ٍ
ثـوان...
في
اختلف املتخ�ص�صون كثري ًا حول طبيعة القيادة،
فمنهم من جزم ب�أنها �صفة �شخ�صية يولد بها
الفرد ومنهم من ر�أى �أنها جمموعة مهارات ميكن
اكت�سابها وتنميتها ،ولأننا يف دولة ُ�س ّطر تاريخها
و ُر�سمت �سيا�ساتها وا�ست�شرفت طريق م�ستقبلها
ا�ستلهام ًا من ر�ؤى وحكمة قادتها ،كان من ال�سهل
علينا �أن ن�ستقي معنى القيادة مقتب�سني تعريفاتها
من مقوالت خرية القادة.
متحدث ًا عن القيادة ،يقول �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”“ :القيادة فكر ودهاء وحكمة وقوة
�شخ�صية وتطلع دائم ملعايل الأمور ،و�أغلب هذه ال�صفات يولد بها الإن�سان ويرثها من �آبائه
و�أجداده ،وميكن �أي�ض ًا تعلم بع�ضها .ولكن حتى من يولدون بهذه ال�صفات البد لقيادتهم من
�صقل وتعليم وممار�سة واحتكاك ليكونوا قادة ناجحني”.
ومن املعتقدات واملفاهيم اخلاطئة �أن �صفة القائد مق�صورة على املديرين التنفيذيني
�أو زعماء ور�ؤ�ساء الدول �أو حتى القادة الع�سكريني ،لأن القيادة مبفهومها املب�سط هي
الإم�ساك بزمام الأمور ،وتوجيهه �إلى ال�صواب لتحقيق الأهداف املطلوبة .وهنا جند �أن
كل �شخ�ص م�س�ؤول عن ت�سيري �أمور الآخرين حتى ولو كان �شخ�ص ًا واحد ًا ،فهو يف موقع
القائد .يف عملك �أنت قائد مهما كان موقعك الوظيفي ،يف حميطك االجتماعي �أنت
قائد� ،أما على نطاق الأ�سرة ف�إن الآباء والأمهات هم مركز �إعداد وت�أهيل قادة امل�ستقبل.
ولأن دولتنا احلبيبة تويل اهتمام ًا كبري ًا بتطوير القيادات املواطنة وو�ضع ا�سرتاتيجيات
متطورة جليل من ال�شباب ميتلك مقومات القيادة لتحقيق التقدم والنمو امل�ستدام يف كافة
املجاالت ،حر�صت م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن ت�أتي الدفعة الثامنة ملبادرة “كتاب
يف دقائق” داعمة لتوجهات قيادتنا الر�شيدة وذلك عرب ملخ�صات باللغة العربية ملجموعة
م�ؤلفات عاملية من �ش�أنها �أن ُتنري للقارئ طريق القيادة الناجحة ومتنحه و�سائل التغلب على
املعوقات و امل�ضي قدم ًا نحو حتقيق �صفات القائد النموذجي.
يف دفعتنا اجلديدة ملبادرة “كتاب يف دقائق” ت�أتيكم  3ملخ�صات مهمة تناق�ش موا�ضيع
متعلقة بدور القيادة يف حياة الفرد والتعرف على �أنواع ال�شخ�صية القيادية وطرق تكوينها
وتطورها .ت�ستهل الدفعة الثامنة مبلخ�ص لكتاب “افر�ض ح�ضورك” ،والذي ي�ساعد القارئ
على ا�ستك�شاف �شخ�صيته القيادية يف املجال الإداري ،ويقدم و�صفة لتنمية ح�ضوره القيادي
عرب جتاوز عدة حتديات ٌمكبلة لتحرر ال�شخ�صية القيادية الكامنة بداخله.
�أما ملخ�ص الكتاب الثاين بعنوان ِّ
“نظم حياتك” ،فهو مبثابة خارطة طريق للتخل�ص
من الفو�ضى للأبد ،وذلك عرب �سل�سلة من الإر�شادات ت�ؤدي �إلى �إحداث قدر من التنظيم
املُحفز على االبتكار والقادر على تهيئة الظروف لتنمية ال�شخ�صية القيادية لدى كل فرد.
وتختم ملخ�صات الدفعة الثامنة بكتاب“قمة املتعة وقلة الراحة” ،للكاتبة جينيفر �سنيور،
والذي ي�سلط ال�ضوء على دور الآباء والأمهات املهم ك�أول مركز لتدريب القادة يلتحق فيه
الأطفال مع الت�شديد على �أهمية تطوير اخلطاب وطرق التوا�صل يف ظل التطور الهائل يف
و�سائل االت�صال الإلكرتوين التي �شكلت فجوة بني الأجيال.
�ستظل م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم حري�صة على ن�شر وطباعة امل�ؤلفات التي تعزز القيم
الثقافية واملجتمعية يف ظل توجهات ور�ؤى قيادتنا الر�شيدة� ،أمتنى لكم قراءة مثمرة ،وعلى موعد
مع دفعة جديدة جتوب العامل لت�أتيكم مبلخ�صات تعزز مهاراتكم و ُترثي املكنون الثقايف لديكم.

جمال بن حويرب
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الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
كتاب في دقائق

تن�شئة الأبناء؟
هل يتعلَّم الآباء من
ِ
حت َّولت الأب َّوة �إلى مفارقة �إن�سانية وا�ضحة عرب اجليلني
املا�ضيني� ،إذ حت َّول الطفل من م�ساعدة �أبويه يف املزرعة
و�ش�ؤون البيت ،لي�صبح حمور اهتمامهما وتدليلهما .فبعدما
كان الأبوان ِّ
مهامهما اليومية،
يوظفان طفلهما ليعينهما على ِّ
�صار الطفل هو الآمر الناهي الذي يدير والديه .حتَّى �إنَّ �أكرث
الآباء تعليم ًا وتنظيم ًا ،يرتبكون وهم ي�ستقبلون طفلهم الأول.
يقر�ؤون الكتب ،وي�س�ألون اخلرباء ،ويالحظون الأ�صدقاء،
وي�سرتجعون ذكريات الطفولة؛ ومع ذلك ،تظ ُّل الفجوة
بني جتارب الوالدين ،ومتط َّلبات الأطفال احلاليني ،قائمة
و�شا�سعة .فالآباء اجلدد ال يدركون يف البداية؛ معنى �أن تبقى
قلوبهم معلق ًة َ
ليل نهار بهذا الوليد اجلديد .وال يفهمون ملاذا
ينتقد �أبنا�ؤهم ُجـ َّل قراراتهم التي تبدو منطقية وب�سيطة.
ي�صف �أحد الآباء ،والذي يعيل طفلني هذه التجربة قائ ًال:
“�إ َّنها جترب ٌة مفعم ٌة باملتعة وال�سعادة ،ولك َّنها تخلو متام ًا من
هدوء احلال وراحة البال ”.وهذا هو ما عناه عامل االجتماع
م�ضن
“ويليام دوهرتي” حني و�صف الأب َّوة قائ ًال“ :عم ٌل ٍ
للغاية ،ولك َّننا جنني ثمار �سعادته وفائدته يف النهاية”.
لقد �أ�صبحت حياتنا ك�آباء و�أ َّمهات على درجة عالية من
التعقيد ،وما زلنا نفتقر �إلى الكثري من التوعية والإر�شاد،
ونحن نتلـ َّم ُ�س ُطرقـَنا يف تن�شئة فلذات �أكبادنا .حتى عهد
قريب ،تركزَّت الدرا�سات املهتمة ب�ش�ؤون الأ�سرة حول ت�أثري
الآباء يف تن�شئة الأبناءَّ ،ثم بد�أت ت�أخذ اجتاه ًا معاك�س ًا
وتطرح ال�س�ؤال التايل :ما الذي يتع َّلمه الآباء �أي�ض ًا من تربية
نتاج جتاربـِنا� ،إذ تلعب
الأبناء؟ فنحن يف نهاية املطاف ُ
تن�شئ ُة �أطفالنا الدو َر الأك َرب يف �إعادة �صياغة ر�ؤانا ،وت�شكيل
هو َّياتنا اجلديدة.

�أين ذهبت ا�ستقالليتي؟
اال�ستقاللية هي �أولى �ضحايا احلياة الأبوية التي
تبد�أ حت ُّوالتها اجلذر َّية مبج َّرد والدة الطفل.
فبعدما كنت تغدو وتروح كما يحلو لك ،جتد
نف�سك الآن �ساهر ًا ،ويقظ ًا ،وحماط ًا بالبكاء،
بعدما انتزعتك الأب َّوة وعزلتك عن الإيقاعات
العذبة حلياة البالغني .فج�أة يتخ َّلى الوالدان
عن ُحكمِ هما الذاتي ،وين�صاعان حلياة الرقة
واحلنان ،ويتخ َّليان عن معظم طقو�س حياتهما،
وعاداتهما اليوم َّية .نتناول فيما يلي بع�ض مظاهر
هذه احلياة اجلديدةِّ ،
مو�ضحني الأ�سباب الكامنة
وراء حت ُّوالتها ودرو�سها امل�ستفادة.

 -1اختال�س النوم
من �أنواع العذاب التي يلقاها الآباء والأمهات اجلدد ،ف�إنَّ ال َ
أرق هو الأكرث
�شيوع ًا و�صعوبة .يقول “د .دينجي�س” ،وهو من �أبرز خرباء احلرمان
اجلزئي من النوم“ :عند احلديث عن عدم القدرة على النوم املتوا�صل،
ميكن تق�سيم الأ�شخا�ص �إلى ثالث فئات؛ ه�ؤالء الذين ميكنهم التعامل
مع امل�شكلة بحكمة ،والذين ال يتح َّملون ويتع َّر�ضون لالنهيار ،والذين
ي�ستجيبون للو�ضع على نحو كارثي ”.ويتفق الباحثون على �أنَّ �أمناط النوم
التي تـُفر�ض على الآباء والأمهات اجلدد ،لي�ست �إال �أوقات ًا متف ِّرق ًة وال
تكفي لتحقيق �أهم فائدة من النوم ،وهي جتديد ن�شاط اجل�سم والعقل.
ولهذا ال�سبب ،يح ِّقق ه�ؤالء الذين يعانون من قلة النوم ،مع َّدالت عالية
من �سرعة الغ�ضب ،ومع َّدالت متد ِّنية من �ضبط النف�س؛ وال�سلوكان
�سلبيان وال يتالءمان �أبد ًا مع دور الآباء وم�س�ؤوليتهما عن الأبناء .فعندما
يبذل الأبوان َّ
ُ
كل جهدهما ملقاومة رغبتهما يف النوم ،ي�صبحان �أكرث مي ًال
للتوتُّر وال�صراخ ،وما يتبعهما من �إجهاد وارتباك وع�صب َّية مفرطة.

كيف ُيو ِّتر ال�صغا ُر الكبار؟
على الرغم من ع�شقنا لأبنائنا ،ف�إ َّننا نراهم خارجني على القانون عندما يت�ص َّرفون معنا ومع غرينا ،بجر�أة زائدة عن
احلد .فهم دائم ًا يطلبون املزيد ،وال يتح َّكمون يف �أنف�سهم �إال قلي ًال ،وبهذا فهم يحتاجون �إلى رقابة ل�صيقة حلمايتهم
من �إيذاء �أنف�سهم .كما �أ َّنهم يفرطون يف الطلبات وتغيري الرغبات ،وك�أ َّنه مل يولد قبلهم �أحد يف هذا الكون� .إال �أنَّ
الطفل ال يرى نف�سه متجاوز ًا يف �أيِّ �شيء وامل�شكلة الوا�ضحة يف هذا ال�سلوك ،هي �أنَّ رغبات الأطفال املبالغ فيها،
وجتمد رغبا ِتهما وعادا ِتهما كبدايةَّ ،ثم تغيرِّ ها متام ًا يف النهاية.
وطاقاتهم املفرطة ،حتا�صر وتُر ِبك حياة الأبوينِّ ،
كتاب في دقائق
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َ
عوامل بيولوجية ِّ
تو�ضح الأ�سباب الكامنة وراء دفع الأطفال �آباءهم �إلى حالة
بيد �أنَّ هناك
الف�ص الأمامي مكتملة النمو ،وهي طبع ًا
ت�شبه اجلنون� ،إذ �إنَّ لدى البالغني ق�شرة خُم ِّية يف ِّ
غري موجودة لدى الأطفال .تتح َّكم هذه الق�شرة يف الوظائف التنفيذية التي مت ِّكننا من تنظيم
�أفكارنا و�أقوالنا و�أفعالنا .ودون هذه الق�شرة ،ال ميكننا تركيز انتباهنا .ن�ستنتج من هذا �أنَّ
الأطفال �سيبقون ُعر�ضة للت�شتُّت ،وبدرجة كبرية ،طوال الوقت .لذلك يجد الآباء �صعوب ًة يف
جعل الأطفال يتوافقون معهم ،ويح ِّققون �أهدافهم يف الوقت املطلوب .فمث ًال ،عندما ت�أتي الأم
مل�ساعدة طفلها يف ارتداء حذائه والذهاب �إلى املدر�سة ،قد يوافق الطفل م َّرةَّ ،ثم يرف�ض
م َّرات �أخرى .ولأ َّنه من ال�صعب تو ُّقع ذلك ،يبقى �صعب ًا على الكبار� ،أن يتك َّيفوا مع �سلوكيات
مما ي�س ِّبب لهم مزيد ًا من امل�شكالت.
الأطفال يف خمتلف الأوقاتَّ ،

 -2ان�سيابية العمل
نظر ّي ًا ،ف�إنَّ الأطفال يح ُّبون القواعد ،لك َّنهم ق َّلما يالحظونها �أو ينتبهون �إليها .فلدى
خطة ِّ
ِّ
كل � ٍأب �أو �أُ ٍم َّ
لكل يوم ،ولك َّنها تتال�شى وتتح َّول �إلى ما ي�شبه الفو�ضى .ت�شري
االن�سيابية هنا �إلى املواقف حم َّددة الأهداف ،والتي حتكمها قواع ُد معروفة ،ولكن
�أوقاتنا مع ال�صغار ال ت�سري وفق �سيناريوهات حم َّددة .و�إذا ما حاول �أحد الأبوين
و�ضع �سيناريو ،فلن يلتزم به الأطفال .ولذا ،ف�إ َّنه من ال�سهل االندماج يف ان�سيابية
العمل ،الذي يكون �أكرث تنظيم ًا و�أهدافه �أكرث و�ضوح ًا� .أ َّما عدم وجود نظام وا�ضح
للحياة العائلية ،والذي يبدو أ� َّنه مينح الأ�سرة بع�ض احلرية ،فهو لي�س �إال عقبة
تعرت�ضهم .ولذا ف�إنَّ رعايتهم لأطفالهم ،تُف ِقد الآباء �إح�سا�سهم بتد ُّفق الأحداث،
و�سال�سة احلياة.

 -3ت�شتُّت االنتباه
�إذا كانت مه َّمتك الوحيدة هي رعاية الأطفال ،فمن ال�صعب ج ّد ًا االندماج يف �أ�سلوب �أداء حياتي
�سل�س ،ولكن الأمر يزداد تعقيد ًا �إذا انق�سمت املهام بني العمل ،ورعاية الأطفال ،وهذا ما يفعله
كثريون م َّنا هذه الأيام .وا�ستجاب ًة �إلى �إغراءات الهواتف الذكية ،وتنبيهات الربيد الإلكرتوين،
ات�ضح �أنَّ تلك الأمور من �أكرث الإغراءات املحرجة للآباء .فهم ين�شغلون بها طوال الوقت ،وك�أنَّ
�أطفالهم هم املقاطعات التي ت�ش ِّتت انتباههم عن تلك الو�سائل ،ولي�س العك�س .مع �أنَّ هذه الهواتف
الذك َّية وغرف املعي�شة املز َّودة بنظام “الواي فاي” ،من �أف�ضل الهبات التي ينعم بها الآباء هذه
الأيام ،لأ َّنها تتيح لهم �إمكانية العمل من املنزل .ولكنَّ بع�ض الآباء
ي�شعرون بامللل من املكوث يف البيت ،ويودُّون لو يخرجون كغريهم
من املهنيني الطموحني ،ملوا�صلة مهماتهم ،وزيادة خرباتهم،
واحل�صول على ترقياتهم وهنا ي�شعر بع�ض الآباء �أنَّ �أطفالهم
ي�ش ِّكلون عقبات يف طريق م�ستقبلهم.
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 -4توتُّر العالقات
�إلى جانب التغيرُّ ات املفاجئة التي تطر أ� على عاداتنا ال�شخ�صية بعد �إجناب �أول طفل ،وربمَّ ا �أكرث هذه العادات ت�أثري ًا يف حياتنا ،هو التغيري
الذي يطر أ� على عالقة احلب والزواج .وجد الباحثون �أنَّ  %83من الآباء اجلدد يعانون من �أزمات �شديدة .فقد قام �أربعة باحثني بتحليل
بيانات  132زوج ًا ،فوجدوا �أنَّ  %90منهم قد عانوا من ال�شعور بعدم الر�ضا عن عالقاتهم الزوجية بعد ميالد الطفل الأول .كما
ا�ستعر�ض الباحثون ا�ستطالعات تربط بني والدة الأطفال والر�ضا عن الزواج ،فوجدوا �أنَّ  %38فقط من الن�ساء املر�ضعات �سعيدات
بزواجهن ،مقارنة بن�سبة  %62من الن�ساء الالتي مل يرزقن ب�أطفال.
وعلى الرغم من �أنَّ وجود الأطفال يق ِّوي �أوا�صر العالقة بني الزوجني ،ويق ِّلل احتماالت انف�صالهما ،ف�إ َّنهما ي�صبحان �أكرث عر�ضة للخالفات.
وجدت درا�سة �أخرى �أنَّ الأطفال ي�س ِّببون معظم حاالت اجلدال بني الزوجني ،مقارنة باخلالف حول املال �أو العمل �أو الرتفيهِّ .
ويو�ضح الباحثون
تعب عن خوفها من
�أنَّ �شجار الأب الناجت عن �ضغوط الأبناء ،يبد أ� عندما يف ِّكر يف م�ستقبله املهني ،كما �أنَّ لهجة الأم القا�سية مع ابنتها ،رِّ
امل�ستقبل.

العزلة االجتماعية
جدير بالذكر �أنَّ الت�أثري ال�سلبي على الزواج بعد �إجناب الأطفال يكون � َّ
أقل كثري ًا ،يف حالة عدم اعتماد
الأبوين �أحدهما على الآخر ،فيما يتع َّلق باحل�صول على الدعم االجتماعي .ولك َّنهما للأ�سف يفعالن ذلك،
في�شعر الأبوان بالوحدة ،وخا�صة الأمهات� .أظهر بحث �أجري يف عام  2009على � 1300أم� ،أنَّ %80
منهنَّ يعتقدن �أ َّنه لي�س لديهنَّ ما يكفي من الوقت وال من الأ�صدقاء؛ كما ت�شعر  %58منهنَّ بالوحدة.
�أظهر البحث �أي�ض ًا انكما�ش �شبكات العالقات االجتماعية يف ال�سنوات الأولى لرتبية الأطفال.
ويرى الدكتور “روبرت بوتنام” الأ�ستاذ يف “هارفارد”� ،أ َّنه مبج َّرد �أن َ
يرزق ال�شخ�ص ب�أبناء ،ف�إنَّ
توا�صله االجتماعي الهادف يتزايد ،بينما يرتاجع التوا�صل االجتماعي مع الأ�صدقاء .فقد يتمتَّع الوالدان
ببع�ض ال�صداقات االفرتا�ضية على “في�سبوك” مث ًال ،بيد �أنَّ هذه الروابط تبقى واهية وغري جمدية .من
دون الوجود الناب�ض للجريان والأ�صدقاء و�أع�ضاء الأ�سرة يزداد ال�ضغط على الزواج ،فيزداد التوتُّر ،وقد
تن�شب ال�صراعات ،فتقود الأ�سرة ب�أكملها �إلى حياة غري �سعيدة.
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ِم َن ٌح ب�سيطة
ي�أتي �أطفالنا ال�صغار ليجلبوا مفارقاتهم معهم .فنف�س ظاهرة النمو التي جتعلهم حمبطني يف البداية – �أي غياب الق�شرة املُخ ِّية  -هي التي
تبقيهم يف �أح�ضاننا .فمع امل�شكالت التي نواجهها مع ا�ستقبال �أطفالنا اجلدد ،نتلقَّى �أي�ض ًا منح ًا �إلهي ًة �ضمن ما يجلبه لنا �أطفالنا من مباهج
احلياة .فهم يعيدوننا �إلى ما�ضينا ،ويذ ِّكروننا بطفولتنا اجلميلة .كلُّنا نتوق �إلى التح ُّرر من ذاتنا البالغة .هذه الذات التي ِّ
تع�ش�ش يف عقولنا �أكرث
من �أج�سامنا ،وهي تبحث عن املعرفة وتريد تغيري العامل .هذه الذات التي تخ�شى �إ�صدار الأحكام عليها ،وتخ�شى �أ َّال يح َّبها الآخرون .فكثري من
البالغني ال يعرفون معنى احلب احلقيقي والت�سامح غري امل�شروط �إال �إذا رزقوا ب�أطفال� .أطفالنا الرائعون هم هدايا جميلة ِّ
بكل ما حتمله هذه
معان .وميكنك �أن ت�ستمتع بهداياك كما يلي:
الكلمات من ٍ
u

َ
واق�ض ما ا�ستطعت من وقت مع �أطفالك� .سواء داخل
أَ� ْي ِقظ
الطفل يف داخلك :تخ َّل عن �ساعتك وعن هاتفك املحمول لبع�ض الوقتِ ،
وامل�شجعة .اك�سر القواعد ال�صارمة وتوا�صل معهم ِّ
بكل حوا�سكِ .ع�ش ممت ّن ًا ملا
البيت �أو خارجه ،كن حا�ضر ًا معهم بروحك املرحة املتفائلة
ِّ
منحك اهلل من نعمة رائعة مثل ه�ؤالء الأطفال.

اكت�شف العامل من حولك :يتع َّرف الأطفال على العامل من خالل العمل واللم�س والتجربة ،على العك�س من الكبار الذين يحاولون
u
ِ
فهم العامل من خالل التفكري .يقول “ماثيو كراوفورد”“ :جتربة القيام بالأعمال اجلميلة وت�أ ُّملها هي جتربة مه َّمة و�ضرور َّية لرفاهيتنا
وازدهارنا” .فق�ضاء الوقت مع �أطفالنا ونحن نبني الق�صور ون�صنع احللوى ونبني القالع الرملية ،هي فر�صتنا لن�شعر ب�آدم َّيتنا .فحاول �أن
ترى العامل بعيني طفلك الف�ضويل ال�شغوف.
 uكن فيل�سوف ًا حكيم ًا :قد ال تزيد الفل�سفة �أحيان ًا عن حماولة الكبري التعامل مع الأ�سئلة املحيرِّ ة البنه ال�صغري .فكثري ًا ما يرتبك الآباء
عندما ي�س�ألهم �أطفالهم عن �أفكار جم َّردة مثل الوقت ،واخلري ،والعطاء .كما �أنَّ الفل�سفة هي ما ميار�سها الأطفال بطبيعتهم ،لأ َّنهم عندما
يتفل�سفون يعودون بنا �إلى �أيام ك َّنا فيها نطرح �سيو ًال من الأ�سئلة� ،أحيان ًا للم�شاركة ،و�أحيان ًا بال هدف .ك َّنا نت�أ َّمل ونبحث عن �إجابات
منطقية لتلك الأ�سئلة التي تبدو غري منطق َّية ،عندما نفكر يف �أ�شياء مثل :ملاذا �أ�صبح العامل كروي ًا؟ وملاذا ال يلتقي �أبد ًا ال�صيف بال�شتاء
والربيع باخلريف؟ �إ َّنها �أ�سئلة مثرية يف ال�صغر ،وقبل �أن نعرف عندما نكرب �أنَّ لها �إجابات فك ُّل املعاين والأ�سباب تتغيرَّ عندما يكرب �أطفالنا
ويدركوا �أنَّ املعرفة تتج َّلى من خالل الأ�سئلة ال من خالل الإجابات.
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حب العطاء وحب الرجاء
احلب غري امل�شروط (حب
يعقد “�سي �إ�س لوي�س” يف كتابه “احلب ب�أنواعه الأربعة” ،مقارنة تو�ضِّ ح الفرق بني ما ي�سميه َّ
احلب الذي يدفع الأبوين للعمل
العطاء) ،واحلب الذي تفر�ضه حاجة الأبناء �إلى الآباء (حب الرجاء) .النوع الأول هو ُّ
والتخطيط واالدِّخار وال�سهر وال�سفر من �أجل �إ�سعاد �أبنائهم؛ دون قيد �أو �شرط� .أ َّما النوع الثاين فهو احلب الذي يدفع
طف ًال وحيد ًا وخائف ًا لي�أتي مهرو ًال ويلقي بنف�سه يف �أح�ضان �أمه �أو على �أكتاف �أبيه .يرى ك ُّل الآباء والأمهات على ال�سواء،
حب ال مثيل له .ف�أن جتد حب ًا بال
�أنَّ احلب املدفوع باحلاجة والفطرة ،هو �إعجاز �إلهي مده�ش ،وذلك ل�سبب وجيه� :أ َّنه ٌّ
أهم و�أعلى من ِّ
لوم �أو عتاب؛ فهذا �شعور �إن�ساين نادر احلدوث بني
�شروط ،وحتظى مبنزلة � َّ
كل الآخرين ،وال تتلقَّى � َّأي ٍ
مما يعطيه ق َّوة
حب الإن�سان الغريزي للحياةَّ ،
البالغني ،فالبالغون يبحثون �أي�ض ًا ع َّمن يح ُّبونهم ،لكن ُح َّب الأطفال يعادل َّ
خا�صة.
ونكهة َّ
الأطفال ميكنهم دائم ًا الت�سامح ،لأ َّنهم يعي�شون اللحظة احلا�ضرة فقط ،فهم مل ميتلكوا بعد تلك العقلية الآلية التي
حب (الرجاء) واحلاجة من
ت�ستوعب ال�ضغائن وتُخزِّ نها .الآباء يك ُّنون لأبنائهم حب ًا فطري ًا دون احتياج �أو �ضرورة .في�أتي ُّ
احلب يوا�صالن النم َّو واالزدهار
الأطفال لآبائهم حب ًا عفوي ًا ،لأنَّ الآباء يح ُّبونهم دون �شروط .وهكذا ف�إنَّ كال النوعني من ِّ
مع تق ُّدم الآباء والأبناء يف العمر .فك َّلما منا �أطفالنا ،وزاد اهتمامنا بهم ،زاد ارتباطنا بهم ،وترعرع ح ُّبنا لهم.

الرتبية املفرطة
الدكتور “ويليام دهورتي” �أ�ستاذ علم االجتماع الأ�سري ،هو أ� َّول من �صاغ
عبارة “الأطفال امل�شحونني” الذين يبالغ �آبا�ؤهم يف تن�شئتهم لتقويتهم.
فقد و�صف بهذا امل�صطلح املبالغة يف زيادة جرعات الأن�شطة والألعاب
والهوايات ،يف �أجندات تن�شئة الأطفال .فقد �أبدى العلماء تخ ُّوفهم من
الإفراط يف �إ�شغال الأطفال �إلى درجة حترمهم من االختيار ،ومن �إعمال
اخليال ،ومن �أن يعي�شوا بفطرتهم وعلى �سج َّيتهم .ومن هنا بحث علماء
االجتماع بعمق عن ت�أثري هذا ال�سلوك الرتبوي املت�شدِّ د على الأبوين �أي�ض ًا.
فه�ؤالء الذين يد�أبون على تخطيط وجدولة كل �شيء لأ�سرهم ،كثري ًا ما
ين�سون �أنف�سهم� ،أو يح ِّولون َّ
كل الأ�سرة �إلى كتلة ب�شرية واحدة؛ متماثلة
ومت�شابهة ،مثل ال�صوت وال�صدى .فالأبوان ي�صنعان ،والأبناء يت�ش َّكلون
يف قوالب متماثلة ،فت�ضيع الهوية وفرائ ُد ال�شخ�صية.
يعاين مثل ه�ؤالء الآباء �أكرث يف ع�صر االنفجار الإعالمي الرقمي ،الذي يخ�شون �آثاره على �أ�سرهم ،ويحاولون التح ُّكم يف حمتوياته �ضمن
مما يدفعهم
الأجندات الب َّناءة التي ي�سمح لأبنائهم التع ُّر ُ�ض لها .ولهذا يحمل �آباء اليوم مزيد ًا من الأعباء وال�شواغل حول �سالمة �أطفالهمَّ ،
مزيد من �ساعات التوا�صل معهم؛ لإدارة �أوقاتهم والتح ُّكم فيها .ورمبا يعك�س هذا الإفراط� ،إح�سا�س ًا باالرتباك والقلق ب�ش�أن
�إلى ق�ضاء ٍ
امل�ستقبل .وهكذا ،يقتنع الآباء اليوم ،اقتناع ًا �صارم ًا ،ب�أنَّ �أبناءهم يجب �أن يكونوا دائم ًا يف �أف�ضل �صورة ومكانة حتَّى يكونوا م� َّؤهلني ال�ستقبال
لكل واحد من �أبنائنا ،ف�إ َّنه ميكننا �إعدا ُد �أبنائنا ملواجه ِة ِّ
خا�ص ِّ
كل احتماالت امل�ستقبل.
عاملهم اجلديد .فبما أ� َّننا ال ن�ستطي ُع �إعدا َد
ٍ
م�ستقبل ٍ
ومع �إفراط الآباء يف حماوالت ت�شكيل م�ستقبل �أبنائهم ،يـُفيد الأطفال  -بذكائهم  -من هذه العاطفة املفرطة .فمكانتُهم العالية ،وقيمتُهم
مما كان عليه الو�ض ُع يف املا�ضي .ف�إن كان دور الطفل داخل
الغالية لدى �آبائهم ،متنحهم مزيد ًا من الق َّوة يف موقعهم داخل الأ�سرة� ،أك َرث َّ
الأ�سرة ،قد تغيرَّ بو�ضوح؛ ا�ستجابة ملعطيات احلياة احلديثة ،فقد غيرَّ ت � ُ
أمناط احلياة ب�إيقاعها ال�سريع دور الأبوين بالنتيجة.
كتاب في دقائق

6

قبل وبعد الثورة ال�صناعية ،كان الآباء يقدِّ مون لأبنائهم الن�صائح التعليمية واملهنية والأخالقية� .أ َّما اليوم ،فلم نعد ندري ما الذي نقدِّ مه لهم،
وما الذي مننعه عنهم .نحن فقط ُ
ي�صعب �أن ي�ؤديها الأبوان وحدهما ،مثل :تعليم الأبناء (دور املدر�سة) ،وتوفري
نعرف تلك الواجبات التي
ُ
الرعاية ال�صحية (دور الأطباء) ،وخياطة ثيابهم (دور امل�صانع) ،وحت�ضري الغذاء لهم (دور املزارع وحمالت البقالة) ،واحرتاف الريا�ضة
ممن ُيفرطون يف
(دور الأندية واالحتادات وامل�سابقات) .وهكذا �أ�صبح دو ُر الأبوين �أك َرث �صعوب ًة .ال�شيء الوحيد الذي يُجمِ ع عليه معظم الآباءَّ ،
طبيعي للأ�سرة ،و�أنَّ َّ
ُّ
ُّ
كل ما يفعلونه هو يف م�صلحة الطفل .وهو نف�س املوقف الذي يعرت�ض عليه
التدخل ح ٌّق
التدخل� ،أو يحجمون عنه؛ هو �أنَّ
ٌّ
ين�ضج الأبناء ،ويعلنون ا�ستقال ًال من نوع ما؛ ِّ
وبغ�ض
وجذب ،حتى
الأبناء �أحيان ًا ،ويحاولون �إثبات عك�سه .وهكذا ،ت�ستمر احلياة؛ ما بني �شدٍّ
ٍّ
َ
النظر عن كونهم؛ �أقويا َء �أو �ضعفاء.

عبء ال�سعادة
كلُّنا نتوقع �أن يتج َّنب الآباء الع�صريون ك َّل �أنواع التح ُّيز ،وا�ضعني م�شاعر
�أبنائهم دائم ًا يف االعتبار .ويف ذات الوقت ،عليهم �أن ُي�ش ِعروا �أبناءهم
ب�أهم َّيتهم وي�ساعدوهم يف بناء قدراتهم ،وحتقيق ذواتهم بالتدريج.
ولكلمة “�أب ع�صري” هنا دالالتها .فعندما يت ُّم �إ�سناد االلتزامات الأول َّية
يف تربية الأبناء� ،إلى جهات خارجية (احل�ضانة) مث ًال ،قد نفرت�ض �أنَّ
�ستوجه تلقائي ًا �إلى تلبية االحتياجات العاطفية للأبناء،
طاقة الأبوين َّ
بهدف تن�شئة �أبناء �سعداء .ورغم ذلك ،فمن غري املنطقي االعتقاد ب�أ َّنه
�إذا ما �سارت الأمور يف حياة الطفل على ما يرام ،ف�إ َّنه يكون �سعيد ًا
حتم ًا .فال�سعادة �شعور ال يت ُّم بالطلب� ،سواء �أردناه لأطفالنا �أو لأنف�سنا.
يعاين الأطفال دائم ًا – وبطرقٍ ال يدركها البالغون – من ال�ضغوط التي ميار�سها الآباء عليهم ،لي�صبحوا �سعداء .يف حني �أنَّ من يبحث عن
ال�سعادة هنا ،هو الأب ولي�س االبن .فال�سعادة قيمة ال ميكن الإم�ساك بها ،لأ َّنها نتاج ثمني ،لأن�شطة ذات معنى وقيمة .ال�سعادة هي �إحدى ثمار
عواهنها ،كما �أ َّنها نتاج الثقة
ر�سلة على ِ
العمل الهادف واملتم ِّيز ،من خالل البحث عن معنى .ولي�ست نتاج املدح املبالغ فيه ،وعبارات ِّ
احلب املُ َ
املتبادلة بني الآباء والأبناء ،وال�شعور احلر بتقدير الذات.

مرحلة البلوغ
عندما يعي�ش الآباء والأ َّمهاتُ فرح َة قدوم أ� َّول طفل،
نادر ًا ما يتخ َّيلون مرحلة بلوغه .فرتة البلوغ هي بالن�سبة
�إلى الوالدين مرحلة تخلو من املتعة .فهي امتدا ٌد لفرتة
الطفولة ،بعدما تنتهي الفرح ُة الأولى؛ وهي مرحلة الألفة
واللعب واملرح والفرح .يف هذه املرحلة ،ترب ُز اهتماماتٌ
ومواهب �أخرى ،خارج املدر�سة واملنزل .وتتح َّول لدى
ُ
املراهق �إلى ثق ٍة يف النف�سُ ،
وتفاخ ٍر باال�ستقالل ،مع �شيءٍ
من الذوق ولطف التعامل .بينما يبقى الآباء على قلقهم،
لأنَّ �أبناءهم يبحثون عن �أنف�سهم.
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ولكن يعتقد عامل النف�س “لوران�س �ستينربج” من جامعة “متبل”� ،أنَّ فرتة البلوغ لي�ست �صعبة
اهتمام كب ٍري
على الأبناء كما نظنُّ ؛ فمعظمهم يبدو مقب ًال على احلياة ومفعم ًا بال�سعاد ِة ،دون
ٍ
مبا يجري يف الواقع .ن�شر “�ستينربج” كتاب ًا بعنوان “امل�سارات املتعار�ضة” ،يدور َ
حول كيف َّية
تعاي�ش الأبوين مع فرتة بلوغ االبن الأول ،معتمد ًا على درا�سة �أجراها على ما يزيد على 200
نف�س ٍّي مبج َّرد و�صول االبن الأول
�أ�سرة .تبينَّ له �أنَّ  %40من الع ِّينة عانوا من ا�ضطراب ِ
مرحل َة البلوغ .قال امل�شاركون يف الدرا�سة� ،إ َّنهم عانوا من م�شاعر الرف�ض ،وانخفا�ض تقدير
الذات� ،إ�ضاف ًة �إلى �أعرا�ض ال�ضغط الع�صبي ،وال�صداع ،وا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي.
ا�ستطاع الدكتور “�ستينربج” تو ُّقع احلاالت النف�سية التي مي ُّر بها الأبوان بالنظر �إلى مرحلة
من ِّو الأبناء ،ال �إلى عمر الأبوين مبعنى �أ َّنه �إذا ُو ِجدَ ت أ� ٌّم يف الأربعني ،و�أخرى يف اخلم�سني،
وكان لدى ٍّ
كل منهما طف ٌل يف الرابعة ع�شرة من العمر� ،سنجد لديهما بع�ض القوا�سم
امل�شرتك ِة ،من الناحية النف�سية� ،أكرث منها بني �أ َّمني يف نف�س العمر ،ولكنَّ لدى �إحداهما طف ًال
يف ال�سابعة ،والأخرى طف ًال يف الرابعة ع�شرة .يف هذه احلالة ،جند الأم التي لديها طف ٌل مير
مبرحلة البلوغ ،تعاين من ال�ضغط الع�صبي �أكرث من الأخرى.
ثم يطرح الدكتور “�ستينربج” نظرية طريفة بهذا ال�ش�أن؛ �إذ يرى �أنَّ الأبناء عندما يكربون يتح َّولون �إلى ما ي�شبه املـِلح؛ فهم يعملون على تكثيف
امل�شكالت التي مل يعرتف بها
�أيِّ خليط ب�ش ِّري ميتزجون به ،ويزيدون من تفاقم ال�صراعات النا�شبة داخل الأ�سرة بالفعل ،ويك�شفون الغطا َء عن
ِ
أو�ضح من الأبناء
الآباء ،ل�سنوات طويلة من قبل .ك ُّل الأبناء يفعلون ذلك بدرجات متفاوتة .فلماذا يكون ت�أثري الأبناء البالغني يف �آبائهم� ،أك َرث و� َ
الأ�صغر �سن ًا دائم ًا؟ يعر�ض “�ستينربج” الأ�سباب التالية:
 -1يع ُّد ظهو ُر الطفولة احلديثة� ،أو الطفولة املحم َّية� ،إ�شكال َّي ًة معقَّدة
بالن�سبة �إلى الأطفال الكبار .فعندما يكرب الأطفال ،ف�إ َّنهم
يتوقون �إلى حتقيق اال�ستقالل َّية ،واالعتماد على النف�س ،و�صنع
الهوية ،و�إثبات ال�شخ�صية ،وما يتع َّلق بها من �أهداف وطموح.
جتلب حماوالتُ الآباءِ ،لفر�ض احلماية الزائدة �أو النظام
وهنا ُ
ال�صارم ،لفرتة �أطول من الالزم ،بع�ض العواقب املرهقة.
 -2يف هذه املرحلة ي�صبح املنزل مكان ًا للتوتُّر الدائم� ،إذ يحاول ك ُّل
فرد يف الأ�سرة جاهد ًا ،الإجابة عن �س� ٍؤال حميرِّ  :هل ال ُ
أطفال يف
مرحلة البلوغ �أ�شخا�ص نا�ضجون �أم �صغار؟ �أحيان ًا ي�صل الأب
�إلى �إجابة قد تختلف عن �إجابة الأم .و�أحيان ًا يتفق الأبوانَّ ،ثم
يختلف معهما االبن .ومهما كانت �أوجه االتفاق �أو االختالف،
يظ ُّل ال�س�ؤال حائر ًا ،وجاذبا للتوتُّر وال�صراع.
 -3عندما كان الأطفال �صغار ًا ،كان الآباء يتوقون لق�ضاء وقت خا�ص
بهم ،و�إيجاد مكان ي�ستقلُّون فيه عن �أطفالهم .أ� َّما الآن ف�إ َّنهم
يحب الأبنا ُء �صحبتَهم ووجودَهم معهم ،و�أن مينحوهم
يتم َّنون �أن َّ
مزيد ًا من احلب واحلنان .يتو َّقع بع�ض الآباء مث ًال� ،أنَّ �أبناءهم
لن يرتكوهم مبفردهم �أبد ًا� ،أ َّما الآن ،فتبدو قدرة الآباء على
االحتفاظ ب�أبنائهم �إلى جوارهم� ،أمر ًا م�ستحي ًال.
 -4يتط َّلب الأم ُر كثري ًا من ق َّوة ال�شخ�صية ،حتى تكونَ واحد ًا من

ُ
التنازل عن �شيءٍ من ال�سلطة لأطفالك ،فيما
الفريق .عليك
يتع َّلق بالقرارات التي كنت متتلك وحدك �سلطة اتخاذها .والآن،
تقبل الرتاج َع قلي ًالَ ،
تنتقل هذه ال�سلطة �إليهم ،وعليك �أن َ
وتقبل
فكر َة �إعادة �صياغة الأطفال حلياتهم دون �أن تتمحور حولك
�أنت� ،أو حول الأهداف التي و�ضعتها لهم بحر�ص �شديد ،واهتمام
�أكيد ،منذ �سنني.
 -5كما يع ُّد اجلحو ُد من �أ�شدِّ الأوجاع �إيالم ًا يف تربية الأبناء .ففي
�أثناء فرتة البلوغ ،يتفاقم هذا اجلحود ،ليتح َّول �إلى جتاهل،
ُ
التعامل معه ،ال �س َّيما مع جيل الآباء الذين
وهذا �أم ٌر ي�صعب
جعلوا �أبناءهم حمور حياتهم.
 -6يف �أثناء فرتة البلوغ ،تبد أ� الت�سا�ؤالت املتع ِّلقة بالأف�ضليات ،متتزج
بفي�ض من الت�سا�ؤالت املتع ِّلقة بالأخالق والأمان .و�أحيان ًا يكون
من امل�ستحيل متييز احلدِّ الذي تنتهي عنده .وهنا ال ُّ
ينفك ال ُأب
ي�س�أل اب َنه /ابنته“ :من هذا الولد غريب الأطوار الذي ترافقه؟”
و”ما هذه اللعب ُة الغريبة التي تلعبني بها؟”
ارتباك مث ٍري للنظام الأ�سريِّ ؛ فتظهر
 -7تت�س َّبب فرت ُة البلوغ يف
ٍ
�سلوكياتٌ ودينامياتٌ و�أ�سرا ٌر ،تزعز ُع اال�ستقرار؛ فتتغيرَّ طقو�س،
الهرمي ،بعدما َّ
ظل م�ستقر ًا ورا�سخ ًا ل�سنوات
ويختـ ُّل التد ُّرج
ُّ
طويلة.

معظم
لهذه الأ�سباب ،ولأ�سباب �أخرى كثرية ،مي ُّر الآباء بفرتات ع�صيبة من “ال�ضغط والغ�ضب واحلرية” ،كما و�صفها �أحد الآباء .وي�شع ُر
ُ
الآباء بعجزهم عن التعبري عن م�شاعرهم ،جتاه الفو�ضى التي يعي�شونها.
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مقاربة عقل الطفل يف
مرحلة البلوغ
يده�شنا املراهقون �أحيان ًا ،فرناهم
نا�ضجني تارة ،وغري نا�ضجني تارة
�أخرى .وكما هو احلال بالن�سبة �إلى
الأطفال ال�صغار ،ف�إنَّ لهذا ال�سلوك
�أ�سباب ًا ف�سيولوجي ًة ودماغية.

 uاكت�شف الباحثون أ� َّنه لي�س لدى ال�صغار �سبب مينعهم من تقييم املخاطر بطريقة �صحيحة .ولذا فهم
يبالغون يف تقدير العائد الذي �سيح�صلون عليه يف حالة اجتياز املخاطر.
 uكما تبينَّ �أنَّ هرمون “دوبامني” الذي ير�سل �إ�شارات ال�شعور بالبهجة والعلو ،ال ي�صل لديهم �إلى قمة
ن�شاطه الإفرازي كما يحدث بعد البلوغ.
الف�ص الدماغي الأمامي؛ امل�س�ؤولة عن التح ُّكم يف القدرة على التخطيط والتفكري ،والتح ُّكم
 uكما �أنَّ ق�شر َة ِّ
يف الدوافع ،واتخاذ القرارات ،تبقى يف حالة تغيرُّ  ،و�إعادة ت�ش ُّكل ،يف �أثناء فرتة املراهقة والبلوغ.
الف�ص ِّ
املخي الأمامي ،تعمل على ِّ
�ضخ املزيد من النخاع الدماغي ،التي تزيد َت�سا ُر َع
 uيف حني تبقى ق�شر ُة ِّ
مما يعني �أنَّ البالغني للت ِّو ،ال ي�ستطيعون الو�صول �إلى
وحت�سن التوا�صل الع�صبيَّ ،
الر�سائل الع�صبية ِّ
خيارات مع َّقدة مثل الكبار.
 uوال ي�ستطيع املراهقون �أي�ض ًا �ضبط النف�س والتح ُّكم يف الذات مثل الكبار ،نظر ًا �إلى عدم اكتمال من ِّو
الق�شرة اخلارجية امل�س�ؤولة عن الذكاء العاطفي.
 uولذا يق�ضي املراهقون ،معظم �أوقاتهم يف اجلدل ،والدفاع عن �أفكا ٍر و�أخبا ٍر ال ته ُّمهم كثري ًا ،حيث
تنق�صهم اخلربة واحلكمة .فالإن�سان ال يتع َّلم ذلك الفنَّ امل�ؤ َمل الذي ن�سميه “�ضبط النف�س” �إال
بالتجربة العملية.

التكنولوجيا وال�شفافية
منحت التط ُّورات التكنولوجية الأخرية ،و�شكبة املجتمعات االفرتا�ضية والرقمية؛
و�شجعتهم على ت�شكيل هو َّيات �سريعة
املراهقني مزيد ًا من الإح�سا�س باال�ستقالليةَّ ،
بحوا�س خمتلفة،
النمو ،ودائمة التغيرُّ  .ي�ست�شعر هذا اجليل من الأبناء الوقت
َّ
مما م�ضى .لقد �صارت هذه الطريقة
ف�أ�صبحت حياتهم �أكرث ان�سيابي ًة وتد ُّفق ًا َّ
الكونية وال�شمولية يف التفكري ،ب�ش�أن املكان والزمان والتفاعل االجتماعي ،م�صد َر
إحباط للآباء والأ َّمهات ،الذين يحاولون مواكبة الأبناء يف بحثهم الدائم
حري ٍة ومنب َع � ٍ
عن اال�ستقاللية .فهم من ناحية ،يحاولون م�ؤازرة �أبنائهم يف قيادة حياة م�ستق َّلة
ومثمرة ،وال ي�ستطيعون من ناحية �أخرى ،التح ُّكم يف م�شاعرهم وهم يرون �أبناءهم
يج ِّربون ويغامرون ويقتحمون املجهول .عندما نطلب من �أبنائنا التو ُّق َف عن لعبة
فيديو� ،أو عدم احلوار مع �أ�صدقائهم ،لكي يتناولوا طعام الع�شاء ،ف�إ َّنهم يهزُّون
�أكتافهم ا�ستهجان ًا ،فلي�س ملائدة الع�شاء وقتٌ حمد ٌد كي يتو َّقفوا عن اللعب .كما ال
ألعاب الفيديو� ،إال عندما تنتهي.
تتو َّقف حوارات الأ�صدقاء ،و� ُ
عامة
قبل و�سائل التوا�صل االجتماعي ،كان الهاتف والتلفاز � ٍ
أدوات َّ
ي�ستخدمها ك ُّل �أهل البيت .حتَّى و�إن حتدث االبن بالهاتف من
يتحدث �إلى �شخ�ص
غرفته املغلقة ،فالأبوان يعلمان �أ َّنه يف غرفته َّ
ربمَّ ا يعرفانه .ويف التلفاز؛ قد ال ير�ضى الأبوان عن بع�ض الربامج
التي ي�شاهدها الأطفال ،لك َّنهم يعرفون �أ�سماءها ومتى ينتهي
عر�ضها .ولكن باملقابل ،ف�إنَّ الأب ال ي�ستطيع �إجبار ابنه هذه
و�صده
الأيام على قبوله ك�صديق على الفي�سبوك� ،أو عدم حجبه ِّ
ثم ،لن يعرف الأبوان ما يجري عرب الهاتف
على موقع تويرت .ومن َّ
الذكي لأبنائهما� ،أو على ح�ساباتهم ال�شخ�صية يف في�سبوك ،دون
والتج�س�س واختال�س النظر �إلى تلك احل�سابات .وهذا �أم ٌر
التطفُّل
ُّ
يع ُّده بع�ض الآباء �سلوك ًا ّ
فظ ًا ،بينما يقبله �آباء �آخرون ،ويعتربونه
9
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حق ًا من حقوقهم .فالأمر يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي ،على قيم الأبوين
والأ�سرة واملجتمع ككل ،ولذا فهو م�س�ألة ن�سبية ي�صعب القطع
بها .خ�صو�ص ًا �أنَّ لهذه امل�شكالت ت�شابكات �أخرى .فعندما ُيح َرم
املراهقُ من الفي�سبوك مث ًال ،ف�إنَّ منطقَ الأ�سرة ي�ستند �إلى �ضرورة
تركيزه على درا�سته� ،أو هواياته ،وعدم �إهدار الوقت فيما ال
ُيجدي .بينما يرى املراهقُ �أ َّنه قد َّمت عزله عن �أ�صدقائه املق َّربني،
وعن زمالئه يف املدر�سة الذين �سيحا�سبونه على اختفائه ،وربمَّ ا
يعتربونه انعزالي ًا ،وع�ضو ًا ك�سو ًال لي�س له اعتبار بني �أفراد فريقه.
وهنا يرى الدكتور “ويليام دوهرتي” �ضرور َة و�ضع قواعد �سلوكية
م�ستوى مقبو ًال من
ملنح الأبنا ِء
ً
يقبلها الأبناءِّ ،
ويقرها الآباءِ ،
ارتكاب �أخطاءٍ حترمهم منها متام ًا.
اخل�صو�صية ،دون
ِ

متتَّع وا�ستمتع
يف بحث الإن�سان عن بقائه ،ويف درا�سته لأ�سباب ارتقائه �إلى
ق َّمة عطائه ،نبينَّ �أنَّنا كب�شر ،نخزِّ ن خرباتنا ،ونغر�س جتاربنا
يف عقولنا ،ونلعب �أدوارنا يف احلياة ،من خالل ذكرياتنا� ،أكرث
من ممار�ساتنا .وهذه مفارقة �إن�سانية عظيمة ،فقد �صاغ عامل
يو�ضحان ما نعنيه .فهو
النف�س “دانيال كاهنمان” م�صطلحني ِّ
يرى � َّأن الإن�سان ُ
املجربة” و“النف�س
يعي�ش حياتَه عرب “النف�س ِّ
املجربة تتح َّرك يف عاملنا وم�س�ؤوليتها
املتذ ِّكرة” .النف�س
ِّ
لكن الأمور ال ت�سري
الأولى هي التح ُّكم يف خياراتنا اليوميةَّ ،
دائم ًا على هذا النحو .ل َّأن النف�س املتذ ِّكرة تلعب دور ًا �أعمقَ
ت�أثري ًا يف حياتنا ويعود هذا �أو ًال و�أخري ًا �إلى ذكريات الطفولة.
ُ
أطفال يف داخلنا .فهي
ت ؤ�كـِّد النف�س املتذ ِّكرة �أ َّننا �سنظ ُّل
نحتفظ بال ِ

نف�س �صافي ٌة ونقي ٌة ومثالية� .أ َّما النف�س العملية والتجريبية ،فتطالبنا
ٌ
نلعب دون �أن نتعب ،و�أن َ
جنال�س ال َ
أطفال
نعمل �أكرث مما
ب�أن َ
ُ
ونع ِّل ُمهم .النف�س املتذ ِّكرة تبحث عن احلياة يف طفولتنا ،وعن
ال�سعادة يف عالقاتنا ،على اعتبار �أ َّنه ال يوجد يف احلياة من مينحنا
ال�سعادة والبهجة� ،أكرث من �أطفا ِلنا و�أحفا ِدنا .هذه النف�س اجلميلة
هي التي تبعثُ ال�سعاد َة يف نفو�س الأجداد وكبار ال�سن وهم يعاي�شون،
ويراقبون ،ويح ُّبون �أبناءهم ،و�أبناء �أبنائهم .وهكذا ف�إنَّ ال�سعادة
النابع َة من �شعور الأب َّوة والأمومة ،واملتع َة الناجت َة عن م�ش َّق ِة تربية
الأبناء ،هما �شعوران ممتزجان وخمتلطان دائم ًا .ولهذا يرى بع�ض
علماء االجتماع� ،أنَّ معاين الأب َّوة والبن َّوة ،هي مفاهيم وقيم ذات
مقايي�س و�أبعاد �إن�سانية مر َّكبة ،ي�صعب على العلم قيا�سها �أو حتليلها.

المؤلفة:
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منظمات صحفية مرموقة..
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The Essence of Raising Life-Ready Kids.
By: Michael W Anderson and Timothy D Johanson. 2013
معنى تربية األبناء :كيف ننشئ أطفا ً
َّ
مؤهلين لمواجهة الحياة .تأليف :مايكل أندرسون
ال
وتيموثي جوهانسون 2013

2. How Children Succeed
Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character.
By: Paul Tough. 2013
كيف ينجح األطفال :اإلصرار والفضول والقوَّ ة الخفيَّة في الشخصيَّة .تأليف :بول تاف 2013
3. Raising Parents, Raising Kids
Hands-on Wisdom for the Next Generation.
By: Dawn Menken. 2013
تربية اآلباء عبر تنشئة األبناء :تدريب عملي على تربية األجيال القادمة .تأليف :دون منكن 2013
كتاب في دقائق
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داد
“قد ال ن�ستَ طيع �إع َ
ا�ص ل ِّ
قبل خ ٍّ
كل �أبنائنا،
م�ست ٍ
داد ِّ
كل
لكنَّ نا ن�ست ُ
طيع �إع َ

�أبنائنا �إعداد ًا خا�ص ًا ملوا
ِ
جهة
امل�ستقبل”.
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