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تختلــف األزمنــة ،وتتعاقــب األجيــال ،وتختلــف تفاصيــل
الحيــاة ،وظواهرهــا ،وتندثــر بعــض العــادات ،وتظهــر أخــرى،
وتبــدأ الفجــوة الفكريــة بيــن اآلبــاء ،واألبنــاء.
َّ
َّ
كمــا أن االختالفــات الــي ال مفــر منهــا بيــن الزوجيــن قــد
تكــون ذات تأثــر حــاد علــى اســتقرار األســرة مــا لــم يــم إدارة
مــا ينجــم عنهــا مــن خالفــات،
ً
ً
بطريقــة حكيمــة تلعــب دورا معاكســا ،يدعــم العالقــة
الزوجيــة ويعــزز روابطهــا ،مــا ينعكــس إيجابيــا علــى الرفــاه
األســري.

أين المشكلة؟

المشكلة هنا تكمن في:
الجهل الكامل بمعىن
التواصل ومزاياه.

عدم إدراك أهمية الحوار
بين األزواج والزوجات من جهة ،وبين
الوالدين وأوالدهما من جهة أخرى.
ويمكن تعريف التواصل األسري بكونه:
االتصال الذي يكون:
بين طرفين (الزوجين)
أو عدة أطراف (الوالدين واألوالد)

والذي يتخذ عدة أشكال تواصلية :
•
•
•
•

الحـــــــــوار
التشـــــاور
التفاهــم
اإلقنـــــــــاع

•
•
•
•

التوافـــــــــــق
التعـــــــــاون
التوجيــــــــــه
المساعدة

ويظهر التواصل في أبهى صورة في:
التوحد والتفاعل بين األفراد
حىت يصبحوا أصحاب لغة واحدة
أو على األقل مفاهمي متقاربة.

معوقات التواصل بين
الزوج ـ ـــين:
غياب تنشئة الزوجين على التواصل وقمي الحوار بين الجنسين في
مؤسسات التنشئة األولى (األسرة ،المدرسة)..

الرغبــة فــي الســيطرة
مــن أحــد الطرفيــن.

خيبــة األمــل وانهيــار
توقعــات ما قبــل الزواج.

خضــوع الزوجيــن للتبعيــة
ً
الســلبية ألســرتيهما ،بــدال مــن
التواصــل المباشــر بينهمــا.

الضغوطــات االقتصادية؛ ما
ً
يــؤدي إلــى الالمبــاالة ،وأحيانــا
إلــى العنــف مــع الطــرف اآلخــر.

غيــاب مــا يشــجع مــن مفاهــم
علــى الــروح الجماعيــة فــي
تدبــر الحيــاة المشــركة.

عدم التكافؤ
بين الزوجين.

الفجـوة
بين

اآلبـ ـ ـ ــاء
واألوالد

كثــر مــن اآلبــاء اليــوم منغمســون فــي شــواغل الحيــاة؛
ممــا أدى إلــى انشــغالهم عــن بيوتهــم ،وبالتالــي عــن االســتماع
إلــى أبنائهــم وبناتهــم ،ومعرفــة مشــاكلهم ،وتلبيــة حاجاتهــم
ورغباتهــم،
وهنــا تحــدث المشــكلة وتكــون الفجــوة ،ويبــدأ األوالد رحلــة
َّ
البحــث عمــن يلــي ذلــك خــارج البيــت.

عوامل غياب التواصل بين
الوالدين واألوالد
عدم تفهم اآلباء
لطبيعة أبنائهم وبناتهم،
وخصائص المرحلة
العمرية ،وتغريات
الماضي والحاضر.

ضغوطات العمل،
والمتطلبات األسرية
المرهقة للوالدين ،قد
تجعلهما يهمالن تتبع
أوالدهما وتربيتهم.

الخالفات المستمرة
بين األم واألب؛
مما يجعلهما مشغولين
بمشكالتهم عن أبنائهم
وبناتهم.

سيادة الصور النمطية تجاه
األوالد من قبل الوالدين ،مثل:

القسوة الزائدة
في غري محلها ،وعدم
التغاضي عن األمور
اليسرية.

 ( نموذج االبن “المرضي”) ويعين ضرورة انصياع األوالدلرغبات وقرارات الوالدين دون نقاش.
صغارا” ،فهم غري مؤهلين عقلياًّ
ً
 نموذج “األوالد ما زالواللحوار والنقاش.
 نموذج “األطفال عامة مشاغبون ،وعنيدون” ،فليس أمامناسوى إخضاعهم وتربيتهم بصرامة.

التواصل
بين التوهج والضعف
كثــر مــن حاجــات أفــراد
األســرة تتحقــق مــن خــال

الشعـ ـ ـ ــور والعالقـــــــــــــة
الزوجيــة باعتبارهــا تمثــل

ما يســود بينها من تواصل
شــامل وعميــق يجمــع بيــن
القــول والفعــل.

صــورة للتواصــل المتكامل
القولــي والقلــي والفكــري
والجســدي.

وتتأثر بكل تراجع يطرأ على أي تواصل من هذه األنواع اليت ال
ينفك أحدها عن باقيها.
فالزوجــان مســؤوالن عــن تحســين ودوام التواصــل بينهمــا؛
حــى يتمكنــا مــن تعــرف كل منهمــا علــى مشــاعر ومطالــب
ومعانــاة اآلخــر ،فيتحــرك علــى عجــل للتجــاوب معهــا بمــا يخفــف
مــن ضغطهــا ،ويحــد مــن آثارهــا.

تعطل التواصل بين األزواج
الواقع والعواقب

كلمــا تراجــع التواصــل بيــن الزوجيــن
تقــدم ســوء الظــن ليأخــذ مكانــه..
ٌ
وهنــاك خطــأ شــائع داخــل األســرة ،يكمــن
فــي توجيــه كل طــرف االتهــام إلــى الطــرف
اآلخــر علــى أنــه هــو المســؤول عــن تعطيــل
التواصــل بينهمــا.

والبلسم الشافي ال يكون إال بشيئين:

1

اتهام كل طرف لنفسه عما
يطرأ في الحياة الزوجية من
فتور أو سوء تفاهم.

2

تقديم ما يلزم من التضحيات
والتن ـ ـ ــازالت م ـ ــن الطرفـــــــــــين
الستمرار التواصل واستئنافه.

ٌ
كفيل بحلها؛ حىت ال تنمو
هناك مشكالت يسرية ،التواصل الطبيعي
َ
َ
ًّ
ً
نموا سرطانيا قاتال للتفاهم والوئام ،ومدمرا لكيان الحياة الزوجية.

نتائج غياب التواصل
بين األوالد واآلباء

لجوء األبناء أو البنات
لتعويض التواصل األسري
المفقود بتواصل مع
أطراف أخرى غري مأمونة.

التأثري المباشر في تشكيل تصوراتهم
ً
وأخالقهم على نحو قد يتعارض تماما
مع التنشئة السوية.
االتجاه إلى المخدرات،
والعادات المفسدة
لألمزجة واألبدان.

العزوف عن
الدروس ،وقلة
التحصيل؛ وبالتالي
التخلف الدرايس.

فقدان العالقة
األبوية متانتها
ومهابتها في
نفوس األوالد.

عقوق األوالد
للوالدين ،واتخاذهم
وجهة معاكسة لما
يتمناه اآلباء.

َّ
إن إقامة حواجز بين اآلباء واألوالد ( بامس الحياء والوقار) خطأ تربوي
فادح ،يحرم األبناء والبنات من تجارب آبائهم وأمهاتهم في الحياة
وتوجيهاتهم؛ فهناك فرق بين بقاء الهيبة ممزتجة بالحب ،وتحول
العالقة إلى خوف وتوتر بامس الرب والتوقري.

وسائل إرساء
التواصل األسري

ومن أجل عدم الوقوع في كل هذه المشاكل التواصلية واألسرية
والرتبويــة؛ بســبب انعــدام التواصــل ،أو ضعفــه بيــن الزوجيــن أو بيــن
الوالديــن مــع أوالدهــم ،يجــب نهــج ســبل تأســيس تواصــل

قــوي وصــادق عــن طريق:

الوعي بأهمية التواصل،
وفوائده الرتبوية واالجتماعية.

التفنن في إبداع الوسائل
الموصلة إلى التواصل.

التعلم واالستفادة من
تجارب اآلخرين.
الحرص على حسن العشرة
بالمعروف ،وكف األذى؛
حىت يشعر الجميع بالفائدة
الملموسة للتواصل.
الكف عن التقريع واللوم
وكرثة الشكوى ...وغريها من
منغصات التواصل.
الحرص على أداء الواجبات
قبل المطالبة بالحقوق.

العناية بإقامة الدين في
األسرة ،وصرح األخالق ،والحياة
الجادة المنتجة لجميع أفرادها.

َّ
ُالمتفــق عليــه :أن الحيــاة األســرية دون خالفــات ومشــاكل مجــرد
أمنيــة مســتحيلة ،وعلــى األزواج الحكمــاء إدراك ذلــك ،والســعي
إلــى محاصــرة تلــك الخالفــات ،والحــد مــن آثارهــا ،بــل اســتثمارها
َّ
لمصلحــة الــزواج ولمصلحــة األســرة؛ بالتحســين المســتمر.

لمزيد من المعلومات
يمكنكم االطالع على الروابط التالية:

الدليل التعريفي
للعنف وأشكاله

نظام الحماية
من اإليذاء

نظام حماية
الطفل

https://hrsd.gov.sa/
ar/urv-1919_dalel

hrsd.gov.sa/ar/
urv-1919_system

https://hrsd.gov.sa/
ar/urv-1919_child

ً
شكرا

