحاث الاحخماُِت )
)Youth problems (between parenting styles and social needs

لذوايي خلُٝت ِادة مما ًخل ٞخالت مً الٙشداهُت في هٙغ الؽاب وَعهم في جىامي
الّضلت داخل ألاظشة
* ٜلت اإلاهاساث ؤلاحخماُِت ٘ :ىشٍٝت ال٢الم أو ولُّاث الجلىط أو ختى ؼ٣ل
الهىذام وٜفت الؽّش في ٠ثحر مً ألاخُان جخّاسك ومخىلباث الىالذًً وزٝا٘تهم
٘بّذ المٕي اإلاماسط ِليهم لخٙادي مثل ٠زا مماسظاث ًلجأ الؽباب ئلى الّضلت
٠دل أمثل لخٙادي الفشاِاث وؤلاخخال٘اث ؤلاًذًىلىحُت مْ الدؽبث بُٝمه
وأ٘٣اسه ختى وئن ١اهذ خاوئت
*وهىاِ ٟامل آخش ٜذ ً٣ىن ظبب جىا٘ش الىالذًً ًِ ألابىاء ومً زم اللجإ ئلى
الّضلت ًخمثل في ـشاُ ألاحُا ٥والخٙاوث ال٢بحر بحن ِمش ألاولُاء وِمش ألابىاء هاجه
الٙجىة الّمشٍت جٙشص ٘جىة ئًذًىلىحُت جيؽي الفشاُ والٕمب داخل ألاظشة
وبحن أ٘شادها ماًخل ٞخالت جىا٘ش خادة جترحمها العاِاث الىىٍلت التي ًٝميها
الؽاب في ٔش٘خه لىخذه وهى مٕلِ ٞلى هٙعه .
خالصت :
ِلى الٝذس الهام الزي جلّبه اإلاىاسد اإلاادًت والثرواث الباوىُت في نهمت
وئصدهاس ألامم واإلاجخمّاث وسٜيها ئلى مفاٗ الذو ٥اإلاخٝذمت ًبٝى الؽباب هى
الّملت الىِٙعت التي جٝاط بها اإلاجخمّاث وجخٙاخش بُٝمتها اإلاما٘ت ٘ال جىظْ في
الّمشان وال جأظِغ لخماسة وال خشوج مً أصماث دوهما جى٘ش أًذي ؼباهُت مإهلت
وما جىحه العُاظت الّامت للجمهىسٍت الجضاةشٍت إلؼشا ٟالّىفش الؽاب في ١ا٘ت
ألاـّذة العُاظُت مً ٜبت البرإلاان ئلى ٔاًت مجالغ البلذًت ئال دلُل واضح ِلى
لشوسة ئؼشا ٟالىاٜاث الؽباهُت إلخذار الخىمُت اإلاجخمُّت .
لزا وحب ؤلاهخمام بالؽباب وجىمُت واٜاجه ٘بٝذس ماً٣ىن معخٝبل الؽباب
ً
ً
مضدهشا ومؽشٜا ً٣ىن معخٝبل اإلاجخمْ ٠زل ٤وفي هزا حّخبر ألاظشة  ،الخالىت
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ألاولى لهاجه الٙئت واإلاعإولت ألاولى احخماُِا ِلى جىحيهها وسِاًتها لزا وحب البدث
ًِ العبل الىاحّت لخى٘حر الٍشوٗ اإلاالةمت للخيؽئت ألاظشٍت العىٍت التي جبجي
ِالٜاث ٜىٍت مْ أبىائها الؽباب مً حهت وججّلهم ٘اِلحن ومعاهمحن في أظشهم
ً
مً حهت آخشي ألامش الزي يهُئهم معخٝبال للمؽاس٠ت الّٙالت في مجخمّهم .

مؽ٢الث الؽباب ( بحن الاظالُب الىالذًت و الخاحاث الاحخماُِت )
)Youth problems (between parenting styles and social needs

كائمت املزاجع :
1

 -المنجنيالزيدي  :ثقافة الشارع ( دراسة سوسيوثقافية في مضامين ثقافة الشباب ) ،

2

 -سامية الساعاتي  :الشباب العربي والتغير اإلجتماعي  ،الدار المصرية المبنانية  ،مصر

3

 -ميا زحموق.عمي وطفة  :الشباب ( قيم واتجاىات ومواقف )  ،مطبعة اإلتحاد  ،دمشق

4

 -محمد السيد محمد الزعبالوي :تربية المراهق بين اإلسالم وعمم النفس  ،مكتبة التوبة،

5

 -عبد العزيز النغيمشي :دراسة نفسية إسالمية لآلباء والمعممين والدعاة  ،دار مسمم ،

مركز الشرق الجامعي  ،تونس  ( ،د.ط ) 2007 ،

 ،ط 2003 ، 1

– سوريا ( ،د.ط)،د.س.ن

الرياض– السعودية  ،ط 1998 ، 4
السعودية  ( ،د.ط ) 1994،

 -محمد حامد الناصر  .خولة درويش :تربية المراهق في رحاب اإلسالم  ،رمادي لمنشر

 ،ب.د.ن ( ،د.ط)1997 ،

 -عدنان السبيعي :الصحة النفسية لممراهقين والشباب  ،دار الفكر المعاصر  ،دمشق –

سوريا  ،ط 1998 ،1

 -محمد عماد الدين إسماعيل :الطفل من الحمل إلى الرشد (الصبي والمراىق )  ،دار

القمم  ،الكويت  ،ط 1989 ، 1

 -عبد العزيز خواجة  :مبادئ في التنشئة اإلجتماعية  ،دار الغرب  ،وىران  -الجزائر ،

( د.ط ) 2007،

 أحمد ىاشمي  :األسرة والطفولة  ،دار قرطبة  ،الجزائر  ( ،د.ط ) 2004 ، -لطيفة أبو ذينة  :الجوانب النفسية والتنظيمية لتعاون مجالس اآلباء والمعممين مع

إدارات المدارس وأثرها عمى مستوى التحصيل الدراسي لمطالب ( دراسة تحميمية ميدانية

لمدارس ا لصف التاسع من مرحمة التعميم األساسي بأمانة التعميم بمدينة الزاوية الجماىيرية

العربية الميبية  ،أطروحة دكتوراه دولة  ،قسم عموم التربية  ،تخصص عمم النفس التربوي
المغرب2003-2002 ،
 -صالح عبد اهلل الصفار :التربية والتعميم ودورهما في اإلعداد والتعبئة  ،مؤتمر القدس

السنوي (إدارة الصراع الحضاري مع الصياينة) فمسطين 2005/10/28-27 ،
11

الذكتور  /مزكمال عبذ الصتار
 -إبراىيم قشقوش :سيكولوجية المراهقة  ،مكتبة األنجمومصرية  ،القاىرة – مصر ،ط 3

1989 ،

 -عبد العمي الجسماني  :سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقهما األساسية  ،الدار

العربية لمعموم  ،بيروت  -لبنان ط 1994 ، 1

 -يوسف ميخائيل أسعد  :سيكولوجية الخوف  ،دار النيضة  ،القاىرة – مصر  ( ،د.ط

) ،د.س .ن

 -سامي عريفج  :عمم النفس التطوري  ،دار مجدالوي  ،األردن ( ،د.ط ) ،ب.س.ن

 كرستوفأندريو  :الخجل  ،عويدات لمنشر والتوزيع  ،بيروت – لبنان  ،ط 1999 ، 1 -محمد عبد الظاىر الطيب :مشكالت األبناء من الجنين إلى المراهق  ،دار المعرفة

الجامعية  ،مصر ،ط1994 ، 2

 -كمال دسوقي  :النمو التربوي لمطفل والمراهق ( دروس في عمم النفس اإلرتقائي )،

دار النيضة العربية  ،بيروت – لبنان  (،د.ط )1989 ،

 -بول مسن وآخرون  :أسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة  ،مكتبة الفالح  ،الكويت

(،د.ط) 1986 ،

 -عزيز سمارة  .عصام نمر  :محاضرات في التوجيه واإلرشاد  ،دار الفكر  ،عمان  ،ط

1992 ، 2
- Pierre bourdieu:Question de sociologie , les éditions de minuit ,
paris ,
- Françoise dolto -Jeanine de rabertie:Les adolexents dans la
ciée,s.d .serqelexaurdERES ,
-L.Gavin and W.Furman:Adolescent Girls Relationships with
Mothers and Best Friends, Child Development, Vol 67, By the
Society for Research in Child Development 1996

