ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

1

ثوان...
في
ٍ
يج�سد قدر ًة عظيمة ال
� َّإن
َ
اكت�شاف مكامن الذات لديناِّ ،
يدرك قيمتها الكثريون ،فهي جتعلنا ننطلق نحو حتقيق
الإجنازات التي كنا نحلم بها ،كما �أنها الطريق الأ�سرع
الذي يو�صلنا �إلى بناء عالقات ناجحة و�صحية مع كل من
حولنا وخا�صة �أطفالنا .ومن املهم �أن ندرك �أن اكت�شاف
الذات �أمر حيوي جد ًا للجميع يف ع�صرنا احلايل ،حتى ن�ستطيع مواكبة التطور العلمي
ال�سريع من خالل القدرات التي منتلكها .وال�شك �أن اكت�شاف الذات والقدرات الكامنة
التي ميتلكها كل فرد لي�س بالأمر ال�سهل لكنه مع قليل من اجلهد ميكن حتقيقها ،عرب عدة
�صفات يجب �أن نتحلى بها وهي :الثقة بالنف�س ،والتخطيط وال�صرب ،والتعليم واال�ستمتاع
مبا نقوم به ،وعند حتقيق كل هذه الأمور �سنكون قادرين بكل ت�أكيد على الإدارة ال�صحيحة
لذاتنا ملا فيه تطورنا وجناحنا يف كافة املجاالت.
ويف �إطار حر�ص م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم على امل�ساهمة يف ن�شر املعرفة يف
خمتلف زوايا حياتنا ،ن�ضع بني �أيديكم اليوم جمموعة جديدة من ملخ�صات لأحدث و�أهم
الكتب العاملية ،والتي ت�سلط ال�ضوء على مو�ضوعات مت�س ذواتنا جميع ًا منها� ،أ�ساليب
اكت�شاف مواطن القوة ،وطرق تنمية ح�س الوعي لدى الوالدين� ،إلى جانب مو�ضوع ت�أ�سي�س
الهوية التناف�سية للدول واملدن.
ومن خالل كتاب «اكت�شف موطن قوتك ،كيف تعرف مواهبك وميولك وتغري حياتك»
للكاتبني كني روبن�سون ولو �أرونيكا� ،سنتعرف �إلى كيفية اكت�شاف نقاط القوة لدينا ب�شكل
�سيوفر لنا �شعور اال�ستمتاع بحياتنا ومبا ن�ؤديه من عمل .ويو�ضح الكاتبان �أن دوافع بحثنا
عن نقاط القوة تكمن يف �سبب �شخ�صي ندرك من خالله ما ن�ستطيع القيام به ،و�سبب
اجتماعي يوفر لنا الهدف يف حياتنا وبالتايل نكون يف من�أى عن الوقوع يف م�شاكل البطالة
�أو عدم االن�سجام مع نظام التعليم على �سبيل املثال� .أما ال�سبب الثالث فهو اقت�صادي لأنه
�سيتيح للفرد القدرة على اال�ستقرا ر يف الوظيفة �أو العالقات.
نغي �أنف�سنا ُونكِّن �أطفالنا» للكاتبة
ويقدم كتاب «تنمية ح�س الوعي لدى الوالدين ،كيف ِّ
�شيفايل تي �سباري و�صفة متكاملة للأهل للرتبية الناجحة للأبناء ،ب�شكل ي�ضمن �أن
يعي�شوا حياتهم وفق ًا ل�شخ�صياتهم املتفردة ولي�س انعكا�س ًا ل�شخ�صيات الوالدين .كما
ت�ؤكد الكاتبة على قدرة الأبناء يف �إيقاظ القوى الكامنة لدى الأهل ،يف حال مراعاة عدة
نقاط �أهمها حترير الأطفال من ال�شروط واملوافقات ،والتخل�ص من الأنا واال�ستفادة من
الدرو�س التي يقدمها الأطفال للآباء .وت�سلط الكاتبة ال�ضوء �أي�ض ًا على الدور املتفرد الذي
تقوم به الأم يف عملية الرتبية ،بالإ�ضافة �إلى �أهمية مفهوم تقدير الذات داخل الأ�سرة
والتوا�صل مع الأطفال بكافة اجلوارح .
و�سوف نكت�شف مع ًا �آليات الت�سويق ال�صحيحة لكل دولة من خالل كتاب «الهوية التناف�سية،
كيف تدير الأمم واملدن �شخ�صيتها وت�ضع ب�صمتها» للكاتب �ساميون �آنهولت ،الذي يو�ضح
يف كتابه �أنه وب�سبب العوملة �أ�صبح العامل عبارة عن ٍ
�سوق واحدة ،مما ُي َح ِّتم على كل دولة
�أن تتناف�س مع الآخرين �إذا �أرادت �أن حتظى بن�صيب من امل�ستثمرين وامل�ستهلكني .لذا من
املهم �أن حتاول كل دولة اكت�شاف ال�صورة الذهنية املوجودة عنها مع تطوير ا�سرتاتيجية
لإدارة تلك ال�صورة وحت�سينها .ويرى الكاتب �أن الهوية التناف�سية تن�ش�أ من خالل �ست
قنوات وهي :الدعاية ال�سياحية والعالمات التجارية امل�صدرة والقرارات ال�سيا�سية
واالهتمام بالأعمال� ،إلى جانب التبادل التجاري والثقايف ومواطني الدولة �أنف�سهم ،لذا
تت�سم الهوية التناف�سية ب�أنها �إبداعية وقابلة للتبني ووا�ضحة وتلقائية.
كانت تلك ملحات �سريعة عن املجموعة اجلديدة مللخ�صات مبادرة «كتاب يف دقائق» ،والتي
ٍ
ومعلومات جديد ٍة ،و�أن ُت�سهم يف ر�سم طريق النجاح
مبعارف
نتمنى �أن ُت َز ِّو َد اجلمي َع
َ
للجميع يف جوانب حياتهم اليومية كافةً.
جمال بن حويرب
العضو المنتدب لمؤ سسة محمد بن راشد آل مكتوم
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يل و�أ ٌّم مثالية وال طف ٌل مثا ٌّ
لي�س هناك � ٌأب مثا ٌّ
يل لأنَّه ال يوجد
�إن�سا ٌن مثايلٌّ .و�إذا ما �سلَّمنا بهذه احلقيقة ت�صبح عمل َّية
تربيتنا لأبنائنا رحل ًة طويل ًة وزاخر ًة بالتحديات والدرو�س
التي علينا كوالدين �أن ن�ستثمرها يف تطوير �شخ�ص َّياتنا من
ناحية ،ومت ِكني �أطفالنا من ناحية �أخرى .وبهذه النظرة
الأبويــة الإيجاب َّية لن نتمكَّن فقط من االعرتاف بنقاط
�ضعفنا ،بل وميكننا �أن نح ِّولَها �إلى � ٍ
أدوات ف َّعالة للتغيري
وتنمية ِ
احل�س الأبوي والإن�ساين يف داخلنا.

�أنت تر ِّبي �إن�سان ًا له ب�صمته اخلا�صة

نتع َّر�ض ونحن ُنار�س �أدوا َرنا كوالدين للعديد من املواقف
التي تتعار�ض فيها �أفكارنا مع عواطفنا الأمر الذي يجع ُلنا،
حبل م�شدود� ،إذ ميكن
ونحن نر ِّبي �أبنا َءنا ،ن�س ُري على ٍ
يوهن قدرات الطفل ،وميكن
خاط ٍئ
ٍ
واحد �أن ِ
لت�ص ُّرف ِ
للت�ص ُّرف ال�صحيح �أن ي�سمو ب�شخ�ص َّيته ويرتقي بقدراته.
خميون يف ِّ
كل حلظة بني �أن نكون ُعن�صر ًا فاع ًال يف
فنحن َّ
حياة �أبنائنا� ،أو �أن نكونَ عن�صر ًا ه َّدام ًا؛ بني �أن نكون �سبب ًا
يف االرتقاء بهم ،وبني �أن نكون �سبب ًا يف عدم تق ُّدمهم خطو ًة
واحد ًة �إلى الأمام.
منار�س دورنا ك�آباء و�أ َّمهات من
لهذا ال�سبب ف�إ َّننا عندما
ُ
املهم �أن َ
ندرك �أ َّننا ال نر ِّبي «ن�سخ ًة م�ص َّغر ًة لنا» ،ولكنَّ كيان ًا
تَ�سري �شخ�ص َّيتُه وب�صمتُه املتف ِّرد ُة بني جنباته .وبالتايل
فمن املهم �أن نف�صل بني الأفكار التي تر َّبينا عليها ،وبني
تلك التي يعتنقها �أبنا�ؤنا .ف�أطفالنا لي�سوا ِملك ًا لنا �أو حكر ًا
علينا .وعندما ُ
أعماق �أنف�سنا ،ن�ستطي ُع �أن ُن َغ ِّي
ندرك هذا يف � ِ
�أ�سلو َبنا يف تربيتهم للتوافق مع احتياجاتهم ،بد ًال من تغيريهم
للتوافق مع احتياجاتنا .ويف الواقع نحن دائم ًا نرغب فيما نراه
«الأف�ضل» بالن�سبة �إلى �أطفالنا ،ولكن يف �سعينا لتحقيق ذلك،
نغفل عن ح ِّقهم يف �أن يكونوا �أنف�سهم و�أن يعي�شوا حياتهم
اخلا�صة وفق ًا ل�شخ�ص َّياتهم املتف ِّردة.
َّ

كيف لأبنائنا �أن يوقظوا قوانا الكامنة؟
يدخل �أطفالنا حياتنا وهم حم َّملون مب�شكالتهم وال�صعوبات التي يواجهونها(ونحن
حم َّملون مب�شكالتنا وال�صعوبات التي تواجهنا) ،بالإ�ضافة �إلى عنادهم وتقلُّباتهم
املزاجية في�ساعدوننا على �إدراك �أنَّنا �أي�ض ًا بحاجة �إلى �أن ننمو ونن�ضج ونزداد حكمةً.
تر�سخ يف �أعماقنا من جتارب
ف�أطفالنا قادرون على �أن يرجعوا بنا �إلى ذكريات املا�ضي وما َّ
لن�ستح�ض َر م�شاعر الالوعي الكامنة يف �أعماقنا ،ولكي ن�ست�شعر مدى حاجتنا �إلى النمو
مما ينظر �إليه �أطفالنا.
فنحن ل�سنا بحاجة �إلى �أن ننظر �إلى �أبعد َّ
يتم َّتع �أطفالنا بنفو�س كرمية وجميلة في�صبحون متنف�س ًا ي�ساعدنا على التخلُّ�ص من
وتوجهاتنا نرف�ض ذلك التح ُّرر،
م�شاعرنا املكبوتة .وتكمن م�شكلتنا �أنَّنا يف معظم حاالتنا ُّ
ونظن � َّأن �أطفالنا هم الذين ال يح�سنون الت�ص ُّرف ،و�أنَّهم
فتعرتينا بع�ض امل�شاعر الواهية ُّ
يفتعلون امل�شاكل يف كلِّ ما حولهم .ف�إذا ما اعتربنا � َّأن �سلوكيات �أطفالنا التي نظ ُّنها غري
الئقة دعوة لزيادة وعينا ،ف�سنكون قادرين على اقتنا�ص الفر�ص التي مينحوننا �إ َّياها لرنى
الأمور من منظو ٍر خمتلف .فبد ًال من اال�ستجابة بردود �أفعال فور َّية ميكننا �أن من ِع َن التفك َري
يف دوافعهم الفطر َّية ونتح َّرر من حالة الالوعي ونلتم�س طرق ًا م�ستنري ًة لإعادة الأمور �إلى
ن�صابها.

حرر �أطفالك
ِّ
من �شروطك وموافقاتك
نحن َمن جنعل من �أطفالنا رهن ًا لنا من
دون �أن ن�شعر ،لأنَّنا نغر�س بداخلهم احلاجة
�إلى احل�صول على موافقتنا يف � ٍ
أمر وخطب،
فنجعل منهم عبيد ًا لوجهات نظرنا .ف�إ َّما �أن
نبقيهم ِّ
متعط�شني دائم ًا ملوافقتنا ،و�إ َّما �أن
جنعلهم قليلي احليلة من دونها .فهل لك �أن
تتخ َّيل كيف ي�شعر الطفل حني يرى �سعادته
يف موافقتنا وب�ؤ�سه يف رف�ضنا؟ وكيف �سي�شعر
باملقابل �إذا جعلناه ي�شعر �أنَّنا نقبله ونح ُّبه من
دون قيد �أو �شرط؟
�أ َّي ًا كانت �شخ�صية الطفل �أو ميوله؛ �سوا ًء كان
م َّيا ًال �إلى الفن �أو متف ِّوق ًا درا�سي ًا �أو �شجاع ًا

�أو ريا�ضي ًا �أو مو�سيقي ًا؛ و�سواء �أكان حامل ًا
�أو انطوائي ًا ،فيجب �أ َّال يكون لذلك عالقة
بالطريقة التي نراه بها .ففي حني � َّأن �سلوك
الطفل عر�ضة للتغيري مبا يوطِّ د �صلته بذاته،
�إال �أنَّه يجب �أن ي�شعر ب�أنَّنا نبتهج لوجوده بيننا
ب�شخ�صيته تلك ومن دون �شروط .فك ُّل ٍ
طفل
بحاجة �إلى �أن ينمو وهو يدرك ذاته وقيمته
للحب والتقدير.
و�أهل َّيته ِّ
هذه بع�ض الطرق التي تزرع يف طفلك �شعور ًا
ب�أنَّك تقبله لذاته ،وب�صرف ال َّنظر عن �صفاته
وقدراته:
 uعندما يرتاح �أو يخلد �إلى النوم؛ �أخربه كم
تقدر �شخ�صيته.
حت ُّبه وكم ِّ
 uعندما يجال�سك؛ �أخربه كم �أنت �سعي ٌد
بجلو�سكما مع ًا.

يوم عندما ي�ستيقظ بورقة
 uفاجئه ذات ٍ
�صغرية مكتوب عليها :كم �أنا �سعيد ألنَّك
�أول َم ْن تقع عليك عيناي.
الطفل الذي ين�ش�أ ويف داخله �إح�سا�س بذاته،
ي�شب وهو يحمل بداخله مفتاح �شفرته
ُّ
الذات َّيـ ــة فيتم َّت ــع باال�ستق ــرار العاطف ـ ــي.
و�سيدرك يف ٍ
وقت مبك ٍِّر � َّأن ذاته هي �أهم �شيء
يف � ِّأي عالقة و�أنَّه ي�ستطيع �أن يثق ب�شخ�صيته
ويعتمد عليها لتوجيه خرباته عندما يكرب.
وبالتايل ف� َّإن حت ُّركاته وقراراته ال حتتاجان
�إلى ت�أييد العامل اخلارجي وموافقته فال يلهث
طلب ًا لتقدير الآخرين بل هو فخو ٌر بذاته من
دون ٍ
قيد �أو �شرط.

الأنـــــــا

تظهر الأنا بع َّدة �أ�شكال منها:
 uالأنا الت�ص ُّورية :عندما حتتاج الأنا بداخلنا �أن يرانا النا�س �آبا ًء و�أ َّم ٍ
هات متف ِّوقني.
 uالأنا والكمال :عندما ن�صبح غري قادرين على تق ُّبل فكرة � َّأن �أح َّباءنا لي�سوا � ٍ
ق�صة خيال َّية.
آالت و� َّأن احلياة لي�ست َّ
 uالأنا واملن�صب :عندما نعتنق �أفكار ًا جامدة ملا يعنيه �أن يكون ال�شخ�ص ناجح ًا.
ٍ
بنظام ال يقبل النَّق�ض و�أ�سلوبٍ ال يحتمل الرف�ض.
 uالأنا والتوافق والتماثل :عندما نرى �أنف�سنا
خملوقات ذات �أهداف مع َّينة فقط فنتعامل مع الواقع ٍ
يعب �أي�ض ًا
 uالأنا وال�سيطرة :عندما ندقِّق يف مراقبة ا�ستجاباتنا العاطف َّية ون�ست�أ�صل اال�ستجابات التي جتعلنا نعتقد � َّأن التعبري عن العواطف ِّ
عن �ضعف.
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التحرر مـن الأنـا
ميكنك
ُّ

من املفيد للآباء والأ َّمهات َف ْه ُم ردود �أفعالهم
التي تنبع من الأنا ،مقابل تلك التي تنبع من
ال�سلوك
الإح�سا�س بالذات� .إ َّنه الفرق بني ُّ
الذي يحكمه العقل وذلك الذي حتكمه
امل�شاعر� ،أو بني الطريقة التي نت�ص َّور بها
الأ�شياء كما يجب �أن تكون وبني قبولها كما
هي .وهذه �أمثلة على ردود �أفعال الأنا التي
تنبع من القناعات املرتبطة عندما نن�شد
الكمال �أو افتخارنا ب�أر�صدتنا البنك َّية �أو

مبنا�صبنا و�شهرتنا وجناحنا:
 uاملواعظ« :لو كنت مكانك لـ»...............
 uالآراء�« :إن �أردت �سماع ر�أيي»..............
 uالأحكام�« :أنا �أحب� »...........أو «�أنا
�أكره»................
تبك»« ،ال تَت�أخر.»...
 uالأوامر« :ال ت�سهر»« ،ال ِ
 uالتح ُّكم وال�سيطرة�« :إن فعلت كذا ،ف�س�أفعل
كذا»� ،أو «ال �أقبل ت�ص ُّرفك هذا.»...
وهذه �أمثلة على ردود الأفعال النابعة من �شعورنا
جتاه �أبنائنا والتي تعزز ثقتهم ب�أنف�سهم:

�« uأدرك م�شاعرك» :تعزِّ ز فكرة االحتواء.
�« uأنا �أفهمـك» :تعزِّ ز فكرة قبول ال�شخ�ص
كما هو.
�« uأنا �أ�سمعك»ِّ :
تعزز فكرة احرتام ال�شخ�ص
كما هو.
�« uأنت �إن�سان رائع» :تعزِّ ز فكرة تقدير الآخر
داخل ٍّ
كل م َّنا.
«عندما جنتمع نكون �سعداء وقانعني» :تعزِّ ز
فكرة االن�سجام و�أن احلياة وحدة متكاملة
وت�ستحق التقدير بحد ذاتها.

كيف ت�ساعد طفلك يف مواجهة �آالمه؟
عندما يتع َّر�ض الطفل للأمل اجل�سدي �أو النف�سي ال ي�ستطيع الأب والأم حت ُّمل ذلك .يف حالة
الأمل النف�سي ي�سعى الوالدان للتخفيف عن طفلهما ب� ِّأي ٍ
�شكل من الأ�شكال ،وهو �أمر يح ِّركه
عجزهما عن تهدئة �آالمه .فريفعان الأمر مث ًال �إلى مدير املدر�سة� ،أو ي�صرخان يف وجه املُعلِّم
من دون � ٍ
ويعزز عجزه عن حت ُّمل الأمل �سواء
يعمق من �إح�سا�س الأمل داخل الطفل ِّ
إدراك ب� َّأن هذا ِّ
كان الأمل نابع ًا من نف�سه �أو من نفو�س الآخرين.
�إذا ك َّنا نريد لأطفالنا �أن ي�سيطروا على عواطفهم فعلينا �أن نعلِّمهم اال�ست�سالم ملا يعانون
منه .هذا ال يعني �أن نغرق يف د َّوامة عواطفنا �أو ن�ستجيب لها .فاال�ست�سالم يعني �أن
ن�شجع �أطفالنا على احت�ضان
نتق َّبل احلالة العاطفية التي من ُّر بها �أ َّي ًا كانت ،وهكذا ف�إنَّنا ِّ
م�شاعرهم وندعوهم �إلى �أن ُي ِ
ف�سحوا الطريق �أمام �آالمهم لت�أخذ ح ِّيزها من الوجود.
عندما ن�سمح لأطفالنا مبعاي�شة م�شاعرهم ،تزيد قدرتهم على التح ُّرر منها ب�سرعة مده�شة.
ويدركون حينها ماهية الأمل و�أنَّه جمرد �إح�سا�س �آخر .فمكابدة الأمل الفعلي يف معظم الأحيان
التح�سب له .فعندما يكابد �أطفالنا �آالمهم يف �صورتها الطبيعية من دون
�أهون على النف�س من
ُّ
توجه يف احلياة.
ت�أجيجها مبحاولة مقاومتها �أو �إخفائها يتح َّول الأمل تلقائي ًا �إلى حكمة �أو ُّ

طفلك ال يحتاج �إلى ك�سب ثقتك
نظر ًا لندرة النا�س املدركني لتقلُّبات النف�س
الب�شرية مييل معظمهم �إلى �إ�سقاط افتقارهم
�إلى الثقة على �أطفالهم .ونتيج ًة لذلك،
يعتقد جمتمعنا � َّأن الثقة �شيء يجب اكت�سابه.
واحلقيقة هي � َّأن �أطفالنا ال يحتاجون �إلى
ك�سب ثقتنا بل هم بحاجة �إلى �أن يدركوا
�أنَّنا نثق بهم �ضمني ًا لأنَّنا نراهم جديرين
بالثقة من حيث املبد�أ .فوجود �أطفالنا يف
حق ثقتنا بهم؛ ولذا ال
حياتنا وحده مينحهم َّ
تطلب منهم �أن ي�سعوا �إلى ك�سب ثقتك ل َّأن
هذا يعك�س حالة مل�ؤها اخلوف والأنا من
4
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عدم اال�ستقرار النف�سي والتعطُّ �ش لل�سيطرة.
ح َّتى نكت�سب الثقة ال�ضمن َّية يف �أطفالنا
وحب احلياة
علينا كوالدين �أن ن�شعر بالثقة ِّ
لذاتها .وكلَّما زاد �شعور �أطفالنا بثقتنا بهم
دل ذلك على ثقتنا ب�أنف�سنا �أو
�أو انعدامهـا َّ
انعدامها .و�إذا تعاملنا مع احلياة من منطلق
�أنَّها �أكرب مع ِّل ــم فـ ـ� َّإن كل ما يعرتينا منها
�سيكون يف م�صلحتنا ومن َّثم �سنتعامل مع
�أطفالنا من نف�س املنطلق .وحينها �سرنى
� َّأن �أخطاءهم تنبع من عقول جميلة ونفو�س
طاهرة.
نعمق �إح�سا�سهم بعدم
نحن ك�آباء كثري ًا ما ِّ
ثقتنا بهم من دون �أن ن�شعر .فالأ�سئلة التي

ن�س�ألها لهم واملحا�ضرات التي نلقيها على
م�سامعهم وتط ُّوعنا لتقدمي الن�صائح لأتفه
الأ�سباب تعطي انطباع ًا بانعدام الثقة .على
�سبيل املثال :عندما ن�س�ألهم مرار ًا وتكرار ًا
ميرون
عن �أحوالهم معتقدين �أ َّنهم قطع ًا ُّ
يرت�سخ يف �أذهانهم -
ب�أزمة من ٍ
نوع ماَّ ،
من دون ق�صد � -أ َّننا قلقون عليهم وال نثق
ٍ
بحر�ص
نتحرى عنه
بقدراتهم .وكلَّما قلَّ ما َّ
تر�سخ يف نفو�سهم �أ َّننا ل�سنا بحاجة
ولهف ٍة َّ
�إلى التح ُّقق من �أحوالهم يف كلِّ وقت لأ َّننا
نثق ب أ� َّنهم قادرون على رعاية �أنف�سهم ولن
يرت َّددوا يف طلب امل�ساعدة عندما تدفعهم
احلاجة �إليها.

درو�س الأطفال للآباء
يف مرحلة الر�ضاعة يتمحور الت�شكيل الوجداين للطفل حول
االن�سجام والرتابط .ويحدث هذا عندما تتو َّلد بداخلنا
�أقوى م�شاعر الرتابط فيندمج وجدانُ الأب والأم مع وجدان
اجل�سدي �أو
ومتزامن �سواء على امل�ستوى
ب�شكل متوازنٍ
ِّ
الطفلٍ ،
ٍ
العقلي ،حيث ميتزج َنف َُ�س الطفل وبكا�ؤه ونظراته مع الرتكيب
ِّ
قالب جدي ٌد وتتغلغل
البيولوجي والنف�سي للوالدين ويت�ش َّكل ٌ
عقل َّية الوالدين ،مبا فيها التخ ُّيالت واملخاوف والإحباطات
وال�شجاعة يف ج�سد الر�ضيع وت�شكيله الوجداين.
يف هذه املرحلة نت�ص َّرف كما لو كان وجداننا يخاطب وجدان
الطفل قائ ًال« :مل �أعد �أعرف من �أين �أبد�أ ومن �أين �أنتهي .فقد
ذابت الأيام والليايل يف هالة من الت أ� ُّلق والتعب� .أنا �ضعيف ٌّ
وه�ش
ومك�سور اجلناح� .أخ�ضع لإرادتك من دون �أدنى مقاومة فقد
انزاحت احلدود و�أ�صبحت �شفَّاف ًا .وحتَّى عندما ال تكون معي،
ف�أنا معك� ،أتخ َّيلك .ال توجد حلظة قد تف�صلني عنك �أبد ًا».

النم ُّو الوجداين للوالدين يف �سنوات الدرا�سة

املتو�سطـة:
املرحلـة
ِّ
حتدي �أن نتواجد مع �أطفالنا
ِّ
املتو�سطة هي مرحلة
�سنوات الدرا�سة
ِّ
التح ُّول الكبري للطفل وغالب ًا ما ت�س ِّبب لنا
الأمل والقلق ملا نعاي�شه مع �أبنائنا ،فنحن
نراه ــم وقــد اعرتاهم الألـ ــم واالرتب ـ ـ ــاك
واالبتهاج والق َّوة .ورغم حماولتنا حلمايتهم
مما هو � ٍآت ف�إنَّهم يندفعون �إلى الأمام غري
َّ
مبالني تقودهم الرغبة يف جتربة كلِّ �شيء.

خالل هذه ال�سنوات تتع َّر�ض �أحا�سي�س
وم�شاعر �أبنائنا لتح ُّول مفاجئ .فهو َّيتهم الآن
يف حالة ُّ ٍ
تغي م�ستمر بينما نُعاين نحن من
القلق ال�شديد فن�شاهد كيف ي�أخذ تط ُّورهم
نف�سي
فج�أة منعطفـ ًا خمتلف ًا لأنَّهم يف
ٍ
�صراع ٍّ
ت�س َّبب فيــه ع ــدم قدرتهم عل ــى ا�ستيعـ ــاب
م ــا مي ُّرون بــه م ــن ن�ضج ج�سدي وتط ُّور
عقـلــي .وقد جند �أج�سادهم ال تعب أ� بحالتهم
م�ستعدين ذهني ًا
مما يجعلهم غري
ِّ
النف�س َّية َّ
ملرحلة الن�ضج اجل�سدي التي مي ُّرون بها.
فهم ي�شعرون باال�ضطراب نتيج ًة لهذا الدفق

الزائد من الهرمونات فيمل�ؤهم ال�شعور بعدم
اال�ستقرار.
يف هذه اللحظة علينا �أن ندرك � َّأن �أبناءنا يف
طريقهم �إلى الن�ضج ويحتاجون م�ساح ًة للنمو
الأمر الذي يتطلَّب منا الرتاجع عن هيمنتـنا
ال�شخ�ص َّيــة ك�أب �أو �أم وتوطيد عالقتنا بهم
بقدر الإمكــان .فلي�س ب�إمكاننا يف هذه املرحلة
�أن نكون الآباء امل�سيطرين طوال الوقت وبد ًال
من ذلك نحاول �أن نكون لهم مبثابة الرفيق
وال�صديق.
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املرحلــة الثانويـة:
احلاجة �إلى القبول التام
تتفجر �شخ�ص َّيات �أبنائنا
يف هذه املرحلة َّ
كما مل يحدث من قبل في�شعرون بالرغبة
وتوجهاتهم وت�أكيد
يف �إثبات �شخ�ص َّياتهم ُّ
ذواتهم �أكرث من � ِّأي ٍ
وقت م�ضى .ومع
ذلك ال يت�شكَّل وجدان وطباع املراهق
ٍ
�شخ�ص �صعب املرا�س بني
ليتح َّول �إلى
ع�ش َّي ٍة و�ضحاها؛ فال ب َّد � َّأن �أبويه كانا
يغر�سان فيه تلك البذور طوال الوقت.
يف هذه املرحلة تزداد قدر ُة �أبنائنا على
�إدراك احتياجاتهم التي مل ت َتح َّقق بعد.
ف�إن كانوا يفتقرون �إلى التن�شئة الأبوية
ال�صحيحة ف�إنَّهم  -يف الغالب � -سي�سعون
�إلى تعوي�ض ما يفتقرون �إليه بطرق غري
�سليمة.
�إذا كنت �صارم ًا جد ًا مع �أطفالك فمرحلة
ِّ
�سيحطمون فيه
املراهقة هي الوقت الذي
�أغاللهم لينطلقوا يف حياتهم� .أ َّما �إذا
كنت مت�ساه ًال جد ًا يف تربية �أبنائك
حد الت�س ُّيب فلن جتد كابح ًا لهم.
�إلى ِّ
و�إن كنت مهم ًال لهم �أو غائب ًا عنهم
ف�ستالحظ رف�ضهم ل ِّأي فر�صة توا�صل
معك.
هذه هي ال�سنوات التي ينبغي �أن تثق
ب�أبنائك خاللها وهذا هو فع ًال االختبار
احلقيقي .ف�أبنا�ؤك يتخ َّبطون الآن يف
د َّوامة من امل�شاعر .ومع ا�ستمرار من ِّوهم
وتط ُّورهم مبع َّد ٍ
الت مثري ٍة للقلق جندهم
يندجمون يف عاملهم اخلا�ص الذي مل
يكتمل بعد ،ويتولَّون مهام وظائفهم،
ال�سفر �إلى دول �أجنب َّية
وي�شرعون يف َّ
معتمدين على ذواتهم ،ويدخلون النوادي
واملعاهد واجلامعات .ويف هذا الوقت
بالتحديد ،يحتاج �أبنا�ؤك �إلى �أن ت ْقبلَهم
�أكرث من �أي وقت م�ضى.

6

ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

املتفرد
دور الأم
ِّ

يخ�ضع الوالدان لعمل َّية حت ُّول يف هو َّيتهما
خالل �سنوات تربية الأطفال .ومع ذلك
فالو�ضع خمتلف بالن�سبة �إلى الأم حيث
حتمل الأمومة لديها دالل ًة عاطفي ًة وروحي ًة
خا�ص ًة أل َّنها حملت ذلك الكيان املتنامي
داخل �أح�شائها خالل الأ�شهر الت�سعة
الأولى من وجوده .جتعل �أ�شهر احلمل هذه
الرابطة بني ال ِّأم والطفل عالق ًة عميقة
مما ي�ؤ ِّدي �إلى
خا�ص ًة وفريد ًة من نوعهاَّ ،
ن�شوء عالقة مع َّقدة حتتوي كلَّ معاين
التكافل والعمق والإح�سا�س الإن�ساين،
أوقاتهن
وهذا �أحد �أ�سباب تكري�س الأ َّمهات �
َّ
أطفالهن بطرق ال يتعامل بها
وحياتهن ل
َّ
َّ
الآباء يف بع�ض الأحيان.
تدرك الأم �أ َّنها لي�ست نف�س املر�أة التي

كانت تعرفها قبل ميالد �أطفالها وهي قد ال
تدرك ماهية �شخ�ص َّيتها بو�ضوح يف مرحلة
ما بعد الوالدة .وبالتايل يلتب�س عليها �أمر
دورها ك�أم وتتوه يف د َّوامة العطاء الذي تغدقه
ٍ
اخلا�صة
بحما�س له ب�صمته
على �أطفالها
َّ
تتفرد بها املر�أة عن الرجل .ومن
التي َّ
خالل هذا العطاء يتال�شى �شعو ُرها الداخلي
ويتعمق �شعورها بالنفور املتزايد
بالذات
َّ
مــن �شخ�صيتهـ ــا الأولـ ــى التــي بد�أت تتخلَّى
عنها وك�أ َّنها مع َّلقــة بني حبلــني وعالق ــة بني
مرحلتني.
واحلقيقة �أ َّنه بقدر ما حتتاج الأ ُّم �إلى �أن
تكون حا�ضر ًة يف وجدان �أبنائها ف�إ َّنها بحاجة
�أي�ض ًا �إلى �إدراك عواطفها؛ ب�أن ت�سمح لنف�سها
معاي�شة هذه العواطف .وبهذه الطريقة
ميكـ ــن لل ِّأم �أن تتف ــادى �إ�سق ــاط عواطفه ــا
على �أطفالها.

يتقدم بك العمر و�أنت غري ٍ
را�ض عن نف�سك
عندما َّ
ال�شعور بالنق�ص على َم ْن حولنا .ولكي نفعل ذلك علينا �أن ن�صطنع �شخ�صي ًة
عندما نكرب وبداخلنا �شعور بالدون َّية منيل �إلى �إ�سقاط هذا ُّ
ت َّت ِ�صف بجنون العظمة يف حماولة م َّنا لتعوي�ض �شعورنا بالدون َّية .ونتيجة لهذا الهو�س نعامل الآخرين وك�أ َّنهم �أق ُّّل م َّنا .ومع ا�ستمرارنا يف
احلد الذي نرى فيه �أنف�سنا �أف�ضل من الآخرين نغفل عن احلقيقة
املبالغة يف الإح�سا�س باجلدارة واال�ستحقاق واملبالغة يف تقدير الذات �إلى ِّ
امله َّمة املتمثِّلة يف �أ َّننا نعاين من ٍ
نق�ص يف تقدير الذات.
يعي�ش كثريون م َّنا بفكرة �أ َّنه «من الأف�ضل �أن ت�شبع احلياة احتياجاتي» وانطالق ًا من هذه الفكرة ن�سعى �إلى ا�ستخراج املتعة من احلياة بال�ضبط
كما نريد ،و أل َّننا غارقون يف هذا ال َّنهم فك ُّل ما ال يل ِّبي توقُّعاتنا يفقد قيمته لدينا.
نقاوم احليا َة فقط يف �شكلها وكما هي ،بل نقاوم �أطفالنا
وح َّتى عندما ُت ِّ
قدم لنا احلياة �شيئ ًا ثمين ًا ف�إ َّننا قد ال جنده ذا قيمة .ومبنتهى التح ُّيز ال ُ
وتت�صرف كما
كما هم وب�شخ�ص َّياتهم احلال َّية �أي�ض ًا .وبطبيعة احلال ال تقودنا تلك املقاومة �إلى �شيء ل َّأن احلياة تظل وف َّي ًة لطبيعتها الأ�سا�س َّية
َّ
ون�سبح مع التيار ولي�س �ض َّده.
ندرك هذه احلقيقة
يحلو لها .وتقت�ضي احلكمة �إذن �أن َ
َ

�أهمية تقدير الذات
داخل الأ�سرة

ك�أ�شخا�ص بالغني نبقى م�شغولني بحالة من
الن�شاط امل�ستمر ،فنحاول �أن منلأ َّ
كل حلظ ٍة
من حياتنا بن�شاط �أو ب�آخر .وي�ستند �أ�سا�س
تقديرنا لذواتنا على مقدار ما نقوم به من
�أعمال وما نك�سبه من �أموال ومدى اهتمامنا
مبظهرنا اخلارجي وات�صالنا باملجتمع .وال
يعي�ش �أطفالنا يف هذه احلالة من الهو�س حتَّى
نع ِّلمهم نحن �أن ي�سريوا على نف�س النهج .لهذا
بوعي علينا �أن َ
نعمل
ال�سبب ولكي ن�ؤدِّي دورنا ٍ
يف ِّ
ظل منظومة تختلف ع َّما ميليه علينا الواقع.
ُيقا�س جناح الطفل وفق ًا ملعايري خمتلفة .فبد ًال

من االنهماك يف الأن�شطة و�إجباره على النجاح
يف عا ٍمل و�ضع الكبار مالحمهُ ،ي�سمح للأطفال
ب�أن يعي�شوا حياتهم حلظ ًة بلحظة مع االحتفاء
بطبيعتهم النق َّية وتقدير ذواتهم الداخل َّية .ويف
هذا النهج تعترب الدرجات والتدابري اخلارج َّية
للإجنازات جزء ًا �صغري ًا من الإطار ال�شامل
للحياة.
وكي ي�ستمتع الأطفال باحلياة بب�ساطة يجب �أال
ُن َ
ثقل كواهلهم بالأعباء .وبد ًال من ذلك فلنجعل
من �سنواتهم الأولى �أوقات ًا للهو واللعب والك�سل
والنوم.
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ن�شاط م�ستم ٍّر من ال�صباح �إلى امل�ساء ،فكيف يجدون الوقت الكت�شاف ذواتهم؟
ف�إذا عا�ش الأطفال يف ٍ
زمني حمموم �إلى عدم قدرة الآباء على البقاء يف مكان واحد واجللو�س بثبات ،فلقد تر َّبينا على
يرجع ال�سبب يف انهماك و�إنهاك الأطفال يف ٍ
جدول ٍّ
العي�ش يف حالة من العمل امل�ستمر ،لي�س فقط يف جمال الهوايات والأن�شطة البدن َّية؛ مثل العمل �أو ممار�سة التمارين الريا�ض َّية واملو�سيقى والر�سم
والألعاب الإلكرتون َّية ،ولكن �أي�ض ًا يف جماالت التعلُّم الدائم والأن�شطة العقل َّية التي تنزع دائم ًا �إلى و�ضع م�سم َّيات للأ�شياء والتقييم والت�صنيف
واملقارنة والتنظري.
واملغزى هنا هو �أ َّننا �إذا ع َّلمنا �أبناءنا دعم �إح�سا�سهم بهو َّيتهم من خالل العمل ،ف�سي�شعرون باحلزن يف ِّ
كل م َّرة يف�شلون فيها يف �أحد �أوجه احلياة.

؟

�شخ�صية طفلك؟
هل حتتفي باجلوانب العاد َّية والب�سيطة يف
َّ
لن ي�ستطيع الوالد الذي ينكر اخلربات الب�سيطة خالل مرحلة الطفولة حت ُّمل وتق ُّبل اجلوانب العاد َّية
والو�سط َّية يف �شخ�ص َّية طفله� .سين�ش�أ الطفل حتت �ضغط � َّأن عليه �أن يكون دائم ًا طف ًال ا�ستثنائي ًا
ولو على ح�ساب �أ�صالته وطبيعة �شخ�ص َّيته .وبد ًال من تع ُّر ِ�ضه لكلِّ هذه ال�ضغوط �أال ميكننا
اال�ستمتاع بال�شخ�صيات العاد َّية والتلقائ َّية لأطفالنا؟ وكيف ميكننا �أن جند �شيئ ًا خا�ص ًا
ومميز ًا يف �أعماق �شخ�ص َّياتهم العاد َّية؟

يقول معظم الآباء« :نريد �أن يكون �أبنا�ؤنا
الأف�ضل يف كلِّ �شيء» .فما اخلط أ� يف ذلك؟
وملاذا ال نر�سلهم �إلى ف�صول تعلُّم الباليه
والتن�س وال�سباحة يف نف�س الوقت؟ نحن
ال ندعو الآباء �إلى تقييد رغبة الطفل يف
اال�ستك�شاف .فت�شجيع اال�ستك�شاف يعترب
أهم الو�سائل التي جتعل الطفل معتز ًا
من � ِّ
بذاته .ولكن ن�ؤكِّد �أهمية م�ساعدة الأطفال
على فهم � َّأن �إح�سا�سهم بقيمتهم ال يعتمد

على ما يح ِّققونه من �إجنازات .فعلى الرغم
من �أ َّننا نريد لأطفالنا التف ُّوق ،فال ينبغي
�أن يكون هذا على ح�ساب اجلوانب العاد َّية
يف �شخ�ص َّياتهم .عندما نرف�ض جوانب
�ضعفهم ،ف إ� َّننا نعلِّمهم �أال يفتتنوا �إال بكلِّ
ومتطرف ومبالغ فيه
ما هو غري عادي
ِّ
متطرفة.
واحلياة تلقائ َّية وب�سيطة ولي�ست
ِّ
يرت�سخ يف ذهنهم � َّأن الإعجاب
ويجب �أ َّال َّ
والتهليل حك ٌر على كلِّ ما هو عظيم ورائع

فقط فيوا�صلون �سعيهم الد�ؤوب �إلى �أن يكونوا
«�أكرب» و«�أف�ضل» .وعلى النقي�ض عندم ــا يتعلَّم
�أطفالنا تقدير �أمور احليــاة العاد َّي ــة فهم
يتعلَّمون كنه احلياة ذاتها .وعلينا �أن نبد�أ
ك�آباء بتعليمه ــم كيف َّيـ ـ ــة تقدير �أنف�سهــم
الخـ ــرين ومعنى
وعقولهـ ــم ومتعـ ــة �إ�سعـ ــاد آ
االرتب ــاط بهـ ــم .فقي ــم واهتمامـ ــات �أبنائنا
ن�شجعهم على
تبد�أ دائم ًا من اجلوانب التي ِّ
تقديرها واالحتفاء بها.

التوقعـــات لطفـــلك؟
حتــدد �سـقـف
كيف
ُّ
ِّ
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عال جد ًا يف ٍ
و�ضع �سقف توقُّعات ٍ
وقت ٍ
مبكر جد ًا من حياة الطفل ي�ضعف �إمكاناته .فالطفل الذي يعي�ش توقُّعاتنا
يظن � َّأن �شخ�صيته الطبيع َّية والأ�صيلة
له ب� َّأن يكون طبيب ًا �أو عامل ًا �أو جنم ًا ريا�ضي ًا يتولَّد لديه �
إح�سا�س بالقلق لأ َّنه ُّ
ٌ
ال تكفي .وعندما يرتفع �سقف التوقُّعات ٍ
ب�شكل ُمبال ٍَغ فيه ،ال ميكن للطفل �أن ي�شعر �سوى بال�ض�آلة وعدم الكفاءة.
ن�شجعهم على االلتحاق مبواكب
وهنا يت�ساءل الآباء� :ألي�س من ح ِّقنا �أن نتو َّقع �أ�شياء عظيمة لأطفالنا ،و�أن ِّ
املتف ِّوقني؟
بجد من
دع طفلك يتطلَّع بنف�سه �إلى االلتحاق ب�أف�ضل املعاهد واجلامعات لكي يعمل ٍّ
تقرر له �أنت ما تريده وال يريده� .صحيح �أ َّنه لي�س ب�إمكانك
�أجل ذلك بد ًال من �أن ِّ
تدخلك هذا �سيلحق
�أن تقف من �أطفالك موقف
«املتفرج» ،وقد تعتقد � َّأن عدم ُّ
ِّ
ال�ضرر بهم يف حني � َّأن العك�س هو ال�صحيح .وهناك العديد من املجاالت التي
ميكنك �أن ترفع �سقف توقُّعاتك من طفلك ب�ش�أنها:
 uتو َّقع منه الكثري يف تعبريه الأ�صيل عن ذاته.
 uتو َّقع منه الكثري يف حوارته اليوم َّية معك.
 uتو َّقع منه الكثري يف خدمة الآخرين.
 uتو َّقع منه الكثري يف تفاعله ومعاونته لزمالئه و�أ�صدقائه.
 uتو َّقع منه الكثري يف التعبري عن خياله و�إبداعاته و�شخ�ص َّيته.
 uتو َّقع منه الكثري يف الإح�سان �إلى نف�سه و�إلى الآخرين.
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خ�ص�ص وقت ًا لال�سرتخاء
ِّ
والراحة يف جدول طفلك
مع تط ُّور الطفل عقلي ًا ينمو بداخله جانب
من جوانب احلياة االعتيادية وهو رغبته
يف االنفراد بنف�سه لبع�ض الوقت .وما مل
ن�سمح لأطفالنا بال�شعور بالراحة واالنفراد
الهادئ بالنف�س ف�سي�صبحون غربا َء ح َّتى
عن �أنف�سهم وينفرون من ذواتهم .وعندما
جتربهم ظروف احلياة على الرجوع �إلى
وربا
�أنف�سهم ف�سي�شعرون بعدم الراحة َّ
بالوحدة والي�أ�س .فعندما يختفي �أولئك الذين
ميل�ؤون الفراغ يف حياة الأطفال ف�إ َّنهم يجدون

�أنف�سهم وجه ًا لوجه مع ال�سكون املطبق وهي
جتربة خميفة بالن�سبة �إلى �شخ�ص مل يعتد
االختالء بنف�سه.
ن�شجع �أطفالنا على اجللو�س يف
من املفيد �أن ِّ
�سكون بحيث يتعلَّمون كيف َّية مواجهة حالة
ال�سكون من دون حاجة �إلى التح ُّدث مع �أحد.
وتعترب فرتات اجللو�س يف ال�سيارة فر�ص ًا
عظيم ًة خللق هذه امل�ساحة .ولتحقيق هذا
قد يكون من املفيد عدم �أخذ الأجهزة
الرتفيه َّية �أو �ألعاب الفيديو معنا
وبخا�صة �إذا ك َّنا نركب
�أينما ذهبنا
َّ
مما يو ِّفر لأطفالنا
ال�سيارة يومي ًا َّ
�أوقات ًا مثال َّية لل�سكون واال�سرتخاء.

بكـل جوارحـــك
توا�صــل مع طفــلك ِّ

يف تلك اللحظة التي يحاول فيها �أطفالنا
التح ُّدث �إلينا منيل نحن �إلى االندفاع
وتقدمي امل�شورة لهم �أو انتقادهم و�إلقاء
و�س ِم جتار ِبهم
اللوم عليهم ،كما ننزع �إلى ْ
و�إطالق �صفــات عـل ــى م ــا مي ُّرون به من
خا�صة .فلماذا ن�شعر � َّأن علينا دائم ًا
جتارب َّ
ونقدم امل�شورة لهم لنز ِّودهم
�أن نتط َّوع ِّ
نظن �أ َّننا منلكها �أكرث من
باحلكمة التي ُّ
غريها؟ يكمن ال�سبب يف �أنف�سنا ولي�س فيما
يطلبه �أو يحتاجه �أطفالنا .فنحن بب�ساطة
نحب �أن نظهر �شخ�ص َّياتنا احلقيق َّية وال
ال ُّ
�أن ن�سمح لأطفالنا ب�إظهار �شخ�ص َّياتهم
احلقيق َّية �أي�ض ًا فنذهب �إلى التعبري عن
نقاط �ضعفنا من خاللهم.
تتحدث عن
فنظر ًا �إلى وفرة الكتب التي َّ
تنمية الذات وتقدمي امل�شورة والتدريب على
الإر�شاد والتوجيه وح�صولنا على �شهادات
عليا معتمدة وغري معتمدة حت َّولن ـ ــا �إلى
�أ�شخــا�ص �شب ــه متط ِّفل ــني �أو متحذلق ــني

نعيد ما عرفنا على م�سامع
فنحاول دائم ًا �أن َ
�أطفالنا بل �إ َّننا نعود ونخربهم مبا نراه فيهم
وما ن�سمعه منهم فنقول مثالً:
� uأراك م�ستا ًء.
 uالحظت �أ َّنك غا�ضب الآن.
� uأريدك �أن تعرف �أ َّنك تبدو منزعج ًا جد ًا يف
هذه اللحظة.
ممن حولك يفهمك.
� uأنت ُّ
تظن �أن ال �أحد َّ
� uأ�شعر ب�أ َّنك ل�ست م�ستعد ًا ملناق�شة هذه
امل�س�ألة الآن.
املهم �أن ندرك � َّأن هذه العبارات االنعكا�سية
من ِّ
اخلا�صة بنا ومتتزج مع حاجتها
تنبع من الأنا
َّ
نعيد تكرار
�إلى ال�سيطرة .فلي�س من ال�سهل �أن َ
ما ي�شعر وما يفكِّر به �أي �شخ�ص من دون �أن
نحتوي تلك الأفكار وامل�شاعر يف داخلنا .ف�إذا
ك َّنا قد قر�أنا و�أدركنا منابع ودوافع العبارات
ال�سابقة ،ف�سرنى � َّأن بع�ضها ال يعك�س �سوى
�أمنياتنا وحت ُّيزاتنا.

كيف تتعامل مع �أخطاء طفلك
ج ِّربوا �أن تلعبوا هذه اللعبة وقت الع�شاء حيث يتح َّدث ك ُّل ٍ
فرد يف الأ�سرة عن خط�أٍ وقع فيه خالل الأيام املن�صرمة .ميكن �أن تتح َّول هذه
اللعبة �إلى مباراة يغلب عليها التهكُّم واملرح ،حيث يحاول ك ُّل ٍ
منحى �آخر مثل:
فرد من الأ�سرة �أن يتف َّوق على خط�أ الآخر ،ح َّتى ي�أخذ احلوار ً
«ملاذا تعتقد ب� َّأن ذلك قد كان خط�أً �سخيف ًا؟ لقد ارتكبت �أنا خط�أً �أكرب» .ول�سوف تالحظون � َّأن الأبناء ي�ستمتعون ب�سماع �أخطاء الآباء �أكرث
من �أخطاء �إخوتهم وزمالئهم .وميكنكم يف نهاية اللعبة اختيار خط أٍ� �أو خط�أين ومناق�شة ما تعلَّمتموه منهما.
ملخصات لكتب عالمية تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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ي�شجع هذا الطفل على
ربا قد تت�ساءل� :أال
ِّ
َّ
اال�ستخفاف بارتكاب الأخطاء؟ دعني �أخربك ملاذا ال
ي�ستدعي الأمر � َّأي ٍ
قلق �أو خوف .تتمثَّل الفر�ض َّية وراء
الأب َّوة والأمومة الواعية يف � َّأن �أطفالنا ح�سنو النية
بطبيعتهم ويرغبون يف فعل ال�شيء ال�صحيح دائماً.
ومع ذلك وعلى مدار اليوم حتم ًا �سيقعون يف بع�ض
الأخطاء �سواء عمد ًا �أو من دون ق�صد .ف�إذا كانوا
الت�ست على �أخطائهم
يخافون العقاب ف�سيحاولون
ُّ
عن طريق الكذب.
فمن املفيد �أ َّال يقت�صر تعليم الطفل على �أ َّال يخ�شى
�أخطاءه فقط بل والت�أكيد بكلِّ ب�ساطة � َّأن هناك الكثري
من الدرو�س امل�ستفادة من �أخطائنا والتي متكِّننا
من معرفة املزيد عن �أنف�سنا ,ومن دون احلاجة �إلى
الت�ست عليها .هذه الدرو�س ترثي حياتنا بطريقة من
ُّ
ال�صعب �أن نتخ َّيلها لوال ارتكابنا لهذه الأخطاء.

للن�سر جناحان ولطفلك مثلهما
لتطوير ال�سلوك الواعي يحتاج الطفل �إلى ت َّيارين �أو
ق َّو َتني للتعلُّم ميكن �أن ن�ش ِّب ِههما بجناحي الن�سر وهما:
الأ�صالة واالحتواء .والطفل الذي يفتقر �إلى �أحدهما
�أو �إلى كليهما لن يرتقي �إلى م�ستوى ذكائه و�إمكاناته
�أبداً.

كيف تقول« :ال»؟
ال �أحد م َّنا ي�ستمتع ب�سماع كلمة« :ال»� .أحد �أ�سباب
ذلك هو � َّأن كلمة «ال» ترتبط لدينا بر�سائل التهديد من
ما�ضينا .فك ٌّل منا ي�ستح�ضر ذكريات الوالد القا�سي
وال�شديد يف تروي�ضنا يف مرحلة الطفولة التي ُح ِرمنا
فيها من التعبري عن ذواتنا.
وعلى الرغم من �أ َّننا كربنا الآن ف�إ َّننا ما زلنا ن�ض ُّج
بال�شكوى عندما ُيقال لنا« :ال» يف بع�ض الأحيان.
وبغ�ض ال َّنظر عن عمرنا فال تزال كلمة «ال» هي
ِّ
�أ�صعب كلمة ميكن �سماعها �أو قولها .ومع ذلك ف�إ َّننا
مرات ال ُت�صى طوال اليوم من دون
نقولها لأطفالنا َّ
�أدنى اعتبار ملا تثريه هذه الكلمة يف نفو�سهم.
10
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وبعبار ٍة �أخرى مثلما يحتاج �أطفالنا �إلى �أ َّال ينزعجوا من كلمة «ال»
فنحن نحتاج ك�آباء و� َّأمهات �أن ن�شعر بالراحة عندما نقولها .ف�إذا
املرجح �أن يكون ر ُّد الفعل هو
مل ن�شعر بالراحة عند قول «ال» ،فمن َّ
وبخا�صة �إذا كان �أبنا�ؤنا يف مرحلة املراهقة .ومع
التحدي واجلموح،
ِّ
َّ
ذلك ف� َّإن الطريقة التي ُتقال بها «ال» ،وعالقتها بال�سياق الذي قيلت
واع ومن
فيه تلعبان دور ًا رئي�س ًا ال ميكن جتاهله .فهل نقول «ال» ب�ضم ٍري ٍ
جمرد
منطلق �أ َّنها ت�شكِّل ا�ستجاب ًة حقيقي ًة ل�سلوك �أطفالنا ولي�ست َّ
اخلا�صة؟
تعب ٍري عن م�شكالتنا
َّ
تعتمد طريقة قولنا لكلمة «ال» لأطفالنا على مزاج الطفل .فالأطفال
الذين يتم َّتعون با�ستجابات �أكرث ح�سا�س َّية و�سلوكيات �أكرث طواعية
عما
يحتاجون �إلى نظرة واحدة فقط من �أحد الوالدين ليتو َّقفوا َّ
يقومون به .ومع ذلك فه�ؤالء الأطفال �أكرث ُعر�ضة للمغاالة يف �إر�ضاء
�آبائهم و� َّأمهاتهم .ولهذا ال�سبب يحتاج �آباء ه�ؤالء الأطفال �إلى �أن
مما قد ي�صيبهم بالرت ُّدد
ي�ضعوا يف اعتبارهم �أ َّال يلغوا �إرادة �أبنائهم َّ
واخلوف وال�ضعف طوال حياتهم.
يحتاج الأطفال الذين ت�سيطر عليهم �أهوا�ؤهم �إلى �أكرث من نظرة
يتعر�ض ه�ؤالء الأطفال للكثري من امل�شكالت لأ َّنهم
ب�سيطة .وغالب ًا ما َّ
مييلون لي�س �إلى اال�ستقالل َّية فح�سب ،ولكن ي َّت�سمون بالعناد والت�صلُّب
والت�سرع واالندفاع .يف هذه احلاالت ،يجب على الآباء �أن يكونوا �أكرث
ُّ
حزم ًا و�أكرث وعي ًا ولطف ًا يف نف�س الوقت ،وهذه معادلة �صعبة .فمن
املهم �أن تقرتن � ُّأي منظومة للتفاعل الإن�ساين بالكثري من التوا�صل
ِّ
واملو َّدة يف ج ٍّو �صريح ومريح.
وباملقابل هناك العديد من املواقف التي حتتاج فيها �إلى �أن تقول
«نعم» وب�شكل حا�سم وحازم ال لب�س فيه:
ت�شجع الرتكيز على الإجناز فقط.
 uقل نعم لبذل اجلهد وال ِّ
ت�شجع الرتكيز على الو�صول فقط.
 uقل نعم للبحث واال�ستطالع ،وال ِّ
ت�شجع الرتكيز على املعرفة ال�شاملة والكاملة
 uقل نعم للمعرفة ،وال ِّ
فقط.
ت�شجع الرتكيز على النجاح واملرتبة الأولى
 uقل نعم للكفاح ،وال ِّ
فقط.
ت�شجع الرتكيز على النوايا الذاتية ودوافع العمل
 uقل نعم للعمل ،وال ِّ
فقط.
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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 آل َ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 ِ
ﻃﺮِ ُ
ﺎت ﻋَ َﺮ ِﺑﻴﱠﺔٍ ر َِﻛﻴ َﺰ ُﺗ َﻬﺎ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ُﺔ وَ َ
ﺎء.
ﻳﺠﺎدِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﻳﻘ َﻬﺎ اﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﻤﻴ َُﺔ 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 َ
ﺎت َﻗﺎﺋ َِﻤﺔٍ ﻋَ َﻠﻰ ْ
ﻴﻌ َﻬﺎ ِإ َﻟﻰ ِﺑ َﻨﺎءِ ُﻣ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ٍ
ﺎل ِإ ْﺛﺮَاءِ
َﺟ ِﻤ ُ
اﻗﺘ َ
ِﺼﺎدِ ا ْﻟ َﻤ ْﻌﺮِ َﻓ ِﺔَ ،
اء ِﻣ ْﻦ ِﺧ َﻠ ِ
ﺳﻮَ ً
ﺎت ﺑِﺎ ْﻟ ِﻔ ْﻜﺮِ وَ ﱠ
اﻟﺜ َﻘ َ
ﻴﻦ اﻟ ﻠ َﻐ ِﺔ ا ْﻟ َﻌ َﺮ ِﺑﻴ ِﱠﺔ وَ َﺗ ْﻌﺰِ ﻳﺰِ َﻣ َﻜﺎ َﻧﺘ َ
ِﻬﺎ َﻟ َﺪى
ا ْﻟ ُﻤ ْﺠ َﺘ َﻤ َﻌ ِ
ﺎﻓ ِﺔ  ،أَوْ 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 ِ
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 ِ
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ﻲ.
ا ْﻟ َﻌﺎ َﻟ ِﻤ ﱢ
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