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اال�ستحقاق املطلق� :سالح ذو حدين

ال تتهي أ� ظروف النجاح واال�ستمرارية
لأي عمل �أو م�شروع �أو حتى عالقة
�إن�سانية �إال بتوفر �شرطني �أ�سا�سيني
وهما روح التعاون وامل�شاركة ،فعالقتنا
مع عائالتنا و�أوالدنا وجمتمعنا بالكامل
عمادها التعاون وامل�شاركة ،وكذلك
عالقاتنا العملية واملهنية تتطلب وجود روح فريق العمل وامل�شاركة يف و�ضع
الأفكار والتنفيذ .وتربز �أهمية قيم التعاون وامل�شاركة كونهما من الأعمدة
الأ�سا�سية التي تبني �أ�سا�سيات الثقة املتبادلة بني الأطراف ،وهذه الثقة
بدورها تظل عام ًال حا�سم ًا يعزز من حتقيق العالقات؛ املهنية منها �أو
االجتماعية ،نتائجها املرجوة وغاياتها امل�أمولة.
ولي�س �أقوى من مثال تاريخي يح�ضرين هنا حول �أهمية التعاون وامل�شاركة
يف م�سرية النجاح والتقدم ،من احتاد دولتنا الذي يقول عنه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي “رعاه اهلل” � :إن �أحد �أهم �أ�سباب جناحه هو روح الفريق
الواحد التي زرعها م�ؤ�س�سو دولة الإمارات يف نفو�س �أبناء الوطن كافة،
والطريق للأمام هو عرب تقوية هذه الروح .وبالفعل �أكدت الأيام �أن قيمة
هذه الروح وم�ساهمتها ب�شكل كبري وف َّعال يف نه�ضة وتنمية وطننا حتى �أ�صبح
اليوم من الدول التي ي�شار �إليها بالبنان.
ومن منطلق حر�صنا يف م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم على االرتقاء
بامل�ستوى الثقايف للمجتمع وتقدمي �أف�ضل نتاجات فكرية لأهم ال ُكتَّاب
العامليني� ،أ�صدرت امل�ؤ�س�سة ملخ�صات الدفعة اجلديدة ملبادرة “كتاب يف
دقائق” ،والتي تُ�سلط ال�ضو َء على ثالث ق�ضايا يتناول بع�ضها دور التعاون
وامل�شاركة ،وتناق�ش �سلوك الثقة يف النف�س ،ومفهوم اال�ستحقاق يف تربية
الأبناء� ،إ�ضافة �إلى اقت�صاديات التعاون املفتوح.
ويتناول ملخ�ص الكتاب الأول “الثقة يف النف�س ...حتويل عدم تقدير الذات
�إلى �إجنازات وجناحات”� ،آليات النجاح يف رفع م�ستويات ثقتنا ب�أنف�سنا،
وكيفية ربط الثقة بالنف�س بعوامل مثل :القدرات والإمكانات واملوهبة لتحقيق
الإجنازات يف نهاية املطاف .فيما ينقلنا ملخ�ص الكتاب الثاين “م�صيدة
اال�ستحقاق ...نحو قيم �أ�سرية عمادها اال�ستثمار واالختيار” �إلى خماطر
�أ�سلوب اال�ستحقاق املطلق يف تربية الأبناء ،والذي يعتاد الطفل من خالله
على التدليل املفرط والغرور والك�سل وبالتايل يكرب بال �أدنى درجة من
حتمل امل�س�ؤولية �أو الطموح �أو اال�ستقاللية .و ي�سلط ملخ�ص الكتاب الأخري
ُوحد العامل والعقول” ال�ضوء على
“اقت�صاديات التعاون املفتوح ...حلول ت ِّ
حت ِّول العامل �إلى الإنرتنت وما نتج عنه من اقت�صاد رقمي �أدى �إلى تكوين
مناذج �أعمال مفتوحة تعتمد على تعاون كافة امل�شاركني.
وال ي�سعني يف النهاية �إال �أن �أمتنى لكم ولعائالتكم قراءة �شيقة ومفيدة
للدفعة اجلديدة من ملخ�صات مبادرة “كتاب يف دقائق”.

جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
1

كتاب في دقائق

هناك فجوة كبرية يف بع�ض املجتمعات بني مرحلتي الطفولة
والبلوغ ،وتعد طريقة ووقت االنتقال من املرحلة الأولى،
�إلى الثانية من �أكرث العوامل امل�ؤثرة يف �سعادتك والتن�شئة
ال�صحيحة لطفلك .ففي �أنحاء كثرية من العامل يجرب
الأطفال على القفز �إلى املرحلة الثانية قبل الأوان .وكثري ًا ما
ُ
يلعب دور الأب �أو الأم ب�سبب الظروف
ي�ضطر
الطفل �إلى �أن َ
فيفقد َّ
حظه من اللهو واملرح والتعلم يف مرحلة الطفولة.
ويف جمتمعات �أخرى انقلبت املوازين وبد�أنا ن�شاهد �أطفا ًال
وفتيان ًا ال يريدون �أن يكربوا �أو ين�ضجوا مطلق ًا ،لأن �آباءهم
يقومون بكل �شيء نيابة عنهم فيمنحونهم كل ما يحتاجونه
يغر�س يف الطفل �شعور ًا ب�أنه
من دون �أو قبل �أن يطلبوهَّ .
مما ُ
ي�ستحق كل �شيء و�أن جميع رغباته مجُ ابة ،الأمر الذي يدفعه
�إلى عدم حتمل �أعباء امل�س�ؤولية التي من �ش�أنها �أن جتعله
�شخ�ص ًا بالغ ًا وم�ستق ًال .ومثل هذا املُناخ يجعل تربية الأبناء؛
�أمر ًا �شاق ًا �أكرث من �أي وقت م�ضى.
اال�ستحقاق املفتعل هو �أف�ضل و�صف ل�سلوك الطفل الذي يعتقد
�أن بو�سعه احل�صول على كل ما يريد – �سواء برغبة منه �أو
َ
احل�صول على كل
حماكا ًة لزمالئه � -إذ ي�شعر ب�أن من حقه
�شيء الآن؛ من دون �أدنى مقابل �أو جهد من جانبه.
�أحيان ًا يتجاوز هذا ال�شعور فكرة احل�صول على الأ�شياء لي�شمل
ُ
الطفل �أنه ميتلك من
ال�سلوك وطريقة الت�صرف ،فيعتق ُد
القدرة ما ي�ؤهله لفعل �أي �شيء يريد وقتما و�أينما يريد ،ومن
دون مقابل.
�إال �أن “اال�ستحقاق املطلق” �سال ٌح ذو حدين �أو (فخ) يقع
كثري من �أطفالنا يف �شراكه .فمن ناحية يعتاد الأطفال
على التدليل والبالدة والغرور والك�سل .ومن ناحية �أخرى
ي�سلب منهم هذا ال�سالح كل ما يحتاجونه من دوافع وحوافز
وا�ستقاللية وابتكار وكربياء وم�س�ؤولية .بل ويحرمهم من
فر�ص ال�سعي بذاتهم لتحقيق احتياجاتهم ،وما يحققه ال�سعي
الإيجابي من �إح�سا�س بالر�ضا والقناعة .يدمر هذا النمط
احلياة الأ�سرية وي�ضع �أطفالنا على بداية طريق الف�شل.

كيف يت�شكل ال�شعور باال�ستحقاق؟
معظم من يتهمون �أبناءهم بالوقوع يف م�صيدة ال�شعور باال�ستحقاق يكونون
هم ال�سبب يف ذلك .نعم ،نحن الذين نغر�س يف �أبنائنا هذا ال�شعور الزائف
بالأهمية والأولوية.
ومثلما ع َّلمنا �أبناءنا كيف ي�أخذون ما ال ي�ستحقون علينا �أي�ض ًا �أن نعلمهم
كيف يتخل�صون من ال�شعور باال�ستحقاق املطلق ،ون�ستبدله مب�شاعر االهتمام
وااللتزام وحتمل امل�س�ؤولية .وهذا لي�س حتو ًال �سه ًال بالطبع لكنه ينطوي على
جتربة �إن�سانية ممتعة ونافعة ،جتربة ت�ستحق اجلهدَ والعناء نظر ًا لأثرها
البالغ يف حياة وم�ستقبل �أبنائنا.

“االمتالك” ومواجهة
“اال�ستحقاق”

عـد ال�شعو ُر باال�ستحقاق املطلق فخ ًا؟
ملاذا ُي ُّ
ال�شعور باال�ستحقاق هو بالفعل فخ يت�صيد الأطفال يف �سن مبكرة .هذا
الفخ ُيو ِّلد الكث َري من التبعات ال�سلبية مثل :كبت روح املبادرة والت�شجيع على
الأنانية وحمو ال�شعور الطبيعي وال�صحي باخلوف من النتائج والعقبات .بل
وي�ؤدي هذا ال�سلوك �إلى ال�شعور ب�أن العا َمل مدين لهم وعليه �أن ي�أتي لهم
بطعامهم اليومي مما يلغي االرتباط بني اجلهد واملكاف�أة ك�سبب ونتيجة.
ومن ال�سهل �أن نلقي باللوم على الثقافة املحيطة بنا .فنحن ُ
نعي�ش بالفعل يف
زمن زاخر بالإعالنات التي تروج لثقافة املتعة اللحظية والدفع امل�ؤجل .وكما
يغر�س املجتمع ال�شعور باال�ستحقاق داخلنا ،كذلك ينتقل هذا ال�شعور للأبناء
عن طريقنا .ونو�ضح فيما يلي �آلية عمل هذا الفخ يف بيوتنا فبد ًال مما ن�سميه
مننح �أبناءنا:
احلب والرعاية ف�إننا ُ
 uالتدليل والت�ساهل بد ًال من احلزم.
 uالدفع الفوري واملجاين بد ًال من امل�ؤجل وامل�ستحق.
 uالك�سل بد ًال من العمل.
 uالتبعية بد ًال من اال�ستقاللية.
 uاال�ستحقاق املزيف بد ًال من حتمل امل�س�ؤولية.
فنحن نحاول فر�ض �سيطرتنا على �أطفالنا ب�أن جنعلهم يف احتياج دائم لنا
ولدعمنا بد ًال من �أن مننحهم اال�ستقاللية والقدرة على “ك�سب”
احتياجاتهم الأ�سا�سية بجهودهم الذاتية .وبالتايل فنحن نغر�س فيهم قيم ًا
داعمة للتواكل والك�سل بد ًال من �أن نحثهم على ال َّك ِد والعمل.

ي�سعى كثري من الآباء جاهدين لتعليم
�أبنائهم تحَ ُّمل امل�س�ؤولية عن طريق
عبارات حمفزة مثل“ :لقد كربت
وعليك حتمل امل�س�ؤولية واملحافظة على
ما متتلكه من مقتنيات” .لكن االبن ال
ي�ستجيب .فالأبناء لن ي�شعروا بامتالكهم
لتلك املقتنيات لأنها بالن�سبة لهم هبات
ال مكت�سبات ،فال يبد أ� الأبناء يف حتمل
امل�س�ؤولية فع ً
ال �إال �إذا �شعروا بامتالكهم
لهذه الأ�شياء بعد بذل اجلهد والعرق.
ولذا ف�إن االمتالك امل�ستحق هو �أف�ضل
�سالح ملواجهة �أزمة اال�ستحقاق.
علينا �أن نركز ك�آباء على �إيجاد طرقٍ
ف َّعالة حتفز �شعور �أبنائنا بامتالك لعبهم
�أو نقودهم �أو �أهدافهم �أو درجاتهم
�أو اختياراتهم �أو �صحتهم �أو حتى
م�شكالتهم .فهذا ال�شعور ُيع ِّلم حتمل
امل�س�ؤولية كبديل لال�ستحقاق الناجت
عن التدليل� .أي �أن ال�شعور باالمتالك
هو ال�سبيل النت�شال الأطفال من فخ
اال�ستحقاق ،وحثهم على العمل لك�سب ما
يريدونه واالهتمام بحياتهم ثم ب�أدواتهم وهم
ُّ
يتخطون ال�صعاب ويجتازون العقبات.
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كيف نكت�سب ال�شعور باالمتالك؟
من ال�سهل علينا كبالغني �أن جنيب عن هذا ال�س�ؤال بعدما
تعلمنا كيف نك�سب الأ�شياء ومنتلكها ونقدرها بثالث طرق
ميثل العمل حمورها الرئي�س وهي:
�شيئ ما ،مي ِّكننا امتالكه يف
 uالعمل من �أجل احل�صول على ٍ
النهاية مثل :الأموال والأدوات.
أمر ما ،يجعلنا ن�شعر بتفردنا
 uالعمل من �أجل �إتقان � ٍ
وخ�صو�صيتنا مثل :املهارات والدرجات واالعتبارات.
أمر ما ،ير�سخ لدينا ال�شعور باالنتماء
 uالعمل من �أجل بناء � ٍ
مثل� :إقامة عالقات مع الآخرين� ،أو �سعينا لف�ض النزاعات
بينهم.
ميكن ا�ستخدام �أنواع العمل الثالثة ملنح �أبنائنا �شعور ًا
باالمتالكُ ،يخ ِّل�صهم من الوقوع يف �شرك اال�ستحقاق.

الطفل على التفكري امل�ستقل والتعبري عن �أفكاره على
امللأ.
 uلعبة �أوجه الت�شابه� :أعط الأطفال �شيئني
خمتلفني – هاتف ًا و�سلحفاة مث ًال  -واطلب منهم
البحث عن �أوجه الت�شابه بينهما (كالهما له �سطح
م�ستدير مث ًال) .تدرب هذه الفكرة ن�صف الدماغ
الأمين امل�س�ؤول عن االبتكار وت�ساعد الأطفال يف
التفكري على نحو خمتلف.
 uلعبة ال�سعادة واحلزن :يف�صح كل فرد عن �أ�سعد
و�أتع�س حلظة متر عليه على مدار اليوم.
 uلعبة ال�س�ؤال :اطرح مو�ضوع ًا واطلب من كل طفل
�أن يوجه �أ�صعب �س�ؤال مي�س املو�ضوع .ت�ساعد هذه
التجربة يف تغيري الآلية التي حت�صر دور الطفل يف
الإجابة عن الأ�سئلة ،ولي�س طرحها .وبالتايل ميكن
لهذه اللعبة �أن تخلق يف الطفل �شعور ًا بال�شغف
والف�ضول وحب التعلم.
وهكذا ميكنك �أن متنح �أبناءك �شعور ًا حقيقي ًا باالمتالك
واالنتماء وامل�ساواة بينه وبني اجلميع.

 bامتـــالك النقـــود

العادات الأ�سرية اجلماعية
هوية الطفل التي تتفوق على ذاته الفعلية ت�أتي من الأ�سرة� .إذ ي�ستطيع
الوالدان خلق ثقافة قوية من التوا�صل واالنتماء عرب العادات التي
ميار�سونها وال�سلوكيات التي ي�أتونها يف منازلهم� .إذ تنعم كل �أ�سرة
مبجموعة من العادات والتقاليد متار�سها يف �أوقات ومنا�سبات حمددة،
وب�أن�شطة ت�شكل جزء ًا رئي�سي ًا من العطالت والإجازات .فرغم �أن
العادات موجودة بالفعل ،يبقى على الآباء توظيفها على نحو م�س�ؤول،
والت�أكيد على االلتزام بها والإعالء من �ش�أنها يف نفو�س �أبنائهم.
وميكننا �أي�ض ًا تطوير هذه العادات وا�ستبدال بع�ضها ب�أخرى ذات معان
�أ�سمى  .وهذه بع�ض العادات املفيدة التي ميكن ممار�ستها يف نطاق
الأ�سرة:
 uلعبة احلوار :حيث يتحدث كل فرد من �أفراد الأ�سرة عن �أي
�شيء يريد ملدة دقيقة واحدة .وتفيد هذه العادة يف تطوير قدرات
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يعترب االقت�صاد – �إلى جانب القيم وال�شمائل – �أحد
�أهم الركائز التي ت�سهم يف جناح امل�ؤ�س�سات – مبا يف
ذلك امل�ؤ�س�سة الأ�سرية .فاالقت�صاد الأ�سري هو طريقة
َّ
منظمة لتقا�سم امل�س�ؤوليات ،ومكاف�أة التميز واملبادرات.
ي�ساعد هذا التفكري االقت�صادي يف حتديد هوية الأبناء،
وتر�سيخ ال�شعور بالقيمة واالنتماء .ومتتد �إيجابيات هذا
االقت�صاد �إلى ما هو �أبعد من ذلك لت�شمل :تعليم الأبناء
طرق الك�سب ،و�إعداد امليزانية واالدخار ،و�صرف النقود
بطرق حتول دون وقوعهم يف فخ اال�ستحقاق املطلق.
فهذا النوع من االقت�صاد املنزيل هو �صورة م�صغرة من
اقت�صاد ال�سوق ولكن ب�صيغة �أكرث انفتاح ًا وت�ساحم ًا.
ي�سمح االقت�صاد املنزيل للأبناء بك�سب النقود مقابل
امل�شاركة يف الأعمال وحتمل امل�س�ؤوليات املنزلية .وهنا
ي�شعر الأبناء بقيمتهم و�أهميتهم يف نطاق الأ�سرة؛
فيحققون “االمتالك” الفعلي لأموال ا�ستحقوها ب�أن
اكت�سبوها ،مقابل ما بذلوه من جهد .ومن ثم �صار من
حقهم �شراء بع�ض ما يريدون ،واختيار ما يحتاجون
والفرح مبا ميلكون .كما يتعلم الأبناء مفهوم الت�ضحية
الناجمة عن ت�أجيل �إ�شباع الرغبات فال يقعون يف ِ�شراك
َّ
امللذات.

التنفيـــذ
ي�ؤتي االقت�صاد الأ�سري �أُ ُك َله يف املرحلة االبتدائية والإعدادية،
�أي بني �سن ال�سابعة وبداية فرتة املراهقة .املهم �أال تتعجل تنفيذ
كل �شيء دفعة واحدة .متهل و�أنت ت�ضع خطة تربوية قائمة على
احلوار والت�سا�ؤالت والإجابات املقنعة .ا�ستخدم اخلطط التالية
والتي ميكنك تعديلها مبا يتنا�سب مع �أ�سرتك وظروفك:
� uأخرب ابنك �أنه قد كرب مبا يكفي لي�صبح ع�ضو ًا فاع ًال وم�شارك ًا
يف اقت�صاد الأ�سرة .دعه يدرك �أنه �سي�صبح ب�إمكانه
احل�صول على مال �أكرث من ذي قبل ،ولكن عليه �أن يك�سبه
بنف�سه ويجتهد من �أجله� .أ�س�س له م�صروف ًا �أ�سري ًا وافتح
له ح�ساب ًا خا�ص ًا به ،ووفر له دفرت �شيكات بحيث ي�ستطيع
ال�سحب والإيداع من ح�سابه بكتابة �شيك يف كل مرة .عرب له
�شيكات وح�ساب ًا
عن �سعادتك له وفخرك به لأنه امتلك دفرت
ٍ
م�صرفي ًا مثلك متام ًا.
� uأخربه �أن بع�ض املال املكت�سب هو مقابل القيام ببع�ض الأعمال
وحتمل �أعباء امل�س�ؤوليات املنزلية ،و�أن هناك مهمات يجب
�أدا�ؤها لت�سيري دورة احلياة الأ�سرية .اكتب قائمة بجميع
املهمات املنزلية ال�ضرورية مبا يف ذلك تنظيف الغرف وتنظيم
غرف املالب�س و�إعداد الوجبات وغ�سل الأطباق وغريها.
 uا�س�أل ابنك عن الطرق التي ميكنه من خاللها حت�صيل املزيد
من النقود لإ�ضافتها �إلى ح�سابه ال�شخ�صي كي حتفزه نحو
مزيد من الإجناز .دعه يدرك �أن هذه النقود هي بديل
للم�صروف الذي كنت متنحه له؛ و�أن هذا النظام �أكرث ن�ضج ًا
ومالءمة ملرحلته العمرية .و�أكد له �أنه �سيحظى باملزيد من
املال من خالل امل�شاركة ،حتى يت�س َّنى له �شراء لعبه ومالب�سه
و�ألعاب الفيديو وغريها من “ممتلكاته” اخلا�صة.

 uع ِّلق يف غرفته لوحة لت�سجيل النقاط و�أخربه �أنه
�سيح�صل على  4نقاط يف كل يوم من �أيام العمل
وجمموع هذه النقاط �سيرتجم يف نهاية الأ�سبوع
�إلى املبلغ الذي �سيح�صل عليه .فهو ي�ستحق النقطة
الأولى  -ولن�سمها مث ًال “نقطة الن�شاط”  -عندما
ي�ستيقظ من نومه يف املوعد املحدد وي�ستعد للذهاب
للمدر�سة ويرتدي مالب�سه ويعد �إفطاره مبفرده.
ومتثل النقطة الثانية “نقطة الواجب املدر�سي”
وي�ستحقها بعدما يعود من املدر�سة وي�ؤدي واجبه �أو
ينتهي من در�س املو�سيقى �أو التمرينات الريا�ضية.
�أما النقطة الثالثة فهي “نقطة النظافة” وي�ستحقها
بعدما ينظف غرفته �أو حديقة املنزل �أو يعيد الكتب
�إلى �أماكنا يف املكتبة .بينما متثل النقطة الرابعة
“نقطة النوم ”،ويح�صل عليها عندما يخلد �إلى
النوم مبكر ًا بعد تنظيف �أ�سنانه و�إعداد حقيبة
املدر�سة لليوم التايل.

تدابري وحماذير..
توجه تركيز �أبنائك على املال بطريقة مادية بحتة
 uال ِّ
فيتحولون �إلى مرتزقة فال يقدمون على عمل �إال
مبقابل في�صبح ردهم على كل ما تطلبه منهم “كم
�ستدفع مقابل هذا؟” ا�شرح لهم �أن “نظام الأ�سرة
املايل” ينطبق على عدد حمدود من امل�س�ؤوليات التي
ال تتجاوز الإطار املنزيل و�أن الهدف منه يف املقام
الأول هو متكينهم من احل�صول على م�صاريفهم
اخلا�صة وتلبية احتياجاتهم ب�شكل م�ستقل .وت�أكد من
�إدراكهم �أن احل�صول على هذه النقود ال ينطبق على
�أي �شيء مل يرد يف “لوحة ت�سجيل النقاط” ،و�أنهم
لن ي�أخذوا ما ًال مقابل الكثري من الأعمال اليومية
الإ�ضافية .ثم �أكد لهم �أن هذا النظام �سيمكنهم يف
النهاية من تدبر �أمورهم املالية بعدما يغادرون بيت
الأ�سرة ليواجهوا العامل اخلارجي.
� uأكد لهم �أي�ض ًا �أن احل�صول على املال لي�س هو الهدف
الأ�سا�سي من وراء القيام باملهام الواردة يف القائمة.
فنحن نقوم بواجباتنا لكي نتعلم ونح�صل على درجات
مرتفعة ونت�أهل لدخول اجلامعة فنرتك ب�صمتنا التي
تخ�صنا دون غرينا يف هذ العامل .كما �أننا ِّ
ننظف
املنزل لأننا �شركاء فيه.
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� uإذا اعتاد الأطفال على �إنفاق كل ما يح�صلون عليه فور ًا،
وال يبقون منه �شيئ ًا ،فال حتاول �إنقاذ املوقف عندما
يحتاجون لنقود عند اخلروج مع �أ�صدقائهم .دعهم
يدركون خط�أهم ويتعلمون منه كي يتعلموا كيف يعدون
ميزانية �صارمة حتول دون تعر�ضهم لهذا املوقف مرة
�أخرى.
� uأ�شد بال�سلوك الإيجابي وال تتوقف كثري ًا �أمام ال�سلوك
ال�سلبي .ف�إذا كان لديك طفالن ،وح�صل �أحدهما على
 19نقطة من النقاط الع�شرين يف �أحد الأ�سابيع بينما
توجه تركيزك �إلى
ح�صل الآخر على  3نقاط فقط؛ ال ِّ
الطفل الثاين ومتطره بعبارات مثل “متى �ست�صبح مثل
وجه
�أخيك؟ انظر �إلى درجاته وبراعته” وبد ًال من ذلك ِّ
الثناء �إلى الطفل الأول وا�ضع ًا باعتبارك �أن االقت�صاد
الأ�سري قوامه الثواب ولي�س العقاب.

الت�أثري فيهم لتجعلهم يعتنقون قيم ًا تظن �أنها وحدها هي
ال�صحيحة واملثالية ،فلن يكون النجاح حليفك وال حليفهم
لأنهم يف نهاية الأمر �سيعي�شون يف زمن غري زمنك،
ويواجهون متغريات وم�شكالت مل تواجهها ومل تختربها.
قيمي وفق ر�ؤيتهم
بل عليك �أن ت�ساعدهم يف حتديد ن�سق ّ
اخلا�صة ،ولكن مبا يتوافق ويتطابق مع قيم جمتمعهم
الأكرب الذي ُي�ش ِّكـل �أي�ضا �أ�سرتهم الكربى.
ميكنك تر�سيخ قيم الف�ضيلة يف نفو�س �أبنائك من خالل
ممار�سة طريفة وب�سيطة ،تقوم على تخ�صي�ص قيمة واحدة
لكل �شهر من �شهور ال�سنة ميار�سها ويطبقها مع ًا ،جميع
�أفراد الأ�سرة خالل ذلك ال�شهر .ميكنك مث ًال اختيار قيمة
“الإخال�ص” ل�شهر يناير ،وقيمة “احلب” ل�شهر مار�س ،و
“العدل والرحمة” ل�شهر يوليو ،و “الوفاء” ل�شهر �أكتوبر ،و
“االلتزام” ل�شهر دي�سمرب وهكذا .بالرتكيز على كل واحدة
من هذه القيم ل�شهر كامل ،ي�ستوعب الأبناء املعنى واملغزى
اجلوهري لهذه القيمة ،في�سهل عليهم تبنيها وتطبيقها .بل
�إن بع�ض العائالت تعمد �إلى كتابة القيمة اخلا�صة بال�شهر
على لوحة يف املطبخ �أو غرفة املعي�شة ،بحيث ي�ستطيع
الأطفال ال�صغار التعرف على الكلمة وا�ستخدامها �إلى
جانب الكلمات الأخرى التي تعلموها .ويتع َّمق ا�ستيعاب
و“امتالك” الأبناء لهذه القيم كلما حر�ص الآباء على �شرح
معانيها ومزاياها متى �أتيحت لهم الفر�صة.

 bامتالك القيم
القيم هي املرياث احلقيقي الذي يتمنى غالبية الآباء
لي�صبح
والأمهات �أن يرتكوه لأبنائهم .فنحن ن�سعى جميع ًا
َ
�شخ�صيات م�ستقل ًة وم�ؤثر ًة ،و�أن يكونوا قادرين
�أبنا�ؤنا
ٍ
على حماية �أنف�سهم وفق منظومة من القيم الرا�سخة
ملواجهة الثقافة اال�ستهالكية وال�ضغوط التي يتعر�ضون لها
كل يوم .وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أهمية �أن متنح �أبناءك
احلق يف اختيار وتبني قيمهم اخلا�صة .ف�إذا �أجربتهم على
مواجهة احلياة عرب منظومة قيمك ال�شخ�صية� ،أو حاولت
5
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القــدوة ..قـــوة
كلنا نعرف القوة التي تتمتع بها القدوة وقدرتها على الت�أثري يف
النفو�س والقلوب .وكما تقول احلكمة ال�شهرية“ :العربة يف
الأفعال ال يف الأقوال ”.فكيف لك �أن حتث ابنك على تبني قيمة
ال�صدق يف الوقت الذي تطلب منه �أن ينكر وجودك يف املنزل حني
يت�صل بك �أحدهم! عليك بداية �أن تت َّبنى وتعي�ش تلك ال�سلوكيات
التي تعك�س القيم الفا�ضلة قبل �أن تطالب ابنك بها لتكون مثا ًال
ُيحتذى يف امل�صداقية.

وال يقت�صر تعليم القيم على تقدمي القدوة فح�سب و�إمنا الأهم هو �أن تلفت انتباه طفلك �إليها كلما �سنحت الفر�صة .عليك �أن تربز مكانة كل
قيمة وما ينتج عنها من م�شاعر �إيجابية بالقول والفعل .ففي ال�شهر املخ�ص�ص لقيمة “االحرتام” ميكن �أن تن ِّوه قائ ًال“ :علينا احرتام هذا
الرجل الب�سيط ،فهو يكافح ويعمل بجد يف ت�شذيب �أ�شجار احلديقة العامة”؛ �أو“من املهم �أن احرتم ج�سدي ،و�أمتنع عن تناول الطعام قبل
�أن �أخلد �إلى النوم”.

�أن نعمل ون�س�أل كيف ميكننا م�ساعدة �أبنائنا .يف
البداية يجب �أن نعرف ما يدور يف حياة �أطفالنا.
فوعي الآباء مبا يفعل الأبناء ومع من ومبا ي�شاهدونه
�أو يلعبونه �أمور يف غاية الأهمية ،و�شروط ال غنى
عنها لت�صحيح م�سارهم وحمايتهم .و�إلى جانب وعي
الآباء مبا يفكر فيه الأبناء وما يفعلونه ،عليهم �أي�ض ًا
والتوج�س
ابتكار �آليات ت�ساعدهم يف توقع املخاطر،
ُّ
من الإغراءات التي تقابلهم ،وحتديد قدرتهم على
االختيار .ون�ستعر�ض هنا �آليتني مت ِّكنان الآباء من
تعميق وعي الأبناء بقدرتهم على امتالك اخليار
واتخاذ القرار:

 bامتالك القرارات
يتخذ الأ�شخا�ص البالغون قراراتهم بعد قليل من التفكري ،وبعد �شيء
من التمحي�ص ،واملفا�ضلة بني البدائل .و�أحيانا بعد درا�سة تبعات القرار
وتكاليفه وو�ضعها يف احل�سبان قبل التنفيذ� .أما ال�صغار فال يتخذون
قراراتهم بهذه الطريقة .فهم يختارون ويقررون بطرق افرتا�ضية وعفوية؛
فيقدمون على فعل الأ�شياء لأنهم يريدون فعلها �أو تقليد ًا للآخرين .لكن
التفكري يف التبعات واملفا�ضلة بني البدائل ثم االختيار هي م�صدر ال�شعور
مننح �أطفا َلنا �شعور ًا بامتالك القرار ف�سنجدهم
بامتالك القرار .فعندما ُ
قادرين على اتخاذ قرارات �أكرث ن�ضج ٌا ،و�سيكونون �أكرث حتم ًال للم�س�ؤولية.

تعميق الوعي

u

كلما تعر�ض الطفل لنماذج ونتائج قرارات حمبطة،
ازدادت احتماالت اتخاذه لقرارات �سيئة تتجان�س
مع قرارات املحيطني به .ومع تع ُّدد وكثافة و�ضغوط
و�سائل التوا�صل املتاحة اليوم يتعر�ض الأطفال ملزيد
من اخليارات والقرارات ال�سيئة .ف�سماعات الر�أ�س،
و�شا�شات احلوا�سب اللوحية ،والهواتف الذكية ،هي
نوافذهم على العامل .وامل�شاهري من النجوم  -على
تباينهم – هم قدوتهم يف احلياة .وعلينا ك�آباء

تتطلب هذه اللعبة بطاقتني �صغريتني لكل جولة وهي
تالئم الأطفال يف �سن ال�ساد�سة �أو ال�سابعة .يف كل
جولة ا�سرد ق�صة خمت�صرة واكتب على الوجه العلوي
للبطاقتني خيارين خمتلفني ،وتبعات كل منهما على
املدى القريب .ثم اكتب على الوجه الآخر للبطاقتني
التبعات بعيدة املدى لكال اخليارين .فقد تكون
الق�صة كالتايل“ :قرر معلمك �أن يعقد اختبار ًا
مفاجئ ًا يف اللغة ومل تكن م�ستعد ًا لالختبار ”.اكتب

لعبة النتائج:
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على �إحدى البطاقتني�“ :س�أغ�ش يف االختبار لأح�صل على درجة عالية” ،وعلى البطاقة الثانية“ :لن �أغ�ش حتى لو مل �أجنح يف
االختبار” .ثم اكتب التبعات بعيدة املدى للخيارين على الوجه ال�سفلي للبطاقتني ،هكذا“ :يف االختبار القادم لن �أ�ستعد �أي�ض ًا،
و�س�أوا�صل الغ�ش” ،ويف الثانية�“ :س�أدر�س و�أ�ستعد �أو ًال ب�أول ،و�أطور مهاراتي اللغوية ”.جهز هذه البطاقات بطريقتك اخلا�صة
لتالئم املواقف التي قد يتعر�ض لها �أبنا�ؤك ،ولت�شمل كل �شيء مثل :التعاطف مع الأطفال الآخرين ،والتنب�ؤ باملخاطر التي قد
تواجههم واحرتام الكبار .وبينما �أنت ت�سرد الق�صة احر�ص على ترديد بع�ض املفردات مثل“ :قرار” و“نتائج” مع تو�ضيح
معناها .وال تن�س املفردات التي تعرب عن االمتالك مثل “قرارك اخلا�ص”.

u

لعبة القرار امل�سبق:

مبجرد �أن ي�صل الأطفال �إلى �سن احلادية
ع�شرة ميكنك البدء يف جتربة �شيء �أكرب و�أ�شمل
من لعبة النتائج .ت�ستطيع منح طفلك مفكرة
يومية يخ�ص�ص ال�صفحة الأخرية منها لت�سجيل
“القرارات التي اتخذها م�سبق ًا” .ا�س�أله عما �إذا
كان ي�ستطيع التفكري يف بع�ض القرارات التي ميكنه
يحن وقت تنفيذها
�أن يتخذها الآن ،حتى و�إن مل ِ
وجه له بع�ض الأ�سئلة مثل“ :هل ميكنك
بعدِّ .
حتديد الكلية التي �ستلتحق بها والوظيفة التي
و�ضح له �أن غالبية القرارات اخلاطئة
تف�ضلها؟” ِّ
تنتج عن عدم التفكري والتخطيط امل�سبق ،و�أن
التفكري يف القرار والبدائل املتاحة الآن �أف�ضل من
انتظار اللحظات احلرجة التي ي�صعب فيها اتخاذ
القرار الأ�صوب .وبعد �أن يد ِّون قرارته اخلا�صة
يف املفكرة ،اطلب منه �أن ُيذَّ يلها بتاريخ التدوين
وتوقيعه اخلا�ص لي�ضفي عليها مل�سة جادة وواقعية.
تحُ قِّق هذه الطريقة جناح ًا مبهر ًا يف تر�سيخ
م�شاعر امتالك القرار يف نفو�س الأبناء.
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املراحل العمرية ال�سبع
بالن�سبة للأطفال يف ال�صفوف الأخرية من املرحلة االبتدائية
واملرحلة الإعدادية هناك طريقة جيدة تدفعهم �إلى جتربة مترين
اتخاذ القرارات امل�سبقة ،وهي تق�سيم عمر الإن�سان �إلى �سبع
مراحل .وميكن �إدارة احلوار من خالل �سل�سلة من الت�سا�ؤالت
كما يلي“ :هل تعلم يا بني ما هو متو�سط عمر الإن�سان يف جيلك؟
ق�سمنا متو�سط
يف احلقيقة قد يبلغ � 84سنة .والآن ماذا لو َّ
هذا العمر االفرتا�ضي �إلى �سبع مراحل؟ فكم �سنة �ستت�ألف كل
مرحلة؟”
االبن�“ :أظن �أنها � 12سنة”
“�إذن يت�ألف عمرك من �سبعة �أجزاء يتكون كل منها من اثني
ع�شر عام ًا .هل فهمت ق�صدي؟ والآن :يف �أي مرحلة من
مراحل عمرك ال�سبع �ستتخذ �أهم القرارات يف حياتك؟”
يدرك الطفل �سريع ًا �أن املرحلة الثانية من عمره �أي املرحلة التي
يعي�شها الآن بالفعل �أو املرحلة التي �سيدخلها قريب ًا هي املرحلة التي
�سيتخذ خاللها �أ�صعب و�أهم قرارات حياته كاخليارات املتعلقة
بالدرا�سة والتخ�ص�ص واملهنة والأ�صدقاء�...إلخ .وهكذا ميكن �أن
يكون تق�سيم العمر �إلى �شرائح �أو مراحل بهذه الطريقة ،دافع ًا
حمفز ًا للأبناء للتفكري بجدية يف كل القرارات التي �سيتخذونها
م�ستقب ً
ال.

العالقات ..هدف يف حد ذاته

 bامتالك الأهداف
يحددها لنا الآخرون ال ت ؤ� ِّثر يف
نعرف جميع ًا �أن الأهداف التي ِّ
رغباتنا الفعلية �إال قلي ً
ال مما يجعل حتفيزها لنا �ضعيف ًا .ولكي
إيجابي يف حياة �أبنائنا ال بد و�أن ي�ضعوها
ري �
يكون للأهداف ت�أث ٌ
ٌ
ب�أنف�سهم بينما يقدم لهم الآباء الدعم الالزم .ومبالحظة وحتليل
جهود الآباء املتعلقة مب�ساعدة الأبناء يف امتالك �أهدافهم نر�صد
الأ�س�س الأربعة التالية:
املثال� :شارك بع�ض �أهدافك اخلا�صة مع طفلك .اكتب قائمة
بالأهداف على لوحة مرئية وا�شرح �أهميتها .حاول تنفيذ هذه
اخلطوة ب�شيء من الإثارة واحليوية.
التوقيت :ال بد من و�ضع جدول زمني منا�سب للأهداف كي
تنطوي على التحفيز الالزم .وبالن�سبة للأبناء يف هذه املرحلة
العمرية ف�إن �أف�ضل فرتة للأهداف بعيدة املدى هي العام الدرا�سي،
فهو طويل مبا يكفي لتق�سيمه �إلى مراحل ،ولتحقيق �أهداف ق�صرية
املدى ت�ؤدي يف النهاية �إلى حتقيق الأهداف بعيدة املدى وهو �أي�ض ًا
فرتة ق�صرية ن�سبي ًا ِّ
متكن الأطفال من حتقيق �إجنازات ملمو�سة،
واحل�صول على املكاف�آت والتقدير.
اللوحات :قد يكون لوجود لوحة كبرية ومرئية يف مكان بارز يف
حجرة الطفل �أث ٌر مذه ٌل يف �إدراك الطفل لأهدافه التي و�ضعها
وعليه �أن ِّ
يركز عليها.

تتمتع الأهداف اخلا�صة بالعالقات الإن�سانية
بقوة ودافعية ومعانٍ يعجز عن �إدراكها كثريون
ممن يهتمون بتحديد الأهداف .فعلى العك�س من
الأهداف الأخرى التي تقا�س بحجم الإجنازات
تركز �أهداف العالقات على حت�سني وتعميق عالقة
بعينها مع �صديق �أو زميل �أو قريب .ونظر ًا لأن هذا
النوع من الأهداف يحتاج �إلى �إعمال اخليال فلن
جتد من يقوم به �أف�ضل من الأطفال .ولكن عو�ض ًا
عن ا�ستخدام لوحة كمية تر�صد م�ؤ�شرات التقدم
نحو الهدف ت�ستخدم �أهداف العالقات مقيا�س ًا
جديد ًا يعتمد ب�شكل رئي�س على “اللغة الو�صفية”؛
حيث يكتب الطفل و�صف ًا خمت�صر ًا لنوع و�شكل
العالقة التي يود �أن تربطه ب�شخ�ص ما بعد خم�س
إيجابي يف
�سنوات من الآن .قد يكون للفكرة �أث ٌر � ٌ
تعميق التوا�صل ومتتني الروابط الأ�سرية .يف عام
 2010كتبت طفلة �صغرية هدف ًا لتح�سني عالقتها
ب�أخيها الأكرب فقالت“ :ها قد و�صلنا عام 2015
وقد بلغت من العمر  14عام ًا وبلغ �أخي  16عام ًا.
فكم نحن �سعداء بوجودنا مع ًا يعتني �أخي بي كثري ًا
وي�ساعدين يف اختيار املواد الدرا�سية و�أنا �أ�ساعده
يف مادة الريا�ضيات .ال يخفي �أحدنا �سر ًا عن
الآخر ولذلك يثق حق ًا كل منا بالآخر” .و�سواء
حتقق هذا الو�صف �أم ال ،فعلى الأقل �سيكون له �أثر
ملمو�س يف ر�ؤية الطفلني بع�ضهما لبع�ض و�سيبذل
كل منهما ق�صارى جهده ليحول اخليال �إلى واقع.

الفئات :ناق�ش طفلك يف الفئات التي ميكن تق�سيم �أهدافه
وفق ًا لها .قد تختلف الفئات ما بني الأهداف “الدرا�سية”
و“ال�شخ�صية” و“العالقات الإن�سانية” ،وهكذا .امنحهم فر�صة
اختيار م�سم َّيات خا�صة ومم َّيزة لأهدافهم .ت�ساعد كتابة الأهداف
على اللوحات يف تكثيف تركيز الأبناء عليها طوال الوقت .ويربز
دور الآباء يف هذه احلالة يف التحلي بال�صرب .ف�إذا كان رد فعل
طفلك الوحيد عندما تقدم له لوحة الأهداف هو اجللو�س �أمامها
حمملق ًا فيها فال ب�أ�س يف ذلك فهو يفكر قلي ً
ال يف �أهدافه .حتدث
معه مبزيد من احلما�س عن �أهدافه ثم عاود ال َك َّرة.
كتاب في دقائق
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b

امتالك الت َّعـلُم

متتّد قيمة امتالك الت َّعـ ُلم �إلى ما هو �أبعد من
الدرجات وال�شهادات لت�شمل حتفيز الأبناء على
حب التعلم باعتباره عملية الكت�شاف الذات
والتعمق يف القدرات واملواهب ال�شخ�صية بهدف
بناء الهوية واختيار التخ�ص�ص وجمال العمل.
وهنا يربز دور الآباء يف خلق �شعور باالنتماء
واالمتالك بني الأبناء وقدراتهم ومهاراتهم
و�آدائهم الأكادميي .وميكن ا�ستخدام مواطن
االمتالك التي ذكرناها �آنف ًا كمداخل لرت�سيخ
مفهوم امتالك التعلم كما يلي:

u

القيم:

يف �إطار ن�سق “القيمة ال�شهرية” ال�سابق �شرحها هناك قيم تطرح فر�ص ًا كثرية ترتبط بالتعليم.
 يف ال�شهر املخ�ص�ص لقيمة االحرتام اهتم �أكرث باحرتام املعلمني وامل�ؤ�س�سة التعليمية ككل. يف ال�شهر املخ�ص�ص لقيمة االن�ضباط التزم ب�أداء الواجب املدر�سي �أو ًال.جرب �أن تكون حمب ًا للتعلم.
 -يف ال�شهر املخ�ص�ص لقيمة احلب ِّ

u

القرارات:

�ستتعلق بع�ض قرارات طفلك املتَّخذة
م�سبق ًا ب�إنهاء املدر�سة الثانوية ورمبا
يرتبط هدف �آخر بالتخرج من
اجلامعة .كل قرار يتخذه الطفل
فيما يتعلق بالتعليم ي�ساعده يف
مزيد من ال�شعور بامتالك تعليمه
وم�ستقبله .بالن�سبة للأطفال ال�صغار
احر�ص على ارتباط خيارات “لعبة
النتائج” باملوقف التعليمي احلايل �أو
بالتحديات التي تواجههم الآن.
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 uالأهداف:
يجب �أن يكون التعليم املدر�سي والأكادميي واحد ًا من ثالث فئات
على لوحة �أهداف الطفل .يف الواقع قد يكون حتديد الأهداف
التعليمية �أكرث الطرق و�ضوح ًا يف تنمية �شعور الطفل بامتالكه
لتعليمه .فعندما ي�ضع الأطفال �أهدافهم للعام الدرا�سي والف�صل
الدرا�سي والأهداف الأكادميية ال�شهرية والأ�سبوعية ف�إنهم
ِّ
خا�صية التحفيز الذاتي ،ومن ثم يبد�أون يف تنظيم
يوظفون ِّ
درا�ستهم وتطوير �أنف�سهم لي�صبحوا طالب ًا �أك َ
رث جناح ًا والتزام ًا.
ميكنك �أي�ض ًا مناق�ش ُة جتربتك التعليمية اخلا�صة مع �أبنائك،
وال�صعوبات التي تك َّبدتها ب�سبب �ضعف الإمكانات �آنذاك .فمن
تلهم �أبناءك ما يرغبون فيه وما يرغبون
�ش�أن تلك املناق�شة �أن َ
عنه وجتنُّبهم للأخطاء التي وقعت �أنت فيها.

ما بعد االمتالك
التحكم يف كل ما ومن
كثري ًا ما نحاول نحن الكبار
َ
حولنا �إال �أن هذا الطموح يتحطم على �صخرة
�أغلى ما منلك ومن نحب “�أبنائنا” .فالأبناء
لي�سوا “ملك ًا” لنا ولكننا نتحمل م�س�ؤولية قيادتهم
يف م�سارات احلياة .تلك امل�س�ؤولية هي ما يدفعنا
ملنحهم الرعاية واحلماية واحلب واحلنان والأمان.
هذه امل�س�ؤولية ال ينبغي �أن تتوقف عند جيلنا فح�سب
بل علينا �أن نورثها لأبنائنا عرب تر�سيخ م�شاعر
االمتالك الإيجابي بكل �صوره و�أمناطه .فاالمتالك
هو �أق�صر الطرق �إلى امل�س�ؤولية لأنه يو ِّلد فيهم
م�شاعر الفخر وال�سعادة مع ِّ
كل قيمة يكت�سبونها ،ومع
تقدم ُيحرزونه ،ومع ِّ
ِّ
كل هدف يحققونه .وينبغي
كل ٍ
َ
االمتالك لي�س هدفًا يف
دائما �أن نذَّ كِ ر �أبناءنا �أن
ذاته ،و�إمنا هو �أ�سلوب حياة ِّ
ميكنهم من ر�سم مالمح
حياتهم يف ال�صغر لينعموا بها يف الكرب.
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“ تتمثل مهمتنا ك�آباء يف خلق
ثقافة �أ� َّ
سرية َّ
قوية ت َُّخل�ص �أبناءنا
ُـمت ِـن قدرا ِتهم
من االتكالية وت َّ
قيمهم وقرارا ِتهم ،و ِّ
و َ
متكنُ هم عندما
ِّ
ي�شبون عن الط ِ
لوع ِي
وق من ا ْ
ب�أه ِ
مية املبادرةِ وحتَ ُّمل امل�س�ؤولية”

ريتشارد آيري

