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ثوان...
في
ٍ
نقدم لكم هذه املجموعة اجلديدة من
ي�س ُّرنا ونحن ِّ
إن�سان
�سل�سلة «كتاب يف دقائق»� ،أن ن�ش َري �إلى � َّأن ال َ
ظ َّل على َم ِّر الع�صو ِر يظن � َّأن الع�ص َر الذي يعي�ش
فيه ي�شه ُد تغيري ًا جذري ًا .واحلقيقة � َّأن التغي َري الذي
ي�شهده ع�ص ُرنا هذا هو فع ًال غ ُري م�سبوق .ففي
تكنولوجيا ال�سيارات مثالً ،ال يدور ال�سباق اليوم حول �صناعة �أقوى حمرك،
بل حول ابتكار �أف�ضل «بطارية» لل�سيارة الكهربائية ،كما يت ُّم ا�ستخراج الطاقة
تعيد
وتوليد الكهرباء من املياه املاحلة .وال ب َّد ملثل هذه التغيريات اجلذرية من �أن َ
يهد ُد وجو َد امل� َّؤ�س ِ
أعمالٍ ،
تعريف عا ِمل ال ِ
تقاوم التغي َري والتطوي َر.
َ
ب�شكل ِّ
�سات التي ُ
نقدم لكم
ُ�صب �أعيننا ،ونحن ِّ
وهكذا ُي ْ�صب ُِح التجدي ُد والإبدا ُع واجب ًا ن�ضعه ن َ
أحدث الأفكا ِر والر�ؤى والإبداعات.
� َ
كتاب« :احلُ�ضورِ :
واج ْه حتديا ِتك بقوة ذا ِتك»
ُي ِّلخ ُ�ص العد ُد الأو ُّل لهذا ال�شهر َ
ت�أليف «�آمي كادي» �أ�ستاذة الإدارة يف جامعة هارفارد ،التي ترى احل�ضو َر حال ًة
من التناغم ي�ستطيع املرء من خاللها التعبري عن �أفكاره ،وم�شاعره ،وقيمه،
وقدراته احلقيق َّية .وهو يحدث حني ي ؤ�كِّد املر ُء ح�ضو َره بق َّوة �شخ�ص َّيته ،فيتناغم
مع ذاته ،حني ميتلك قدر ًة فائق ًة فيحافظ على ح�ضوره ح َّتى يف �أ�صعب املواقف.
فحني ن َُ�س ِّج ُل ح�ضو َرنا ف� َّإن �أحاديثنا ،وتعبريات وجوهنا ،وحركاتنا تكون يف حالة
وقت ٍ
جتان�س؛ �أي أ�نَّها حتدث برتكيز ويف ٍ
واحد ،فيكون هذا التناغم ملمو�س ًا
يجذب انتبا َه الآخرين �إلينا واهتمامهم بنا ،فن�صن ُع رابط ًا
مما
وحم�سو�س ًاَّ ،
ُ
داخل ّي ًا �صادق ًا وقو ّي ًا مع ذواتنا.
َ
االن�ضباط
�أما الكتاب الثاين وهو بعنوان« :االن�ضباط الإيجابي :علِّموا �أبنا َءكم
ح�س امل�س�ؤولية
الذاتي َ َ
وت ُّملَ امل�س�ؤول َّية وح َّل امل�شكالت» فيدعو �إلى تنمية ِّ
وااللتزام لدى �أبنائنا ،حيث ميكننا �إثراء �شخ�صياتهم من خالل الإميان ال�شديد
بقدراتهم ال�شخ�ص َّية و�سماتهم الإيجابية ،والت�أكيد على �أنَّنا نُح ُّبهم ونريدهم
�أن يكونوا �أقويا َء يف معادلة احلياة� ،إ�ضاف ًة �إلى قدرتنا على فهم انفعاالتهم،
و�ضبط ا�ستجاباتهم ،والتك ُّيف مع املواقف املتوقعة والطارئة يف حياتهمَّ ،ثم
قبول الآخرين والعمل معهم يف �سبيل تكوين �صداقات عرب التوا�صل والتعاون
وامل�شاركة ،عالو ًة على النظر بحكمة ،وتقييم الأمور ا�ستناد ًا �إلى قيم جمتمعنا
ال�سائدة.
طلب ال ُعال و ُت َغ ِّ ُي العامل» في�ؤمنان ب�أنَّنا قد
�أما م�ؤلفا كتاب «الإقدام :كيف َت ُ
وتزايد
أثمن كنو ِز عاملنا الذي ي�شه ُد بزو َغ
ُخ ِل ْقنَا لنغام َر ونباد َر!
يات هي � ُ
فالتحد ُ
ِّ
َ
ِ
ال�ص ِ
ِ
ِ
حتقيق
وتذليل
عاب،
�أعدا ِد ال�شغوفني
العقبات .فلي�س هناك ما يعوقُ
َ
بخو�ض ِّ
ِ
الرقمي الذي نعي�شه .فلكي ن�صن ُع عامل ًا رائع ًا ،يجب � ْأن
إجنازات يف ظلِّ الواق ِع
ال
ِّ
ِ
امل�ستقبل امل ِ
ُ�شر ِق الذي ينتظ ُرنا ،وا�ضع َني
واقتحام
إقدام
ِ
تت�ضاف َر جهو ُدنا يف ال ِ
ُ�صب �أعيننا �أنَّنا ُخ ِل ْقنَا ِلن�صن َع املُ ْع ِ
أمامنا غ ُري
جزات،
ونهزم امل�ستحيلَ  ،ولي�س � َ
ن َ
َ
ذلك من �سبيل.
ويف اخلتام �أمت َّنى � ْأن تنالَ مو�ضوعات املجموعة اجلديدة من «كتاب يف دقائق»
ِ
جوانب حيا ِتكم كا َّفةً.
ترفد خميال ِتكم باملزيد من الإبدا ِع يف
ا�ستح�سانَكم ،و� ْأن َ
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ي�شعر بع�ض الآباء واملعلِّمني اليوم ب�شيء من احلزن ل َّأن
�سلوك الأطفال مل يعد كما كان يف الأيام اخلوايل .فماذا
أطفال اليوم نف�س م�ستويات
حدث؟ وملاذا ال يكت�سب � ُ
ؤولية والدافعية التي كنا نعرفها �أو ن�ست�شعرها يف
امل�س� َّ
العقود املا�ضية؟
ملعرفة ما حدث ،علينا �أن ننظر �إلى امل�شكلة من زوايا
جديدة .فرمبا �أن بع�ض �أطفالنا يفتقدون القدوة
والنموذج الإيجابي الذي كان يتمتع فيها �آبا�ؤنا و�أجدادنا
يف املا�ضي القريب .ورمبا �أن �أبناءنا قد وقعوا يف ِ�شراك:
«ومن احلب ما قتل» ،حني و َّفرنا لهم احلماية املطلقة
وكل و�سائل الرتف والراحة غري النافعة ،فلم يواجهوا
التحديات ،ومل ندفعهم لركوب ودحر ال�صعوبات.
لتنمية ح�س امل�س�ؤولية وااللتزام لدى �أبنائنا ،ميكننا
كل منهم بغر�س االعتقادات واملهارات
�إثراء �شخ�صية ٍّ
التالية:
 .1الإميان ال�شديد بقدراته ال�شخ�ص َّية و�سماته الإيجابية.
 .2الت�أكيد على �أننا نحبه ،و�سنحبه �أكرث عندما يكون طرف ًا
قوي ًا يف معادلة احلياة.
� .3إميانه ال�شديد بق َّوته وقدرته على الت�أثري يف الكبار ويف
�أبناء جيله.
 .4قدرته على فهم انفعاالته و�ضبط ا�ستجاباته والتكيف مع
املواقف املتوقعة والطارئة.
 .5قدرته على العمل مع الآخرين وتكوين �صداقات والتوا�صل
والتعاون والتفاو�ض وامل�شاركة واال�ستماع.
 .6القدرة على وزن الأمور والنظر بحكمة وتقييم الأو�ضاع
ا�ستناد ًا �إلى قيم جمتمعنا ال�سائدة.

املنهج َّيات الثالث للتفاعل بني الكبار وال�صغار

يعتمد «ال�ضبط الإيجابي ل�سلوك الأطفال» على
االحرتام املتبادل والتعاون لأنه يجمع بني اللطف
واحلزم ك� ٍ
أ�سا�س لتعليم القدرات احليات َّية اعتماد ًا
على مراكز التحكُّم يف النف�س ،وهي مراكز ميلكها
كل �أبنائنا ،وميكننا دائم ًا ا�ستثارتها.
من �أهم مبادئ االن�ضبــاط الإيج ــابي �أن ــه يجع ــل
الأطفال �أكرث ا�ستعداد ًا التباع القواعد التي
�ساعدونا على و�ضعها ،لأنهم ي�صبحون �صنَّاع قرار
فاعلني عرب املفاهيم الذات َّية وال�صح َّية ويتعلَّمون
�أن يكونوا �أع�ضا َء م�ساهمني يف �إطار العائلة
وف�صول الدرا�سة واملجتمع .وهذه هي الآثار طويلة
املدى لـ «منهج َّية ال�ضبط الإيجابي».

ما ال�سلوك ال�سلبي؟

ينتج ال�سلوك ال�سلبي عن نق�ص الوعي �أو
املعرفة� ،أو عن ق�صور يف املهارات التنفيذية
والف َّعالة .وقد ينجم هذا ال�سلوك عن الإحباط
الذي يدفع الأطفال �إلى التقهقر نحو املفاهيم
البدائ َّية ،حيث تنح�صر اخليارات يف ال�صراع
مع الآخر� ،أو االن�سحاب وعدم التوا�صل.
وغالب ًا ما يكون البالغون على نف�س القدر
من الق�صور املعريف ونق�ص الوعي واملهارات
التي يعاين منها �أبنا�ؤهم ،كما �أنَّهم يتو َّرطون
بنف�س القدر من ال�سلوك البدائي الذي يتو َّرط
فيه الطفل .ولهذا نرى �صراع القوى بني
الأطفال والبالغني �شائع ًا يف بع�ض العائالت
واملجتمعات دون غريها .فالطفل ال يدخل يف
�صراع مع نف�سه بل مع �شخ�ص �آخر .وغالب ًا ما
ي�شعر البالغون بنف�س القدر من الإحباط الذي

الآثار طويلة الأجل

املنهجيات

ال�صرامة
(التح ُّكم املفرط يف الطفل)

� uأوامر بال حر َّية
 uعدم وجود خيارات
�« uستفعل ذلك ل َّأن قلت ذلك»

الت�س ُّيب
(عدم و�ضع حدود للطفل)

 uحر َّية بال نظام
 uخيارات غري حمدودة
« uت�ستطيع �أن تفعل ما يحلو لك»

االن�ضباط الإيجابي
(حزم مع اللطف
و�شدة مع احلب)

 uحر َّية يحكمها نظام
 uخيارات حمدودة
« uت�ستطيع �أن تختار مثلنا وحترتم �آراءنا وقيم جمتمعنا»

ي�شعر به الطفل .فهل ميكن تغيري نظرتنا
وتعديل ال�سلوك َّيات ال�سلبية حني نفهم �أنها
ناجمة عن الإحباط� ،أو �ضعف املهارات� ،أو
�أمناط التفكري البدائ َّية؟
كثري ًا ما ي�أتي �سلوك الطفل جت�سيد ًا ملرحلته
العمر َّية ،وبالتايل ال ميكننا اعتباره �سلوك ًا
�سيئ ًا .غري �أننا نعترب ال�سلوكيات املالئمة
للمراحل العمر َّية �سلوكيات �س ِّيئة .وكثري ًا ما
نعاقب الأطفال رغم �أن �سلوكياتهم تعك�س
مراحل من ِّوهم .فقد نعاقبهم على �شقاوتهم
تنم بعد لت�ستوعب ما
رغم � َّأن عقولهم مل ُ
نتوقَّعه منهم .فهم ال ميلكون اللغة واملهارات
االجتماع َّية التي متكِّنهم من احل�صول على
ما يريدون ،فتبدو رغباتهم لنا مزعجة وغري
منطق ّية.

لنَّها ت�ستند
واحلقيقة �أن هناك �أربعة �أهداف غري مالئمة يتبنَّاها الطفل حني ي�شعر بالإحباط ،ونحن نظنها خاطئة أ
�إلى اعتقادات ي�ؤمن بها الطفل وهو يبحث عن االنتماء واالهتمام.

اعتقادات الطفل اخلاطئة ونتائجها ال�سلبية
 .1نق�ص االهتمام� :سببه اعتقاد الطفل اخلاطئ �أنَّه �سيح ِّقق االنتماء حني يح�صل على اهتمام �أبويه.
 .2ال�سلطة املبالغ فيها :تنجم عن اعتقاد الطفل �أنَّه �سيح ِّقق االنتماء حني يكون �س ِّيد املوقف ،وال يرتك امل�ساحة لأحد �أبويه ليتحكَّم فيه.
 .3الث�أر واالنتقام� :سببه اعتقاد الطفل اخلاطئ أ�نَّه �إن مل يح�صل على ما يريد ف�سي�ستطيع االنتقام من �أحد ما.
منتم �إلى �أحد ،ومن َّثم ا�ست�سالمه لهذا الو�ضع.
 .4ال�شعور الزائف بال�ضعف� :سببه اعتقاد الطفل اخلاطئ �أنَّه غري ٍ
الهدف الأول لكلِّ بني الب�شر هو ال�شعور باالنتماء واكت�ساب االهتمام .لذا ،يتب َّنى الطفل واحد ًا �أو �أكرث من الأهداف الأربعة اخلاطئة ال�سابقة .وهذه
�أبرز الطرق الف َّعالة للتعامل مع كل حالة على حدة.
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ت�شجيع الطفل الذي يعاين من (نق�ص االهتمام)
تذكَّر �أنَّنا جميع ًا نحتاج �إلى االهتمام .وعدم ح�صول الطفل على االهتمام الكايف ي�س ِّبب له الإحباط .لذا:
وجه الطفل نحو ال�سلوك البنَّاء .كلفه مبه َّمة جتذب �إليه االهتمام ب�شكل �إيجابي داخل الف�صل� ،أو �أ�س ِند �إليه
ِّ u
مه َّمة مفيدة .ف�إذا غ�ضب طفلك لأنَّك م�شغول عنه مبكاملة هاتف َّية� ،أخربه ب�أنَّك �ستنهي املكاملة بعد  5دقائق،
وامنحه �ساعة توقيت ت�ساعده على مراقبة الوقت.
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 uافعل ما يفاجئه .فاحت�ضان الطفل �سلوك
ف َّعال يف هذا املوقف.
� uضع جدو ًال زمني ًا لق�ضاء الوقت مع �أطفالك.
وبالن�سبة �إلى املعلِّمني ،يكفي تخ�صي�ص
ب�ضع دقائق يق�ضونها مع التالميذ من � ٍآن
�إلى �آخر.
 uابت�سم يف وجه الطفل ب�أ�سلوب م�ألوف
يجعله ي�شعر ب أ�نَّك لــن ت�ستجيب لتذ ُّمـ ــره
الآنَّ ،ثم �أخربه �أنَّك تتطلَّع �إلى الوقـ ــت
الـ ــذي �ستق�ضيان ــه معـ ـ ـ ًا وفق ـ ـ ًا للجـ ــدول

الذي �أعددته �سلف ًا.
 uاتفق مع �أطفالك على �إ�شارات غري لفظ َّية
ت�ستخدمها معهم .فحني ت�ضع �إحدى يديك
على قلبك معناها �أنَّك حت ُّبهم ،وحني ت�شري
ب�إحدى يديك �إلى �أذنك معناها �أنَّك جاهز
لال�ستماع �إليهم حني يتوقَّفون عن ال�شكوى.
 uطمئنهم و�أظهر لهم �إميانك بهم وب أ�نَّك
حت ُّبهم وتثق بهم.
 uجتاهل �سلوكهم ور ِّبت بيدك على �أكتافهم
باهتمام .وتذكَّر دائم ًا �أنَّه ميكنك �أن تتجاهل

�سلوكهم ال�سلبي من دون �أن تتجاهلهم.
 uيف اللحظات ال�سعيدة ،خ�ص�ص وقت ًا للتد ُّرب
مع الأطفال ولعب �أدوار خمتلفة معهم؛
تعب
دربهم على ا�ستخدام كلمات �إيجابية ِّ
ع َّما يزعجهم بد ًال من التذ ُّمر.
 uت�ص َّرف ب�شكل عملي .توقَّف عن متلُّق
الأطفال ،وانه�ض و�أم�سك ب�أيديهم .ج ِّرب
�أن تدغدغهم لتحافظ على التوازن وجتمع
بني احلزم واملرح.
عب لهم دائم ًا عن ح ِّبك واهتمامك.
ِّ u

ال�سلطة املبالغ فيها

الق َّوة لي�ست �س ِّيئة� ،إذ ميكن ا�ستخدامها دائم ًا ب�شكل �إيجابي.
ثم افعل واحد ًا �أو اثنني مما يلي:
ان�سحب من ال�صراع وا�سمح لنف�سك ولأطفالك باحل�صول على فرتة لتهدئة الأع�صابَّ .
 uاع ِرت ْف ب�أ َّنــك ال ت�ستطي ــع �أن جتعلهـ ـ ــم
يفعلون � َّأي �شيء رغم ًا عنهم ،واطلب منهم
م�ساعدتك يف البحث عن حلٍّ ينا�سبكم.
 uتَا ِب ْع معهم من خالل جل�سات حللِّ امل�شكالت
جتتمع فيها مع كلٍّ منهم على انفراد.
�	uأَ ِع ْد توجيه �أبنائك كي ي�ستخدموا ق َّوتهم
ب�شكل �إيجابي.
 uق ـ ِّرر مـا الذي �ستفعل ــه ،ولي�س مــا الـذي
�ستحاول �أن جتعل الطفل يفعلــه .فقد يخرب
املعلِّم طالب ــه ب�أ َّن ـ ــه لن ي�ست ـ�أنف الدر�س
م�ستعديـ ــن .وقــد تخبـر
�إال حني يكون ـ ــون
ِّ
الأم �أطفالهــا ب�أ َّنه ــا �ستغ�سـ ــل امل ــالب�س
املوجـ ــودة يف �س َّلـ ــة الغ�سيـ ــل ،ول ــن تغ�س ــل

تلك امللقـ ــاة على الأر�ض.
خ�ص�ص وقتا تق�ضيه مع �أطفالك �أو طالبك
ِّ u
ب�شكل منتظم.
 uدَع الأطفال ينخرطوا يف �إعداد الأن�شطة
الروتين َّيةَّ ،ثم اجعل تلك الأن�شطة تنتظم
�سلوكهم.
 uامنــح �أطفــالك خيـ ــارات منا�سبـ ــة ،ولكنها
حمدودة.
 uاد ُع طالبك �إلى طرح م�شكالتهم �ضمن
جدول �أعـم ــال االجتماعـ ــات املدر�س َّيـ ــة �أو
املخ�ص�صة ملناق�شة امل�شكالت التي
العائل َّية
َّ
تواجههم.
عب لهم عن ح ِّبك واهتمامك.
ِّ u

الثـ�أر واالنتقــــام
تذ َّكر � َّأن الأطفال يخفون م�شاعـــر اال�ستيـــــاء التي جتعلهــم ي�شعرون ب�أ َّنهم بال حيلــــة بال�سعي �إلى االنتقــــام الذي يجعلهــم ي�شعرون
ب�أ َّنهم م�سيطرون.
 uان�سحب من دائرة االنتقام بتجنُّب فكرة الث�أر.
 uابقَ ودود ًا معه ــم ،وانتظ ْر ح�ص ــولك وح�صولهـ ــم على فرتة لتهدئـ ــة
الأع�صاب.
 uخ ِّمن ما الذي �أثار م�شاعر اال�ستياء لديهم ،و�أظهر لهم تعاطفك .وتق َّبل
م�شاعرهم.
 uحت َّدث معهم ب�صدق عن م�شاعرك.
 uا�ستخدم اال�ستماع االنعكا�سي بالدخول �إلى عامل طفلك والتجاوب مع
ما يحكيه لك ،و�أخربه ب أ�نَّك ت�شعر مبدى ا�ستيائه .قد يت�ض َّمن اال�ستماع

االنعكا�سي �أ�سئلة ف�ضول َّية« :هل ت�ستطيع �أن تخربين باملزيد؟ وماذا
حدث بعد ذلك؟ وكيف كان �شعورك؟» .مربط الفر�س هنا �أنَّك �ستتجنَّب
التح ُّدث مع طفلك عن وجهة نظرك و�ستعمد �إلى ا�ستيعاب وجهة نظره.
 uاجتمع مع كلِّ طفل على انفراد حللِّ امل�شكلة.
� uأظهر لهم اهتمامك ،وا�ستخدم �سيا�سة الت�شجيع.
ِ � uأع َّد جدو ًال زمني ًا لتخ�صي�ص وقت تق�ضيه مع �أطفالك ب�شكل منتظم� ،أو
تق�ضيه مع طالبك من �آن �إلى �آخر.
عب لهم عن ح ِّبك واهتمامك.
ِّ u
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ال�شعور الوهمي بال�ضعف

تذ َّكر �أنَّ الأطفال مبدعون و�أكفاء .ولك َّنهم قد يظلُّون يعتربون �أنف�سهم عدميي الأهل َّية حتى ي�ست�سلموا لهذا االعتقاد.
خ�ص�ص وقت ًا كافي ًا للتدريب ،واجعل
ِّ u
خطوات التدريب بالب�ساطة التي يحتاج
�إليها الأطفال كي ي�شعروا ب�أنَّهم ناجحون.
قدم للأطفال خطوات �صغرية ي�ستطيعون
ِّ u
حماكاتها .ف�إذا كان الطفل ي�شعر بعدم
امتالك القدرة على الر�سـ ــم ،فار�ســم له
ن�صف دائرة واطلب منه �أن يكملها.
 uه ِّيئ لهم الأجواء لتحقيق النجاحات
ال�صغرية .ابحث عن � ِّأي �شيء يجيدون
فعله ،وامنحهم العديد من فر�ص امل�شاركة.

يقدمونها
 uا�شكرهم على � ِّأي حماولة �إيجاب َّية ِّ
مهما كانت �صغرية.
 uتخلَّ�ص من توقُّعاتك املثالية التي تطلب
الكمال.
 uال ت�ست�سلم.
خ�ص�ص لهم وقت ًا تق�ضيه معهم.
ِّ u
�شجعهم على اختيار
 uيف الف�صول الدرا�سيةِّ ،
�أحد �أقرانهم �أو �أحد زمالئك من املعلِّمني
يقدم لهم امل�ساعدة.
كي ِّ
عب لهم عن ح ِّبك واهتمامك.
ِّ u

املنطقية
التلقائية والعواقب
العواقب
َّ
َّ

التلقائية
ال :العواقب
�أو ً
َّ

العواقب التلقائ َّية هي ك ُّل ما يحدث للطفل
تدخل البالغني .فحني يخرج
ب�شكل تلقائي ،دون ُّ
وال�سماء ممطرة ،تبت ُّل مالب�سه .وحني ميتنع
عن الطعام ،ي�شعر باجلوع .وحني ين�سى معطفه
يف املنزل ،ي�شعر بالربد .ال مكان هنا للتوبيخ
�أو التقريع .فالبالغون يو ِّبخون الأطفال ب�إلقاء
املحا�ضرات عليهم� ،أو بت�أنيبهم� ،أو بالقول:
حمل
«�أمل �أقل لك ذلك؟»� ،أو ب� ِّأي ت�صرف �آخر ُي ِّ
الطفل املزيد من اللوم واخلزي والأمل� ،إ�ضافة
�إلى ما قد يتح َّمله تلقائي ًا من خالل التجربة� .إال
� َّأن هذا التوبيخ يقلِّ�ص من احتماالت �أن يتعلَّم
الطفل من خالل العاقبة التلقائ َّية التي يتع َّر�ض
لها ،حيث يتوقَّف عن التفاعل مع التجربة

ويركِّز على ا�ستقبال اللوم والأمل �أو الدفاع عن
نف�سه .بد ًال من توبيخ الطفل� ،أظهر له تعاطفك
وتف ُّهمك ملا مي ُّر به من خالل عبارات مثل:
«�أراهن أ�نَّك مل ت�ستطع حت ُّمل اجلوع� .أراهن �أنَّك
ا�ست�أت حني ابتلَّت مالب�سك /حني ح�صلت على
درجة �ضعيفة /حني �ض َّيعت د َّراجتك» .وحني
يبدو الو�ضع مالئم ًا ،بد ًال من الت�أنيب والتقريع،
�أ�ضف العبارة التالية�« :أح ُّبك و�أثق بقدرتك
على التعامل مع كل الظروف» .قد ي�صعب على
الآباء تقدمي الدعم لأطفالهم دون �أن ينقذوهم
�أو يبالغوا يف حمايتهم� ،إال � َّأن هذا الأ�سلوب من
امل�شجعة التي ت�ساعدهم من
�أكرث الأ�ساليب
ِّ
خاللها على تنمية �إميانهم بقدراتهم.

يو�ضح كيف جتدي العواقب التلقائ َّية نفع ًا�« .أحمد» طفل يف ال�صف الأول االبتدائي .وقد اعتاد �أن ين�سى �أخذ
ولننظر �إلى املثال التايل الذي ِّ
غدائه معه �إلى املدر�سة يوم َّي ًا .د�أبت والدته على تعطيل جدولها املزدحم كي تذهب �إلى مدر�سته وجتلب له الغداء� .إال �أنَّها حني تع َّرفت �إلى
العواقب التلقائ َّية ،ق َّررت �أن ترتكه يواجه العواقب التلقائ َّية للن�سيان ،ع�سى �أن يتعلَّم فال ين�سى غداءه يف املنزل م َّرة �أخرى .ناق�شت الأمر يف
البداية معه ،و�أخربته �أنَّها واثقة بقدرته على حت ُّمل امل�س�ؤول َّية وحمل طعام الغداء معه .قالت له �أي�ض ًا �إنَّها لن جتلب له غداءه �إلى املدر�سة م َّرة
�أخرى ،لأنَّها تعلم أ�نَّه قادر على التعلُّم من �أخطائه.
من ال�ضروري ،ومن باب االحرتام� ،أن يتناق�ش
البالغون مع الأطفال �سلف ًا حني ِّ
يخططون
لتغيري �سلوكهم ،ويجب �أن ي�سمحوا لهم باختبار
العواقب التلقائ َّية الختياراتهم.
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لقد �شعرت الأم ب� َّأن معلمه �أف�سد عليها
مقا�صدها ،حني تولَّى الأمر و�أقر�ض الطفل املال
الالزم ل�شراء الغداء يف امل َّرات التي ن�سيه فيها.
�إلى �أن اتفقت مع معلِّمه على خطَّ ة ت�سمح للطفل

بالتعلُّم من خالل العواقب التلقائ َّية ل�سلوكه،
كي ي�صبح م�س�ؤو ًال عن عدم ن�سيان غدائه يف
املنزل م َّرة ثان َّية .يف املرة التالية التي ن�سي فيها
غداءه ،طلب من معلِّمه �أن يقر�ضه بع�ض املال

ل�شراء الطعام ،ولكن املعلِّم اعتذر له وذكَّره ب�أنه
اتفق معه على أ�نَّه �سيتولى ح َّل م�شكلته بنف�سه.
ات�صل «�أحمد» بعد ذلك بوالدته وطلب منها
�أن حت�ضر له الغداء .فذكَّرته بدوره  -بلطف

وحزم يف � ٍآن واحد  -وب�أنَّه ي�ستطيع �أن يح َّل
تلك امل�شكلة .جت َّهم الطفل لفرتة ،رغم � َّأن �أحد
�أ�صدقائه منحه ن�صف �شطرية من طعام الغداء
اخلا�ص به .وبعد ذلك نادر ًا ما كان ين�سى

ال�صف الثاين
غداءه يف املنزل .وحني و�صل �إلى
ِّ
االبتدائي ،حت َّمل «�أحمد» م�س�ؤول َّية جديدة،
�إ�ضافة �إلى عدم ن�سيان طعام الغداء ،وهي
�إعداد غدائه بنف�سه.

حتمل امل�س�ؤول َّية� ،إال �أنها ال تكون عملية يف احلاالت
ورغم � َّأن العواقب التلقائ َّية من �أهم الو�سائل التي تُعلِّم الطفل ُّ
التالية:
 .1حني يكون الطفل يف خطر .فالبالغون ال ي�ستطيعون ال�سماح للطفل باختبار العاقبة التلقائ َّية للعب يف ال�شارع مثالً.
 .2حني تتعار�ض العواقب التلقائ َّية مع النظام العام ومع حقوق الآخرين .فالبالغون ال ي�ستطيعون �أن ي�سمحوا بحدوث العواقب التلقائ َّية الناجمة عن
ال�سماح للطفل ب�إلقاء احلجارة يف ال�شارع �أي�ض ًا.
 .3حني ال تبدو نتائج �سلوك َّيات الطفل م�شكلة بالن�سبة �إليه ،ت�صبح العواقب التلقائ َّية غري ف َّعالة .فقد ال يبدو الأمر م�شكلة بالن�سبة �إلى بع�ض الأطفال
�إذا مل ي�ستح ُّموا� ،أو يغ�سلوا �أ�سنانهم� ،أو ينجزوا واجباتهم املدر�س َّية� ،أو حني ي�أكلون �أطنان ًا من الوجبات ال�سريعة.

ثاني ًا :العواقب املنطق َّية

تختلف العـ ــواقب املنطق َّي ـ ــة عـ ــن الع ــواقب
تدخل �أحد البالغني،
التلقائ َّية يف �أ َّنها تتطلَّب ُّ
تدخل الأطفال الآخرين خالل االجتماعات
�أو ُّ
املخ�ص�صة حللِّ امل�شكالت.
العائل َّية واملدر�س َّية َّ
ومن ال�ضروري اختيار نوع َّية العواقب التي
من �ش�أنها خلق جتربة تعلُّم مفيدة ،ع�سى �أن
ت�شجع الطفل على اختيار التعاون مع الآخرين
ِّ
ب�شكل ب َّناء.
«ليلى» طالبة يف �إحدى املدار�س وقد اعتادت �أن
تنقر بقلمها على مقعد املدر�سة �أثناء الكتابة.
�شعر زمال�ؤها بالإزعاج ب�سبب هذا ال�سلوك.
فمنحها املعلِّم خيارين :إ� َّما �أن تتوقَّف عن
النقر بالقلم �أو ترتك القلم وت�ست�أنف عملها
الحق ًا .ففي العادة ،تعترب فكرة منح الطفل

حر َّية االختيار ،إ� َّما �أن يتوقَّف عن ال�سلوك
ال�س ِّيئ �أو يج ِّرب التع ُّر�ض لإحدى العواقب
املنطق َّية ،فكرة �صائبة� .إال �أنَّه يف حالة ت�شابه
العاقبة املنطق َّية ولو بقدر ب�سيط مع العقاب،
فعلى ال�شخ�ص البالغ اختيار �أداة �أخرى من
�أدوات ال�ضبط الإيجابي لل�سلوك .ومن املفيد
هنا ،التح ُّدث مع الطفل على انفراد حول
العاقبة التي قد يتع َّر�ض لها ح َّتى ال ي�شعر
باحلرج �أمام �أقرانه .فعلى �سبيل املثال� ،أح�ضر
«عمر» �سيارته اللعبة معه �إلى املدر�سة .فنادته
املعلِّمة و�س�ألته على انفراد ما �إذا كان يرغب يف
ترك �س َّيارته معها ح َّتى نها َّية اليوم الدرا�سي
�أم مع مدير املدر�سة؟ فاختار الطفل �أن يرتك
�سيارته مع املعلِّمة.

حتدد املعايري التي ت�ساعدنا على الت�أكد من � َّأن احللول
تعترب القواعد الأربع للعواقب املنطق َّية مبثابة معادلة ِّ
التي �ستُط َّبق على الطفل منطق َّية ولي�ست عقابية.

القواعد الأربع للعواقب املنطق َّية
 .1ذات �صلةَّ � :أن العاقبة ال ب َّد �أن تتعلَّق ب�سلوك الطفل.
 .2قائمة على االحرتام :مبعنى �أنَّها يجب �أال تت�ض َّمن اللوم �أو الأمل ،ويجب �أن ُتط َّبق بلطف وحزم،
و�أن حترتم جميع الأطراف.
 .3معتدلة ومقبولة� :أي �أال تت�ض َّمن التوبيخ ،و�أن تكون مقبولة يف نظر كلٍّ من الطفل والبالغني.
 .4معروفة �سلفاً� :أي تعريف الطفل مبا �سيحدث له �أو ما �سيفعله معه البالغون �إذا �صدر منه �سلوكٌ
حمد ٌد.
�إذا انتفت عن العاقبة �إحدى القواعد الأربع ال�سابقة ،ف إ�نَّها ال ت�صبح عاقبة منطق َّية.
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الرتكيز على احلـلــول

يركِّز نظام الرتبيـ ــة التقلي ــدي عل ــى تعليـ ــم
الأطفال ما يجب �أال يفعلوه وما يجب �أن يفعلوه
ل َّأن هناك �شخ�ص ًا ما «طلب منهم ذلك»� .أ َّما
ال�ضبط الإيجابي ل�سلوك الأطفال فريكِّز
على تعليم الأطفال ما يجب �أن يفعلوه لأ َّنهم
مدعوون للتفكري يف امل�شكلة ككلّ ،وا�ستخدام
الإر�شـ ــادات الأ�سا�س َّية ،كالتعامل باحرتام
ومد يد امل�ساعدة ،بحث ًا عن حلول .هنا يعترب
ِّ
الأطفال م�شاركني ف َّعالني يف عمل َّية البحث عن
حلول ،ولي�سوا متل ِّقني �سلب ِّيني يقاومون احللول
التي ُتفر�ض عليهم .وهنا يبد�أ الأطفال يف
اتخاذ قرارات �سلوك َّية �أف�ضل ل َّأن الأمر يبدو
منطقي ًا يف نظرهم ،ولأ َّنهم ي�سعدهم �أن

يعاملهم البالغون باحرتام و�أن يبادلوهم
هذا االحرتام .حني نركِّز على احللول،
يتع َّلم الأطفال كيف يتفاهمون مع الآخرين
وميتلكون الأدوات التي ي�أخذونها معهم �إلى
التحدي اجلديد .نعم ،يف بع�ض الأحيان
ِّ
للمرة
�سيجانبهم ال�صواب عندما يحاولون َّ
بالء
الأولى .فالبالغون �أي�ض ًا قد ال يبلون ً
ح�سن ًا يف املحاولة الأولى ،ولك َّنهم يتع َّلمون.
والتحدي الذي يواجه البالغني هو التخلُّ�ص
ِّ
من الفكرة التي تفيد ب� َّأن الأطفال يتع َّلمون
يتعر�ضوا للعقاب .فال
ب�شكل �أف�ضل بعد �أن َّ
يجب �أن ن�ؤذي الطفل كي نعلِّمه ال�صواب
من اخلط�أ.

يخلق البحث عن حلول ُمناخ ًا خمتلف ًا متام ًا يف املنازل وقاعات الدرا�سة ،مقارن ًة باملناخ الذي يت�س َّبب فيه الرتكيز على العقاب .فتفكريك
�سيتغي ،وكذلك تفكري �أطفالك و�سلوكهم .ووفق ًا للعديد من الآباء واملعلِّمني ،يقل �صراع القوى بدرجة كبرية عند الرتكيز على
و�سلوكك
َّ
احللول .والفكرة الأ�سا�س َّية للرتكيز على احللول هي :ما امل�شكلة؟ وما احلل؟
يخ�ص�ص البالغون الوقت الكايف
التو�صل �إلى حلول مفيدة ،حني ِّ
الأطفال ماهرون ومبدعون يف حلِّ امل�شكالت ولديهم �أفكار �إبداع َّية ت�ساعد على ُّ
لتدريبهم ،ومينحونهم فر�ص ا�ستخدام مهارات حلِّ امل�شكالت التي يتم َّتعون بها .وهناك من يرون � َّأن الأطفال يتف َّوقون على البالغني يف حلِّ امل�شكالت
حني تتاح لهم الفر�صة.

قواعد الرتكيز على احللول

 .1ذات �صلة
 .2قائمة على االحرتام
 .3معتدلة ومقبولة
 .4مفيدة
ِّ
تو�صل �إليها الطالب حني ر َّكزوا يف
يو�ضح املثال التايل االختالف املذهل بني االقرتاحات التي َّ
البداية على العواقب املنطق َّيةَّ ،ثم انتقلوا �إلى الرتكيز على احللول.
خـ ــالل اجتمـ ــاع مدر�ســي ملناق�شـ ــة م�شكــالت
الطالب ،طلب املعلِّمون من طالب ال�صف
اخلام�س االبتدائي التفكري يف عواقب منطق َّية
ُتط َّبق على طالبني مل ينتبها �إلى جر�س نهاية
الف�سحة وت� َّأخرا يف العودة �إلى قاعة الدرا�سة.
هذه العواقب التي ابتكرها الطالب:
 .1مطالبة الطالبني بكتابة ا�سميهما على
ال�س ُّبورة.
� .2إلزامهما بالبقاء داخل املدر�سة بعد انتهاء
اليوم الدرا�سـ ــي نف�س عدد الدق ــائـ ــق التي
8
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ت� َّأخراها.
 .3اقتطاع تلك الدقائق من ف�سحة اليوم التايل.
 .4حرمانهم من ف�سحة اليوم التايل.
 .5نهرهم وزجرهم.
طلب املعلِّمون من الطالب بعد ذلك �أن ين�سوا
تلك العواقب ويفكِّروا يف احللول التي من �ش�أنها
�أن ت�ساعد الطالب املت�أخِّ رين على الرجوع �إلى
الف�صول يف الوقت املح َّدد .القائمة التالية
تت�ض َّمن حلول ال�صغار.
«دق
� .1أن ي�صي ــح الط ـ ــالب معـ ـ ـ ًا قائلنيَّ :

اجلر�س».
� .2أن يلعب الطالبان بالقرب من اجلر�س.
� .3أن يراقب الطالبان زمالءهما كي يعرفا متى
يحني وقت العودة �إلى الف�صول.
� .4أن ُيق َّوى �صوت اجلر�س لي�صبح �أكرث
ارتفاع ًا.
� .5أن يختار الطالبان �أحد �أقرانهما كي ين ِّبههما
�إلى � َّأن وقت الدرا�سة قد حان.
� .6أن ينقر �شخ�ص ما على كتفي الطالبني حني
يد ُّق اجلر�س.

االختالفات بني القائمتني ال�سابقتني �شا�سعة .فالأولى تبدو كعقاب ،لأنها تركِّز على املا�ضي وعلى جعل الأطفال يدفعون
ثمن �أخطائهم .بينما تبدو الثان َّية كحلول تركِّز على امل�ستقبل وم�ساعدة الطالب على حت�سني �سلوك َّياتهم .مبعنى �أنَّها تعترب
امل�شكالت فر�ص ًا للتعلم� .أي � َّأن القائمة الأولى م�ص َّممة لإيذاء الأطفال� ،أ َّما الثان َّية فم�ص َّممة مل�ساعدتهم.

�سيا�سة الت�شجيع الف َّعال

كما �أو�ضحنا �سابقاً ،يعترب الطفل �س ِّيئ
ال�سلوك طف ًال حمبطاً .ف�سلوكه ال�سلبي
يعني �أ َّنه ال ي�شعر باالنتماء واالهتمام ،و�أن
لديه اعتقاد ًا خاطئ ًا حول الطريقة التي
ميكنه �أن يكت�سب بها االنتماء واالهتمام.
فاعلية يف �إعادة توجيه
�ست�صبح �أكرث
َّ
ال�سلوك ال�س ِّيئ للطفل �إلى �سلوك �إيجابي
ت�سبب
خفي ًا َّ
�إذا تذ َّكرت � َّأن هناك اعتقاد ًا َّ

يف هذا ال�سلوك .وحني يتخ َّل�ص الطفل من
م�شاعر الإحباط� ،سيختفي معها احلافز
الذي دفعـ ــه إ�لـ ــى ال�سل ــوك ال�سلبي �أي�ضاً.
وبت�شجيعك له تكون قد و َّفرت لـ ــه فر�صـ ـ ًا
«لدي الق ــدرات
تعزز �إميانه بقدراتـ ــه:
ِّ
َّ
املطلوبـ ــة� .أ�ستطيـ ــع �أن �أ�سهم� .أ�ستطيع �أن
�أ ؤ�ثِّر فيمن حويل ،وعلى ردود �أفعايل جتاه
ما يحدث يل».

ت�شجع طفلك؟
كيف ِّ
ح�سن �سلوكه وال تن�شد الكمال
ِّ

الكمال تو ُّقع يخلو من املنطق ويجعل الأطفال يظنون ب� َّأن �أداءهم يجب �أن يكون على
يف�ضل الأطفال عدم خو�ض التجربة
م�ستوى التو ُّقع ،الأمر الذي ي�صيبهم بالإحباط .فقد ِّ
على الإطالق عند ال�شعور بالإحباط ب�شكل م�ستمر لأ َّنهم ال ي�ستطيعون تلبية تو ُّقعات
للتح�سن الذي يطر أ� على �سلوك
الكمال التي ينتظرها منهم البالغون .لذا ،فتقديرك
ُّ
ويقدم له الإلهام الذي ي�ساعده على موا�صلة املحاولة ،وعدم الي�أ�س �أو
ي�شجعه ِّ
الطفل ِّ
الرتاجع.
�شعرت والدة «�سامر» بالإحباط لأ َّنه كان يثري امل�شكالت يف املدر�سة .كان املعلِّم يعاقبه
ب�إلزامه بكتابة خم�سني جملة كلَّما �صدر منه �سلوك �س ِّيئ .د�أب «�سامر» على رف�ض طلب
معلِّمه ،ود�أب معلِّمه على م�ضاعفة عدد اجلمل املطلوبة منه� .شعرت والدته بالقلق �إزاء
حت ُّول طفلها �إلى �شخ�ص عنيد .فبد�أت ُ ْتلي عليه وتو ِّبخه ،ف�صار «�سامر» يتلقى العقاب يف
فتمرد ب�شكل �أكرب ،و�أبدى عدم اهتمامه ،وكره املدر�سة .فطلبت
كلٍّ من املنزل واملدر�سةَّ .
والدته �أخري ًا �أن تقابل املعلِّم .خالل االجتماع� ،س�ألت الأ ُّم املع ِّل ــم عـ ــن ن�سبـ ــة ال�سلوك َّيـ ـ ــات
«ال�س ِّيئة» التي ت�صدر من الطفل .ف�أجابها املعلم ب�أن ن�سبة �سلوك َّياته ال�س ِّيئة حوايل .٪15
ُ�صعقت والدة «�سامر» حني الحظت ما اكت�سبه ابنها من �سمعة �س ِّيئة ،وما كان يفعله من
�سلوك َّيات بنا ًء على تلك ال�سمعة ،التي اكت�سبها ب�سبب تركيز املعلِّم على اجلوانب ال�س ِّيئة
التي بلغت � ٪15أكرث من تركيزه على �سلوك َّياته اجل ِّيدة التي بلغت  .٪85ا�شرتكت والدة
خا�صة ب�أولياء الأمور واملعلِّمني وحت َّدثت يف �إطارها مع املعلِّم
الطفل يف جمموعة درا�س َّية َّ
حول ما الحظته .ف�أبدى املعلِّم اهتمامه باحللول التي ال تعتمد على العقاب .واتفقا على
�إعداد خطَّ ة �إيجاب َّية للتعامل مع «�سامر» .ويف اجتماع �آخر ،ح�ضره «�سامر» ،اتفق اجلميع
على �أ َّنه كلَّما �صدر من الطفل �سلوك غري �إيجابي داخل الف�صل ،ع َّو�ضه ب�سلوك �آخر
�إيجابي ،كم�ساعدة معلِّمه يف بع�ض امله َّمات� ،أو �شرح بع�ض الدرو�س لأحد زمالئه الذين
يحتاجون �إلى امل�ساعدة .وبهذا أُ�عيد توجيه �سلوك الطفل لي�صبح �سلوك ًا �إيجابي ًا ،ونادر ًا ما
كانت ت�صدر منه م�شكالت �سلبية بعد ذلك.
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�أَ ِعد توجيه �سلوكـــه
ابحث عن نقاط القوة يف �سلوك كلِّ طفل .فالأطفال ذوو
ال�سلوك َّيات التخريب َّية تكون لديهم مهارات قياد َّية .وحني
تالحظ هذا الأمر ،ف� َّإن التعاون مع الطفل وم�ساعدته على
�إعادة توجيه �سلوكه لي�صبح �سلوك ًا �إيجابي ًا لي�س �صعب ًا.
ت َع َّلم �أحد معلِّمي احل�ضانة مفهوم �إعادة توجيه ال�سلوك
وا�ستخدمه ب�شكل متك ِّرر .فحني رف�ضت �إحدى تلميذاته
تنظيم الفو�ضى التي خلَّفتها بعد ح�ص�ص الأن�شطة الفن َّية،
و�ضعها يف موقف امل�س�ؤول َّية ،وعلَّمها كيف تعلَّم الأطفال
الكيف َّية التي ينظِّ مون بها الفو�ضى التي يخلِّفونها بعد
الأن�شطة الفن َّية .وحني �صار �أحد التالميذ يطيح باملك َّعبات
التي كان يلعب بها زمال�ؤه ويبعرثها� ،أ�سند �إليه املعلم وظيفة
رئي�س فريق املك َّعبات ،ف�صارت مه َّمته هي تعليم الأطفال
الآخرين كيف يتعاونون يف لعبهم باملك َّعبات وم�ساعدتهم
يحني وقت تفكيكها.
حني
		

جت َّنب ال�ضغط االجتماعي
ي�صعب على البالغني اتخاذ �إجراءات ف َّعالة مع الأطفال
حني يواجهون �ضغط ًا اجتماعي ًا .فحني يراقب الأ�صدقاء �أو
اجلريان �أو الأقارب �أو املعلِّمون الآخرون �أ�سلوبك يف التعامل
مع الأطفال �س ِّيئي ال�سلوك ،قد ت�شعر ب�أنَّه �سيحكم على
فاعل َّيتك ك�أب �أو ك� ٍّأم �أو كمعلِّم ا�ستناد ًا �إلى مدى �إجادتك يف
التعامل مع املوقف .من ال�سهل ،يف ظلِّ هذا الو�ضع� ،أن ت�شعر
� َّأن ه�ؤالء املراقبني يتوقَّعون منك �أن تت�ص َّرف ب�شكل مثايل.
وهنا �ست�شعر بال�ضغط .قد ُيغريك ا�ستخدام العقاب لإر�ضاء
ه�ؤالء املراقبني ،حيث يبدو وك�أنَّه يح ِّقق �أ�سرع النتائج� .إال � َّأن
الأمر يتطلَّب منك قدر ًا كبري ًا من ال�شجاعة للتفكري بو�ضوح
و�أنت حتت ال�ضغط االجتماعي ،ولكي تفعل ما يح ِّقق النتائج
الأكرث فاعل َّيةً.
حني تخ�ضع لل�ضغط االجتماعي ،ابتعد عن اجلمهور .اترك
املكان بنف�سك �أو اطلب من الآخرين ب�أدب َّجم� ،أن يغادروا
املكان كي ت�ستطيع حلَّ امل�شكلة مع الطفل على انفراد.

خ�ص�ص وقت ًا ثابت ًا لطفلك
ِّ

امل�شجعة التي يجب على الآباء
من ال�سلوكيات الإيجابية
ِّ
فعلها من �أجل �أطفالهم ،ويجب على املعلمني �أدا�ؤها من �أجل
تالميذهم :تخ�صي�ص وقت ثابت يق�ضونه معهم بانتظام.
ولكن هناك فرق ًا
قد تق�ضي بالفعل وقت ًا طوي ًال مع �أطفالكَّ ،
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بني «الوقت الذي ت�ضط ُّر �إلى ق�ضائه مع �أطفالك» و«الوقت الذي تق�ضيه
تخ�ص�صه لأطفالك وتق�ضيه
مع �أطفالك ب�شكل عر�ضي» و«الوقت الذي ِّ
معهم بنوايا �إيجابية وبانتظام».
يحتاج الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن عامني �إلى ق�ضاء الكثري من
الوقت معهم ،وهم ما زالوا �صغار ًا ال�ستيعاب فكرة «تخ�صي�ص وقت ثابت
لهم» .فطاملا �أنَّهم ي�شعرون ب�أنَّك ت�ستمتع بالوقت الذي تق�ضيه معهم ،فال
داعي لتخ�صي�ص وقت ثابت لهم .وبني عمر عامني و�س َّتة �أعوام ،يحتاج
تخ�ص�ص ع�شر دقائق على الأقل يومي ًا لهم ،كي ي�ستطيعوا
الأطفال �إلى �أن ِّ
االعتماد عليها ،وانتظارها �أي�ض ًا .ومن الأف�ضل ق�ضاء وقت �أطول �إن
متكنت من ذلك� .سيده�شك حجم الت�أثري ال�سحري الذي ميكن لتلك
الدقائق الع�شر �أن حت ِّققه رغم �أنَّها ك ُّل ما ت�ستطيع �أن متنحه للأطفال
من جدولك اليومي امل�ضغوط .من عمر ال�ساد�سة �إلى الثان َّية ع�شرة ،قد
ال يحتاج الأطفال �إلى تخ�صي�ص وقت ثابت تق�ضيه معهم يومي ًا ،ولك َّنهم
�سي�ستفيدون �أكرث من ق�ضاء ن�صف �ساعة معهم �أ�سبوعي ًا على الأقل.
املخ�ص�ص للأطفال من
وب�شكل عام ،يختلف تقدير مع َّدل وحجم الوقت
َّ
�أ�سرة �إلى �أخرى .وقد يق�ضيه الأبناء مع �أبويهم يف تناول الكعك واحلليب
وامل�شاركة بعد انتهاء اليوم الدرا�سي .وقد يكون �ساعة يق�ضونها مع ًا يف
عطلة نهاية �أ�سبوع ،فاملهم هو � َّأن الأطفال والتالميذ يف�ضلون �أن يعرفوا
يخ�ص�صه الآباء واملعلمون لهم.
متى ي�ستطيعون االعتماد على الوقت الذي ِّ
وهناك �أ�سباب كثرية جتعل الأطفال يتحم�سون وينتظرون الوقت الثابت
املخ�ص�ص لهم:
َّ
 .1هم ي�شعرون باالنتماء واالهتمام حني يعتمدون على الوقت الذي
يخ�ص�صه الآباء وي�ستثمروه فيهم.
ِّ
يخ�ص�صانه لأطفالهما �أنَّهما �أجنبا
 .2يتذكَّر الأبوان بف�ضل الوقت الذي ِّ
�أبناءهم يف املقام الأول كي ي�ستمتعا باللعب واللهو والبقاء معهم.
 .3حني يكون �أحد الأبوين م�شغو ًال ويطلب الأبناء منه االهتمام بهم ،يكون
�أ�سهل عليهم تق ُّبل م�س�ألة �أنَّه لي�س لديه الوقت الكايف الآن ،و�أنًّه بالت�أكيد
املخ�ص�ص لهم معهم يف املوعد املتفق عليه.
يتطلَّع �إلى ق�ضاء الوقت
َّ
والآن ،ميكنكم حق ًا اعتبار كل ما ذكرناه �سابق ًا غي�ض ًا من في�ض ُيكن تعلُّ ُمه
وتطبيقه يف �إطار منهج َّية االن�ضباط الإيجابي ل�سلوك الأطفال .ويعترب
الربنامج ب ّر َّم ِته عون ًا للآباء واملعلمني الت َّواقني �إلى الرتبية الإيجابية .مثل
هذه الدرو�س قابلة للر�سوخ فال َيحى �أثرها بعد تعلمها وتطبيقها ،وهي
وح�س امل�س�ؤول َّية،
حج ُر الأ�سا�س يف تنمية مهارات :التحكُّم يف النف�سِّ ،
والتعاون ،وحل امل�شكالت ،وغريها من ال�سلوكيات الإيجاب َّية .جربوها
واكت�شفوا مدى فاعليتها يف تغيري جمرى حياتكم وحت�سني عالقاتكم
ب�أطفالكم وتالميذكم؛ يف البيت واملدر�سة ،ويف كل زمان ومكان.
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