دعوة لمساندة الشباب فى القرن21
الش���ك أن ال��ش��ب��اب هم
مستقبل أى أم���ة تريد
االزده����ار وال��ت��ق��دم ،فهم
يمثلون ق��وة أى مجتمع،
ومجتمع بال شباب مجتمع
ضعيف يعانى من مرحلة
ن��ك��وص إل��ى مرحلة نمو
أق��ل ،ل��ذا يجب االهتمام
بهؤالء الشباب عن طريق
إشباع حاجاتهم الضرورية
ً
أوال ،ثم إشباع حاجاتهم
ال��ن��ف��س��ي��ة ث��ان��ي��ًا؛ حتى
يستطيعوا أن يضيفوا ملسة
جمالية تتمثل ف��ى حب
مصرنا الغالية

د .إبراهيم محمد املغازى
قسـم علم النفس  -جامعة بور سعيد ،
عضو اجمللس العربى لألخالق واملواطنة

.وح��ت��ى نستطيع أن نحقق لهم
ال��ت��واف��ق النفسى واالج��ت��م��اع��ى
وال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة وال��س��ع��ادة
النفسية وي��ك��ون��وا ق��ادري��ن على
الواقعية لإلنجاز وتحقيق آم��ال
املجتمع ورفاهيته ،فهم محتاجون
إلى املساندة النفسية واالجتماعية،
ولكن فى بعض الفترات الزمنية قد
يتعرض هؤالء الشباب أو بعضهم
ألحداث الحياة الضاغطة محاولني
صياغة حياتهم بطريقة معينة
(عدم إحساسهم بالحرية املسئولة
ع��ن أن��ف��س��ه��م أو مستقبلهم)،
فالضغوط النفسية التى يتعرضون
لها قد تدفعهم إلى الوقوع فى بعض
املشكالت النفسية واالجتماعية
وبعض االضطرابات النفسية مثل
االغ��ت��راب النفسى واالجتماعى
والعزلة أو الوحدة النفسية ..إلخ كما
تكمن هذه املشكالت النفسية فى
أمرين هما :
ً
أوال :املشكالت املرتبطة بفهم
ذاتهم وقبولها والتعامل مع اآلخرين
ومع الواقع بصورة صحيحة.
ث��ان��ي��ًا  :امل��ش��ك�لات امل��رت��ب��ط��ة
بسلوكهم وتصرفاتهم مع أسرهم
ومجتمعهم ألن��ه��م ف��ى املرحلة
االنتقالية بني مرحلتى املراهقة
وال��رش��د ،حيث إن لهم أنماطا
خ��اص��ة م��ن ال��ض��غ��وط النفسية
التى يواجهونها فى حياتهم تتمثل
فى مواجهة ضغوط االمتحانات
وامل��ن��اف��س��ة م���ن أج����ل ال��ن��ج��اح
واملشكالت الجنسية والعاطفية وما
يرتبط بها من مشاعر اإلحساس
بالذنب والدونية وانخفاض الثقة
بالنفس وامليل إلى الجنس اآلخر؛
حيث إن فشلهم الدراسى يرجع إلى
أسباب عاطفية أكثر منها ضغوطا

دراسية وامتحانية.
املساندة االجتماعية والنفسية
لرجال الغد ال غنى عنها لتجاوز
الضغوط :
ه��ذه األح���داث الضاغطة تمثل
ظروفا خارجية أو داخلية ضاغطة
صحية على هؤالء الشباب تجعلهم
يشعرون بالتوتر النفسى واالختالل
ف��ى تكامل شخصيتهم وعندما
ت���زداد ش��دة ه��ذه الضغوط ،فإن
ذلك يفقدهم قدرتهم على التوازن
النفسى ِّ
ويغير نمط سلوكهم مما
ُّ
ك��ان عليه وس���وء تكيفهم وبقدر
استمرار ه��ذه الضغوط النفسية
ي��ك��ون م��ا يتبعها م��ن استجابات
نفسية وجسمية غير س��وي��ة؛ ألن
ً
التواء نفسيا للميزان النفسى
هناك
لشخصياتهم..
ه���ؤالء ال��ش��ب��اب يحتاجون إلى
النفسية واالجتماعية من
املساندة َ
األس��رة أوال ثم من املجتمع ثانيًا
الكتسابهم الدور األكاديمى واملهنى
فى املستقبل النتزاع اعتراف الكبار
بهم ككيان فريد  ،ف��إذا لم يحقق
الشباب أهدافهم تكون النتيجة
إحباطا نفسيا وعنفا وعدوانية
مفرطة.
وإذا ل��م يتم إش��ب��اع حاجاتهم
النفسية (ص��راع نفسى داخلى)
فإنهم يقعون فريسة ألحداث الحياة
ال��ض��اغ��ط��ة واالك��ت��ئ��اب النفسى
والنظرة التشاؤمية للمستقبل.
كما أن معالجة أح��داث الحياة
ال��ض��اغ��ط��ة ل���ه���ؤالء ال��ش��ب��اب ال
تعنى التخلص منها أو تجنبها أو
استبعادها من حياتهم فوجودها فى
حياتهم أمر طبيعى ،ولكن بدرجات
متفاوتة ،ووجودها أيضًا ال يعنى
أنهم مرضى نفسيون بقدر ما يعنى

أنهم يعيشون ويتفاعلون مع الحياة،
وتحقيق طموحاتهم ،أى يجب
التعايش اإليجابى معها ،ومعالجة
ن��ت��ائ��ج��ه��ا ،واك��ت��س��اب امل��ع��ارف
والخبرات الشخصية والعاطفية
والتصرفات السلوكية الحميمة
التى توجه نحو مصادر التهديد
واإلحباط لتجنب اآلثار السلبية التى
تهدد توازنهم االنفعالى ،كما تتطلب
املعالجة النفسية لهذه الضغوط
إيجابية امل��س��ان��دة االجتماعية
ال��ت��ى يتلقونها م��ن اآلخ��ري��ن فى
املجتمع ،فهم محتاجون إلى تقدير
ذات���ى م��ن��ه��م ،وم��س��ان��دة أس��ري��ة
تتسم بالترابط وال��دفء العاطفى
وتعبيرات القبول النفسى واملساندة
الوجدانية واملساندة االجتماعية
والعاطفية واملالية وتقديم العون
واملساعدة من اآلخرين فى املجتمع
حتى ي��ك��ون��وا أس��وي��اء ومواطنني
صالحني فى املجتمع املصرى وذوى
تفكير إيجابى .
ه�����ذه امل����س����ان����دة ال��ن��ف��س��ي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة وامل��ال��ي��ة تجعلهم
ي��ش��ع��رون بقيمتهم ،وال��ت��ق��دي��ر
اإليجابى لهم واالحترام من خالل
السند العاطفى الذى يستمدونه من
اآلخرين ،كل هذا يلعب دورًا مهمًا
فى تخفيف اإلصابة باالضطرابات
النفسية نتيجة ه���ذه األح���داث
اليومية الضاغطة وتحقيق التوافق
ُّ
والتكيف االجتماعى لهم
النفسى
واإليجابية ،متفائلني للمستقبل
وزي��ادة دافعيتهم لإلنجاز والعمل
ال��دائ��ب لبناء ال��ص��ورة العصرية
ملصرنا الحبيبة ملواجهة تحديات
القرن الحادى والعشرين ،فهل حان
الوقت لالهتمام بشباب الغد وقادة
املستقبل.

النفس املطمئنة
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