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ثوان...
في
ٍ
ال يقت�صر مفهوم القيادة املبدعة يف حياتنا على مكان
العمل ،بل �إن كل �إن�سان ميكن �أن يكون قيادي ًا مبدع ًا،
قيادي مبد ٌع يف حميط عائلته ،واملدير قيادي
فالأب
ٌّ
مبدع يف مكان عمله ،لذا من املهم �أن ميتلك اجلميع
احلد الأدنى من موا�صفات القيادي املبدع ،خا�صة
�إذا علمنا � َّأن ك َّل الب�شر ميكن �أن يكونوا مبدعني،
ولي�س الأم ُر مرهون ًا بدرجة ذكاء الفرد ،كما � َّأن التط ُّو َر الكب َري الذي مت ُّر به
جمتمعاتنا يتطلَّب �أن يتحلَّى الأفرا ُد ٍ
مبزيد من املهارات وال�صفات الإيجاب َّية.
النجاح يف حياتنا ال�شخ�صية
وال�شكَّ � َّأن التحلِّي بهذه ال�صفات َ�س ُي َ�س ِّهلُ علينا
َ
واملهنية ،وينطلق بنا نحو � ٍ
إلهام وقدوة
آفاق جديدة .فالقائ ُد
الناجح ميثِّل م�صد َر � ٍ
ُ
لكلِّ َمن حوله ،وحافز ًا يدفعهم نحو املزيد من العمل ،ولي�س �أدل على �شخ�صية
القائد امللهم من �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،الذي ق َّدم للعامل
�أف�ضلَ �صور ٍة للقيادي املبدع القادر على حتفيز الآخرين وحثِّهم على العمل
الد�ؤوب والنجاح والتم ُّيز يف كافة امليادين.
نكون قادرين على
نكون قياديني مبدعني يف عملنا وو�سط عائالتنا ،الب َّد �أن َ
ولكي َ
التفكري خارج ال�صندوق دائم ًا ،و�أن نتحلى بال�صدق والثقة بالنف�س حتى ن�ستطي َع
نقد َم لهم الفر�ص َة للإبداع والتميز ،بل
َ
ترك الت�أثري الأمثل لدى الآخرين ،و�أن ِّ
�صفات القيادي املبدع.
وننقل لهم
َ
يخلق التناف�سيةَ ،وبالتايل ي�شحذ الفك َر
ن�شج َع العملَ اجلماعي الذي ُ
كما يجب �أن ِّ
ِ
�شرارات الإبداع يف جميع املجاالت ،وهنا نكون قد جنحنا يف تطوير
ويطلق
ُ
ٍ
حياتنا ،العملية �أو الأ�سرية ،وو�صلنا بها �إلى م�ستويات �أف�ضلَ .
ومن خالل املجموعة اجلديدة ملبادرة «كتاب يف دقائق» اخلا�صة مب�ؤ�س�سة حممد
ٍ
مو�ضوعات متجدد ٍة ت�سل ُِّط ال�ضو َء على مفهوم
بن را�شد �آل مكتوم نتعرف �إلى
الإبداع واالبتكار احلكومي وت�أهيل الأبناء� ،إلى جانب تعزيز اخلريطة الثقافية
لدى الأفراد للتوا�صل بنجاح مع الآخرين.
ونتعرف من خالل كتاب «قيادة االبتكار احلكومي  ...التعاون الإبداعي نحو
بناء جمتمع �أف�ضل» �إلى كيفية بناء بيئة ابتكارية يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وطُ ُرق
تعزز االبتكا َر.
و�صول القطاع احلكومي �إلى حلول جمتمعية جديدة ِّ
كتاب «علِّم �أبنا َءك التفك َري  ...تن�شئة جيل مثابر وم�ستقل يف ع�صر
وي�سل ُِّط ُ
احللول اجلاهزة» ال�ضو َء على كيفية توفري كل مق ِّومات التف ُّوق الأكادميي والنجاح
و�س ُبل ت�أهيلهم ليعتمدوا على �أنف�سهم ويقوموا بحلِّ م�شكالتهم.
املهني لأبنائناُ ،
كتاب «اخلريطة الثقافية  ...تخطِّ ي احلواجز الالمرئية يف عامل الأعمال
ِّ
ويقد ُم ُ
أ�ساليب التوا�صل ال�صحيح يف عامل الأعمال مع جميع الأ�شخا�ص ويف
الدولية» � َ
�أي دولة كانت ،وطرق فهم التلميحات والإ�شارات الثقافية التي ت ؤ� ِّث ُر على هذا
التوا�صل.
وتقد َم
ن�أمل �أن تنالَ املجموعة اجلديدة من مبادرة «كتاب يف دقائق» �إعجابكمِّ ،
عظيم الفائدة يف جماالت حياتكم اليومية كافة.
لكم َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الطـعــم
ُّ
«يف عامل ت�شوبه ال�صراعات وحتتدم فيه املناف�سة وتنعدم
فيه الفر�ص ،ال ب َّد �أن نوفِّر لأبنائنا كلَّ مق ِّومات التف ُّوق
الأكادميي والنجاح املهني ».هذا «ف ٌّخ» ي�سقط فيه الآباء
و»طعم» يبتلعونه .مثل هذه «الفخاخ» هي مواقف ين�ساق
مد يد امل�ساعدة
فيها الآباء نحو حلِّ م�شكالت �أبنائهم �أو ِّ
لهم ب�شكل يحول دون من ِّوهم الفكري وقدرتهم على اغتنام
الفر�ص ،بل وقد يجتهد بع�ض الآباء �أكرث من �أوالدهم يف حلِّ
تلك امل�شكالت والد�أب املتوا�صل يف ترفيه �أبنائهم.
ل�سنا �ض َّد هذا ال�سلوك :فمن ح ِّقك �أن ت�ساعد �أبناءك بالطريقة
لكن هناك فرق ًا بني تقدمي مق ِّومات النجاح لأبنائك
التي تروق لكَّ ،
جاهزة على طبق من ذهب ،وبني توجيههم نحو تنمية املهارات
الالزمة لتحقيق ذلك النجاح� .إن �أجبت بـ«نعم» عن الأ�سئلة
التالية� ،ستكون واحد ًا من الآباء الذين ي�سقطون يف هذا الفخ:
لدي من مهام فور ًا حني يطلب منِّي طفلي �إعداد
� uأترك ما َّ
الطعام له.
 uي�ستخدم طفلي جهاز ًا �إلكرتوني ًا للَّهو حني ُيطلَب منه انتظار
� ِّأي �شيء.
� uأحر�ص على �شراء �أحدث هاتف حممول لطفلي حني يح�صل
�أ�صدقا�ؤه على هواتف حديثة.
 uال �أغلق التليفزيون يف منزيل ح َّتى يجد �أطفايل ما ي�شغل وقتهم.
ن�صية من ابني يومي ًا ي�س�ألني فيها
� uأتل َّقى �أكرث من ثالث ر�سائل ِّ
امل�ساعدة وهو يف املدر�سة.

فـــخ الإنـقــــاذ
ُّ
ال يتح َّمل الآباء خو�ض �أبنائهم � َّأي �صراع ح َّتى ولو انتهى بالنجاح
واخلروج من امل�أزق .من َّثمَ ،يهرع الآباء �إلى �إنقاذ �أبنائهم من
ال�صعوبات �أو التجارب ال�شاقَّة و�إزاحة العقبات من طريقهم.
ينجم عن هذا ال�سلوك �أن يتوقَّع الأطفال تلبية احتياجاتهم كا َّفة،
مما ي�ض ِّيع عليهم فر�صة حماوالت حلِّ م�شكالتهم ب�أنف�سهم.

الدرا�ســـة
فخ الإنقاذ� :إذ ي�صيبهم هو�س احلر�ص الزائد على �أداء �أبنائهم للواجب املدر�سي ب�إتقان
تع ُّد الدرا�سة �أحد املجاالت التي ت�سهل �سقوط الآباء يف ِّ
واحل�صول على الدرجات النهائ َّية ل�ضمان االلتحاق ب�إحدى ك ِّل َّيات الق َّمة .ي�ؤ ِّدي هذا الهو�س �إلى حماولة الآباء �إنقاذ �أبنائهم من الف�شل الدرا�سي بطرق
مما يجعل الأبناء ُيحجمون عن االجتهاد يف الدرا�سة والنزوع لالعتماد على والديهم :فت�ضيع عليهم
كثرية (مثل م�ساعدتهم يف عمل الواجب املدر�سي)َّ ،
فر�ص تعلُّم البحث ،والتمحي�ص ،والتفكري.

االجتمـاعيــة
املواقـف
َّ

ي�سقط الآباء �أي�ض ًا يف فخاخ اجتماعية حني يهرعون ل�شراء مالب�س �أو �أجهزة �إلكرتون َّية ذات عالمات جتار َّية المعة ح َّتى يلقوا ا�ستح�سان
�أ�صدقائهم ،كما يحر�ص الآباء على توفري تلك الأ�شياء حتا�شي ًا للوم الأبناء املتمثِّل يف عبارات على �شاكلة« :ك ُّل �أ�صدقائي لديهم كذا وكذا».
لذاُ ،يغدق الآباء على �أبنائهم املالب�س والأجهزة اجلديدة لينقذوهم من الإحراج �أمام �أقرانهم وال�شعور بالدونية ،غري � َّأن ذلك احلن َّو يحرم
الأبناء من فر�صة تعلُّم حلِّ م�شكالتهم االجتماعية.

دع �أبناءك ينقذون �أنف�سهم
ي�شعر الآباء على املدى الق�صري باالرتياح
لكن من
حني ينقذون �أطفالهم من م�شكلةَّ ،
الأف�ضل لكال الطرفني �أن يعلِّم الآباء �أبناءهم
االعتماد على �أنف�سهم يف حلِّ امل�شكالت،
ٍ
وخربات �سابقة
وخا�صة � َّأن لهم باع ًا طوي ًال
َّ
يف التعامل مع املواقف امل�شابهة� .أ َّما الأطفال،
فيحتاجون �إلى فر�ص يتد َّربون فيها على كيف َّية
التعامل مع امل�شكالت وحلِّها .ولكي يكت�سبوا
حري بالآب ــاء اتباع الن�صائح
تلك املهـ ــارةٌّ ،
التالي ـ ــة:
 uمقاومة الرغبة امل َُّلحة يف جعل كلِّ �شيء على
ما يرام يف حياة الأبناء ،و�إعطا�ؤهم فر�صة
االعتماد على النف�س يف حلِّ امل�شكالت.

 uحني يلتحق الأطفال باملدر�سة االبتدائ َّية،
ي�صبح من املفيد �أن تناق�شهم يف ٍ
عدد من
املتعدد؛
احللول املمكنة من خالل االختيار ِّ
ا�س�ألهمَّ � :أي احللول يو ُّدون جتربتها طبق ًا
لعمرهم ومدى تط ُّورهم الفكري.
�شجعهم
 uيف مرحلة الدرا�سة الإعداد َّيةِّ ،
على و�ضع قائمة باحللول املمكنةَّ ،ثم اطلب
منهم حتديد �إمكانات النجاح والف�شل لكلِّ
حلٍّ على حدة قبل اختيار � ٍّأي منها؛ فالإفادة
الراجعة والدعم �ضرور َّيان يف هذه احلالة.
 uوحني يبلغ الأبناء املرحلة الثانو َّية ،ادعمهم
عاطف َّي ًا ،لكن من دون اجرتاع حلول نيابة
عنهم.

فـخ �سرعـة اال�ستجابـة
ُّ
فخ الإ�شباع
يو ُّد الآباء لو فعلوا كلَّ ما يف و�سعهم لإ�سعاد �أبنائهم .يتمثَّل هذا يف اندفاعهم نحو �سرعة تلبية طلباتهم .ومن َّثم ،يقع الآباء يف ِّ
الفوري .ولقد ا�شتهر عامل النف�س «والرت مي�شيل» ب�أبحاثه وجتاربه اخلا�صة بالإ�شباع البطيء الحتياجات الأطفال .وتع ُّد �أكرث جتاربه �شهرة
خي الأطفال بني تناول قطعة واحدة من احللوى
هي تلك التي �أجراها يف جامعة «�ستانفورد» والتي أُ�طلق عليها ا�سم «جتربة املار�شملو» :حيث َّ
فور ًا� ،أو تناول اثنتني �إن انتظروا لفرتة حم َّددة من الزمن :ربع ال�ساعة مثالً .بعد ذلك ،قام «مي�شيل» مبتابعة الأطفال الذين ا�ستطاعوا االنتظار
ومل ي�سرعوا �إلى �إ�شباع رغبتهم يف تناول احللوى ،وذلك مل َّدة ترتاوح ما بني ثماين ع�شرة وع�شرين �سنة ،فاكت�شف � َّأن ه�ؤالء الأطفال جنحوا يف
حياتهم وح�صلوا على درجات عالية يف اختبار القبول باجلامعة.

الإ�شباع الإلكرتوين

الن�صية .وقلَّما نرى �شاب ًا ال ميتلكُ هاتف ًا حممو ًال ي�سهل الو�صول �إليه :ف�إن �أر�سل �إليه �أحد
يتوا�صل املراهقون مع �أقرانهم يف الع�صر احلديث بالر�سائل ِّ
ن�صية لي�ستف�سر ع َّما �سيفعل خالل اليوم �أو ما حدث يف �إحدى احلفالت ،ف�سري ُّد عليها فور ًا ويز ِّوده باملعلومات املطلوبة دون �إبطاء كما
�أ�صدقائه ر�سالة ِّ
تقت�ضي الأعراف االجتماع َّية .ومن َّثم ،نرى كيف �أ�سهم انت�شار الأجهزة الإلكرتون َّية يف توفري املعلومات بلم�سة ز ٍّر كما هو احلال يف احلوا�سب اللوحية،
مما ال يجعل الأطفال وال�شباب يف حاجة �إلى االنتظار.
َّ
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فخ ال�ضغط
ُّ

فخ العطاء
ُّ

ال�شعور بالذنب
فخ ُّ
ُّ

ي�شعر الآب ــاء بالفخ ــر حيــن يتح َّدث ـ ــون عـ ــن
يكف
�إجنازات �أبنائهم وجناحاتهم .من َّثم ،ال ُّ
الآباء عن القلق واالجتهاد لدفع �أبنائهم نحو
مما يجعل
دحر مناف�سيهم كي ميتلئوا بالثقةَّ ،
الآباء ميعنون يف ال�ضغط على �أبنائهم.

ال ي�ستطيع الآباء حت ُّمل �شعور �أبنائهم بالدون َّية
وب�أنَّهم منبوذون من �أقرانهم .ومن َّثم،
فخ الإغداق على �أبنائهم
ي�سقط الآباء يف ِّ
بالهدايا وامل�شرتيات التي ال يبذلون � َّأي جهد يف
احل�صول عليها.

ال يريد الآباء �أن ي�شعر �أبنا�ؤهم بالتعا�سة �أو
املعاناة .وحني ُيدرك الآباء �أنَّهم ت�س َّببوا يف
ذلك ،ي�شعرون بالذنب وميعنون يف تعوي�ض
�أبنائهم ع َّما ينق�صهم من دون مطالبتهم
بالقيام ب� ِّأي دور �أو بذل � ِّأي جهد.

!

�إبطال مفعول ال ِفخاخ

نعر�ض فيما يلي بع�ض الأ�سئلة التي �إن �أجبت عنها بـ«نعم» ف�ستعرف ب�أ َّنك وقعت يف �أحد ال ِفخاخ؛ كال�شعور
بالذنب� ،أو العطاء� ،أو غريها:
 uهل يخربك طفلك مب�شكلته قبل �أن يفكر يف �أيِّ حل؟
 uهل يغ�ضب طفلك �أو ي�صاب بالإحباط �إن مل ت�ص ِلح ما �أف�سده؟
 uهل تتو َّقف عن �أداء مه َّمة �أو تعتذر عن اجتماع للر ِّد على ر�سالة ن�ص َّية لطفلك حتَّى لو مل يكن الأمر
عاج ًال �أو خطري ًا؟
 uهل اكت�شفت �أ َّنك تقوم ب�إجناز الكثري من الواجبات املدر�سية نياب ًة عن �أبنائك؟

�صحي
القلق �إح�سا�س ِّ
يقلق ال�شباب لأ�سباب كثرية ومتن ِّوعة؛ لكن ال�سبب الرئي�س الذي ُي ِ
رجع الآباء قلق �أبنائهم �إليه هو قلَّة اخلربة .ومن َّثم ،يهرع الآباء لنجدة �أبنائهم من
يعبون عن القلق لآبائهم ح َّتى يخ ِّفف �آبا�ؤهم من ح َّدة هذا القلق وي�سرعوا
مواجهة ِّ
التحديات .هذا ،ويتح َّدث كثريون من خرباء الرتبية عن �شباب ِّ
مما يحول دون ا�ستيعاب ال�شباب لكون القلق �إح�سا�س ًا �صح َّي ًا وم�ؤقت ًا ،و�أن االعتماد على �أنف�سهم يف حلِّ م�شكالتهم من �ش�أنه التخفيف
بحلِّ م�شكالتهمَّ ،
من ح َّدة هذا التو ُّتر.

االفتقار �إلى املهارات
فيتعجلون يف �إجناز امله َّمة بد ًال من �أبنائهم ،غري
يرى الآباء � َّأن �أبناءهم يفتقرون �إلى املهارات الالزمة لإجناز املهام منذ ٍّ
�سن مبكرةَّ ،
متيحني لهم فر�صة خو�ض التجربة واملحاولة واخلط�أ كي يتعلَّموا من �أخطائهم.

املواقف االجتماعية
يتعذر عليهم ن�سيان ما
يتذكَّر الآباء امل�شكالت واملواقف ال�صعبة التي واجهوها يف �شبابهم ب�سبب انهيار ال�صداقات وتو ُّتر العالقات االجتماع َّية؛ كما َّ
مما يدفعهم �إلى املغاالة يف التعاطف مع �أبنائهم حني مي ُّرون بنف�س التجارب وي�شعرون بالتو ُّتر
تع َّر�ضوا له من �أمل ب�سبب ال�شعور بالدون َّية �أو الإهمالَّ ،
الناجم عن خلل العالقات االجتماع َّية وارتباك دينام َّياتها.
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التف ُّوق الأكــادميـــي
يحدث هذا امل�أزق حني يعتقد الآباء � َّأن �أبناءهم ال َّبد �أن يتف َّوقوا يف الدرا�سة
ب� ِّأي ثمن .لذلك ال َّيدخر الآباء جهد ًا يف دفع �أبنائهم نحو ذلك .يبد أ� هذا
وي�ستمر ح َّتى التعليم الثانوي حني يراقب الآباء
مبرحلة التعليم االبتدائي،
ُّ
كلَّ واجبات �أبنائهم املدر�س َّية ،بل وقد ي�ؤ ُّدون هذه الواجبات بد ًال من �أبنائهم.
يعزى هذا �إلى � َّأن بع�ض الآباء يخلعون �أهم َّية ق�صوى على التف ُّوق الدرا�سي
والتح�صيل العلمي �أكرث من �أبنائهم� :إذ يرى الآباء � َّأن التف ُّوق الدرا�سي يقود
�أبناءهم نحو معلِّمني �أف�ضل ،وتعليم �أرقى ،وثقة بالنف�س �أقوى ،وينتهى بدخول
القمة.
�إحدى ك ِّل َّيات َّ

بناء الثقة عن طريق املحاولة واخلط�أ
يع ُّد ال�سماح للأطفال بارتكاب الأخطاء
َّثم ت�صحيحها خطو ًة �أولى يف بناء ثقتهم
ب�أنف�سهم .هذا ويقول كثري من الآباء واملعلِّمني
� َّإن ارتكاب الأخطاء ظاهرة �صح َّية ،و� َّإن
النا�س خطَّ ا�ؤون بطبعهم .يا لروعة هذه

لكن
يوجهها � ٌأب �إلى طفلهَّ .
الر�سالة حني ِّ
ي�صدقون كالم والديهم
الأطفال ،عاد ًة ،ال ِّ
�أو يتذكَّرونه ،فهم يف الواقع يتذكَّرون الأفعال
التي تت�سق مع الأقوال� :إذ يراقبون هذه وتلك
وينتقون ما يريدون تعلُّمه .وجتدر الإ�شارة

ي�شجعهم والداهم
هنا �إلى � َّأن الأطفال الذين ِّ
على املحاولة واخلط�أ ال يخافون �أو ي�صابون
بالإحباط حني يخطئون ،بل ي�شرعون يف
ت�صحيح �أخطائهم ،دون �أن يعتقدوا � َّأن اخلط�أ
هو نهاية العامل.

ا�ستمع لأبنائك
لكي حت�سن اال�ستماع لأبنائكِّ ،من املهارات التالية:
 uال تت�س َّرع باحلديث ،بل انتبه جيد ًا �إلى طفلك وواجهه.
ق�صته ب�سرعة.
 uكن �صبور ًا ،وال تطلب منه �إنهاء َّ

اهتم مبا يقوله طفلك ،و�أظهر له ذلك بتعبريات الوجه وحركات اليد.
َّ u
 uانتبه �إلى ما يقوله الطفل وما يلمح �إليه دون كلمات.
 uاطلب التو�ضيح �إن دعت ال�ضرورة.

�أطفال مثقلون باملهمات واملهارات
هناك نتيجتان لظاهرة �إثقال الوالدين كاهل الأطفال ب�أعباء الواجبات املدر�س َّية� ،أو ممار�سة الريا�ضة� ،أو التد ُّرب على عزف �إحدى الآالت املو�سيقية
حيث:
� uأوالًُ :يحرم الأطفالُ من فر�ص تنمية مهاراتهم الفكر َّية والعقل َّية ،وقد ي�شعرون بالإنهاك اجل�سدي والذهني والرغبة يف اال�سرتخاء.
 uثاني ًا :يعجز الأطفال وال�شباب عن تعلُّم كيف َّية �شغل �أوقاتهم .ومن َّثم ُيلقون على والديهم عبء وم�س�ؤول َّية �شغل �أوقاتهم.

يطورون �أبناءهم �أخالقي ًا
الآباء ِّ
ال يعتمد النم ُّو الأخالقي على العمر الزمني
للفرد ،بقدر ما يعتمد على مهاراته الفكر َّية
ومهارات حلِّ امل�شكالت التي َّمت تطويرها
وتنميتها عرب املراحل التالية:
 uمرحلة الثواب والعقاب :تت�سم هذه
املرحلة با�ستجابة الطفل ملا تفر�ضه البيئة
من قواعد� :إذ يحاولون ،قدر الإمكان ،فعل
ال�صواب وجت ُّنب اخلط�أ :مثل عمل الواجب

املدر�سي خ�شية التع ُّر�ض للعقاب.

ا�ست�ضافة �أ�صدقائهم يف منزلهم.

 uمرحلة االجنذاب �إلى الأقران :يركِّز
الأطفال يف هذه املرحلة على ما يفعله �أقرانهم،
ويحاولون تقليد ت�ص ُّرفاتهم �أو �سلوك َّياتهم
(مثل ارتداء �آخر �صيحات الأزياء �أو التح ُّدث
بطريقة مع َّينة) .ومن املفيد هنا �أن يراقب
الآبا ُء �سلوك �أبنائهم من خالل تو�صيلهم �إلى
بيوت �أ�صدقائهم حل�ضور منا�سبة مث ًال �أو

 uمرحلة العقد االجتماعي :قلَّما ت�أتي
هذه املرحلة قبل التحاق الأبناء باجلامعة؛
ومع ذلك على الآباء �أن يدعموا تط ُّور �أبنائهم
الأخالقي للو�صول �إلى هذه املرحلة مهما كان
عمرهم الزمني؛ فالأخالق هنا تعني حت ُّمل
امل�س�ؤول َّية الأدب َّية ،دون اخلوف من العقاب �أو
الرغبة يف احل�صول على الثواب.
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عالقة الثقة باخلربة
ميكن للعقل الب�شري �أن يبد�أ يف �أداء
وظائفه املعرف َّية مثلِّ :
حل امل�شكالت و�إدارة
املهام مع نهاية مرحلة التعليم االبتدائي.
ومع ذلك ،يجب على الآباء تنمية املهارات
املت�صلة بتلك الوظائف لدى �أوالدهم يف �سنٍّ
مبكرة من خالل طرح ال�س�ؤال التايل عليهم
حني يعجزون عن ِّ
حل �إحدى امل�شكالت �أو

مواجهتها« :يف اعتقادك ،ما الذي يجب
عليك عمله؟» فمث ًال؛ حني ي�أتيك طفلك
البالغ من العمر ثمانية �أعوام قائ ًال �إ َّنه
ن�سي عمل واجب احل�ساب ،عليك �أن تبادره
بال�س�ؤال التايل« :ما �أف�ضل طريقة ميكنك
�أن حت ُّل بها هذه امل�شكلة؟»
حمددة �أو
رمبا لن يعطيك طفلك �إجابة َّ

نا�ضجة لهذا ال�س�ؤال؛ كما �سيحتاج حتم ًا
�إلى م�ساعدتك يف ِّ
حل م�شكلته؛ غري �أنَّ الر َّد
�سينمي فيه الثقة
على طلبه امل�ساعدة ب�س�ؤال ِّ
بالنف�س ،والقدرة على مواجهة م�شكالته
وحله ــا مبفرده ،ف�ض ـ ـ ًال ع ــن �إ�سهام ـ ــه يف
تطوي ـ ــر امله ــارات املعرفيـ ــة املعقــدة مبرور
الوقت.

التفوق بالذكاء
ال تربط
ُّ

وبغ�ض النظر عن
ال ينفكُّ الكبار عن تكرار احلديث عن �أهمية التحلِّي بالذكاء ،و� َّأن الأطفال الأذكياء هم الذي يح�صلون على �أعلى الدرجاتِّ .
اجلدل الذي يدور حول تعريف الذكاء� ،سنجد �أن �أطفالنا قد اعتادوا ربط الذكاء بق�صر فرتات املذاكرة �أو عدم اال�ضطرار �إليها من الأ�سا�س،
وك� َّأن الدرا�سة �أم ٌر �سهل .من هذا املنطلق ،قد يربط بع�ضنا عدم قدرة بع�ض الأطفال على حلِّ الواجب املدر�سي بقلَّة الذكاء .هذه هي الر�سالة
ال�ضارة التي ت�صل �إلى الأطفال ،وت ؤ� ِّدي �إلى زيادة احتياجهم �إلى الإ�شباع الفوري.
ال�ضمن َّية َّ
فحني يعكف طالب على املذاكرة كي يح�صل على الدرجات النهائية يف االختبارات املدر�س َّية ،ف�إنه يو�صف بقلَّة الذكاء .ويع ُّد هذا مثا ًال ح َّي ًا
أدق ،ميتدح النا�س من يح�صل على الدرجة
على � َّأن املكاف�أة ت�أتي نظري احل�صول على �شيء ب�سهولة ،ولي�س نظري املثابرة �أو االجتهاد .وبعبارة � َّ
النهائ َّية ،لك َّنهم ال ميتدحون من يك ُّد ويجتهد للح�صول عليها.

مفهوم الذات الأكادميية

ت�شجع ابنك على التم ُّيز الأكادميي،
حني ِّ
�ساعده �أي�ض ًا على تكوين �صورة �إيجاب َّية
ل�شخ�ص َّيته الأكادمي َّية .ونق�صد مبفهوم
الذات الأكادميية تلك ال�صورة الذهن َّية التي
ي�ص ِّنف الطالب بها نف�سه �أو ي�صفها من
خاللها .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أنَّ هناك
عدة �سمات تتك َّون منها ال�صورة الذات َّية
َّ
الكل َّية للإن�سان :فمث ًال ،قد يخلع ال�شخ�ص
�صفات متن ِّوع ًة طبق ًا لتفاوت
على نف�سه
ٍ
م�ستواه الريا�ضي ،والف ِّني ،واملو�سيقي،
واالجتماعي ،والأكادميي� :أي �أ َّنه قد ي�صف
نف�سه بـ«املبدع احلقيقي»� ،أو «الف َّنان ال�س ِّيئ»
يتحدث عن �صورته الذات َّية الفن َّية.
حني
َّ

يتحدث عن �صورته االجتماع َّية،
وحني
َّ
قد ي�صف نف�سه بـ«الودود» �أو «املنطوي».
ورغم تن ُّوع جوانب ال�صورة الذاتية ،جند
�أنَّ الذات الأكادمي َّية هي �أه ُّم تلك ال�سمات
و�أكرثها ُّ
توغ ًال يف �أعماق الإن�سان .فحني
ي�س�ألك �أحدهم عن درا�ستك االبتدائ َّية �أو
حتَّى اجلامع َّية� ،ستجيب عن �س�ؤاله مبنتهى
ال�سرعة قائ ًال« :كنت بارع ًا يف احل�ساب»،
�أو «كنت طالب ًا متم ِّيز ًا»� ،أو «مل �أكن طالب ًا
ج ِّيد ًا»� ،أو «كانت الدرا�سة �سهلة»� ،أو «مل
ثم،
يكن املد ِّر�س ـ ــون مولع ــني بي» .وم ـ ــن َّ
ينزع الأطفال نحو ت�صنيف �أنف�سهم طبق ًا
للمعايري الأكادمي َّية يف املقام الأول.

ت�أثري ا�ستخدام الهاتف املحمول على الأطفال

تبي الأبحاث � َّأن ا�ستخدام الهاتف املحمول ي�ؤثِّر �سلب ًا يف قدرة الطفل على فهم املعلومات وا�ستيعابها� :إذ يلعب االعتماد املتزايد على التكنولوجيا
ِّ
ً
ً
دورا كبريا يف تقلي�ص فر�صة الأطفال واملراهقني يف حلِّ م�شكالتهم ،وبالتايل ،يف التفكري وتد ُّبر الأمور .وي�شري مقال ي�ستعر�ض فيه الباحثون
درا�سة أُ�جريت على الأطفال الذين يعتمدون على التكنولوجيا �أ َّنها باتت ت�شكِّل خطر ًا كبري ًا على ا�ستخدام الطفل ذاكرته الن�شطة وامل�س�ؤولة يف
املقام الأول عن الفهم ،واال�ستيعاب ،واالحتفاظ باملعلومات يف ذاكرة املدى الق�صري .من هنا جند � َّأن زيادة االعتماد على الهاتف الذكي ،ذي
كم ًا هائ ًال من املعلومات يف متناول يد الطفل يف منتهى ال�سرعة ،يجعل الأطفال يف غنى عن تذ ُّكر �أ�شياء كثرية مثل
الذاكرة العمالقة التي جتعل َّ
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مما يبنون قدراتهم على التذ ُّكر ،رغم كون التكنولوجيا �أدا ًة رائع ًة لتنظيم الوقت و�إدارته،
�أرقام الهواتف� :إذ يعتمدون على التكنولوجيا �أكرث َّ
مهمة بعينها �أو الوفاء ب�أحد االلتزامات لأن هاتفه املحمول مل
جندها حتول دون ُّ
حتمل الطالب م�س�ؤول َّية نف�سه :فحني يف�شل الطفل يف �إجناز َّ
حتمل م�س�ؤول َّية �إهماله؛ وهو عذر �أقبح من ذنب.
يذكِّره بهذه �أو تلك ،جنده ميعن يف لوم الهاتف ،لأنه ال يريد ُّ

ا�ستخدام اخلرائط يف تنمية املهارات

�أ�صبــح ا�ستخ ــدام اخلــرائ ــط ،ومعرف ـ ـ ــة
االجتاه ــات ،وتقدير الوقــت الذي ي�ستغرق ـ ــه
الو�صول �إلى مكان بعينه ُمه َّمات طواها
املا�ضي� :إذ باتت الهواتف بنوك ًا معلومات َّية
هائلة يلج�أ الأطفال �إليها حني ال ي�ستطيعون
حتديد االجتاهات� ،أو ي�ضلُّون الطريق .فك ُّل ما
عليهم هو �أن ينقروا ز َّر «�إلى املنزل» فتظهر
لهم خريطة ،وي�س�ألهم التطبيق ما �إذا كانوا
يف �سيارة� ،أو على د َّراجة� ،أو ي�سريون على

الأقدام ،كما يوفِّر التطبيق العالمات املم َّيزة
توجه الطفل نحو املنزل مثل املطاعم� ،أو
التي ِّ
املتاجر� ،أو حمطَّ ات الوقود ،ف�ض ًال عن حتديد
م َّدة الو�صول و�إعطاء الطفل اختيارات بني �أي
الطرق ي�سلك.
لكن الأطفال يتعلَّمون الكثري وين ُّمون مهارات
عديدة حني تغيب تكنولوجيا الهاتف الذكي:
�إذ يتح َّتم عليهم ا�سرتجاع معلوماتهم عن
الطريق ،وحت ِّري خطواتهم ملعرفة �أين �ضلُّوا،

وحماولة معرفة ما يجب �أن يفعلوا للعودة
�إلى الطريق ال�صحيح .هذا يعني �أن يختار
الأطفال � َّأي الطرق �أق�صر و�أكرث �أمان ًا ،وما
�إذا كان من الأف�ضل لهم �أن ي�سريوا �إلى جوار
حمطَّ ة وقود �أو متجر للت�أكُّد من الطريق� ،أو
االكتفاء ب�س�ؤال �أحد املا َّرة عن االجتاهات.
ي�ضاف �إلى ما �سبق أ�نَّهم ي�ستطيعون تد ُّبر ما
�سيفعلونه لتعوي�ض الوقت املهدر ج َّراء ال�سري
يف الطريق اخلط�أ.

الن�صيـــــة
�سوء فهم الر�سائــل
َّ

الر�سائل الن�ص َّية ظاهرة ثقاف َّية واجتماعية بارزة يف ع�صرنا الإلكرتوين� :إذ ت�س ِّهل الهواتف
الذك َّية هذه امل�س�ألة على ال�شباب ب�شكل كبري ،غري � َّأن �إحدى الدرا�سات �أثبتت � َّأن نحو  %47من
ال�شباب يبعثون بر�سائل ن�ص َّية لأ�صدقائهم من دون تفكري ،ما يجعلها مع َّر�ضة ل�سوء الفهم
ب�سبب طبيعة املراهقني املت�س ِّرعة.
هذا ،ويعتقد املعاجلون النف�س ُّيون � َّأن تبادل الر�سائل الن�ص َّية يت�س َّبب يف ن�شوب ال�صراعات بني
حتدق بهذه
ال�شباب املراهقني لأنَّها حتتوي على حوارات كاملة ،غري � َّأن كثري ًا من املخاطر ِّ
املهذبة .فبد ًال من طلب
احلوارات مثل �سوء الت�أويل ،وردود الأفعال املت�س ِّرعة ،والتعليقات غري َّ
التو�ضيحُ ،ي�سرع الطرف الآخر �إلى ت�أويل الكالم والر ِّد عليه بعتاب� ،أو غ�ضب� ،أو �إحراج� ،أو
�أ�سى ،مما ي ؤ� ِّدي �إلى املزيد من �سوء التفاهم .ومن املعروف � َّأن بع�ض التعليقات الربيئة قد
جترح م�شاعر املتل ِّقي وتتح َّول �إلى �صراعات وعداوات دائمة.

�ألعـــاب الفيديــو
حني تتح َّول �ألعاب الفيديو �إلى مالذ يلج�أ �إليه الأطفال هرب ًا من �ضغوط التفاعل مع الآخرين ،ت�صبح
وبخا�صة �إن كانوا يجدون �صعوبة يف
م�شكلة .وتع ُّد �ألعاب الفيديو م�صدر جذب للأطفال،
َّ
تطوير مهاراتهم االجتماعية �أو التفاعل مع �أقرانهم .ينجذب الأطفال الذين يعانون من
مثل هذه اال�ضطرابات ،ينجذبون �إلى �ألعاب الفيديو لأن البيئة الإلكرتون َّية ال تفر�ض عليهم
مما ُي�شعرهم باالرتياح .ومع ذلك ،ال متنح �ألعاب الفيديو الأطفال
التزامات اجتماع َّيةَّ ،
�سوى �شعو ٍر م ؤ� َّقت باالرتياح ،بل وقد ت�صبح بداية دخولهم حلقة مفرغة من
االغرتاب عن املجتمع ومتطلَّباته حني يعزل الأطفال �أنف�سهم عن �أقرانهم
وينهمكون يف �ألعاب الفيديو ،بيد � َّأن ما يجده الأطفال يف هذا الهروب وتلك
الكرة حتى
ال ُعزلة من راحة و�سعادة يجعلهم
ُّ
ي�ستمرون فيها �أو يعيدون َّ
يبلغون مرحلة الإدمان الكامل لهذه العادات النافعة �أحيان ًا وال�ضارة �أحيان ًا
�أخرى.
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من هم �أ�صدقا�ؤك على مواقع التوا�صل االجتماعي

ي�ستخدم كث ٌري من ال�شباب والبالغني مواقع
التوا�صل االجتماعي ملعرفة ما ُيار�سه
�أ�صدقا�ؤهم من �أن�شطة ومقارنتها ب�أن�شطتهم ،ثم
للتعبري عن م�شاعرهم ،وعر�ض �أن�شطتهم على
الآخرين ،ف�ض ًال عن تكوين �صداقات جديدة.
لقد �أ�صبحت مواقع التوا�صل االجتماعي ،ب�شكل
وا�سع النطاق ،مقيا�س ًا للحالة االجتماع َّية
متو�سط
والعاطف َّية لل�شباب ،متام ًا كما ِّ
يحدد ِّ
درجات الطالب فر�صته يف اختيار اجلامعة
التي �سيلتحق بها .ولهذا ال ينبغي الوثوق مبواقع
التوا�صل االجتماعي :فما ُين�شر �أو ُيرفع على

�صفحاتها قد يكون بعيد ُا كل البعد عن الواقع.
ي�ضاف �إلى ما �سبق � َّأن ال�صور وحتديث احلالة
تعب ع َّما يفعل ال�شخ�ص بدقَّة ،بل بالأحرى
ال ِّ
ع َّما يريد الآخرون �أن يعتقدوا �أنَّه يفعله .يع ُّد
احل�صول على املعلومات بهذه الطريقة ال�سهلة
وال�سريعة مبثابة دافع (جليل الإ�شباع ال�سريع)
نحو القفز �إلى نتائج غري مدعومة ب�أدلَّة� ،أو
مناق�شات� ،أو �أ�سئلة .وتت�شابه مواقع التوا�صل
مع الر�سائل الن�ص َّية يف وجود احتماالت
وبخا�صة حني
متعددة ل�سوء الت�أويل �أو الفهم،
َّ
َيطلب ال�سائل من املتلقِّي ر َّد ًا �سريع ًا ،وكذا

حني يت�ص َّرف املتلقِّي برعونة� ،أو ي�ستجيب دون
تفكري� ،أو ي�ضع ر�سم ًا تعبري َّي ًا �أو �صورة من دون
انتظار املزيد من الإي�ضاح �أو املعلومات.
كما يع ُّد عدد الأ�صدقاء واملتابعني على و�سائل
التوا�صل االجتماعي �إحدى املعلومات امل�ضلِّلة:
فحني يتح َّدث �شاب �أو فتاة عن �صديق �أو �صديقة
َّمت التعرف �إليه �أو �إليها من خالل تلك املواقع،
ال يكون الأخري �صديق ًا باملعنى احلقيقي للكلمة،
بل هو جمرد �صديق ل�صديق لهذا ال�شاب �أو تلك
الفتاة ،لكنَّه يك ِّون �صداقات كثرية وكمية ،دون
�صداقات كيفية ونوعية.

ملاذا يجب �أن ميار�س الأطفال الريا�ضة
حني يقابل �أبنا�ؤنا �أطفا ًال �آخرين يف فريق ريا�ضي ،يتعلَّمون كيف يك ِّونون ال�صداقات
ويحتفظون بها ،وكيف يلعب بع�ضهم مع بع�ض ،ويتوا�صلون� ،إلى غري ذلك من املهارات
التي تفيدهم يف حياتهم اليوم َّيةُ .ت ِّنمي الريا�ضة هذه املهارات ب�شكل عميق وجذري
لكن ممار�سة الريا�ضة هي �أكرث
ودائم؛ �إذ يروق اللعب للغالب َّية العظمى من الأطفالَّ ،
واجلد َّية
من جم َّرد لعب ،فهي فر�صة عظيمة لتنمية مهارات التوا�صل ،واملثابرة،
ِّ
واملثابرة يف العمل ،والرغبة يف الفوز ،وك ُّل هذا ال يتح َّقق � َّإل �إذا القى دعم ًا من الكبار.
لكن� ،إن انتقد � ٌأب مد ّرب �أبنائه� ،أو ا�شتكى من تخ�صي�صه وقت ًا للعب� ،أو كاف�أ طفله
بالهدايا حني ميتنع عن اال�شرتاك يف امل�سابقات الريا�ض َّية ،ف�سوف يف�شل مد ِّربو الفرق
مهامهم .ي�ضاف �إلى ذلك � َّأن بع�ض الآباء يحاولون ت�شكيل خربات �أطفالهم
يف �أداء ِّ
مما يحول دون
واالجتهاد �أكرث منهم لي�ضمنوا لهم النجاح يف ن�شاطهم الريا�ضيَّ ،
ا�ستفادة الطفل من انخراطه يف الن�شاط الريا�ضي لأنَّه يعتقد � َّأن والديه ،ال هو ،هم
الأكرث ا�ستحقاق ًا للمكاف�أة.

تعر�ض ًا للإدمان
ملاذا ُّ
يعد هذا اجليل �أكرث ُّ

ال مييل �أطفال هذا اجليل �أو �شبابه لتد ُّبر
قراراتهم �أو التفكري فيها قبل اتخاذها.
ُيعزى هذا �إلى تع ُّودهم احل�صول على
ما يريدون فوراً ،ورغم وعي �أبناء هذا
املخدرات و أ� َّنها
اجليل مبخاطر تعاطي
ِّ
باتت �أ�شد خطورة من � ِّأي ٍ
وقت م�ضى،
ف�إن بع�ضهم ال يرتدد يف تعاطيها� :إذ تفوق
رغبته يف احل�صول على ما يريد ،حاجته
�إلى التفكري والتد ُّبر .ف�أبناء هذا اجليل
ينتبهون �إلى ما يرونه ن�صب �أعينهم
فح�سب� :إن وجدوه مواتي ًا لرغباتهم،
يندفعون نحوه من دون تفكري .هذا ويت�سم
8
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بالت�سرع يف جميع الأحوال .ي�ضاف
املراهقون
ُّ
تف�شت
�إلى هذا ظاهرة الإ�شباع الفوري التي َّ
فيما بينهم والتي جتعلهم �أكرث �ضعف ًا �أمام
املخدرات بهدف االندماج مع �أقرانهم� ،أو
ق َّوة ِّ
التمرد� ،أو غريها.
�إزالة ال�شعور بال�ضجر� ،أو ُّ
اجلديد ينزع
ي�ضاف �إلى ما �سبق � َّأن اجليلَ
َ
نحو التداوي الذاتي وال�سريع لأ َّنه ال ي�ستطيع
االحتمال وال�صرب على � ِّأي أ� ٍمل مهما كان
ب�سيط ًا� :إذ �إ َّنه اعتاد الإ�شباع الفوري ،ف�ض ًال
عن افتقاره �إلى الثقة ب أ� َّنه ي�ستطيع التعامل مع
ثم يندفع املراهقون
امل�شكالت وحلَّها .ومن َّ
هذه الأيام نحو الهروب من م�شكالتهم ح َّتى

ي�شعروا بالراحة ،وال تتمثَّل لهم تلك الراحة
املخدرات .فهم ين�سون � َّأن ليل ًة
�إال يف تعاطي ِّ
يعي�شونها يف راحة م�صطنعة قد ُتلقي بهم يف
�آتون حياة م�شبعة بالأمل .ويحدث هذا ب�شكل
مما يت�ص َّورون لأنهم ال يربطون بني
�أ�سرع َّ
بالتح�سن
هذه وتلك ،ويتخ َّيلون � َّأن �شعورهم
ُّ
ملدة يوم واحد هو مبثابة �ضوء �أخ�ضر لتعاطي
َّ
ومراتَّ � .إن ال�شعور الزائف
ِّ
مرات َّ
املخدرات َّ
املت�سرعني و�ض ِّيقي
بالراحة الذي يت�سلَّل �إلى
ِّ
الأفق من املراهقني غري املدربني ،يجعلهم
يعتقدون �أ َّنهم لن ي�ضا ُّروا من � ِّأي �شيء وهم
بهذا ال يدركون �أنهم خمدوعون.

�أعــرا�ض الإدمـــــان

للمخدرات �أو امل�شروبات� ،أو غريها.
يحددوا ما �إذا كان �أبنا�ؤهم مدمنني
ِّ
يحتاج الآباء للتوعية بالأعرا�ض والعالمات التي يجب �أن يكت�شفوها كي ِّ
وميكن تق�سيم هذه الأعرا�ض �إلى نوعني هما:
التغيات التي تطر�أ على ال�سلوك
ُّ u
والتغيات التي تطر�أ على املظهر ،كما يلي
u
ُّ

التغيات ال�سلوك َّيـــــــة
ُّ

تغي
خفية :يف �أغلب حاالت التعاطي ال يحدث ُّ
� uأعرا�ض َّ
مفاجئ يف �سلوك الطفل �أو املراهق .ولذا على الآباء �أن ينتبهوا
تغيات تدريج َّية تطر�أ على ال�سلوك .وجتدر الإ�شارة هنا
�إلى � ِّأي ُّ
املخدرات �أو امل�شروبات
�إلى � َّأن بع�ض الأعرا�ض املبكِّرة لإدمان ِّ
الكحول َّية تتمثَّل يف الإرهاق ،و�سرعة الغ�ضب ،والتك ُّتم ،كما
املخدرات والكحول َّيات االنطواء واعتزال
ُي�صاحب �إدمان
ِّ
الأ�صدقاء والتوقف عن ممار�سة الأن�شطة ،وفقدان احلما�سة،
واملبادرة والنوم ل�ساعات �أطول من املعتاد.
u

�أعــــرا�ض وا�ضحــــة :تتجلَّى ه ـ ــذه الأعرا�ض يف عدم

وبخا�صة بعد ا�ستخدام العقاقري
الت ـ ــوازن (ال�شعور بالدوار)،
َّ
�أو الكحول َّيات ،بالإ�ضافة �إلى خمالفة قواعد املرور ،والت�سلُّل من
�ضطر �إلى
املدر�سة ،والوقوع يف �أزمات مال َّية حيث � َّإن املدمن ُي ُّ
ا�ستخدام هذه املوا ّد با�ستمرار ،و�أحيان ًا لبيعها كي يح�صل على
املال الالزم لتوفريها ،وهنا قد يالحظ الآباء زيادة يف معدل
االت�صاالت ال�سر َّية مع ب�ضعة �أ�صدقاء ،والتك ُّتم على الربيد
الإكرتوين ،واملكاملات التليفون َّية ،وم�سح الر�سائل فور قراءتها.
هذا ف�ض ًال عن ارتفاع معدل الت�صرفات العدوان َّية التي ت�صل �إلى
حد اال�شتباك بالأيدي ح َّتى يف املناق�شات العاد َّية.
ِّ

قيــــادة ال�سيــــــارات
متنح قيادة ال�سيارات فر�صة عظيمة لإك�ساب الأبناء مهارات نحتاجها جميع ًا لنعي�ش حياة م�ستقلَّة وواعية ،ولكي تتمكَّن من قيادة �سيارة عليك التحلِّي
باملهارات التالية:
 uاملبادرة باال�شرتاك يف مدر�سة لتعليم قيادة ال�سيارات و�إمتام جميع احل�ص�ص والنجاح يف االختبار العملي.
مهامك الأخرى مثل
 uتنظيم الوقت بحيث تتمكَّن من تل ِّقي ح�ص�ص تعليم القيادة دون �إهمال ِّ
املدر�سة� ،أو ممار�سة الريا�ضة� ،أو درو�س املو�سيقى� ،أو الأعمال اليوم َّية.
 uاالنتباه �إلى املا َّرة.
 uاالنتباه �إلى العديد من الأ�شياء التي حتدث يف نف�س الوقت.
 uتفعيل مهارات التخطيط وحلِّ امل�شكالت واتباع تعليمات القيادة و�إدارة
الوقت.
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دق هاتفك املحمول
 uممار�سة الإ�شباع املت� ِّأخر :ف�إذا َّ
�أثناء قيادتك �سيارتك ،ال ت�سرع بالر ِّد �أو ح َّتى بالتقاطه
ح َّتى ال يت�ش َّتت انتباهك.
 uالعمل لك�سب املال الالزم ل�شراء وقود ال�سيارة،
والت�أمني عليها ،و�صيانتها.
 uو�ضع حدود للراغبني يف قيادة �س َّيارتك مهما كانت
درجة �صداقتهم :بحيث ال ت�سمح بذلك �إال ملن يجيد
القيادة ،ويحرتم قواعدها ،ويحمل رخ�صة ،ويراعي
م�صاحلك.
 uال ينبغي �أن ي�سمح الآباء لأبنائهم الذين يفتقرون �إلى
مهارة تنظيم املعلومات والوقت باال�شرتاك يف مدر�سة
تعليم القيادة� ،إذ �إنَّهم ال ي�ستطيعون حتمل م�س�ؤول َّية
قيادة �سيارة.

�إدارة الإنفـــــاق
يع ُّد عدم و�ضع حدود للأطفال يف �إنفاق املال من
مظاهر اخللل ،كما يع ُّد البذخ الذي يظهره الآباء يف
ال�سيارات اجلديدة� ،أو املالب�س الباهظة الثمن،
�شراء َّ
�أو الإغداق على �أبنائهم ب�أموال طائلة ل�شراء تذاكر
مو�سيقية �أو �أ�شياء �أخرى قد تكون غري ذات
حفالت
َّ
أغلبية ال تتم َّتع مبثل
�أهمية يع ُّد م�شكلة كبريةَّ .
لكن ال َّ
هذا الرتف .ومع ذلك حني يعط ــي الآباء �أبناءهم
م�صروفهم ،ف�إنهم يعطونهم انطباع ًا خاطئ ًا ب� َّأن
كد �أو تعب .ولذا،
الأ�شياء ت�أتي ومتنح جماناً ،من دون ٍّ
�سن مبكِّرة
ُي َّ
ف�ضل �أن يعرف الأبناء قيمة املال منذ ٍّ
ح َّتى ي�ستطيعوا �إدارة الإنفاق بحكمة .ولذلك ين�صح
آباء �أن يعلِّموا �أبناءهم� ،سواء �أكانوا
خربا ُء الرتبية ال َ
�أطفا ًال �أو مراهقني ،بتعريفهم قيمة املال من خالل
دعوتهم للم�شاركة يف دفع مبلغ ،مهما كان ب�سيطاً ،من
فاتورة الهاتف� ،أو امل�ستح َّقات الزائدة على ا�ستهالك
الإنرتنت� ،أو تكاليف �إ�ضافة تطبيقات جديدة على
الهاتف املحمول �أو الكمبيوتر.
بعد �إدراك الطفل لكلِّ هذه التفا�صيل ،يتح َّتم على
الآباء �أن ُي ِ
�شركوا �أبناءهم يف عقد مقارنة بني عدد
املتو�سط �أن يعملها
ال�ساعات التي يجب على املوظَّ ف
ِّ
يومي ًا نظري ك�سب مبلغ ل�سداد النفقات املذكورة،
َّ
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فتت�ضح لهم �صورة و�أهمي ــة املبال ـ ــغ التي ي�صرفونها من دون تقدير
�أو تدبري.

�إدمـــان الآبــاء
للإ�شبــــــاع الفــــــوري
ال يعتاد الأطفال الإ�شباع الفوري �إال �إذا كان �آبا�ؤهم قد وقعوا يف
الفخ ،فال تلُم �أطفالك حني ي�صيبهم التو ُّتر �إذا ما حدث عط ٌل
نف�س ِّ
مفاجئٌ �أو ح َّتى بطء يف الإنرتنت لأ َّنك ت�صاب بنف�س الإحباط ،وقد
تفقد �صوابك يف كث ٍري من الأحيان ،فكِّر ٍ
ٍ
معدودات و�ستجد � َّأن
لثوان
هذا هو ما يحدث بالفعل .ي�ضاف �إلى ما �سبق تع ُّودنا ،نحن البالغني،
كم من املعلومات نريده يف � ِّأي وقت ،وهو ما ننتقده
�أن نح�صل على � ِّأي ٍّ
الذكية �أو حوا�سبنا
يف �أطفالنا ،فنحن ال ن�ستطيع العي�ش بال هواتفنا َّ
ال َّآلية لأ َّنها تطلعنا على �آخر الأنباء ،والربيد الإلكرتوين ،واملنا�سبات
فعال يف التوا�صل مع
املهمة بنقرة ز ٍّر ،ف�ض ًال عن لعبها لدور َّ
الزمالء والأ�صدقاء .كما قد ي�صاب البالغون بهو�س مواقع التوا�صل
ٍ
�ساعات طويل ًة يف م�شاركة ال�صور� ،أو
االجتماعي ،فنجدهم يق�ضون
كثري من
الأخبار� ،أو التعليقات على «الفي�س بوك» وغريه .وقد �أفاد ٌ
البالغني �أ َّنهم قاموا ب�إلغاء ح�ساباتهم على تلك املواقع لأ َّنها ُتهدر
الكثري من �أوقات فراغهم ،وذلك بعد �أن وجدوا �أنف�سهم يدخلون
مرات يف اليوم.
عليها َّ
عدة َّ
يتجز�أ من ثقافتنا ،ي�صبح من واجب الآباء
ول َّأن ال�سرعة باتت جزء ًا ال َّ
�أن ينتبهوا �إلى �أنهم ي�شاركون من دون ق�صد يف غر�س تو ُّقعات الإ�شباع
الفوري يف نفو�س �أبنائهم .ومن امل�ؤكد �أن هذا االنتباه �سي�ساعد الآباء
على فهم �أ�سباب ف�شل �أبناء جيل الإ�شباع الفوري يف مواجهة احلياة
أ�شدهم.
حني يبلغون � َّ
الأطفال طيعون وعقولهم مرنة وم�ستعدة دائم ًا ال�ستقبال اجلديد
والتعلُم والت�أقلم والتك ُّيف مع املتغريات ومواجهة امل�شكالت وجتاوز
َّ
العقبات؛ مثلما هم قابلون للتفوق والت�أ ُّلق علمياً ،واجتماعياً،
وريا�ضياً ،وعاطفياً ،وع�صبياً .لكن �أه ُّم ما يجب �أن يتع َّلمه الأطفال
على الإطالق هو � َّأن الأ�شياء ت�صبح �أكرث قيمة حني يجتهد الإن�سان
يقدمها الآباء لأبنائهم
ثم ،ف�إن �أكرب هد َّية ِّ
يف احل�صول عليها؛ ومن َّ
هي حتفيزهم وحثُّهم على و�ضع اخلُطط الالزمة لتحقيق �أهدافهم
ب�أنف�سهم.
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