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ثوان...
في
ٍ
ينتمي الإن�سان يف حياته لعدة بيئات منها بيئة
العمل وبيئة الأ�سرة ،وال �شك �أن االهتمام بالفرد
من خالل دعم هذه البيئات وتزويدها باملقومات
الالزمة هو مفتاح النجاح لبناء �أجيال من القادة
واملبدعني يف الأ�سرة واملدر�سة والعمل ،وحتقيق
ال�سعادة والر�ضا للجميع.
ويتطلب دعم البيئات التحفيزية توفري جمموعة من املقومات التي ت�ضمن
جناح البيئات يف ت�أ�سي�س �أفراد مبدعني يف جماالتهم وقادرين على االبتكار
والتميز ،ولعل �أهم هذه املقومات الت�شجيع والتحفيز الذي ي�ش ِّكل دافع ًا
كبري ًا لبذل املزيد من اجلهد واملثابرة على العمل.
�أي�ض ًا من �أهم املقومات ت�شجيع العمل اجلماعي الذي ي�شحذ العقل ويطلق
العنان لتكامل الأفكار اخلالقة وحتويلها �إلى �إجنازات على �أر�ض الواقع.
كما �أنه من ال�ضروري �أن نعطي م�ساحة كافة من احلرية للفرد ليقوم
بالعمل الذي مييل �إليه وبالتايل يبدع فيه ب�شكل �أكرب.
رئي�س للبيئة التحفيزية
وال نن�سى هنا �أهمية اجلانب الإن�ساين كمق ِّو ٍم ٍ
فعندما ي�شعر الإن�سان بالراحة والهدوء والطم�أنينة يف حياته اخلا�صة تكون
لديه قدرة وتركيز �أكرب على النجاح واالبتكار والتفوق يف حياته العملية.
وكالعادة تقدم مبادرة «كتاب يف دقائق» ال�شهرية اخلا�صة مب�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم جمموعة جديدة من ملخ�صات �أهم الكتب العاملية والتي
ت�س ِّلط ال�ضوء على كيفية قيادة فريق العمل ،وخطوات تن�شئة جيل �سعيد من
الأبناء و�أهمية التفكري الإيجابي.
ويحمل الكتاب الأول عنوان «فريق من القادة  ...كيف مت ِّكن فريقك من
حت ُّمل امل�س�ؤولية واملبادرة والإجناز» ،ويناق�ش �سبل قيادة القائد �أو املدير
لفريق العمل ،و�أ�سا�سيات �إدارة العالقات بني �أع�ضاء الفريق .كما يتناول
طرق مواجهة التحديات التي يتعامل معها املديرون واملوظفون الطاحمون
لتحقيق النتائج.
ويعرفنا الكتاب الثاين «�أبناء ال�سعادة  ...خطوات تن�شئة جيل من الأبناء
املبتهجني والآباء الهانئني» على مفهوم الطفولة ال�سعيدة ودورها يف بناء
�شخ�صيات الأطفال� .إلى جانب دور ال�سعادة لدى الفرد يف حتقيق معدالت
�أداء �أعلى يف العمل والعالقات الإن�سانية.
ويتحدث كتاب «�إعادة التفكري يف التفكري الإيجابي  ...الغو�ص يف �أعماق
علم التحفيز اجلديد» عن �أهمية التحفيز و�أدواته يف حياتنا للنجاح وحتقيق
الأمنيات ،وقوة التفا�ؤل و�أنواعه� .آملني �أن حتوز امللخ�صات اجلديدة
�إعجا َبكم وتز ِّودَكم بالفائدة.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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الطفــولــــــة ال�سعيـــدة
ُّ
ال�سعادة لي�ست جم َّر َد �شعو ٍر م�ؤقت بالبهجة �أو حال ٍة عابرة
و� َّإنا هي م�شاعر �إيجابية تنتاب الإن�سان عرب مراحل حياته
املختلفة .ف�إذا ما عا�ش الإن�سان طفول ًة حافل ًة مب�شاعر
االمتنان والت�سامح والتقدير وقبول الآخر واحلب وحتمل
امل�س�ؤولية ،فمن املرجح �أن يكون �سعيد ًا يف �شبابه و�شيخوخته.
وباملثل؛ حني متتزج ر�ؤيته �إلى امل�ستقبل مب�شاعر التفا�ؤل
والأمل والإميان والثقة ،فلن تتمكن الأزمات والعقبات التي
�ستواجهه من تعكري �صفو حياته .فالإن�سان الذي جتمعه ب�أهله
احلب والو ِّد والتعاطف والرفق،
و�أ�صدقائه وزمالئه م�شاعر ِّ
ف�إن م�شاعره الإيجابية الداخلية �ستمتد وتغمر ك َّل َم ْن حولَه.
ومن هنا علينا ك�آباء �أن نبث يف �أبنائنا روح التفا�ؤل ون�ساعدهم
التوجهات
على تر�سيخ العادات واكت�ساب املهارات وتبنِّي
ُّ
الذهنية التي تولِّد بداخلهم ما يحتاجونه من م�شاعر �إيجابية
ت� ِّؤهلهم ليكونوا من «�أبناء ال�سعادة».

يف ال�سعـــادة� ...إفــــادة

ال�سعادة هي مالذ الإن�سان الذي يخترب جانبه العاطفي
وال�شعوري يف عامل ْ
حت ُكمه املاد َّيات .فقد �أثبتت �أحدث الدرا�سات
ال�سعداء يح ِّققون �أعلى مع َّدالت الأداء يف العمل والعالقات
�أنَّ ُّ
منا�صب مرموق ًة،
الإن�سانية مقارن ًة بغريهم؛ حيث ي�شغل ال�سعدا ُء
َ
رواتب مرتفعة ،ويتمتعون ب�صحة �أف�ضل و�إقبال على
ويتقا�ضون َ
احلياة يجعلهم يعي�شون �أعمار ًا �أطول .وقد ق َّدمت عاملة النف�س
«باربرا فريدريك�سون» بحث ًا عظيم ًا �س َّلط ال�ضوء على �أهمية
ومزايا ُّ
بال�سعادة ،ومنها:
ال�شعور َّ
ال�سعادة �آفاق فكرنا وجتعلنا �أك َرث مرونة و�إبداع ًا
ِّ u
تو�سع َّ
وا�ستيعاب ًا لل�صورة الأ�شمل.
 uتتعمق ال�سعادة مبرور الوقت وجتعل م َّنا �أ�شخا�ص ًا �أف�ضل،
بعد �أن تو ِّلد بداخلنا ال�صداقة واحلكمة والق َّوة التي نحتاجها
ملواجهة التحديات.
ال�سعادة -
 uتُك�سبنا ال�صالبة يف مواجهة ال�صعوبات؛ �إذ ت�ؤهِّ لنا َّ
مبا ي�صاحبها من م�شاعر �إيجابية  -ج�سدي ًا وعقلي ًا للتعاطي
مع ال�ضغوط وامل�شكالت املفاجئة.

خطوات ميكن �أن يتبعها الآباء والأمهات
�أوالً :ا�صنع �سعادتك

ت�ؤ ِّثر م�ستويات �سعادتنا ك�آباء يف �سعادة �أطفالنا واطمئنانهم .فقد ربطت الأبحاث بني اكتئاب الآباء وبني ال�سلوكيات ال�سلبية للأبناء .بل وي�سلب
االكتئاب قدرة الآباء على تقومي �سلوكيات �أبنائهم ب�شكل �إيجابي وب َّناء .حني تنعم بحياة �سعيدة و�سوية؛ ف�إنَّ �أطفالك هم �أ َّول َم ْن �سيجني ثمار
يرت�سمون خطى والديهم ويحاكونها .ال ترتبط ال�سعادة مبرحلة عمرية مع َّينة؛ فنحن ك�آباء ن�ستطيع �أن ندركها
ُّ
توجهاتك الإيجابية ،فالأطفال َّ
الآن مهما كانت طفولتنا قا�سية .وهذ بع�ض الإر�شادات التي �ستك�سر روتني حياتك وتدفعك نحو حتقيق ال�سعادة:

 -1تن َّزه مــــع الأ�صدقــــــاء وانعــــــم
بلحظات املرح وال�صفــــاء :فالعالقات
الإن�سانية واالجتماعية الناجحة هي
جوهر ال�سعادة ،كما � َّأن لل�ضحكات التي
نتبادلهـ ــا مــع َمـ ْـن حولن ــا �أكبــر الأثر يف
تغيري �شعورنا النف�سي و�أدائنا اجل�سدي
من خالل التخل�ص من التو ُّتر واملواقف
الدفاعية التي يتب َّناها عقلنا بتلقائية.
ول َّأن ال�ضحك ٍ
معد كما يقولون ،فاحر�ص
رح
بروح ا َمل ِ
على م�صاحبة َمن يتم َّتعون ِ
وخ َّفة الظِّ ل.
 -2ت� َّأمل الكـــون :من �أن تخلو بنف�سك

لبع�ض الوقت وتت� َّأمل ما حولك� ،إذ يح ِّفز
اجلانب العقلي امل�س�ؤول عن
الت أ� ُّمل
َ
تخزين امل�شاعر الإيجابية .ومع الت�أمل
ابتكر وا�ستخدم «�صحيفة االمتنان»
ود ِّون بها كلَّ ما ت�شعر جتاهه باالمتنان؛
الأمر الذي �سي�ضاعف �شعورك بالر�ضا
وال�سعادة .ففي �إحدى الدرا�سات ،طلب
الباحثون من امل�شاركني يف العينة كتابة
خم�سة �أ�شياء ي�شعرون باالمتنان جتاهها
مرة كل �أ�سبوع وملدة ع�شرة �أ�سابيع .ويف
حت�سن
نهاية الدرا�سة الحظ امل�شاركون ّ
نظرتهم للحياة و�أنهم �صاروا �أكرث تفا�ؤالً.

 -3مار�س الريا�ضـــة :ت�ساعدك التمارين
الريا�ضية على رفع م�ستوى ذكائك
وحت�سن نظرتك لنف�سك.
و�سعادتك ّ
 -4تفاعل مع الطبيعةِ :
اق�ض بع�ض
الوقت بني �أح�ضان الطبيعة لتن ِّقي ذهنك
وتتخ َّل�ص من الهموم وتنهل من امل�شاعر
الإيجابية ما يح ّفزك على معانقة احلياة.
تنزه بني الأ�شجار وا�سهر يف ال�صحراء
َّ
وت�س َّلق اجلبال؛ �أو على الأقل ت� َّأمل �صور
املناظر الطبيعة اجلميلة؛ فمن �ش�أن هذا
ويح�سن �أداء وظائفك
�أن ُيكثِّف تركيزك
ِّ
الذهنية و�إقبالك على احلياة.

كون �شبكـــة عالقــــات
ثاني ًاِّ :

أهم مق ِّومات ال�سعادة الإن�سانية .فلكلٍّ منا �شبكة من العالقات التي
العالقات الناجحة من � ِّ
وحتدد ٍ
ب�شكل كب ٍري مدى جناحه و�سعادته .ينطبق هذا على الأطفال .ورغم
تربطه َمب ْن حوله ِّ
يقيننا ب�أهمية العالقات ،ف�إننا قلي ًال ما نهتم بت�أ�سي�س �شبكة من العالقات الآمنة والناجحة بني
�أطفالنا وبني َمن حولهم من �أ�صدقاء و�أقارب وجريان.

ال�صالت التي جتمعهم بكلِّ
الطريق الأمثل لتوفري حياة ثر َّية لأطفالنا هو م�ساعدتهم يف تعزيز ِّ
اخلا�صة بحيث ت�صبح متن َّف�س ًا �آمن ًا ملمار�سة و�صقل مهاراتهم
َم ْن «يدخلون» يف نطاق �شبكتهم
َّ
االجتماعية .ويقدم الباحثون ا�سرتاتيجيتني ميكن للآباء توظيفهما مع �أطفالهم ليتمكَّنوا من
ت�أ�سي�س روابط �إن�سانية قوية:
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 -1التوا�صل الب�صري :م ــن �أهم مق ِّومات
التعاطف الإن�ساين .ولهذا ال�سبب تنجح
احلوارات املبا�شرة �أكرث من االت�صاالت
عرب الهاتف �أو الربيد الإلكرتوين وو�سائل
التوا�صل االجتماعي .ولذا من املهم �أال
تتوا�صل مع طفلك بل �أن تت�أكَّد من ح�صولك

على انتباهه .اقرتب منه �أو ًال ،ثم انزل �إلى
م�ستواه ،وحدِّ ق يف عينيه بعطفَّ ،ثم ابد�أ يف
احلوار.
تعبريات الوجه
 -2التوا�صل العاطفي :تنقل
ُ
ونرب ُة ال�صوت ر�سائلَ تختلف متام ًا عما
يجري على �أل�سنتنا .وميكننا �أن ن�ستثمر هذه

الآلية يف التوا�صل مع �أطفالنا على امل�ستوى
العاطفي .ف�إذا ما بدت على وجهك مالمح
املح َّبة والتعاطف  -ح َّتى و�إن كنت ُتعنِّفه �أو
تعاتبه على �سلوك ما ،ف� َّإن احتماالت تق ُّبله
مما �إذا اعرتى
وتفاعله مع حديثك ت�صبح �أكرب َّ
أنيب نرب َة �صوتك.
وجهك
الغ�ضب و�شاب الت� ُ
ُ

اجلانب امل�شرق للنزاعات
ال فائدة من تكوين �شبكة عالقات ال يعمها ال�سالم والأمان واالبت�سام.
لتحقيق ذلك ،يتعامل الآباء مع النزاعات بني الأطفال بع�ضهم وبع�ض يف
العادة وفق �آل َّيتني خمتلفتني :الأولى هي توبيخ الطفلني وال�صراخ يف وجهيهما
ليتوقفا .وهنا يتبنَّى الآباء دو َر القا�ضي الذي ُي�صدر الأحكام ويطرح احللول
دون اال�ستماع للدفاع وال�شهود وال الطرفني املتنازعني ،وبالتايل ،تفتقر هذه
الآلية �إلى احللول البنَّاءة� .أ َّما يف الآلية الثانية فيتبنَّى الآباء دور الو�سيط
�أو املد ِّرب وي�ستثمرون النزاعات ب�شكل �إيجابي مل�ساعدة �أطفالهم يف ر�ؤية
الأمور من وجهة نظر الطرف الآخر ،وحثِّهم على ابتكار احللول ب�أنف�سهم.
وميكن للخطوات التالية �أن ت�ساعدك على تطبيق الدور الثاين:
التدخل حللِّ الأزمة.
 -1خذ نف�س ًا عميق ًا قبل ُّ
 -2ن ِّبه الأطفال �إلى �أ َّنهم يخو�ضون �صراع ًا
ويواجهون �أزمةً؛ فكيف لهم �أن يعاجلوا
�أمر ًا ال يدركونه.
� -3ساعدهم على الهدوء والتخلُّ�ص من
امل�شاعر ال�سلبية ب�أن تغري مكانهم وجتل�سهم
يف مكان جديد مثل «طاولة ال�سالم» �أو
تف�صل بينهم لب�ضع دقائق ثم جتمعهم يف

«حلظة الوئام» وخاطبهم بهدوء و�سكينة
قبل �أن يخاطبوا بع�ضهم.
اخلا�صة
يعب عن ر�ؤيته
 -4دع ُّك ًال منهم ِّ
َّ
للم�شكلة.
 -5امنحهم فر�ص ًا مت�ساوية للتعبري عن
م�شاعرهم ،من خالل ترديد عبارة متماثلة
مثل�« :أنا �أ�شعر  ...عندما تقوم �أنت .»...
غي ب�ؤرة الرتكيز؛ فبد ًال من �أخذ اخلالف
ِّ -6

ازرع التعــــاطف حت�صــد �سعــــادة
رغم �أهمية تعليم الأبناء كيف ي� ِّؤ�س�سون �شبكة عالقات ويتجاوزون الأزمات ،ف� َّإن هاتني الآليتني
لن ت�ؤتيا ثمارهما من دون تعاطف .التعاطف الذي ن�ست�شعره جتاه الآخرين ي�ؤكِّد �إن�سانيتنا ِّ
ويوطد
�أوا�صر املح َّبة مع َم ْن حولنا ،ويولِّد م�شاعر ال�سعادة بداخلنا .وميكن للإر�شادات التالية �أن ت َر ِّ�سخ
التعاطف يف نفو�س �أطفالك:
 uناق�ش معهم �سبل التط ُّوع بوقتهم يف الأن�شطة املجتمعية امل�ؤثِّرة كامل�شاركة يف بنك الطعام �أو زيارة
املر�ضى.
ربع
 uابتكر بع�ض العادات التي تنطوي على العطاء والبذل ك�شراء الهدايا للم�ش َّردين �أو الت ُّ
للم� َّؤ�س�سات اخلريية.
 uامتدحهم كلَّما �أظهروا التعاطف والدعم املعنوي والنف�سي ملن حولهم.
ُ uحثَّهم على ممار�سة �أعمال تعك�س تقديرهم ورغبتهم يف امل�شاركة مثل جمع املخلَّفات و�إلقائها يف
�صندوق القمامة.
 uدعهم يخو�ضون بع�ض التجارب التي تثبت دور التعاطف يف توليد امل�شاعر الإيجابية بداخلهم
ف�ض ًال عن اعتزازهم ب�أنف�سهم مثل الرتكيز على فوز فريقهم وجناح زمالئهم.
4
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على حمم ــل �شخ�ص ــي ،دعهــم يركزون
على اخلالف فقط .وميكن تنفيذ ذلك
بتدوين امل�شكلة على الورق وال�سماح لهم
مبناق�شتها.
 -7طالبهم باقرتاح ثالثة حلول تل ِّبي الرغبات
التي عربوا عنها م�سبق ًا.
 -8وا ِفق على احللِّ الذي ينال ر�ضا اجلميع
ويح ِّقق ت�صاحلهم.

ثالث ًا :كافىء على بذل اجلهد واملحاولة ولي�س النتيجة
ا�شتهرت الدكتورة «كارول دويك» �أ�ستاذة
علم النف�س بجامعة �ستانفورد ب�أبحاثها
حول نظرتنا للنجاح وكيف يقي�س الآباء
معدالت جناح �أبنائهم يف املجاالت
َّ
الأكادميية والريا�ضية .وقد خل�صت �إلى
�أن النا�س ينق�سمون من حيث توجهاتهم
العقلية �إلى �صنفني :ذوي العقليات الثابتة
يظن ذوو العقليات
وذوي العقليات الناميةُّ .
الثابتة � َّأن املوهبة ومالمح ال�شخ�صية �شيء
فطري يولد به الإن�سان .بينما يرى ذوو

أمر مكت�سب
العقليات النامية � َّأن املوهبة � ٌ
ويحققه الإن�سان بف�ضل عمله واجتهاده.
وينزع الآباء الإيجابيون �إلى تعزيز العقلية
النامية لدى �أطفالهم من خالل التحفيز
فتجدهم يعززون ثقتهم ب�أنف�سهم فيقولون:
بالء ح�سن ًا يا ُبني ،وب�إمكانك
«لقد �أبليت ً
دائم ًا �أن تبذل جهد ًا �أكرب» .بينما ي�شري
الآباء ذوو العقلية الثابتة �إلى مواهب الطفل
وقدراته الكامنة �أو غيابها؛ فهم يربطون
بني النتائج والذكاء الفطري ،وال يعولون

كثري ًا على دور الطفل وجهده وعزميته.
وهذا النوع من املديح ميكن �أن يعرقل منو
الطفل ويثنيه عن االجتهاد واملثابرة .من
حقنا �أن منتدح �أبناءنا لي ًال ونهاراً ،و�أن
ن�سمعهم ما يحلو لنا من عبارات الثناء
والتحفيز؛ ب�شرط �أن نربط جناحهم
بعوامل مثل :اجلهد واملثابرة والتطبيق
والتنفيذ ،وغريها من املمار�سات التي تكفل
لهم النمو والتق ُّدم اعتماد ًا على مبادراتهم
ولي�س فقط على قدراتهم.

املثاليــــة :ف�ضيلـــــة �أم نقي�صــــــة
ث َّمة �شعرة رفيعة تف�صل بني االجتهاد املتوا�صل
تتمخ�ض
وال�سعي نحو الكمال واملثالية؛ �إذ قد َّ
املثالية عن �شعور دائم بالنق�ص على اعتبار
�أنَّه ال يوجد يف العامل �شيء ج ِّيد مبا يكفي ،و� َّأن
الف�شل هو نهاية املطاف .وهنا متثل املثالية
الوجه الآخر للمثابرة واالجتهاد .ويف حني
يظن الكثريون ب� َّأن طلب الكمال يدفع الأطفال
ُّ
�إلى القمة ،و�أنه �أق�صر طرق النجاح؛ �إال �أنَّه
ال�سعادة ب�سبب ما ينتجه من م�شاعر
ال يحقق َّ
�سلبية كالإحباط واخلوف من الف�شل .وميكنك
�أن تن�أى ب�أبنائك عن هذا امل�سار كما يلي:
 -1اخرت �إحدى امله َّمات التي قد ي�ش ُّق على
طفلك �إجنازها على الوجه الأكمل من �أ َّول
حماولة.

 -2اطلب منه �أن يعمل عليها ح َّتى و�إن كان
ف�شله حمتمالً؛ �إذ عليه �أن يخترب الف�شل من
وقت �إلى �آخر حتى ال يظن فع ًال ب�أنَّه نهاية
املطاف.
ُ�ص عليه
 -3حت َّدث معه عن التجربة ككلٍّ وق َّ
حكاية (توما�س �إدي�سون) وعدد املحاوالت
التي كررها ذلك املخرتع ال�شهري ،والتي
زادت عن �ألف حماولة قبل �أن يتمكن من
اخرتاع امل�صباح الكهربائي .دعه يدرك � َّأن
املحاوالت ت�سبق النتائج و�أن ا�ستمرارها
�أهم من جناحها ،و�أن البدايات القوية
تف�ضي �إلى نتائج �إيجابية ،و� َّأن اعتزازك به
تعث و�أخفق.
قائ ٌم ودائ ٌم مهما َّ

«يؤدي اإلنسان الكثير من المهام طوال حياته،
أهم هذه المهام وأسماها هي ما يمارسها داخل منزله»
ولكن
ُّ

“

ر�سخ االمتنان والت�سامح والتفا�ؤل يف نفو�س �أطفالك
رابع ًاِّ :

“

ال�سعادة  -كما ذكرنا من قبل  -من م�شاعر �إيجابية يختربها الإن�سان عرب مراحل حياته املختلفة .هذه امل�شاعر ت�شبه العادات واملهارات التي
تنبع َّ
ميكن غر�سها يف نفو�س �أطفالنا لتتح َّول �إلى �أ�سلوب حياة .وهذه بع�ض �أهم امل�شاعر ذات الأثر الأكرب يف توليد ال�سعادة احلقيقية.

 -1االمتنــــان
ي�ست�شعر الإن�سانُ االمتنان من خالل تذ ُّكر �أو �سرد �أو تدوين ِّ
كل ما ُي ِق ُّر بف�ضله و ُي�سهم يف �سعادته .والأمر مت�سا ٍو بالن�سبة للأطفال .مار�س بع�ض
العادات والطقو�س التي حت ِّفز اجلميع على التعبري عن االمتنان �إلى �أن ي�صبح جزء ًا من �سلوكهم مثل:
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ي�سمى بـ «�صندوق االمتنان» و�ضعه على من�ضدة الطعام بحيث يكتب �أفراد الأ�سرة ما ي�شعرون جتاهه وي�ضعونه يف ال�صندوق .افتحوا
 uابتكر ما َّ
ال�صندوق كل �أ�سبوع وناق�شوا ذخريته مع ًا.
يعب ك ُّل فرد عن تقديره واعتزازه ب�أ�سرته.
َّ uتذكروا ْ
واذكروا «حلظات التقدير» بعد االنتهاء من تناول الطعام �أو الواجبات املدر�سية بحيث ِّ
يعبوا عن �سبب امتنانهم لها.
 uقبل اخللود �إلى النوم اطلب من �أبنائك ذكر ثالثة �أمور �إيجابية حدثت لهم على مدار اليوم ،و�أن ِّ

مزايا االمتنان
�أثبت العلماء �أنَّ من ي�شعرون باالمتنان:
مبعدالت �إ�صرار وحما�س �أكرب من �سواهم.
 uيتمتَّعون َّ
 uيبقون �أكرث مي ًال للتعاطف مع الآخرين وم�ساندتهم.

 uتزداد �سعادتهم بن�سبة .%25
 uينعمون براحة البال وب�ساعات نوم �أطول.

 -2الت�ســـامـــــح
أهم مق ِّومات احلياة ال�سعيدة.
الت�سامح من � ِّ
فنظر ًا ل ُأن طفولة �أبنائنا تكتظ بامل�شاحنات
والتناف�س ،فمن واجبنا �أن نُعلِّم �أبناءنا مبادئ
االعرتاف باخلط�أ واالعتذار والت�سامح.
لقد و�ضع «فريد لو�سكني»  -مدير «م�شروع
الت�سامح» بجامعة �ستانفورد  -برناجم ًا يهدف
�إلى تعليم الأفراد كيف يت�ساحمون  -مع
�أنف�سهم َوم ْن حولهم .ثم و�ضع برناجم ًا من
املهارات واملفاهيم التي ي�سهل تعليمها لأبنائنا
ومنها:
 -1ع ِّل ـ ــم �أبناءك كيف َيفهمـ ــون م�شاع ــرهم

وكيف ُي ِّعبون عنها ب�شكل دقيق ووا�ضح.
 -2علمهم ب� َّأن ال�ضيق �أو الأمل الذي ي�شعرون
به الآن ناجت عن الأفكار التي تراودهم يف
هذه اللحظة ،و�أنَّه �سيتال�شى مبجرد �أن
يختاروا الت�سامح.
� -3ساعدهم يف توجيه طاقاتهم نحو ما
ميكنهم حتقيقه ويقع يف نطاق ت�أثريهم،
بد ًال من تبديد جهدهم فيما يقع خارج
نطاق �سيطرتهم.
 -4اجعلهم يدركوا � َّأن الت�سامح ال يعني التنازل
حق �أنف�سهم؛ و� َّإنا هو خيارنا
�أو التهاون يف ِّ

 -3التفــــــــا�ؤل
ينزع الأطفال  -مثل الكبار � -إلى التفكري بامل�ستقبل  -كالتطلُّع �إلى حفلة �أعياد ميالدهم �أو
مبارياتهم مثالً .هذه النزعة هي جوهر مهارات التفكري املتفائل التي ينبغي على الآباء توطينها
يف �أبنائهم .ويتعلَّم الأبناء التفا�ؤل من خالل ثالثة عنا�صر هي:
 -1العاطفة الأبوية :كلَّما كانت عاطفة الآباء قوية جتاه �أبنائهم ،ازداد �أملهم يف احلياة
وثقتهم بامل�ستقبل؛ �إذ ت�شكِّل تلك العاطفة مالذ ًا �آمن ًا يف العامل امل�ضطرب.
وتقبل الف�شل :القدرة على مواجهة التحديات وتق ُّبل الإخفاقات من �أهم مق ِّومات
 -2املخاطرة ُّ
التفا�ؤل .وكلَّما تعامل �أبنا�ؤنا مع الف�شل باعتباره فر�صة للتعلُّم والتق ُّدم ،يت�ضاءل خوفهم ويزداد
تفا�ؤلهم بامل�ستقبل.
قدم
 -3القدوة احل�سنة :ينتقل الت�شا�ؤم من الآباء �إلى الأبناء كما تنتقل اجلينات الوراثيةِّ .
وحثِّهم على �أن يروا اجلانب امل�شرق لكلِّ �أزمة يتع َّر�ضون لها.
منوذج ًا يحتذى به يف التفا�ؤل ُ

مزايا التفا�ؤل

جتمع املتفائلني �سمات بارزها منها:
 uيح ِّققون �أعلى مع َّدالت النجاح يف الدرا�سة والعمل والهوايات واحلياة ب�شكل عام.
 uينعمون ب�صحة �أف�ضل ويعي�شون لفرتات �أطول.
 uينعمون بزيجات �سعيدة و� ٍ
أ�سر متفاهمة.
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الذي ُي َح ِّررنا من من امل�شاعر التي ت�ؤ ِّرقنا.
مزايا الت�سامح
يتم َّتع املت�ساحمون بـ:
 uعالقات �أف�ضل و�أطول و�أجمل.
 uمزاج �إيجابي.
� uشعور بالقوة واالعتزاز بالنف�س.
كما � َّأن للت�سامح قدر ًة هائلةً على:
 uخف�ض التو ُّتر و�ضغط الدم والإحباط.
 uتعزيز التفا�ؤل والأمل والتعاطف.

خام�س ًاِّ َ :
ن الذكاء العاطفي

أهم ما مي ِّيز ال�سعداء قدرتهم على
من � ِّ
والت�صدي
التجاوب مع املواقف امل�ؤملة،
ِّ
للم�شاعر ال�سلبية ،والوقوف من جديد بعد
م�ستوى
الأزمات .تتط َّلب مثل هذه املرونة
ً
عالي ًا من الذكاء العاطفي الذي ي َن ِّميه
الآباء لدى �أبنائهم من خالل التوا�صل
يحدد مقدار و�سرعة
والتفاعل الآمن� .إذ ِّ
جتاوبنا مع �أبنائنا مدى �صالبة القاعدة
الآمنة التي تربطنا بهم .وميكنك حتقيق
�أعلى قد ٍر من التجاوب واحل�ضور كما يلي:
 uكن حاني ًا يف تفاعلك معهم ،ومتعاطف ًا
مع احتياجاتهم ك�أن تقول لهم�« :أنت
نيَ ،مل ال نعود �إلى املنزل كي
مت َع ٌب يا ُب َّ
تنال ق�سط ًا من الراحة؟»
 uال تتـ ــوانَ ع ــن توف ــري احتياج ـ ــاتهم
الواقعي ــة؛ فالتجاوب ال�سريع ينعك�س

ب�سرعـ ــة علـ ــى �ضبط النف�س انفتاحه ــم
وتوجهاتهم الإيجابية نحو
على املجتمعُّ ،
الآخرين.
 uكن متاح ًا وحا�ضر ًا متى احتاجوا �إليك
�سواء عل ـ ــى امل�ست ــوى املـ ــادي �أو العاطفي.
فم ـ ــا جدوى ال�ســاعـ ــات الطويلـ ـ ــة التي
تق�ضيها معهم �إن مل تو ِلهم ُج َّل اهتمامك.
 uاحر�ص على �أن يكون للأ�صدقاء والأقارب
ن�صيب من قاعدة االرتباط الآمن ،وذلك
ٌ
ملا يجمعهم ب�أبنائك من تفاهم وتوا�صل
م�شرتك واهتمام ــات مت�شابهـ ــة ومي ـ ــول
متقاربة .فقد �أكدت الدرا�سات �أن الأطفال
الذين يلتحقون مبدار�س و�أندية بها بع�ض
�أقاربهم �أو �أ�صدقائهم ي�ؤدون ب�شكل �أف�ضل
ممن يدر�سون �أو يعي�شون يف بيئات تكتنفها
العزلة.

التهذيب العاطفي
يق�صد بتهذيب العاطفة تعليم الأبناء �أ�س�س التع ُّرف �إلى امل�شاعر التي
تخاجلهم ومن ثم التعبري عنها ،الأم ٌر الذي ال يقل �أهمية عن بناء
�أ�س�س االرتباط والتفاعل الآمن .يعتمد التهذيب العاطفي الناجح
على بناء لغة �أ�سرية وعائلية واجتماعية مهذبة وراقية .وتعترب «قائمة
أهم املمار�سات التي
امل�شاعر الأ�سرية» واملفاهيم التي ت�صفها من � ِّ
�أثبتت فاعليتها يف تو�سيع �أفق الأبناء حول حقيقة م�شاعرهم وم�شاعر
َم ْن حولهم.
� uسجل يف مدونة ورقية �أو �إلكرتونية
قائمة بامل�شاعر الأ�سرية الإيجابية التي
تعي�شونها.
 uمار�س �أنت و�أ�سرتك نوع ًا من الع�صف
ممكن
عدد
لتتو�صلوا �إلى �أكرب ٍ
ٍ
الذهني َّ
من امل�شاعر التي مت ُّرون بها .تق َّبل
�سجلوا
مقرتحات �أبنائك حتَّى و�إن َّ
م�شاعر غري �إيجابية مثل «الإهمال
املتع َّمد» وغري ذلك من امل�صطلحات التي
يرونها مالئمة للتعبري عن م�شاعرهم.
� uضع القائمة على مر�أى من اجلميع

لتت�س َّنى لهم الإ�ضافة �إليها.
 uابد�أ حوار ًا مثمر ًا حول امل�شاعر املدرجة يف
القائمة بحيث يت ُّم اختيار �أحدها والرتكيز
عليها ب�أن ي�سرد ك ُّل فرد موقف ًا تع َّر�ض له،
َّ
ومتخ�ض عن هذا ال�شعور .ال تدع جما ًال
لالنتقاد املتبادل �أو ال�سخرية.
 uدع �أبناءك ي�ضعوا عالمة مم َّيزة  -بحيث
يكون ِّ
فرد لو ٌن ممي ٌز � -أمام ال�شعور
لكل ٍ
الذي مي ُّرون به  -ويا ح َّبذا لو ت�شاركهم هذا
الن�شاط .فحني ي�شعر ابنك الأكرب بالإحباط،
دعه ي�ستخدم اللون الأخ�ضر يف و�ضع دائرة

�أمام هذا ال�شعور املدرج على القائمة؛ فبهذه
الطريقة يت�أ َّكد الأبناء �أنَّ بع�ض امل�شاعر
ال�سلبية التي مي ُّرون بها لي�ست حكر ًا عليهم،
و� َّإنا هي م�شاعر طبيعية يتع َّر�ض لها اجلميع
من حني �إلى �آخر.
 uحدِّ د �شعور ًا واحد ًا ِّ
لكل يوم بحيث ير ِّكز
عليه اجلميع ويناق�شونه بطرح الأ�سئلة وت�أ َّمل
�إجابات لت�سا�ؤالت مثل� :إلى �أيِّ مدى مت َّلك
منك هذا ال�شعور؟ كيف �أ َّثر هذا ال�شعور على
حالتك النف�سية واجل�سدية؟ كيف ر�أيت ردود
�أفعالنا جتاه �شعورك هذا؟ وهكذا.
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ِ
واحر�سها
فاغر�سها
�ساد�س ًا :ال�سعادة عادة،
ُ

العادات هي جمموعة املمار�سات التي نواظب عليها ون�ؤديها بتلقائية وبال عناء .فحني ن�سلك طريق ًا حم َّدد ًا يف
التوجه �إلى العمل؛ بل �سن�سلك نف�س الطريق بتلقائية.
�أثناء ذهابنا �إلى العمل ،ف�إنَّنا مبرور الوقت لن نفكر يف كيفية ُّ
ويعترب التحفيز املعنوي من �أ�ساليب ت�شجيع الأبناء على تبنِّي عادات جديدة ومفيدة و�سعيدة .هذا النوع من
التحفيز  -مقارن ًة بالتحفيز املادي  -يخلق �شعور ًا �أ�صي ًال بالر�ضا وال�سعادة ي�ستم ُّر �أثره ح َّتى بعد االنتهاء من �إجناز
حد ذاتها .هذه بع�ض ا�سرتاتيجيات التحفيز املعنوي للأبناء:
امله َّمة .وبالتايل ميكن اعتبار هذا ال�شعور مكاف أ� ًة يف ِّ
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 -1جت َّنب الطلبات والأوامر التي تعرف �أ َّنها لن تنال ر�ضا �أبنائك لأ�سباب منطقية .والأه ُّم من ذلك هو �أن تُظهر قدر ًا من التعاطف و�أن تُبدي
احرتامك لوقتهم و�أن�شطتهم اخلا�صة .ميكنك مث ًال �أن تُع ِلمهم م�سبق ًا باملهمات امل�سندة �إليهم كي ِّ
ينظموا وقتهم وفق ًا لها�« :أتوقع منك �أن
ِّ
تنظف غرفتك خالل �ساعة من الآن».
 -2قدِّ م �سبب ًا منطقي ًا ملا تطلبه منهم لكي ُيقبل الأبناء على التنفيذ وهم مقتنعون« :من ف�ضلك نظف �أ�سنانك قبل �أن تنام لت�صبح بي�ضاء
وجميلة».
غ�سالة ال�صحون»،
 -3جت َّنب ا�ستخدام نربة ٍ
�صوت مت�س ِّلطة وامنحهم �شعور ًا �ضمني ًا بحرية االختيار .فبد ًال من �أن تقول« :اذهب و�أفرغ حمتويات َّ
غ�سالة ال�صحون؟».
قل« :هل ب�إمكانك يا عزيزي �أن تفرغ َّ
ك َّلما كانت نربتنا حانية ولغتنا �إن�سانية وطلباتنا منطقية ،ازداد �إقبال الأبناء على تب ِّني العادات الإيجابية وزادت معها �إيجابياتهم و�سعادتهم.

�سابع ًا :ع ِّلم �أطفالك �ضبط النف�س
يعمد معظم الآباء �إلى فر�ض القيود وا�ستخدام الثواب والعقاب مع �أبنائهم من �أجل
أهم �سمات ال�شخ�صية التي ت�سهل
تعليمهم �ضبط النف�س .ويعترب االن�ضباط من � ِّ
عملية التعلُّم ومعاجلة املعلومات وبناء العالقات ،وحتقيق ال�سعادة والر�ضا عن
الذات .فكيف ن�ساعد �أطفالنا ون�ؤازرهم يف بيئات مفتوحة تكاد تخلو من النظام
وااللتزام؟
 -1ال تكن ِّليناً :ال ترت َّدد يف قول «ال»
متى تطلَّب الأمر ذلك .لي�س �سه ًال علينا
نقف حائ ًال يف وجه حتقيق �أبنائنا
�أن َ
لرغباتهم ،ولكن كيف لنا �أن نتوقَّع منهم
التحلِّي باالن�ضباط �إن مل نتعلَّم كيف
نواجه نزعتنا للر�ضوخ لكل مطالبهم
رغم تي ُّقننا من عدم �أهميتها .علينا �أن
نتذكَّر � َّأن احلدود التي نر�سمها لهم منذ
ال�صغر هي املعايري التي �سيم ِّيزون بها
بني ال�سلوك املقبول واملرفو�ض.
 -2قُ م بدور امل�شرف :تعترب املتابعة
الإ�شرافية من �أهم متطلَّبات الرتبية
ال�سليمة� ،إذ ينبغي �أن ي�شعر الأطفال

بوجود الآباء معهم طوال الوقت ح َّتى و�إن
غابوا عن ناظرهم� :أين يذهبون يف �أوقات
فراغهم ،ومع من يكونون وماذا يفعلون.
 -3جت َّنب ال�سيطرة املفرطة :من حق
الأبناء �أن يحظوا مب�ساحة من اخل�صو�صية
واحلرية ملمار�سة ما يحلو لهم  -ولكن
حتت �إ�شراف ذويهم  -ال �س َّيما يف مرحلة
املراهقة .بل � َّإن ذلك الهام�ش من احلرية قد
ي�سهم يف تكوين هو َّيتهم وت�شكيل �شخ�صيتهم
بالتع ُّر�ض ملواقف خمتلفة ،والتفاعل مع
�أ�شخا�ص جدد ،وارتكاب الأخطاء والتعلُّم
منها.
 -4تفاءل بالنتائج :ركِّز على النتائج

الإيجابية املتوقَّعة من كلِّ حدث بد ًال من
َ
جت ُّنبه خوف ًا من الوقوع يف اخلط�أ �أو من
العواقب املحتملة .الآباء الذين يخ�شون
العواقب ويقولون�« :إن مل تن ِه واجبك ،فلن
جتتاز االختبار» ُ -يلغون روح املجازفة التي
ميكن �أن يتم َّتع بها �أبنا�ؤهم ،ويغر�سون
فيهم م�شاعر اخلوف والتواكل وغريها
من ال�سلوكيات ال�ضعيفة� .أ َّما الآباء الذين
يركِّزون على النتائج الإيجابية �« -إذا �أنهيت
واجبك اليوم ،ف�ستجتاز االختبار بجدارة» -
توجهات
فينعم �أبنا�ؤهم بق َّوة الإرادة ويتب َّنون ُّ
فتتمخ�ض
ب َّناءة ت� ِّؤهلهم ال�ستثمار طاقاتهم
َّ
عن النتائج الإيجابية املرج َّوة.

تقويــــم بــــال تكميــــــم

يقدم «�آلفي كون»  -خبري ال�سلوك الب�شري  -جمموعة من املقرتحات التي َمت ِّكنك من توجيه �سلوك �أطفالك بال�شكل الذي تتم َّناه من دون اللجوء �إلى
ِّ
�أ�ساليب الثواب والعقاب التقليدية ،ومنها:
� -1إن مل جتد تربير ًا منطقي ًا للقيود التي تفر�ضها على �أبنائك ،ف�أعد النظر فيها� .ضع نف�سك مكان �أبنائك وانظر �إلى املوقف من زاويتهم اخلا�صة؛
ومن ال�شجاعة مبكان �أن ترتاجع عن موقفك �إذا كنت خمطئ ًا.
 -2تعامل مع الأمر بعد حتديد املعايري وو�ضع احلدود بهدف تقييم ال�سلوك ،ولي�س لإحكام القب�ضة وت�ضييق اخلناق .فمن ال�ضروري �أن ت�ضع القواعد
التي ِّ
تنظم ال�سلوك مثل :منع ال�ضرب بني الأبناء ،وموعد اخللود �إلى النوم يف التا�سعة م�سا ًء .ولكن من غري املنطقي �أن تت�ش َّبث بالقاعدة الثانية
يف العطالت والإجازات مث ًال .فمثل هذا التع ُّنت �سيقابل بقد ٍر من الرف�ض واملقاومة الداخلية وغري ال�صريحة ،وقد َّ
يتمخ�ض عن بع�ض اخلالفات.
 -3اطرح احللول وال تت�ص َّيد الأخطاء .تعامل مع الأزمات بعقلية البحث عن البدائل ،ال املفا�ضلة بني العقوبات؛ لأن تو�ضيح ال�سبب من وراء �إدراج
�سلوك ما �ضمن قائمة «ال�سلوكيات غري الالئقة» يح ِّفز الأطفال على التفكري املنطقي و�إعمال العقل ب�شكل يج ِّنبهم تكرار ال�سلوك غري املقبول ،مثل:
«ال يجب �أن ت�ستخدم مثل هذا اللفظ م َّرة �أخرى».
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ثامن ًا :ح ِّفز �أطفالك على الإبداع
يظن بع�ض الآباء � َّأن الإبداع �سم ٌة فطريةَّ � ،إما �أن ميتلكها الطفل �أو ال� .إال � َّأن الإبداع مهارة مكت�سبة ي�سهل على الآباء غر�سها يف نفو�س
و�سلوك �أبنائهم .وكما � َّأن للإبداع دور ًا بارز ًا يف النجاح ومل�س ًة خا�ص ًة يرتكها على �ش َّتى مناحي احلياة ،فال ميكن �أن ن�ستثني من ذلك
ت�شجع �أطفالك على الإبداع بكلِّ �أ�شكاله:
ال�سعادة .ومن �ش�أن املمار�سات التالية �أن ِّ
 -1اجعل من منزلك موطن ًا للإبداع.
ابتكر مع �أبنائك بع�ض الأفكار التي
ي�سهل تطبيقها يف �أثناء العطل بحيث
حتثُّهم على اخلروج من دائرة الأمان
والراحة وتدفعهم الختبار كلِّ ما هو
جديد .ركِّز يف البداية على توليد
حد ذاتها ،ال على جودتها
الأفكار يف ِّ
وفاعليتها.
ِ � -2أت لأبنائك احلريـ ــة واال�ستقاللي ـ ــة
الكافية ليبتكروا وميار�سوا �أفكارهم
اخلا�صة .فقد �أثبت الباحثون � َّأن
الأطفال الذين ُينحون جمموع ــة

م ــن �ألعـ ــاب الرتكيب ويتاح لهم املجال
يف�ضلونه ،يظهرون
البتكار ال�شكل الذي ِّ
�إبداع ًا وت�أ ُّلق ًا �أكرث من ه�ؤالء الذين
يتقيدون برتكيب ٍ
ك�سيارة �أو
�شكل معني َّ
َّ
طائرة.
حب اال�ستطالع
�شجع �أطفالك على ِّ
ِّ -3
والقراءة من �أجل املتعة بد ًال من �إهدار
وقتهم �أمام �شا�شات التلفاز؛ �إذ � َّإن الإفراط
يف م�شاهدة التلفزيون و�ألعاب الكمبيوتر -
�سيما يف عمر الثالثة والرابعة  -يعوق
ال َّ
التط ُّور اللغوي والذهني للأطفال.
 -4جت َّنب مكاف�أة �أطفالك نظري �إبداعاتهم.

فاحلوافز واملكاف�آت يف مثل هذه احلالة
تت�ضارب مع عملية الإبداع ذاتها ،والتي
تتط َّلب �شغف ًا �أ�صي ًال نابع ًا من داخل
الطفل ،ال حمفز ًا خارجياً.
 -5ال تهتم بالنتائج ال�سريعة بقدر اهتمامك
املتكررة ،حيث
ب�إ�صرارهم وحماوالتهم
ِّ
تزداد ثق ُة الأطفال ب�أنف�سهم ك َّلما مت
الرتكيز على عملية الإبداع نف�سها ،ال على
املنتج النهائي .كما ميكنك زيادة جرعة
الإبداع بطرح بع�ض الأ�سئلة ،مثل« :ما
الذي دفعك �إلى خو�ض هذه التجربة؟» �أو
«ما �أكرث �شيء �أعجبك يف هذا الن�شاط؟»

ً
تا�سع ًا :ه ِّيئ ً
منا�سبة للعب
بيئة
ثم فقد اختلفت �أولويات الآباء للأبناء بالرتكيز ال�شديد
تراجعت قيمة وقيم اللعب يف ع�صرنا بعدما طغى عليها العامل املادي .ومن َّ
على العمل اجلاد والتعليم املب ِّكر ،وقل االهتمام بالرتفيه ومتعة التعلم ،حتى بالن�سبة للأطفال يف عمر اخلام�سة .وهذا واحد من �أكرب
الأخطاء التي يقع فيها الآباء على ح�ساب النمو الطبيعي لأطفالهم .فاللعب �سلوك غريزي يهدف �إلى تطوير مهارات الطفل االجتماعية
وقدراته الإبداعية و�سعادته الداخلية .وهناك ثالثة اعتبارات ينبغي على الآباء �أن يولوها انتباههم وهم يلعبون مع �أطفالهم:
� -1أطلق لهم العنان :جت َّنب ت�صحيح
وتقومي طريقتهم يف اللعب � -إال �إذا
خرجت عن حدود املقبول .و�إذا ما
وجدت نف�سك تتذ َّمر يف �صمت لأنَّ
الأمور ال ت�سري كما يحلو لك ،فرتاجع
قلي ًال ،وهدِّ ئ من روعك ،وتذ َّكر �أنَّ
دورك يقت�صر على امل�شاركة الإيجابية،
ال القيادة والتح ُّكم.
 -2ال تلعب معهم بطريقة مملَّة:
فما جدوى �أن ت�شارك �أطفالك �أكرث
حلظاتهم �سعادة و�أنت ِّ
مقطب اجلبني.
فعندما ت�شاركهم اللعب اخرت الأن�شطة
التي تروق لك ومتتُّعك بطريقة �أو
ب�أخرى .وال �ضري يف �أن تعتذر وتن�سحب
�إذا ت�س َّلل امللل �إلى نف�سك ب�شرط �أال تنقل
�إليهم م�شاعرك ال�سلبية جتاه لعبتهم.
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 -3حفِّز «لعبة التمثيل �أو التظاهر»:
حـ ــني يتب َّن ــى الأطفـ ــال �أدوار بعــ�ض
َّ
املف�ضـ ــلة �أو
�شخ�صياته ـ ــم الكرتوني ـ ـ ــة
يبتكرون �شخ�صيات و�أ�صدقاء مــن ن�سج
خيالهم ويتعاي�شون معها كما لو كانت
حقيقية ،فذلك ال يعني �أبد ًا �أ َّنهم يعانون من
خلل ما كما يزعم البع�ض .بل على النقي�ض،
تعترب لعبة التظاهر وامل�ضاهاة والتمثيل
�أ�سلوب ًا �صحيح ًا وطبيعي ًا لتطوير املهارات
الالزمة للتفاعل الواقعي مع �أقرانهم
وزمالئهم.
 -4و ِّفـــر لهـــم الوقـــت والأدوات :و ِّفر
لأطفالك الوقت الكــايف ملمار�سة هواياتهم
َّ
املف�ضلـة  -فيما ال يق ُّل عن
و�أن�شطتهم
ن�صف �ساعة يومي ًا  -وه ِّيئ لهم بيئ ًة �آمن ًة
ومالئم ًة للتنفي�س عن خمزونهم الإبداعي.

�شجعهم على ا�ستخدام الألعاب الرمزية  -كا�ستخدام الزجاجـ ــات
ِّ
القدمي ــة كبديـ ــل لل�سي ــارات �أو ال�صناديق ال�صغرية كبديل للمنازل
 فهي �أف�ضل من الألعاب اجلاهزة واملُ َ�ص َّنعة� .أ َّما الأبناء الأكرب �س َّن ًافح ِّفزهم على االن�ضمام �إلى فريق امل�سرح املدر�سي �أو امل�شاركة يف
�أن�شطة النوادي وجمموعات الهوايات.

عا�شـر ًا :تناولـــوا الطعــــام معــــ ًا
تتم َّتع اللقاءات الأ�سرية  -يف وقت الغداء على وجه اخل�صو�ص -
مبزايا ال تقت�صر على توثيق الروابط الأ�سرية القوية ،و� َّإنا متت ُّد لت�ؤثِّر
يف �سعادة الأطفال والأ�سرة ككل ب�شكل مبا�شر .وفيما يلي بع�ض هذه
املزايا:
 -1ت�ؤكد الأبحاث � َّأن الأطفال الذين يتناولون الطعام مع �آبائهم بانتظام
يتمتعون بقدر �أكرب من اال�ستقرار العاطفي والأداء الدرا�سي،
وال�سمنة وا�ضطرابات اله�ضم.
ويكونون �أقلَّ عر�ضة للإحباط ُّ
 -2ربطت الأبحاث �أي�ضـ ـ ًا بني وجبة الغداء التي تل ُّم �شمـ ــل الأ�سرة وبني
النمو اللغوي الذي يع ُّد من م�ؤ�شرات الذكاء االجتماعي للأطفال.
ترت�سخ العادات واملمار�سات التي يتب َّناها الآباء عند تناول الطعام
َّ -3
وت�ستقر يف عقولهم لت�صوغ حيا َتهم فيما بعد.
يف �أذهان �أطفالهم
َّ
تتحدث »،ف�أنت
فحني تقول البنك« :من ف�ضلك ال تقاطع �أختك وهي َّ
تعلِّمهم �أ�س�س التعاطف والإن�صات الف َّعال واحرتام الآخر .وحني
يراك �أبنا�ؤنك تعطي �ضيوفك �أكرب قطعة يف الكعكة ،يتعلَّمون �أ�صول
الكرم و�آداب ال�ضيافة؛ فالأطفال يكت�سبون مهاراتهم باملمار�سة
واالقتداء �أكرث من التعليمات والأوامر املبا�شرة .ولي�س هناك مكان
�أهم لتعلم �آداب التعامل وال�صرب والإيثار والقدرة على االنتظار من
زمان ومكان تناول الطعام.

جيل �سعيد وعامل جديد
من منَّا ال يو ُّد لو ي�ستطيع �أن ي�ضع ب�صمته اخلالدة و ُي�سهم يف تغيري
العامل �إلى الأف�ضل .ومن منا ال يعرف �أنَّ الأ�سرة هي حجر الأ�سا�س
الذي نرتكز عليه يف احلا�ضر لنبني امل�ستقبل .فكيف لنا �إذن �أن
نتهاون يف تعليمهم املهارات التي من �ش�أنها �أن جتعلهم �أكرث تعاطف ًا
أم�س
وثق ًة وم�س�ؤولي ًة وذكا ًء وت�أثري ًا ،و�سعادةً� .إن عاملنا وجمتمعنا يف � ِّ
احلاجة �إلى �أبنائنا ،وميكن ب�إ�شاعة ال�سعادة وتعليم املبادرة والعمل
وتنه�ض ال َّأمة ويع ُّم ال�سالم ونوا�صل التقدم
ُ
الطيب؛ �أن تعلو الهِ َّمة
�إلى الأمام.

كتب مشابهة:

The Whole-Brain Child

Revolutionary Strategies to Nurture
Your Child’s Developing Mind.
By Daniel J. Siegel. 2012

The Mindful Child

How to Help Your Kid Manage Stress
and Become Happier.
By Susan Kaiser Greenland. 2010

Parenting from the Inside
Out

How a Deeper Self-Understanding
Can Help You Raise Children Who
Thrive.
By Daniel J. Siegel
and Mary Hartzell. 2013
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ﻢ َوا ْﻟ َﻤ ْﻌ ِﺮ َﻓ َﺔ أَ ْﻗ َﻮى
" ِإ ﱠن ا ْﻟ َﻘ َﻠ َ
ﻴﺮ ﻣِ ْ
ـﺮى "
ـﻦ أَ ﱢ
ِﺑ َﻜ ِ
ـﺜ ٍ
ي ُﻗ ﱠ
ـﻮ ٍة أُ ْﺧ َ
اﻟﺴ ُﻤﻮّ ﱠ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم
ﺤ ﱠﻤﺪ ِﺑﻦ ر ِ
ﺻ ِ
َ
اﻟﺸﻴْ ُﺦ ُﻣ َ
ﺎﺣ ُ
ﺐ 
ﺑ َ
ﻢ وَ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ،
ِﻬ ِﺬهِ ا ْﻟ َﻤ ُﻘﻮ َﻟ ِﺔ ﻳُﺮْ ِ
اﻣ َﻬﺎ ا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُ
ِﻢ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َِﺔ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﺳ ُﻤﻮ ه دَ ﻋَ ﺎﺋ َ
ﺳﻲ ُ
اﻣ ِﺔ وَ ِﻗﻮَ ُ
ﺴ َﺘ َﺪ َ
َ
ﻄﻮ ِر ا ﱠﻟ ِﺬي ا ْﻧ َ
وَ ُﻫ َﻤﺎ ر ََﻛﺎﺋ ُِﺰ اﻟ ﱠﺘ َ
ﻄ َﻠ َﻘ ْ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم،
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ أ ْﺟﻠ ِِﻪ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ

ﻮس ﱠ
وَ ا ْﻟ َﻬﺎدِ َﻓ ُﺔ ِإ َﻟﻰ َﻧ ْ
ﻻ ْﺑﺘ َ
ﺸﺮِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﺛ َﻘ َ
َض
اع وَ ا ِ
اﻟﺸﺒ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ا ْﻟ ِﺈﺑ َْﺪ ِ
َﺎب ﺑ َِﻐﺮ ِ
ِﻜﺎ ِر ِﻓﻲ ُﻧ ُﻔ ِ
ُ
ُ
ُ
ﺎت ﻋَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔٍ ر َِﻛﻴ َﺰ ُﺗ َﻬﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓﺔ وَ َ
ﺎء.
ﻳﺠﺎدِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﻃﺮِ ﻳﻘ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴَﺔ وَ ًﻏﺎ َﻳ ُﺘ َﻬﺎ ا ِ
ِإ َ
ﻻ ْزدِ َﻫﺎ ُر وَ اﻟﺮﱠ َﺧ ُ
َاﺷﺪ آَل َﻣ ْﻜ ُﺘﻮم َﺗ ْﻬ ِﺪ ُ
ف
َات وَ ا ْﻟ َﺒﺮ ِ
ﺴ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑِﻦ ر ِ
ِإ ﱠن ا ْﻟ ُﻤﺒَﺎدَ ر ِ
َاﻣ َﺞ ا ﱠﻟﺘِﻲ أَ ْﻃ َﻠ َﻘ ْﺘ َﻬﺎ ُﻣ َﺆ ﱠ
ﺳ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ﻴﻌ َﻬﺎ ِإ َﻟﻰ ِﺑﻨﺎءِ ُﻣ ْﺠﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﺎل ِإﺛﺮَاءِ
َﺟ ِﻤ ُ
ﺎت ﻗﺎﺋ َِﻤﺔٍ ﻋَ ﻠﻰ اﻗﺘ َ
ِﺼﺎدِ اﻟ َﻤ ْﻌﺮِ ﻓ ِﺔَ ،
اء ِﻣﻦ ِﺧﻠ ِ
ﺳﻮَ ً
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ﻴﻦ اﻟﻠﻐ ِﺔ اﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴ ِﱠﺔ وَ ﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﻣﻜﺎﻧﺘِﻬﺎ ﻟ َﺪى
ا ْﻟ ُﻤ ْﺠﺘ َﻤ َﻌ ِ
ﺎت ﺑِﺎﻟ ِﻔﻜﺮِ وَ اﻟﺜﻘﺎﻓ ِﺔ  ،أوْ دَ ﻋْ ِ
ﻢ وَ ﺗ ْﻤ ِﻜ ِ
َات وَ ﱠ
َﺎل ا ْﻟ َﻘﺎدِ َﻣ ِﺔ  ،وَ َﻛ َﺬﻟ َ
اﻟﺜ َﻘ َ
ض اﻟ ﱠﻨ َﺘ ِﺎجَ ا ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ ﱢي ِﻟ ْﻠ َﺤ َ
ﺎت ا ْﻟ ُﻤ ْﺨ َﺘﻠ ًِﻔ ِﺔ ،
ﺎﻓ ِ
ﻀﺎر ِ
ا ْﻟ َﺄ ْﺟﻴ ِ
ِﻚ ﻋَ ْﺒ َﺮ ﻋَ ﺮْ ِ
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ﺎق ﺑِﺎﻟ ﱠﺘ َ
ﻴﻞ ِﻣﻦ ا ْﻟ ُﻤﺒ ِْﺪﻋِ َ
ﺿ َ
ﺑِﺎ ْﻟ ِﺈ َ
ﻄﻮ ِر
ﻴﻞ وَ إِﻋْ َﺪادِ ِﺟ ٍ
ﻴﻦ َﻗﺎدِ ٍر ﻋَ َﻠﻰ دَ ْﻓ ِﻊ ا ْﻟ ُﺄ ﱠﻣ ِﺔ ِﻟ ﱢﻠ َﺤ ِ
ﺎﻓ ِﺔ ِإ َﻟﻰ َﺗ ْﺄ ِﻫ ِ
ﻲ.
ا ْﻟ َﻌﺎ َﻟ ِﻤ ﱢ
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