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ثوان...
في
ٍ
ال�شك �أن تبادل اخلربات وعر�ض
املمار�سات واالطالع على التجارب
من �أهم م�سارات ن�شر ونقل
املعرفة ،فبد ًال من �إعادة اخرتاع
العجلة واملرور بنف�س التحديات
للو�صول �إلى حلول منوذجية ،ميكن
اال�ستفادة من التجارب امل�شابهة مع حتديثها مبا يتنا�سب مع
متطلبات املعرفة احلديثة من جوانب �إبداعية ومبتكرة وتفعيلها
على �أمثل وجه� .إن تطوير مهارات م�شاركة اخلربات لدى الأفراد
وتعزيز قنوات االطالع على ممار�سات الآخرين ي�ساهم يف
حفظ املوارد الب�شرية واملالية ويفتح املجال �أمام الأجيال ال�شابة
لالنطالق من حيث انتهى الآخرون.
ويف �إطار �سعي م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم الدائم �إلى ن�شر
وطباعة امل�ؤلفات التي تُرثي العقول وترتقي مبكت�سبات الوطن
والتي ت�ؤكد على منهجية توجهات ور�ؤى قيادتنا الر�شيدة ،ت�أتي
ملخ�صات الدفعة اجلديدة ملبادرة «كتاب يف دقائق» لت�شمل 3
موا�ضيع معنية ب�أهمية تبادل اخلربات وم�شاركة التجارب.
ويف دفعتنا اجلديدة �سي�أخذكم ملخ�ص كتاب «املبتدئ الذكي» يف
رحلة اكت�شاف �سلوك املوظف املبتدئ وو�ضعه يف مقارنة مع ذوي
اخلربة من حيث احلما�س واملعرفة وحب التعلم والولع باالبتكار.
وي�ؤكد الكتاب على �أن القائد البارع �صاحب اخلربة الطويلة
هو �أهم م�صدر لنقل املعرفة للجيل اجلديد عرب طرح �أف�ضل
املمار�سات وم�شاركة ما م َّر به من جتارب وما اكت�سبه من خربات.
�أما ملخ�ص الكتاب الثاين وعنوانه «لتكن غا ُيتك بدا َيتك» ويتناول
القادة العظماء القادرين على �إلهام النا�س بالإقدام على الفعل،
ويرى الكاتب �أن ه�ؤالء مينحون �أتباعهم �إح�سا�س ًا باالنتماء ،وي�ؤكد
على �أن القادة الذين يتمتعون بقدرة فطرية على بث روح الإلهام
يف نفو�سنا ،لديهم مهارة �أكرب يف التوا�صل وم�شاركة التجارب مع
الآخرين.
وتختم ملخ�صات الدفعة اجلديدة بكتاب «�آباء متفهمون �أبناء
�سعداء» وير�صد امل�ؤلف حقيقة �أن الآباء الناجحني ال ميلكون
توجهاتهم الفكرية؛ فهم
ع�ص ًا �سحري ًة؛ و� َّإنا ين ُبع ُ
جناحهم من ُّ
يتحدَّثون وي�ستمعون ويتوا�صلون وينقلون خرباتهم وجتاربهم
احلياتية �إلى �أبنائهم ب�شكل �إيجابي.
�أمتنى �أن تكون ملخ�صات الدفعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
قد �أ�ضافت �إلى خمزونكم املعريف� ،آم ًال �أن نكون قد �ساهمنا ولو
باجلزء الي�سري يف تعزيز ثقافة القراءة واالطالع كركيزة لتطوير
جمتمع متقدم ،يتخذ من املعرفة �سند ًا وظهري ًا يتكئ عليه يف
رحلته نحو التنمية امل�ستدامة.
جمال بن حويرب
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ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

�آبـــاء  ..عظمـــــاء
يتطلَّع الآباء دائم ًا �إلى ت�أ�سي�س عالقات �إن�سانية قوية مع �أبنائهم
قوامها املح َّبة والتفاهم واالحرتام املتبادل .ويف حني يدير بع�ض
الآباء مرحلة تن�شئة الأبناء بحكمة وذكاء ،يعاين بع�ضهم الآخر
و ُيخرجون يف النهاية جي ًال من الأبناء الب�ؤ�ساء .فما هو �سر
جناح القليلني وف�شل الكثريين؟ احلقيقة �أن الآباء الناجحني
توجهاتهم
ال ميلكون ع�ص ًا �سحريةً؛ و� َّإنا ين ُبع ُ
جناحهم من ُّ
الفكرية .فهم يتح َّدثون وي�ستمعون ويتوا�صلون مع �أبنائهم ب�شكل
�إيجابي.
يف املا�ضي ،كنا كخرباء يف الرتبية الأ�سرية وعلم نف�س الطفل
نركِّز �أ�سا�س ًا على تقومي �سلوك الأبناء ،ثم انتبهنا �إلى �أهمية
تقومي �سلوك الآباء من خالل ثالث خربات �أ�سا�سية هي� :ضبط
النف�س وتعميق التوا�صل والتدريب الفعال وذلك تطبيق ًا للمثل
القائل« :من �شابه �أباه فما ظلم»؛ مما يعني �أن الدور الأكرب يقع
يعي�ش الآبا ُء حال ًة من االتزان
على عاتق الآباء .ومن َّثم ال ب َّد �أن َ
النف�سي والعاطفي قبل ال�شروع يف التوا�صل مع �أبنائهم وتقومي
�سلوكهم .فاحلقيقة العلمية التي ندركها اليوم �أنه لي�س هناك
ولكن هناك �أ�سر ًا تنعم بال�سالم
�آباء خارقون و�أبناء مثاليون؛ َّ
واملح َّبة واالحرتام ،و�أ�سر ًا تعاين ب�سبب ال�سلوك ال�سلبي للآباء
وانعكا�ساته ال�ضارة على الأبناء.

�أو ًال� :ضبط النف�س

اك�سر القاعدة :دا ِو جراحك �أو ًال

عملية الرتبية  -كغريها من العالقات الإن�سانية  -يحكمها العقل
الباطن .فحتَّى و�إن رف�ض عقلك الواعي �إحلاق �أي �ضرر بطفلك،
ف�سيكون لعقلك الباطن  -الذي يتخذ من العقاب و�سيلة للتهذيب
 الكلمة الف�صل يف هذا ال�ش�أن؛ رغم �أنَّ مه َّمة الآباء الرئي�سية هيالتعامل الواعي مع م�شكالتهم النف�سية ،قبل ال�شروع يف التعامل
مع �أبنائهم .اجلدير بالذكر �أنَّ الأبناء هم �أقدر النا�س على ك�شف
نقاط �ضعفنا ك�آباء من خالل تعامالتنا اليومية معهم .فكيف لك
وتر�سباتك النف�سية وتكون مثا ًال
�إذن �أن تتح َّرر من م�شكالتك ُّ
للأب الواثق وامل�س�ؤول؟

 -1ا�ستخدم جهاز التحكُّم الداخلي:
يف خ�ضم تنازعك مع طفلك تو َّقف
للحظة وا�سرتجع الآثار النف�سية
املحبطة التي عانيت منها يف �صغرك
ب�سبب تعامل �سلبي ما زلت تتذكره.
من امل�ؤكد �أنك ال تو ُّد لطفلك �أن يعاين

مما �سبق لك �أن عانيت منه .من �ش�أن
ا�ستدعاء هذه التجربة �أن يهدِّ ئ من روعك
ويعيد ترتيب �أفكارك وفهم م�شاعرك
والت�أكد من حر�صك على �أن تكون مثا ًال
يحتذى يف �إدارة الغ�ضب.

 -2ا�ستوعب حقيقة م�شاعرك :حني
تتم َّلكنا م�شاعر الغ�ضب نقدم على قول
ما ال يقال وفعل ما ال يفعل .يف مثل هذه
احلالة تر َّيث ،وخذ نف�س ًا عميق ًا �إلى �أن
تتخ َّل�ص من غ�ضبك ،ومتا�سك حتى
ترتاجع عن اتخاذ قرارات قد تندم عليها.

�إدارة الـغـ�ضـــب
مهما ح َّققنا من درجات �ضبط النف�س فال بد من بع�ض الزالت التي
نفقد فيها �أع�صابنا ونخرج عن �شعورنا ،ونبد�أ يف مواجهة �أبنائنا
ب�شيء من العنف .هذه هي طبيعة الب�شر علم ًا ب�أن هذه احلالة
ال تقت�صر عليك فح�سب و� َّإنا متت ُّد لت�صيب طفلك �أي�ض ًا .فكيف
تتج َّنب تفاقم املوقف؟
 -1توقف عن اجلدال وال تعاود النقا�ش حتى تهد�أ .هذا
الت�ص ُّرف يعك�س لطفلك حدة املوقف ومينحه الفر�صة ليهد�أ هو
الآخر.
حرر ج�سمك من الغ�ضب :خذ نف�س ًا عميق ًا وتذكَّر �أنَّه ما
ِّ -2
من �أمر ي�ستح ُّق كل هذا اال�ستياء .حاول �أن تبت�سم كي ي�سرتخي
جهازك الع�صبي وتتخلَّ�ص من غ�ضبك تدريجي ًا.

قواعد لبناء ٍ
جيل ٍ
واعد
يت�ساءل الآباء دائما عن القواعد التي مت ِّهد
لأبنائهم طريق النجاح� .إال �أن هذه القواعد
ترتبط بالآباء �أكرث من الأبناء� .إذا مت َّكنا
من التح ُّكم يف �أنف�سنا وال�سيطرة على ردود
�أفعالنا وتب ِّني �سلوكيات بناءة وم�ؤثرة وتقدمي
قدوة ُيحتذى بها ،فلن يحتاج �أبنا�ؤنا �أكرث من
ذلك لينجحوا .نقدم فيما يلي عدة قواعد
لتن�شئة جيل من الواعدين املبدعني:
 -1تعـــاطف مع نف�سك :كلما كنت �أكرث
تعاطف ًا وت�ساحم ـ ـ ًا وتقب ًال لنف�سك
انعك�س ذلك على تعاطفك وحتفيزك
لأبنائك.
 -2كـــــــن ن�صيـــــر ًا لطفــلك واحــــتـرم
احتياجاته :ك ُّل طفل يحتاج ملن
ينا�صره كي يجتاز مراحل التط ُّور البدين
والنف�سي بنجاح .ال يعني ذلك �أن تغ�ض
الطرف عن �أخطائه لإر�ضائه ،و� َّإنـ ــا
ت�ساعده لين�ضـ ـ ــج ،وتق ِّوم �سلوك ـ ـ ـ ــه

غي نظرتك� :إن كنت تنظر �إلى طفلك باعتباره م�صدر ًا
ِّ -3
للإزعاج فلن تهد�أ �أبد ًا .تذكر �أنَّه طفل ي�سعى للتنفي�س عن
م�شاعره بالطريقة التي يظنها متاحة؛ حني يظن �أن من واجبك
م�ساعدته فال ُتع َّنفه.
تتعجل يف �إلقاء املحا�ضرات حول الأدب
 -4مت َّهل قليالً :ال َّ
املهذب و�أنت يف قمة غ�ضبكِّ � .أجل النقا�ش �إلى �ساعة
وال�سلوك َّ
�صفاء يكون حلديثك فيها �صدى وقيمة.
 -5جت َّنب العنف اجل�سدي :قد ين ِّف�س ال�ضرب عن غ�ضبك
ولكن �آثاره ال�سلبية ترافق طفلك �إلى نهاية العمر.
للحظة َّ
 -6اخف�ض نربة �صوتك� :أثبتت الأبحاث �أنَّه كلَّما تب َّنى الإن�سان نربة
خافتة وهادئة يف حديثه انعك�س ذلك على هدوئه هو ومن حوله.

باحل�سن ـ ــى وتغـ ــر�س في ـ ــه حم َّبتك
بهدوء.
 -3جتنَّب العقـــــــاب :ال تخلط بني
العقاب والتهــذيب .ا�ستبـ ــدل العق ــاب
بالتوجيـ ـ ــه والن�صح� .ضع القواعد
وحدِّ د معايري ال�سلوك املقبول دون
تهـ ــاون .فالقواعد املمتزجة بامل�شاعر
والتعاطف هي قوام الرتبية امل�ؤ ِّثرة.
يعب عن م�شاعره
 -4دع طفلك
ِّ
حرية :يعترب اللعب مع الأبناء من
ِب ِّ
�أهم و�أروع �أ�شكال التوا�صل الف َّعال،
لأنه يك�سر حاجز اخلوف يف نفو�سهم
ويح ُّثهم على التعبري عن احتياجاتهم
دون �أن ينتظروا ثواب ًا �أو يخ�شوا عقاب ًا.
وهنا يكمن دورك يف الإن�صات والتجاوب
حجمت من ت�أثري امل�شاعر
الفعال .فك َّلما َّ
ال�سلبية على �أبنائك يف ال�صغر تع َّلموا
�ضبط النف�س و�إدارة امل�شاعر يف الكرب.
 -5ال ت�أخذ الأمور على حممل
�شخ�صي :تذ َّكر دائم ًا �أنَّ الأمر ال يتع َّلق

بك و�أ َّنك ل�ست حمور الق�ضية ،و� َّإنا هو
ذلك الطفل ال�صغري الذي يبذل ما يف
و�سعه ليتع َّلم منك وين�ضج متكئ ًا عليك
وم�ستند ًا �إلى توجيهاتك.
الت�صرفات ال�سلبية انعكا�س
-6
ُّ
لب احتياجات
لرغبات مكبوتةِّ :
طفلك يف التغذية واملرح والعناق واللعب
والأمان .ا�صقل مهاراته وع َّلمه معايري
ال�سلوك املقبول حتى يتن َّب�أ تدريجي ًا مبا
هو متو َّقع منه يف خمتلف املواقف.
 -7اعترب طفلك م�ست�شارك الرتبوي:
ليعب عن رغباته وا�ستمتع
� ِأت له املجال ِّ
بكل حلظة تق�ضيها معه.
 -8غري �أ�ساليبك :جدِّ د �أ�سلوبك الرتبوي
من حني �إلى �آخر ليواكب مراحل منو
الطفل ومتطلبات الع�صر.
� -9أحب طفلك :احلب فعل ولي�س فورات
من امل�شاعر .ابذل ما يف و�سعك لتحافظ
على عالقات حميمية بابنك .هذا هو
اخليار الأمثل لت�ؤ ِّثر فيه وتت�أثر به.
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ثانيـــ ًا :التـــوا�صـــــــل

تقول احلكمة القدمية «الآباء يهبون �أبناءهم �أجنحة يف ال�صغر حتَّى ي�شت َّد عودهم ويح ِّلقوا بها عالي ًا يف الكرب» .بالفعل ت�ؤهِّ لنا ال�صالت الوثيقة
نغي ون�ؤ ِّثر يف نفو�سهم وطباعهم حتَّى بعد �أن يغادروا عاملهم ال�صغري وينفتحوا على العامل الرحب.
ب�أبنائنا ملمار�سة الأب َّوة الفطرية التي جتعلنا ِّ
املدمرة .تلك العملية
�أوا�صر املح َّبة بني الأبناء و�آبائهم هي ما ت�ش ِّكل درع الأمان لهم  -ال �س َّيما يف مرحلة املراهقة � -ضد تط ُّرفات و�آفات املجتمع ِّ
الرتبوية املتوا�صلة تبد�أ منذ �أن ت�شقَّ �صرخات الطفل جدران احلياة .و�سرنى فيما يلي كيف يحدث ذلك عرب املراحل العمرية املختلفة:

مرحلـــة حديثـي الوالدة
(� 13 - 0شهر ًا) :ت�شغيل العقل
يولد الإن�سان ويف داخله طاقة هائلة ليتلقَّى
احلب ومينحه ،بل �إنَّ التط ُّور العاطفي الذي
ننميه  -مبا يف ذلك القدرة على التح ُّكم يف
ِّ
امل�شاعر وردود الأفعال  -يتم َ
خالل مرحلة
مبكرة .ومن ثم ف�إن عالقتك بطفلك خالل
َ
ونقاط
نظامه الع�ص ِّبي
هذه املرحلة ت�ش ِّكل َ
التوا�صل العقلي التي �ستحكم ت�ص ُّرفاته؛ �أي �أنَّ
�صحته النف�سية ووظائفه الف�سيولوجية تعتمد
َّ
على عالقتكما مع ًا .فبلم�سة حانية وح�ضن
دافئ يزول توتُّره وتنتظم هرموناته وتتالقى
�ضربات قلبه ب�ضربات قلبك ليخفقا كقلب

واحد .فال عجب �أن ي�ؤ ِّثر الآباء املح َبطون
�سلبي ًا يف �أطفالهم ليعانوا من �إحباط مزمن،
كما يخرج الآباء املنفعلون جي ًال من العابثني.
يتوا�صل الآباء مع �أطفالهم خالل هذه املرحلة
ب�شكل فطري .فحني يرمقك طفلك بنظرة
حاملة ،تبادله تلك النظرة وتبد�أ يف مداعبته.
يبتهج الطفل ويركل قدميه يف �سعادة ،فتزداد
مداعبتك وهدهدتك له .وت�ستم ُّر هذه العملية
ُ
الطفل حما�سه وي�شعر
يفقد
لب�ضع دقائق حتَّى َ
بحاجته �إلى النوم .هنا ي�ستنتج الوالدان �أنَّ
وقت الراحة قد حان؛ فيخفتان �أ�صواتهما
ويغلقان امل�صابيح ،وين�شدان بع�ض الأنا�شيد
الهادئة مل�ساعدته على النوم .وهكذا يدرك

مرحلة الطفولة (� 36 - 13شهر ًا):
تر�سيخ االرتباط الآمن
تعتمد قدرة الطفل على ا�ستك�شاف العامل من حوله خالل هذه املرحلة
على مدى ثقته واطمئنانه وارتباطه بوالديه .فقد �أثبتت الأبحاث � َّأن
الأطفال الذين ينعمون بارتباط �آمن مع ذويهم ي� ِّؤ�س�سون فيما بعد
عالقات �أقوى ،ويتم َّتعون مبعدالت �أعلى يف �ضبط النف�س واملرونة،
و�أقل يف التوتُّر والإحباط ،ناهيك عن النجاح الذي يحقِّقونه يف �ش َّتى
جماالت احلياة.
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الطفل �أنَّ ب�إمكانه التعبري عن احتياجاته
ب�إمياءة ب�سيطة ،و�أنَّ لديه من يل ِّبي هذه
االحتياجات ,فيا له من عامل رائع .وحينها
يتعلم الطفل در�س ًا مهم ًا يف �ضبط النف�س :فهو
ي�ستطيع �أن يبت�سم ويبتهج ويبكي ويتح َّم�س
كما يحلو له ،ومبجرد �أن تت�ش َّو�ش م�شاعره
وتتغي احتياجاته �سيجد من يهدئ من
َّ
روعه ويو ِّفر احتياجاته .وعلى هذا الأ�سا�س
يرت�سخ لدى الطفل انطبا ٌع باحلماية والأمان
َّ
والثقة يف هذا العامل الآمن  -ومبن مينحه
هذا الأمان بك «�أنت» .فال ت�ستهن ب�أهمية
نظراتك ومل�ساتك فهي تُ�ش ِّكل عالقتكما التي
لي�صبح ابن ًا
تر�سخ يف ذاكرته يوم ًا بعد يوم؛
َ
�سعيد ًا وواثق ًا ومتعاون ًا.

كيف ت�ؤ ِّثر ُدور الرعاية على طفلك؟
�إن كان طفلك يق�ضي �أكرث من � 20ساعة �أ�سبوع ّي ًا يف دور احل�ضانة،
فبالت�أكيد �ست ؤ� ِّثر هذه ال�ساعات ب�شكل �أو ب�آخر على تط ُّوره الذهني
ُ
ي�ستغرق
والنف�سي .فحني تبت�سم لطفل مل يتجاوز عمره ال�شهرين ،ف�إ َّنه
بع�ض الوقت كي يبادلك االبت�سامة .وكونك والد ًا ،ف�سوف تنتظر حتى
ترت�سم االبت�سامة على حمياه اجلميل .وتنطبع حلظات االنتظار هذه
وت�صبح جزء ًا من تكوين الأع�صاب يف الق�شرة الأمامية للمخ �أي يف مركز
التط ُّور العاطفي� .أ َّما حني تبت�سم له الأخ�صائية يف احل�ضانة ف إ� َّنها قد
ال متنحه الوقت الكايف ليبادلها االبت�سام ،فهي ترعى ع�شرات الأطفال.
ُ
الطفل الكث َري من تلك اللحظات امل�ؤ ِّثرة والتي ت�سهم
وعلى هذا املنوال يفقد
يف تط ُّوره الذهني على مدار اليوم ،ليت�أخَّ ر من ُّوه ويخت َّل يف النهاية نظامه
الع�صبي ككل .وحدها دور الرعاية التي ت�أخذ احتياجات الطفل النف�سية
والعاطفية بعني االعتبار تتم َّكن من تعوي�ض غياب الوالدين وت�ؤهِّ لهم للعمل
اجلماعي واالجتماعي.

؟

كيف تختار دار الرعاية املنا�سبة
 uاخرت مكان ًا �آمن ًا وهادئ ًا يديره متخ�ص�صون يف �ش�ؤون الطفل الذهنية والنف�سية.
 uق ِّلل عدد ال�ساعات التي يق�ضيها طفلك هناك قدر الإمكان.
 uا�ستمتع بق�ضاء �أكرب وقت ممكن مع طفلك يف املنزل ويا ح َّبذا لو تغلق التلفاز وغريه من الأجهزة
الإلكرتونية التي ت�شتِّت انتباهه لكي يتفاعل معك معظم الوقت.
عمق التوا�صل بينكما ِّ
بكل و�سيلة ممكنة فلي�س يف العامل �أروع من الأب املحب الهاديء.
ِّ u

مرحلة ما قبل املدر�سة (5 – 3

�سنوات) :حتفيز اال�ستقاللية

يتو َّتر الكثري من الآباء خالل فرتة الت�أهيل
«ل ال ي�ستطيع
للمدر�سة فنجدهم يت�ساءلونَ ِ :
طفلي االعتماد على نف�سه؟ وملاذا يحتاج �إلى
الوقت
م�ساعدتي يف هذا وذاك؟ �أمل َي ِحن
ُ
ليح ِّقق قدر ًا من اال�ستقاللية؟» لكي جنيب عن
هذه الأ�سئلة ،يجب حتديد معنى اال�ستقاللية.
اال�ستقاللية ال تعني انف�صال الطفل عن ذويه
واعتماده على نف�سه دون احلاجة �إلى من
حوله .فالأبناء جمبولون على البحث عن
مثال �أو منوذج �أو قائد  -عاد ًة الوالد  -مهما
طال بهم العمر وزادت ا�ستقالليتهم ،بل � َّإن
االنف�صال ال�سريع والي�سري للطفل عن والديه
يعترب م�ؤ�شر ًا لوجود خلل يف تط ُّوره النف�سي،
ومن َّثم ف� َّإن اال�ستقاللية تعني يف جوهرها

يغر�س الآباء يف �أطفالهم الثقة وامل�س�ؤولية
�أن َ
التي ت� ِّؤهلهم للتعاطي مع العامل اخلارجي،
ولعب �أدوارهم يف احلياة وفق كل مرحلة
عمرية .تتجلَّى مالمح هذه اال�ستقاللية يف
بع�ض ال�سلوكيات التي يتب َّناها الطفل كاللَّعب
مع �أقرانه من دون �ضرب �أو عنف �أو حت ُّمل
م�س�ؤولية واجباته املدر�سية.

البذور و اجلذور

تنبت ا�ستقاللية الطفل من البذور واجلذور.
يرت�سخ يف ذهن الطفل � -أو
 البذور هي ما َّبالأحرى ما يزرعه والداه يف نف�سه على م ِّر
ال�سنني -حول جدارتهم بثقته ومدى وجودهم
يطمئن الأبناء
�أينما و�أنَّى احتاج �إليهم .عندما
ّ
لدعم وم�ساندة الآباء ،ت�صفو �أذهانهم وتنت�شي
عقولهم ويتف َّرغوا ملمار�سة الأن�شطة والأدوار
التي ت�ؤهلهم حلمل املزيد من امل�س�ؤولية ،ومن

َّثم حتقيق قدر �أكرب من اال�ستقاللية .وباملقابل
ف� َّإن تغ ُّيب الآباء ينتق�ص من قدرة الأبناء
على حتقيق اال�ستقاللية ,وذلك الن�شغالهم
يف جذب انتباه من حولهم وتوفري احلماية
ه�ش.
يتمخ�ض عن بناء ٍّ
لأنف�سهم ،الأمر الذي َّ
 اجلذور هي املبادئ والقيم التي متنح�أبناءك الق َّوة وتث ِّبت �أقدامهم يف وجه
ُنمي ثقة
املتغيات وم�صاعب احلياة .فحني ن ِّ
ِّ
الأبناء الغريزية ب�أنف�سهم من خالل ال�سماح
لهم بالتحكُّم يف بع�ض جمريات حياتهم،
ف�إ َّننا نط ِّور قدراتهم ونح ِّفز �إبداعهم
وندفعهم ب�سرعة نحو حتقيق اال�ستقاللية.
فاال�ستقاللية هي �أن ت� ِّؤهل �أبناءك للتعاطي
مع العامل وحتقيق النتائج املرج َّوة مع توفري
الدع ــم الــالزم واملتوا�صـ ــل يف اللحظ ـ ــات
املنا�سب ـ ـ ـ ــة.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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املرحلة االبتدائية
(� 9 – 6سنوات):
الت�أهيل للمراهقة
َّ
تتلخ�ص مه َّمتك خالل هذه املرحلة يف
تعزيز قيم الطفل اجلوهرية وروابطه
العاطفية كي ت�ش ِّكل ح�صن ًا منيع ًا يف
وجه الثقافات املغايرة التي �سيتع َّر�ض
لها .فكيف يت�س َّنى لك ذلك؟
ر�سخ القيم الأ�سرية التي تعزِّ ز
ِّ -1
التوا�صل والتفاع ــل واغتنم كل
الفر�ص واملنا�سبات املتاحة ملمار�سة
هذا التوا�صل حتى يتح َّول �إلى عادة
روتينية يتط َّلع �إليها اجلميع.

6

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

االرتبـــاط قبل االن�ضبــاط

خ�ص�ص بع�ض الوقت من جدول
ِّ -2
�أعمالك املزدحم لتتوا�صل وتتح َّدث
وتلعب ومترح مع طفلك بكل الطرق
املمكنة.

تكتظُّ عقول �أبنائنا بقائمة طويلة من
الأولويات التي ي�أتي الآباء عادة يف نهايتها.
فكيف للآباء �أن يحظوا بانتباه �أبنائهم كي
ويت�صدروا قائمة �أولوياتهم؟
ين�صتوا لهم
َّ
ال�سر يف «االرتباط» قبل «االن�ضباط»
يكمن ُّ
�أي �أن تخلق رابط ًا من التوا�صل فيما بينكما
قبل �أن ت�شرع يف �ضبط �سلوكه .يت�س َّنى ذلك
كما يلي:
 -1ال تبادر باحلديث قبل �أن يوليك تركيزه
الكامل .انظر يف عينيه ور ِّبت على كتفيه
ثم تكلم.
برفق وانتظر حتى يلتفت �إليك َّ
تكرر حديثك ف�إن مل جتد الإجابة
 -2ال ِّ
املرج َّوة ُعد �إلى اخلطوة الأولى وانتظر
حتى ت�ستحوذ على تركيزه قبل �أن تعاود
الكرة.
َّ
 -3تذ َّكر � َّأن خري الكالم ما قلَّ ودل.
ا�ستخدم �أقل ٍ
ٍ
ممكن من الكلمات
عدد

ِ � -3أت املجال للطفل الكامن يف داخلك
كي يتوا�صل مع طفلك .فمهما طال
بنا العمر ف�سوف نعي�ش حلظات ِنحنُّ
فيها �إلى طفولتن ــا ولن جند �أف�ضل
من �أطفالنا للإح�سا�س بهذا احلنني
والتعبري عنه.
 -4تذ َّكر �أي�ضا �أنَّ املرحلة االبتدائية هي
فر�صتك الأخرية  -واملثلى  -لت�أ�سي�س
عالقة قوية وم�ؤ ِّثرة مع طفلك قبل �أن
يت�شتَّت يف زحام احلياة وتخرج الأمور
عن نطاق ال�سيطرة.

�أثناء تعديل ال�سلوك �أو توجيه التعليمات.
 -4انظر �إلى الأمر من وجهة نظر طفلك
 و�إن بدت تافهة بالن�سبة �إليك .فمن�ش�أن الطفل �أن يوليك انتباهه وين�صاع
لأوامرك متى �شعر بتف ُّهمك لوجهة نظره
املتوا�ضعة�« :أعلم جيد ًا �أ َّنك حتب هذه
اللعبة يا عزيزي ولك ِّني �أحتاج �إليك الآن
كي  ...وميكنك �أن ت�ست�أنف اللعب بعد
ذلك»
 -5تكلَّم بنربة حميمية خافتة واحر�ص على
عدة
منحه الفر�صة لالختيار من بني َّ
�أمور« :هل �ستتناول طعامك الآن� ،أم
ترتب جدول واجباتك �أوالً؟»
قدم منوذج ًا ح�سن ًا يف الإن�صات .ف�إن
ِّ -6
حتدق يف هاتفك بينما ي�سرد
�أخذت ِّ
لك طفلك �أحداث يومه ،فال تتو َّقع منه
�أن يوليك االهتمام املرغوب .اترك ما
بيدك و�أن�صت بكلِّ جوارحك.

التدريب الف َّعال :بال �سيطرة �أو انفعال
يخفق الكثري من الآباء حني يظنون �أنَّ مه َّمتهم الرئي�سية هي ال�سيطرة و�إحكام
التع�سفي �إلى
القب�ضة على �أبنائهم .بل �إنَّ البع�ض ينخرط يف ممار�سة هذا النظام ُّ
�أن تنهار قواهم ويفقدوا ت�أثريهم على �أبنائهم� .أما حني يتعامل الآباء باعتبارهم
مر ِّبني ومد ِّربني ،ف�إ َّنهم يبذلون ق�صارى جهدهم لي�ؤ ِّثروا  -ال بالتح َّكم واالنفعال -
و� َّإنا باالحتواء والتوا�صل الفعال .وتنق�سم تعامالتنا مع �أبنائنا �إلى ثالثة �أق�سام:
�إدارة امل�شاعر ،و�ضبط ال�سلوك ،وحتفيز اال�ستك�شاف .ونتناول فيما يلي �آلية
التعامل مع ِّ
كل عن�صر على حدة من منظور قيادي  -ال حتكُّمي.
والنتيجة :طفل �سعيد ومتوازن وم�س�ؤول.

� -1إدارة امل�شاعر :تربية �أبناء
يتحكمون يف م�شاعرهم

يولد الأطفال برغبة فطرية جاحمة يف
التوا�صل مع كل من حولهم وعلى كل
امل�ستويات .هذا التوا�صل هو �سر ال�سعادة
الب�شرية .فما الذي يحرم بع�ض الأطفال
من التوا�صل؟ وميكننا تلخي�ص الإجابة يف
نقطتني:
 االحتياجات غري املل َّباة. وامل�شاعر غري املتزنة.فنحن ك�آباء نحمل على عاتقنا م�س�ؤولية
تلبية هذه االحتياجات املنقو�صة ومنحهم

الأ�س�س التي يتع َّلمون من خاللها �أ�ساليب �إدارة
للم�شاعر .وهذه بع�ض ا�سرتاتيجيات ت�أهيل
الطفل لتحقيق �أعلى معدالت الذكاء العاطفي:
 uتعاطف مع احتياجات طفلك واحرتم وجهات
نظره املختلفة .ف�إن مل تتم َّكن من معاجلة
امل�شاعر ال�سلبية التي مي ُّر بها ،فعلى الأقل
تعاطف معها .التعاطف ي�شبه املر�آة التي
تعك�س تف ُّهمك وتق ُّبلك  -ومن َّثم تق ُّبله -
للم�شاعر التي يعي�شها مهما كانت مت�ضاربة.
u

و ِّفر له بيئة �آمنة للتنفي�س عن م�شاعره
بالنقا�ش والت�شاور  -ال بال�ضغط والتدمري.

ف�سوا ًء �شئت �أم �أبيت� ،سيم ُّر طفلك بكل
امل�شاعر التي ميكنك تخ ُّيلها؛ ومن ثم
َّ
يتلخ�ص دورك يف تعليمه �سبل التعبري
عن هذه امل�شاعر يف �أف�ضل �صورة ممكنة:
«�أتف َّهم غ�ضبك بعد �أن َّ
حطم �أخوك لعبتك
املف�ضلة ،ولكن بد ًال من حتطيم لعبة �أخيك،
تعب له عن
دعنا نتح َّدث �إليه ونرى كيف ِّ
ا�ستيائك من هذا الت�ص ُّرف كي ال يك ِّرره».
 uابحث عن الأ�سباب وامل�شاعر اخلف َّية وراء
ال�سلوكيات غري َّ
املهذبة .فعاد ًة ما تكون
هذه ال�سلوكيات م� ِّؤ�شر ًا �ضمني ًا لبع�ض
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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االحتياجات غري املل َّباة �أو امل�شاعر
املتخ ِّبطة ،التي ك َّلما �أدرت لها ظهرك،
تفاقمت داخل طفلك لتنفجر يف نهاية
الأمر .عو�ض ًا عن تعنيف �أو ت�أنيب طفلك
عند قيامه ببع�ض الت�ص ُّرفات املزعجة،
ُي ِكنك �أن تو�ضح تف ُّهمك للموقف ك�أن
تقول�« :أعلم �أ َّنك مت ُّر بوقت ع�صيب لأ َّنك
تفتقد والدتك و�إخوتك خالل �ساعات
املدر�سة ،ولكن �أعدك �أن جنتمع هذا امل�ساء
ونحتفل لنع ِّو�ض بع�ض ما فاتنا ،اتفقنا؟»
 uحني تعجز عن تلبية �أحد احتياجات طفلك
يف الواقع ،ميكنك �أن تل ِّبيها ِّ
وتغذيها
يف خميلته .فمن �ش�أن هذه الطريقة �أن
تُخ ِّفف من عبء و�إحلاح هذه احلاجة

وجتعله �أكرث تق ُّب ًال للبدائل امل�شابهة.
ف�إذا �أراد طفلك تناول بع�ض احللوى غري
املتو ِّفرة يف الوقت احلايل ،ميكنك �أن
تقول�« :أنا �أراهن �أ َّنك ت�ستطيع �أن تلتهم
ع�شرات الفطائر املح َّالة الآن� ،ألن يكون
مذاقها لذيذ ًا؟» ثم ابد�أ بعر�ض البدائل
التي تل ِّبي احتياجه الأعمق  -اجلوع يف
هذه احلالة« :مل ال نتناول وجبة �سريعة
و�صح َّية لت�صبح قو ّي ًا مثل بطلك َّ
املف�ضل؟»
 uع ِّرف احلالة ال�شعورية التي مي ُّر بها طفلك.
ف�إطالق الأ�سماء والتمييز بني امل�شاعر
املختلفة  -كالغ�ضب واال�ستياء واحلزن
والغرية  -ي�ساعد الطفل على تكوين
�صورة �شاملة ملا يخاجله لكي ال َّ
يظل

احتواء الغ�ضب
من بني الدرو�س التي نقدِّ مها لأبنائنا حول طبيعة امل�شاعر
الإن�سانية ،يحت ُّل الت�أكيد على �أنَّ الغ�ضب هو انفعال �إن�ساين طبيعي
نر�سخ هذا املفهوم
ومتوقع ولكنه قابل للإدارة وال�سيطرة  .فكيف ِّ
يف نفو�سهم؟ يتم ذلك بالتجاوب مع غ�ضبهم بد ًال من جتاهله ،عرب
اخلطوات التالية:
 uحتكَّم يف امليول العدوانية :ك َّلما كنت �أكرث هدوء ًا يف تق ُّبل
نوبات الغ�ضب التي مي ُّر بها طفلك ومل ت�سمح للغ�ضب بالت�سلُّل �إلى
نف�سك ،ارتخت �أع�صابه وتخ َّل�ص من توتُّره وما قد ي�صاحب ذلك
من ميول عدوانية قد ت�ؤذيه وت�ؤذي من حوله.

� -2ضبط ال�سلوك :تربية �أبناء
ذوي �سلوك بنَّاء

يت�ساءل كل الآباء دائم ًا عن الأمناط الرتبوية
التي َّ
تتمخ�ض عن �أبناء ناجحني وم�س�ؤولني.
ولكن ينتهي بهم احلال دائم ًا �أي�ض ًا �إلى تبني
منط واحد فقط وهو« :العقاب» .ميكننا �أن
ُنع ِّرف العقاب باعتباره �سلوك ًا ينطوي على
الأذى  -النف�سي �أو اجل�سدي  -بهدف تقومي
�سلوك الطفل �أو تلقينه در�س ًا .ويف حني ُيقبل
الآباء على معاقبة �أبنائهم بدافع احلب
املفرط واحلر�ص الزائد ،ف�إ َّنهم يتذ َّوقون
متت
م�شاعر املرارة والغ�ضب؛ وهي م�شاعر ال ُّ
للحب ب�صلة .فالعقاب ال ي�ؤتي ثماره املرج َّوة،
وال ُيع ِّلم �أبناءنا ال�سلوك القومي لأ َّنه يعك�س
الر�سائل اخلاطئة التالية:
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�أ�سري ًا مل�شاعر مبهمة�« .أدرك �أ َّنك حمبط
الآن ج َّراء ما حدث بالأم�س� »،أو «�أتف َّهم
عمق الأ�سى الذي تعاين منه الآن ،فقد
�شاهدت بنف�سي ما فعله �أخوك بغرفتك».
 uع ِّلمه مهارة ِّ
حل امل�شكالت وحتويل الأزمات
�إلى فر�ص ،مبجرد �أن يتف َّهم طفلك حقيقة
م�شاعره ويتخ َّل�ص منها ف�أمامك طريق
مفتوح لت�ساعده يف التغلُّب على امل�شكلة التي
ت�س َّببت يف هذه امل�شاعر ال�سلبية .ال تت�س َّرع
يف تقدمي احللول على طبق من ذهب كي ال
يفقد ثقته بنف�سه ،فقط �ساعده يف عملية
ووجهه نحو اخليارات
الع�صف الذهني ِّ
التو�صل
املثلى من بني اخليارات التي ميكنه ُّ
�إليها.

 uاكت�شف ال�سبب اخلفي :مبجرد �أن ت�ساعد طفلك يف التع ُّرف
�إلى ال�شعور اخلفي الكامن يف غ�ضبه  -ك�شعوره باخلجل لعدم
قدرته على الإجابة عن �أ�سئلة املع ِّلم داخل الف�صل� ،أو حزنه لفقد
يعب عن
�أحد مقتنياته الثمينة  -فلن يعود بحاجة �إلى الغ�ضب كي ِّ
هذه امل�شاعر.
 uح ِّول الغ�ضب �إلى حافز� :ساعد طفلك على ا�ستخدام الغ�ضب
كو�سيلة لتحفيزه على تغيري ال�سلوكيات والت�ص ُّرفات التي َّ
متخ�ضت
عن هذا الغ�ضب يف املقام الأول كي يتفادى تكراره� .أهم ما يف
الأمر �أن يعرتف ويتح َّمل م�س�ؤولية خطئه كي ُيبلي ح�سن ًا يف املرة
القادمة  -ك�أن يذاكر درو�سه جيد ًا ليجيب عن �أ�سئلة املع ِّلم بطالقة.

 uالعقاب جت�سيد للعنف والإكراه مهما
اختلفت �أ�شكاله.
 uالعقاب يحرم الطفل من التنفي�س عن
م�شاعره خوف ًا من ر ِّد فعل والديه.
 uالعقاب يحول دون حت ُّمل الطفل امل�س�ؤولية
لأ َّنه يخلق مركز ًا واحد ًا لل�سلطة
والتح ُّكم :الأب �أو الأم �أو كليهما.
ير�سخ م�شاعر الغ�ضب والأ�سى
 uالعقاب ِّ
العتقاد الطفل ب�أن والديه ي�ؤذيانه.
 uالعقاب يجعل الطفل يته َّرب من امل�س�ؤولية
بد ًال من الرتكيز على الآثار ال�سلبية
لت�ص ُّرفه.
 uو�أخري ًا ،ف�إن العقاب يف�سد العالقة
احلميمة بني الطفل ووالديه ،ومن ثم بني
�أفراد الأ�سرة كلها.

م�س�ؤوليتك ومه َّمتك كوالد هي تهذيب �سلوك طفلك بحيث يتح َّمل نتائج �أفعاله �سواء
ح�ضر رمز ال�سلطة (�أنت) �أو غاب .وهذا بالطبع ما يتوقعه الآباء عند ممار�ستهم
فلم ال ن�سلك منهج ًا
لأ�ساليب العقاب املختلفة ،غري مدركني �أ َّنها ت�أتي بنتائج عك�سيةَ .
مغاير ًا وب َّنا ًء؟ هذا النهج هو «التوجي ــه احلاين» والذي ميكن �أن يح ِّقق �أف�ضل النتائج
لأ َّنه:
 uيزيد قدرتك الت�أثريية على �أبنائك فك َّلما امتزج توجيهك بنربة حانية ونظرة
متعاطفة ،كان الأبناء �أكرث انفتاح ًا وتق ُّب ًال وتب ِّني ًا لن�صائحك و�إر�شاداتك وما
حتمله من طاقة �إيجابية م�ؤ ِّثرة.
 uيغر�س يف الأبناء ال�شعور باحلماية والأمان كي ي َّدخروا طاقتهم ليمار�سوا الأن�شطة
امل�س�ؤولة عن تط ُّورهم النف�سي والذهني.
 uمينحهم ما يكفي من الدعم لتنظيم م�شاعرهم حتَّى ُيخرجوا �أف�ضل ما لديهم
دون �أن يقعوا فري�سة للم�شاعر ال�سلبية املث ِّبطة.
ِّ u
يوطد روابط املحبة واالهتمام ويح ِّول انتباهنا للرتكيز على روح وجوهر العالقة،
بد ًال من الرتكيز على �سلوكيات الأبناء الظاهرية.
 uيخلق ُمناخ ًا � َأ�سري ًا �آمن ًا وحم ِّفز ًا ينعزل فيه الأبناء  -وكذلك الآباء  -عن �ضغوط
احلياة اخلارجية.

حتفيز اال�ستك�شاف :تربية �أبناء قادرين على الإجناز
تر ِّوج ثقافة بع�ض الآباء للكثري من الأفكار التي قد ال تكون �صاحلة بال�ضرورة .هذه
الثقافة قد تخت�صر النجاح يف الإجناز املادي فقط ،مثل :تف َّوق يف درا�ستك ،التحق
باجلامعة ،اح�صل على وظيفة مرموقة ،حقق دخ ًال مرتفع ًا � ...إلخ .مثل هذه
الإجنازات �ستجعلك �أب ًا فخور ًا ولكنَّها قد ال جتعل ابنك �سعيد ًا بال�ضرورة .تعتمد
ال�سعادة �أ�سا�س ًا على ما ي�سميه عامل النف�س «�أبراهام ما�سلو» «حتقيق الذات» ويف هذا
عرف «حتقيق الذات» ب�أنه ا�ستثمار الإن�سان لأق�صى طاقاته وتوظيف �أبرز مهاراته
ال�سياق ُن ِّ
وهباته و�شحذها ومتتينها وم�شاركتها مع العامل �أجمع .من امل�ؤكد �أننا ل�سنا جميع ًا �أ�شخا�ص ًا
ري» يهوى التعلُّم والتدقيق واالختبار والتحليل
خارقني ،ولكن يكمن داخل كل منَّا «م�ستك�شفٌ �صغ ٌ
والإتقان ،م�ستمتع ًا بكل مرحلة من مراحل هذه العملية الإبداعية على �أمل الو�صول �إلى هدفه القادم،
ثم االنتقال �إلى هدف �أ�سمى .هذه هي روح اال�ستك�شاف التي يتح َّمل الآباء م�س�ؤولية رعايتها وتنميتها
يف نفو�س �أبنائهم .فهي ال�سبيل �إلى حتقيق ال�سعادة التي يفتقر �إليها الإجناز ،وهي ما تُ�ضفي على
النجاح متع ًة وقيم ًة ومعنى� .أي �إنَّ تنمية روح اال�ستك�شاف هي جوهر الرتبية والتدريب الفعال ،والتن�شئة
الإبداعية غري االنفعالية.
كثري ًا ما تلغي ممار�سات الآباء قدرة الأبناء على اال�ستمتاع مبمار�سة الأن�شطة التي يحبونها وامل�س�ؤولة عن
حتفيز روح اال�ستك�شاف .وهناك �ستَّة مبادئ توجيهية جديرة ب�أن تعيد �إلى العملية اال�ستك�شافية متعتها
و�إثارتها ،وهي:
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 -1اجعل املتع َة هدف ًا يف حدِّ ذاته .فاال�ستك�شاف ال يقف
عند الإجناز و� َّإنا ميت ُّد لي�شمل املتعة امل�صاحبة له.
ف�إن كان طفلك يهوى ال�سباحة فادعم رغبته من
دون �أن تبالغ يف فر�ض �سطوتك ك�أن ت�سعى لإعداده
كي ي�شارك يف بطولة عاملية ,فمن �ش�أن هذا �أن
ي�سلبه املتعة فتتح َّول ال�سباحة من هواية �إلى غاية
ومن و�سيلة للرتويح �إلى �سبب للتجريح.
� -2أظهر �إميانك بقدرة طفلك على ترك ب�صمة يف
العامل .وك َّلما �أحتت له املجال وو َّفرت له الفر�ص
التي تربز قدرته على �صنع فارق ،ازدادت ثقته
بنف�سه ب�شكل تعجز عن تخ ُّيله .قل له« :ارتق
درجتني على ال�سلم وا�ستند �إلى احلائط ،وا�ضغط
ز ِّر الإ�ضاءة و�ستنري الغرفة بلم�سة واحدة».
 -3ح ِّفزه على خو�ض التحدِّ يات ال�صعبة� .أما �إذا
عودته �أن تنوب عنه يف ممار�سة واجباته وحت ُّمل
م�س�ؤولياته ف�سوف يت�س َّلل ال�ضعف �إليه ويفقد ثقته
بنف�سه متام ًا.
 -4بارك اجلهود ال النتائج .بع�ض العبارات مثل:
«لقد �أبليت بال ًء ح�سن ًا» �أو «�أنا فخور بك لأ َّنك مل
ت�ست�سلم» �أو «كان الن�صر و�شيك ًا» من �ش�أنها �أن ترفع
معنوياته وتدفعه نحو مزيد من املحاوالت حتَّى
يحقق ذاته من خالل انت�صاراته.
�شجع التحفيز الذاتي .تتح َّول اللُّغة التي ت�ستخدمها
ِّ -5
مع طفلك مبرور الوقت فت�صبح �صوته الداخلي.
ع ِّلمه العبارات املح ِّفزة التي ميكنه �أن ي�ستخدمها
ك َّلما ت أ� َّزمت الأمور مثل« :التكرار يو ِّلد االنت�صار» �أو
«�أنا �أحاول� ،إذ ًا �أنا ناجح» .تعمل كل هذه املح ِّفزات
الداخلية تلقائي ًا كلما داهمته �ضغوط احلياة.
� -6ساعده يف اكت�شاف مواطن �شغفه .تت�ضاعف
احتماالت جناح الأبناء ب�سبب مالحقتهم
لأحالمهم و�أهدافهم ال�شخ�صية ،ولي�س للأهداف
تتغي اهتماماتهم عرب
التي نفر�ضها عليهم .قد َّ
مراحلهم العمرية ،ويبقى عليك �أن تبدي احرتامك
وتف ُّهمك ودعمك لهذه االهتمامات ،حتَّى و�إن بدت
م�ضيعة للوقت بالن�سبة �إليك.

احذر الرتبية املفرطة

يق�صد بالرتبية احلاكمة �أو املفرطة ذلك الأ�سلوب الذي
ينتهجه بع�ض الآباء الذين «يحومون» حول �أبنائهم
و«يطوق ِّونهم» ب�أعني مرت ِّب�صة ليل نهار .كلنا نرغب يف
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�أن نو ِّفر لأبنائنا الرعاية واحلماية الكاملة� ،إال �أنَّ ال�شيء �إن زاد عن حدِّ ه
انقلب �ض َّده .هذه بع�ض �أمناط الرتبية احلائمة و�سبل تفاديها:
 uاحلماية اخلانقة :تطمئنُّ نف�سك لدى مراقبتك لطفلك ب�أعني
مفتوحة وهو يت�س َّلق الأرجوحة كغريه من الأطفال� ،إال �أنَّ ثقته بنف�سه
الرت�صد .فقط ت�أ َّكد من �سالمة اللعبة وحت ُّكمه
قد تهت ُّز بف�ضل هذا
ُّ
ا�سرتخ وابت�سم وراقبه عن بعد دون �أن ت�شعره
يف زمام الأمور ثم
ِ
بتوترك وتف�سد عليه متعته.
 uردود الفعل العنيفة :حني ينتابنا القلق حيال �أمر ما� ،سرعان
ما نتحفَّز التخاذ بع�ض الإجراءات .ويف كثري من الأحيان نبالغ يف
قلقنا وردود �أفعالنا يف الوقت الذي ال يحتاج فيه �أبنا�ؤنا �سوى بع�ض
التوجيهات .فحني يلج أ� �إليك طفلك لال�ستف�سار عن �سبل التعامل
مع مد ِّرب الكرة ،ف�إ َّنه يف حاجة �إلى بع�ض الن�صائح والإر�شادات
فح�سب ،ال �أن ِّ
ت�ضخم الأمر وتتح َّدث �إلى مد ِّربه ب�شكل مبا�شر
وت�صنع م�شكلة من العدم.
 uالتحكُّم ال�سلبي :هل تو ُّد �أن تكون �أحد الآباء املتط ِّفلني الذين
ين�شغلون بت�ألق �أبنائهم يف فريق كرة ال�سلة �أكرث من �أبنائهم
�أنف�سهم؟ بالطبع ال .ورغم ذلك مت ُّر بنا الكثري من اللحظات التي
نعجز فيها عن التح ُّكم يف ميولنا الغريزية لفر�ض ال�سيطرة .فال
حتاول �أن تع ِّو�ض ما فاتك يف طفولتك من خالل طفلك؛ فقط دعه
ميار�س حياته وميوله اخلا�صة من دون حت ُّكم مفرط من جانبك.
 uالتنظيم امل ِّمل :ت�ش ِّكل اللحظات العفوية وغري َّ
املنظمة �أف�ضل
الفر�ص للأبناء كي يطلقوا خليالهم العنان ويبدعوا ويتميزوا .ف�إن
َّ
املكتظة بالأن�شطة املُ�ضجرة التي
�أرهقنا كاهلهم بجداول الأعمال
انتقيناها لهم فكيف لهم �أن يتبعوا حد�سهم ويكت�شفوا �شغفهم؟ � ِأت
لأبنائك الوقت واملجال ليالحقوا �شغفهم وي�ستك�شفوا عاملهم اخلا�ص
والفريد.

امل�ستقبل بني يديك
احلياة �سل�سلة من اللحظات املت�صلة والتي متنحنا كل حلظة منها
فر�صة جديدة لتعديل امل�سار .حتَّى �أب�سط التعديالت والتح�سينات
التي جنريها اليوم قد يكون لها �أكرب الأثر يف حياتنا وحياة �أبنائنا
م�ستقب ً
ير�سخ �أوا�صر املح َّبة بينه وبني �أبنائه
ال .ومن منَّا ال يو ُّد �أن ِّ
لتخلد ذكراه العطرة ويتوارثها �أبنا�ؤه و�أحفاده و�أبناء جمتمعه جي ً
ال
بعد جيل .يف ِّ
كل يوم تق�ضيه مع �أبنائك و�أحفادك لت�ضع مل�ساتك
وتقدم توجيهاتك املُلهمة ،ف�إنَّك
احلا ِن َية وتوزِّع �ضحكاتك املُبهجة ِّ
برمته بني يديك.
تر�سم لهم ومعهم
مالمح م�ستقبلهم .فامل�ستقبل َّ
َ

كتب مشابهة:

How to Talk So Kids Will
Listen & Listen So Kids Will
Talk
By: Adele FaberandElaine Mazlish.
2012

Out of Control
Why Disciplining Your Child Doesn›t
Work and What Will.
By: ShefaliTsabary. 2013

The Conscious Parent
Transforming Ourselves,
Empowering Our Children
By: ShefaliTsabary. 2010

قراءة ممتعة
ص.ب214444 :
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف04 423 3444 :
نستقبل آراءكم على pr@mbrf.ae
تواصلوا معنا على

لخدمات الطباعة والنشر

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

11

12

قيمة الجائزة مليون دوالر أميركيُ ،ق ِّدمت مناصفة لكل من:
تيم بيرنرز-لي (مخترع مفهوم اإلنترنت)
و جيمي ويلز (مؤسس شبكة ويكيبيديا)
تكريم ًا إلنجازاتهم العالمية في مجاالت المعرفة
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