


              

               الثورة يف “�سالون” الأ�ســرة

ال�شا�شات  عامل  نحو  ملحوًظا  توجًها  املا�شية  القليلة  العقود  �شهدت 
والإلكرتونيات لتجوب الثورة التكنولوجية اأنحاء العامل وتخرتق ال�شفوف 
يبحثون  واآباء  ويغردون  يرا�شلون  اأبناء  بني  ما   - الأ�شرية  والروابط 
ويت�شفحون.  وقد اأطاحت تلك الثورة املعلوماتية الجتماعية باحلواجز 
ال�شغار  ليح�شنوا  الآباء  بها  ت�شلح  لطاملا  التي  الواقية  الأ�شرية  والدروع 
اإلى الآباء  �شد اآفات عامل البالغني والكبار.  ومن ثم �شرعان ما ت�شللت 
الوقت  يف  الأ�شرية؛  العالقات  ومتزق  العائلية  ال�شالت  تفتت  خماوف 

الذي عانى فيه الأبناء من وحدة وعزلة م�شنية.

�شيوؤثر ذلك  املخيف، فكيف  الغزو  التعاي�ش مع هذا  اإذا كان ل مفر من 
على اأبنائك؟  اأثبت التقرير الذي اأ�شدرته موؤ�ش�شة “كيزر الرتبوية” لعام 
2010 اأّن الأطفال ما بني عمر الثامنة والثامنة ع�شرة يت�شّمرون اأمام 
ال�شا�شات الإلكرتونية ما ل يقل عن �شبع �شاعات ون�شف يومًيا على مدار 
الأ�شبوع.  خالل هذا الوقت تتعدد مهامهم ما بني كتابة الر�شائل، وحتميل 
املزاجية على �شفحات  اليوتيوب، وحتديث حالتهم  الفيديو عرب  مقاطع 
واخلدر  بالإنهاك  ي�شيبهم  مما  الن�شاطات،  من  وغريها  الفي�شبوك، 

الع�سبي والإحباط النف�سي واخلمول العاطفي!

الرتفيه  �شبل  من  طياتها  بني  التكنولوجية  النظم  حتمله  ما  اإلى  ونظًرا 
ا�شت�شلمنا  فقد  ومعلومات،  خدمات  من  تقدمه  وما  والإمتاع،  والتوا�شل 
دون مقاومة ل�شطوتها لتتحكم يف زمام اأمورنا كالدمى.  فطنني اأو رنني 
واحد من �شاأنه اأن ي�شتدرجنا اإلى عامله و�شخ�شياته الفرتا�شية، ليعزلنا 
عن اأحبتنا وعالقاتنا الواقعية.  و�شواء كان ا�شتخدامنا ذلك بهدف اإجناز 
املهام الوظيفية اأو الت�شّوق اأو حتى اإقامة العالقات الجتماعية؛ فالنتيجة 
واحدة:  تتزايد الفجوة الإن�شانية بني الأحباب يف �شبيل احلياة الإلكرتونية 
– الزائفة بحًثا عن ال�شراب.  ولكّن الأوان مل يفت بعد، فبنظرة متعمقة 
املتاحة  املعطيات  ن�شتثمر  اأن  ن�شتطيع  جاحمة،  واإرادة  متفتحة  وعقول 
بحياة  لينعموا  اأبنائنا  وتاأهيل  اأ�شرنا  حلماية  ال�شانحة  الفر�ش  ون�شتغل 
الجتماعية.   والفجوة  الإلكرتونية  الطفرة  مواجهة  يف  طبيعية  اإن�شانية 
لقد حان الوقت لي�شتعيد “�شالون” الأ�شرة - اأو غرفة املعي�شية – قيمته 
iPad  ويف خ�شم  الرمزية والفعلية يف مل �شمل الأ�شــرة، لي�ش عرب الـ 
الهواتف الذكية، واإمنا حتت مظلة التفاعالت الإن�شانية واأوا�شر الروابط 

العائلية القوية.
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  فـي ثـــــواٍن...

“الإن�شان اأمامه خياران: اإما اأن يكون تابًعا اأو مبادًرا، ونحن 
ل�شيدي  مقولة  ومتقدمني”.  مبادرين  نكون  اأن  يف  نرغب 
اآل مكتوم رعاه اهلل،  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
هي كلمات نعتز بها ون�شتلهمها د�شتورا نهتدي به يف كل ما 
تقدمه املوؤ�ش�شة من مبادرات واأفكار ترتقي باملجتمع وتنه�ش 
�شنوا�شل  بل  تابعني  نكون  باأن  نر�شى  ولن  وثقافته.  بفكره 

العمل والجتهاد دائمًا لنكون من املبادرين واملتقدمني.

من هنا تت�شرف موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم باإطالق 
م�شروع: “كتاب يف دقائق” الذي �شي�شهم يف ن�شر املعرفة من 
خالل تقدمي اأف�شل ما كتب، اإ�شافة اإلى نقل العلوم واملعارف 
من لغتها الأ�شلية اإلى اللغة العربية على �شكل خال�شة ممتعة 
وغنية بامل�شمون واملعاين ملجموعة من اأهم املجالت احليوية 
يف ع�شرنا الراهن وهي: القيادة والإدارة احلديثة ومدار�شها 
املختلفة، التنمية الب�شرية والطاقة الإيجابية وفنون الدافعية 
املجتمع  وق�شايا  الع�شرية  وحتدياتها  والأ�شرة  والتحفيز، 

الآنية. 

نعي�ش ع�شرا تت�شابق فيه عقارب ال�شاعة؛ ع�شر اأ�شبح فيه 
كيف  يعرفون  ملن  واأثمن  ميتلكونها،  ملن  ثمينة  �شلعة  الوقت 
ي�شتثمرونها باحلكمة والتوجه �شوب م�شتقبل اأف�شل. وعليه، 
ن�شابها  يف  احلروف  وو�شع  الكلمات  اخت�شار  اأردنا  فقد 
من خالل اإتاحة املجال لقيادات دولتنا لالطالع على جديد 
العقول  �شيبقي  مما  متاحة.  زمنية  مدة  اأق�شر  يف  املعارف 

متقدة والقلوب متوثبة.

اإنه م�شروع قدمي حديث، فعلماء العرب وامل�شلمني قاموا يف 
مع  يتنا�شب  مبا  وتلخي�شها  الكتب  برتجمة  النه�شة  ع�شر 
مكتبات  وزخرت  املعرفة.  يف  والراغبني  الباحثني  توجهات 
لكتب  امللخ�شات  باآلف  وم�شر  وال�شام  والعراق  الأندل�ش 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  ت�شعى  واليوم  والعلوم.  والفل�شفة  الأدب 
را�شد اآل مكتوم اإلى اإحياء تراث قدمي �شاهم يف ن�شر املعرفة 

وبناء احل�شارة العربية والإ�شالمية قبل اأكرث من األف عام.
التي  املعرفة  ن�شر  منظومة  دعم  �شمن  امل�شروع  هذا  ياأتي 
تت�شدرها املوؤ�ش�شة، ولدينا كافة الأ�شباب التي جتعلنا نوؤمن 
امتداد  على  بالدنا  اأبناء  من  وا�شعة  �شريحة  �شيخدم  باأنه 
الوطن، ملا فيه من فائدة كربى تتجلى يف نقل اأكرب قدر من 

املعارف يف اأ�شرع وقت ممكن.

                                          جمال بن حويرب 
الع�سو املنتدب ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم
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“تعميم” اخل�سو�سيات                                                

وكما حّطمت التكنولوجيا الدروع الواقية لينفتح عامل الرباءة على عامل اجلراءة، كذلك خلطت بني مفاهيم احلياة اخلا�شة والعامة يف عقول 
الأطفال.  فقد اعتاد الأطفال فيما م�شى م�شاركة اإجنازاتهم واإخفاقاتهم داخل النطاق الأ�شري متجنبني تداول املعلومات واخل�شو�شيات 
الأ�شرية مع الغرباء والدخالء.  اأما الآن فقد لعبت ال�شا�شات وقنوات الت�شالت دور البديل الأ�شري، فتحولت اخل�شو�شية الأ�شرية اإلى راأي 

عام وملك م�شاع يقبل التعليقات املتجاوزة وردود الأفعال امل�شيئة وامل�شلِّلة.

                  التعاطف: 
                 احللقة املفقودة يف ع�سر الثقافة الرقمية

اأ�شبحت  فقد  املحظور.   وتبيح  والغرور  الق�شوة  تكافئ  ثقافة  كنف  يف  اأبناوؤنا  ين�شاأ 
الإهانات والعتداءات جزًءا من حياتهم اليومية �شواء كان ذلك على اأر�ش الواقع اأو 
يف العامل الفرتا�شي للفي�شبوك، اأو تويرت، وغريها من مواقع التوا�شل الجتماعي.  اإل 
اأن الآثار النف�شية ال�شلبية لهذه الأزمة الأخالقية مل ينُج منها؛ ل ال�شحايا ول اجلناة.

يف عام 2013 قامت “اجلمعية الطبية الأمريكية” بدرا�شة ومراقبة �شلوكيات 1420 طالًبا ترتاوح اأعمارهم ما بني التا�شعة وال�شاد�شة 
ع�شرة، ممن تعر�شوا و/ اأو ت�شببوا يف اأعمال الإهانات والرتهيب الإلكرتوين؛ وكانت النتائج حمبطة، حيث عانى ال�شحايا من ال�شطرابات 
النف�شية كرهاب الف�شاء )عدم ال�شعور بالأمان يف الأماكن العامة(، والتوتر، ونوبات الهلع.  من ناحية اأخرى فقد كان اجلناة اأكرث عر�شة 
للعزلة والتوحد وال�سطرابات املعادية للتجمع وامل�ساركة.  اأما الذين �ساركوا وتعر�سوا لهذا ال�سطهاد الوح�سي فقد متلكهم الإحباط، وو�سل 

الأمر ببع�شهم اإلى التفكري يف النتحار!

الن�شج  اإحدى مراحل  التعاطف  التعاطف.  ي�شكل  انعدام  ال�شر هي:   ال�شلوكيات فبالتاأكيد �شتكون كلمة  اإذا بحثت عن �شبب جلي ملثل هذه 
اأهم  من  يعّد  كما  وال�شيء.   احلي  بني  وما  واجلماد،  الإن�شان  بني  الفا�شل  واحلد  لآدميتنا  الأ�شا�ش  حجر  فهو  والإن�شاين؛  والروحي  العقلي 
مقومات وموؤ�شرات النجاح الدرا�شي، والأ�شري، واملهني.  وقد اأكد التقرير ال�شادر عن جامعة �شتانفورد اأن العتماد املتزايد على الو�شائل 
الأ�شرة  دور  يربز  وهنا  الإن�شانية.   وامل�شاركات  التفاعالت  تقل�شت  اأن  بعد  احلائط  عر�ش  الإن�شاين  اجلانب  بهذا  �شرب  قد  التكنولوجية 
والآباء يف اإحياء التعاطف لدى الأبناء من جديد؛ فمن خالل اللعب والنزاعات، وامل�شاركات والتفاعالت، والنجاحات والإخفاقات، نتعلم كيف 

نتعاطف ونتكاتف، ونغفر ونعتذر، ونربط ونحل، وكيف نتحمل م�شوؤولية اأقوالنا واأفعالنا ومدى تاأثريها على حالنا واأحوالنا.  
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            التوا�سل املقطوع!

رغم ما تقدمه �شبكة الإنرتنت واملواقع الجتماعية من و�شائل توا�شل - ظاهرية – فاإنها قد اأجهزت على مفهوم الأ�شرة وحطمت العالقات 
اأن تنهار وتتفكك  املوؤملة  املفارقات  القلوب والعقول.  ومن  التي لطاملا وحدت  البيوت  واأ�شا�شات  اأوتاد  الإن�شانية لرتتخي احلبال وترتنح 
الروابط الأ�شرية يف ظل اأكرث الع�شور انفتاًحا، وات�شاًل و�شفافية.  ونتناول فيما يلي بع�ش �شلبيات الغزو التكنولوجي على اأكرث من �شعيد:

ال�سياع املبكر وفقدان الرباءة

ي�شتقبل الأطفال احلياة برباءة و�شفافية متناهية مبناأى عن عامل البالغني املتخم بالأمل واملعاناة والق�شوة.  
يف هذه املرحلة يكمن دور الآباء يف توفري احلماية الالزمة من هذا الواقع املفجع اإلى اأن ترت�شخ لدى الأبناء 
مفاهيم ومبادئ اخلري، والتفاوؤل، والثقة، والف�شول، والرغبة يف التعلم، واكت�شاب اخلربات.  ومن ثم فقد 
�شكل الإطار الأ�شري ح�شًنا منيًعا يقيهم خماطر العامل اخلارجي.  اأما الآن فقد انقلبت الطاولة وتبدلت 
وليدة  املفاهيم  تكون هذه  ل  قد  والعنف.   والغ�ش،  الكذب،  تبيح  ثقافة  الأبناء يف ظل  ليرتعرع  الأحوال 
الع�شر التكنولوجي على وجه اخل�شو�ش، ولكنه يتحمل م�شوؤولية تك�شري احلواجز التي لطاملا و�شعها الآباء 

حلماية اأبنائهم من خمالب الزمان، وبالتايل فقدت القيم الأ�شرية والثقافية واملجتمعية اأ�شمى معانيها.
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               العقل الفريد للطفل الوليد

مبجرد اأن ي�شق الطفل طريقه اإلى النور لتهز �شرخاته الأولى جدران 
احلياة، ي�شكل الآباء عامله ومعامله، لي�ش فقط عامله اخلارجي واإمنا 
جوهره وم�شمونه الإن�شاين.  فكل ما يحتاجه الطفل خالل العامني 
الأولني من عمره يكت�شبه من خالل تفاعالته الإن�شانية وا�شتك�شافاته 
احلا�شوب،  واأجهزة  الهواتف،  حتتل  حني  ثم  ومن  املحيطة.   للبيئة 
حياتك  من  كبرًيا  جزًءا  عام،  ب�شكل  الإلكرتونية  وال�شا�شات 
ذهن  يف  املعي�شي  النمط  هذا  ل  يتاأ�شّ اأن  عجب  فال  واهتماماتك، 
طفلك منذ اللحظات الأولى.  فما حاجة الأطفال اإلى اأحدث الأجهزة 

والإلكرتونيات اإن مل توفر لهم اأب�شط امل�شاعر واأرفع ال�شلوكيات!  

 ن�شتعر�ش فيما يلي بع�ش احلقائق ال�شرورية لت�شييق الفجوة الأ�شرية ولن�شبح جديرين بالثقة وامل�شوؤولية:
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ي�شكل العامان الأولن من عمر الطفل اأهم مراحل النمو 
والتطور الذهني حيث يت�شاعف حجم املخ يف العام الأول 
الثاين  العام  يف  الن�شبة  وتزداد  الكلي،  حجمه  من  لي�شكل %70 
ال�شا�شات  اأمام  والت�شمر  النغالق  اأن  اإل  حتى ت�شل اإلى %85.  

يف عمر مبكر يعرقل هذا النمو ب�شكل ملحوظ.

لرغباتنا  انعكا�ًشا  الطفل  واهتمامات  رغبات  ت�شكل 
ب�شيء،  واهتمامنا  مت�شكنا  ازداد  فكلما  واهتماماتنا؛ 

انعك�ش ذلك على رغباته.

على   – الإلكرتونية  والن�شاطات  الأعمال  يف  النهماك 
والرتبوية  التنموية  الأطفال  برامج  تدعيه  ما  عك�ش 
من  الكثري  ا�شتيعاب  على  العقلية  القدرة  يوهن   – املزعومة 
املحّفزات الع�شبية امل�شوؤولة عن القراءة، والكتابة، وغريهما من 

الأن�شطة الذهنية.

الأطفال  يجعل  الإعالمية  القنوات  عرب  املتداول  العنف 
والعدوانية.   والبالدة،  الغ�شب،  مل�شاعر  عر�شة  اأكرث 
فمتابعة الطفل لهذه الربامج التلفزيونية يرفع من معدلت �شربات 
يف  يتمخ�ش  مما  وال�شرتخاء؛  النوم  على  القدرة  وي�شلبه  القلب 

النهاية عن �شلوكيات م�شطربة وتركيز م�شو�ش.
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األطفال  عقول  “تتشكل 
اآلباء.   مع  تفاعلهم  خالل  من 
عالمهم  نمأل  أن  بد  ال  لذا 
قبل  واالفتراضي  الواقعي 
بالشاشات  يستبدلوننا  أن 

اإللكترونية!”

  دان سيج؛ طبيب نفسي

بارقـــة اأمـــل

رغم كل ما اأف�شدته الثورة التكنولوجية من دفن للروح الإبداعية، وتهمي�ش للتعاطف 
وامل�شاعر الإن�شانية، وقتل للرباءة الطفولية، واخرتاق حلياة اخل�شو�شية، فما زالت 
هناك بارقة اأمل!  فكلما تعمقنا يف مراحل و�شمات النمو والتطور الطفويل، ات�شعت 
ول  حدة.   على  مرحلة  كل  وتقومي  ملعاجلة  ال�شانحة  بالفر�ش  تفاوؤلنا  وازداد  روؤيتنا 
زالت اأحدث الأبحاث توؤكد القدرة ال�شتيعابية والتنظيمية الهائلة للعقول يف ال�شهور 

وال�شنوات الأولى من العمر.  لذلك علينا اأن نتفاءل؛ فلم يفت الأوان بعد.
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النطق  من  – بداية  اللغوية  واملهارات  املبادئ  الطفل  يتعلم 
الحتكاك  خالل  من   - والكتابة  القراءة  اإلى  وو�شوًل 
الإلكرتونية  التعليمية  الربامج  عرب  ولي�ش  الإن�شانية،  والتفاعالت 

والتطبيقات الرتفيهية.  

الرغبة  الطفل  لدى  احلديثة  التكنولوجية  الو�شائل  تنمي 
املتميزة  اخلا�شية  فتلك  واملريح.   ال�شريع  التجاوب  يف 
لالإلكرتونيات والتي توفر له الإجابات ال�شريعة واحللول الفورية بنقرة 
 – بالطبع   – تفتقر  التي  الطبيعية  للحياة  نبًذا  اأكرث  جتعله  واحدة 
واأقالم  الر�شم  لوحات  ا�شتخدام  اأ�شبح  وبالتايل  اخلا�شية.   هذه  اإلى 
اأكرث ا�شتنزاًفا للوقت واجلهد واأقل متعة من تطبيقات الر�شم  التلوين 
املدرجة  الأيقونات  اأكرث من جمرد حتريك  تتطلب  التي ل  الإلكرتونية 

على ال�شا�شة!

5

6

حوار العقل والقلب!

والذهنية  النف�شية  ال�شحة  على  تعود  التي  وال�شلبيات  الأ�شرار  يف  النظر  اأمعنت  اأن  بعد  الآن 
ن�شائح  لن�شتعيد  الأوان  اآن  املوقف؟   بخطورة  ت�شعر  هل  الإلكرتونية،  الثورة  جراء  لالأطفال 
يتكلم؛  كيف  يتعلم طفلك  اأن  اأردت  اأجدادنا التي ن�شاأنا عليها ونعمل وفًقا لها والتي تقول:  “اإذا 
تكلم اأنت معه!”  فحني تتفاعل مع طفلك، فاإنه يتعلم مبادئ اللغة من خالل التوا�شل الفّعال، 

ورواية الق�ش�ش اخليالية، والألعاب اجلماعية الرتفيهية.
  

جتنب العتماد الكلي على اأجهزة التلفاز كو�شيلة للتعليم والرتفيه والإجناز.  انتِق الربامج التي ُتفتِّح اآفاقه نحو حياة اإن�شانية طبيعية بطريقة 
اأو مروعة.  ارِو له الق�ش�ش واحلكايات التي توطد حلظات وتر�شخ حالت التوا�شل الإيجابية بينكما.   اأو تهكمية  واعدة وحمفزة، ل م�شللة 
له لتقبل الف�شل واإعادة املحاولة دون كلل اأو ملل، حتى ينجح ويتمتع ب�شلوك عماده التفاوؤل والأمل.  تذكر اأن مهمتك تكمن يف التحفيز على  اأهِّ
الإجنازات، والتقدير عند النجاحات، واملوا�شاة يف الإخفاقات.  وبذلك تزرع لديهم الثقة بالنف�ش وحتمل امل�شوؤولية والقدرة على الوقوف من 

جديد.  هذا هو جوهر املرونة، والإرادة، والتفاوؤل الذي ميكنهم من الت�شدي ل�شتى م�شاعب احلياة والتي لن جتد لها دلياًل اإلكرتونًيا!

ما بني التقاليد...  والتقاليع:  من 3 اإلى 5 �سنوات

ت�شمى الفرتة العمرية من ثالث اإلى خم�ش �شنوات بـ“العمر الذهبي” لتعك�ش خيال الأطفال اجلامح 
وبداية تفاعلهم مع العامل احلقيقي.  هذه الطفرة الهائلة بني التفكري اخليايل والتفكري الواقعي ت�شكل 
مرحلة غاية يف اخلطورة والأهمية يف حياة الطفل.  ويف ظل الثورة التكنولوجية، اأ�شبح باإمكان الطفل 
ذي الأعوام الثالثة التفاعل ب�شهولة مع الأجهزة الرقمية على اختالف اأنواعها �شواء داخل املنزل اأو 
اأينما ذهب.  حيث توؤهله قوته اجل�شدية يف هذا العمر من النقر على ال�شا�شات التي تعمل باللم�ش، 
والتنقل بني القنوات التلفزيونية من خالل جهاز التحكم عن بعد، وال�شغط على زر “الإر�شال” عرب 
اإياها  اأو احلا�شوب، وحتميل التطبيقات.  تلك هي �شنوات طفلك الذهبية، فاإما اأن ت�شاركه  الهاتف 

على اأر�ش الواقع، اأو عرب الفي�شبوك والواقع الفرتا�شي اخلادع!
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اجلــــــهــــــــــــل العـــــاطفــــــــــي

يح�شل ثلث اأطفال العامل على اأجهزة تلفاز خا�شة داخل غرف النوم مبجرد اأن يتموا ثالثة اأعوام، 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  ممن   %29 اأن  وهم ي�شاهدونها مبعدل �شاعتني يومًيا على الأقل، يف حني 
املف�شلة  كتبهم  اإلى  ي�شتمعون  اأنهم  حتى  باللم�ش  تعمل  التي  الأجهزة  ي�شتخدمون  والرابعة  الثانية 
عرب الأجهزة الناطقة احلديثة دون اأدنى حماولة لقراءتها!  ومبقارنة هذه احلقائق باملهارات التي 
يحتاجها الطفل يف تلك املرحلة العمرية، اإلى اأي مدى توؤثر التكنولوجيا على مراحل النمو الطبيعي؟  

يكفي اأن نقول اإنه يف هذه ال�شنوات القليلة – وبف�شل الطفرة التكنولوجية – يخ�شع الطفل ملجموعة 
التطاول  اإلى  املهذب  الرف�ش  ومن  وم�شطرب،  م�شو�ش  اإلى  وديع  كائن  من  حتوله  املتغريات  من 
ال�شريح:   لي�ش من حقك اأن تتحكم بي!  هنا يكمن دور الآباء يف توفري الدعم والإر�شاد املحبب حتى 
ينتقل الطفل ب�شالم من مرحلة الركل، وال�شراخ، والهروب – اجلهل والف�شل العاطفي - اإلى القدرة 

على التحكم يف دوافعه وردود اأفعاله لينتقي كلماته، بدًل من الوقوع فري�شة لنوبات الغ�شب.

يبداأ التثقيف العاطفي حني نقدر على التمييز بني امل�شاعر املختلفة – كالغ�سب وال�سعادة والإحباط...  اإلخ – ويتطور كلما ازداد ا�شتيعابنا 
لتلك امل�شاعر وقدرتنا على التعبري عنها بطريقة اإيجابية ومثمرة.  مبعنى اآخر:  يبداأ الإدراك العاطفي لدى اأبنائنا حني نعلمهم كيفية احتواء 
امل�شاعر، والتخفيف من وطاأتها، والتنفي�ش عنها ب�شكل منظم.  وبذلك يرت�شخ لديهم الوعي املجتمعي حني نوؤكد اأهمية مراعاة �شعور الآخرين:   
“اأراأيت كيف ابتهج اأخوك بهذه اللفتة الطيبة منك،” وكذلك الوعي الإن�شاين حني ت�شاعدهم على الربط بني ال�شلوكيات والنتائج:   “اأراأيت ما 
حدث حني �شحبت  املجراف اإلى الوراء!” واأخرًيا القدرة على اتخاذ القرار:   “مل ل تفكر يف بع�ش احللول البديلة واملالئمة للجميع؟”  وتذكر 

اأن تفاعلك مع طفلك هو البذرة التي �شتطرح ثمارها فيما بعد وتلقي بظاللها على �شتى مناحي احلياة.

الإقالع عن “التغريد”

لكي تكون اأًبا جديًرا بامل�شوؤولية، ل بد اأوًل اأن تف�شل ما بني عاداتك 
التكنولوجيا  �شت  همَّ حيث  الرتبوية.   وواجباتك  التكنولوجية 
احتياجات الأطفال يف هذه املرحلة من ترفيه وعطالت، وق�ش�ش 
بتنحية  يعرتفون  الآباء  من  الكثري  اأن  بالذكر  اجلدير  وروايات.  
بحاجتهم  ذلك  مربرين  جانًبا،  اأطفالهم  ومتطلبات  احتياجات 
اأو  التغريد،  اأو  املهمة،  الإلكرتونية  الر�شائل  اإر�شال  اإلى  املا�شة 

الت�شفح، اأو حتى متابعة الربامج التلفزيونية!

انتباه  لجتذاب  والبائ�شة  املتوالية  الأطفال  حماولت  تتمخ�ش 
وعناية اآبائهم عن عالقة متوترة ومتدهورة تظهر اآثارها على املدى 

الإهمال  من  الأطفال  يعاين  حيث  البعيد،  املدى  على  ثم  القريب، 
املحبطة  الأبوية  العالقة  هذه  جتعل  بدرجة  والالمبالة  والإحباط 
يقت�شر  األ  يجب  ثم  ومن  الدهر.   اأبد  بذاكرتهم  تلت�شق  واملوؤرقة 
دور الآباء على تنظيم وتقدمي الدعم املعنوي والعاطفي لأطفالهم 
يف  ويتحكموا  عالقاتهم  ينظموا  اأن  هو  ذلك  من  فالأهم  فح�شب، 
اأ�شكال ا�شتجابتهم لل�شا�شات واإدمانهم لالإلكرتونيات قبل كل �شيء.  
الفرتا�شي  الف�شاء  عن  بعيًدا  ودافًئا  حميمًيا  مناًخا  لطفلك  هيئ 
ل  كان  واإن  الأوقات.   واأمتع  اللحظات  اأف�شل  وتت�شاركوا  لتتفاعلوا 
بد من الت�شاق �شيء ما بذاكرة طفلك، فليكن ما تر�شمه اأنت من 

لقطات.

النقد الهدام وال�سمري امل�ستنري:  من 6 اإلى 10 �سنوات

التوا�شل  اإلى  تربز يف هذه املرحلة العمرية الكثري من اخل�شال املتميزة، والتي يحكمها ويرو�شها رغبة الطفل 
والنفتاح على العامل اخلارجي، ورغبته يف التاألق والتميز، والتظاهر بالن�شج والفرا�شة واجلاذبية.  وي�شتند النمو 
املعريف، والجتماعي، والعاطفي يف هذه الفرتة اإلى عدة مقومات؛ كالرتفيه، والف�شول، واخليال وكيفية ترجمتها 
على اأر�ش الواقع �شواء كان داخل الأ�شرة اأو املدر�شة اأو مع الأ�شدقاء.  اإل اأن اأكرث ما يوؤرق الأطفال يف تلك الفرتة 
هو التناف�ش املحتدم واملقارنة غري املربرة التي تنعقد �شًرا يف اأذهانهم عن الفروق الفا�شلة بينهم وبني زمالئهم، 
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”  بالتاأكيد ل يتحمل  ”  “ملاذا هو اأف�شل مني يف القراءة! فتعلو بداخلهم �شرخات النقد الهدام:   “مَل ل يكون يل �شديق ويف مثل باقي الزمالء!
الإعالم الهدام م�شوؤولية هذا التفكري ال�شلبي، ولكنه يف الواقع يتحمل م�شوؤولية تقدمي القدوات غري الالئقة بعقول الأطفال.  فال�شلوكيات التي 
تنهمر عليهم ليل نهار عرب �شتى القنوات ل تالئم هوؤلء الأطفال ل من الناحية العمرية ول من الناحية الأخالقية.  وكلما احتدم ال�شراع وعلت 
�شرخات النقد الهدام ازدادت احلاجة اإلى قوة موازية لتنك�شر �شوكته وتخبو �شطوته.  هنا يربز دور الآباء يف تبني دور “ال�شمري امل�شتنري” 
النافذة  لي�شكل  الآباء لأطفالهم  ازداد حتفيز وم�شاندة  ال�شمري كلما  يتعزز هذا  باإجنازاته.   الطفل بذاته وتفاخره  ثقة  يوازن ويوطد  الذي 
التي ت�شع اأماًل وتفاوؤًل كلما ا�شتدت الأزمات:  “اأ�شتطيع اأن اأحقق ذلك مبفردي،” “اأنا حًقا �شديق خمل�ش!”  “اأ�شتطيع اأن اأميز بني احلق 

والباطل.”

التنميـــــط املزيـــــف

املثرية  املتتالية  الأحداث  بع�ش  البتدائية  املدار�ش  اإحدى  �شهدت 
للقلق؛ فقد بداأت الطالبات يف هجر طعامهن يف �شبيل التناف�ش حول 
النابية  الألفاظ  ا�شتخدام  الطالب  بني  �شاع  حني  يف  الوزن،  فقدان 
اأولياء  مع  بالتعاون  املدر�شة  اإدارة  قررت  العدوانية.   وال�شلوكيات 
ابتكرت  املدر�شية.   الرتبية  يف  ا�شت�شارية  بخبرية  ال�شتعانة  الأمور 
املتخ�ش�شة ور�شة عمل بعنوان “املوجات الإعالمية” لتدر�ش عالقة 
الطالب بالتكنولوجيا والقنوات الإعالمية املختلفة عن كثب.  ات�شح 
متاأ�شلة  عادة  التلفاز  م�شاهدة  اأن  املفتوحة  املناق�شات  خالل  من 
من  وجميعهم  حممولة،  هواتف  ميتلكون  ومعظمهم  جميًعا،  لديهم 
“التنميط  اإلى  اخلبرية  تطرقت  ثم  الإنرتنت.   �شبكة  م�شتخدمي 
الإعالمي،” وقد حتفز الطالب جميعهم للتحدث عما تبثه القنوات 
يف  اآرائهم  بتدوين  قاموا  ثم  والإناث،  للذكور  تنميط  من  الإعالمية 

بطاقات ورقية ت�شمنت بع�ش الكلمات املفتاحية:

الذكر املثايل:  الريا�شة، واحلركة، واملالب�ش املهلهلة، وال�شيطرة، 
التعليم،  وازدراء  والأ�شلحة،  والع�شالت،  الفيديو،  واألعاب  والقوة، 

واحتقار املراأة.

الأنثى املثاليـــــة:  النحافــــة، واجلاذبيــــة، والغرور، وال�شهـــــرة، 
واجلمال، وعدم الر�شا، وغريها الكثري.

طلبت اخلبرية بعد ذلك من الطالب البحث عن احللقات املفقودة يف 
هذه القوائم.  مبعنى اآخر:  

ما اخل�شال التي يتمتع بها اآباوؤهم واأمهاتهم اأو غريها من القدوات 
والنماذج والتي تفتقر اإليها قوائم الإعالم التنميطية؟  

التعليم،  بعد تفكري وجيز كانت الإجابة:  احرتام الآخرين، وتقدير 
والكرم،  اجليدة،  وال�شحة  احلميدة،  والأخالق  والإبداع،  والود، 

والعطف.  

اأمهلت الإخ�شائية الطالب بع�ش الوقت لتاأمل النتائج وليقفوا موقف 
املحايد، ومن ثم يتفاعلون باإيجابية، وهذا ما حدث بالفعل.  فقد اأدرك 
الطالب الفخ الذي ن�شبته لهم القنوات الإعالمية من تنميط مزيف 
�شلوكياتهم،  جتاه  اخلجل  انتابهم  وبالتايل  النظيف،  للواقع  ومغاير 
فظاظة  من  القنوات  تلك  تبيحه  ما  ملناه�شة  �شمائرهم  وانتف�شت 
بهدف  جهودهم  توحيد  على  النهاية  يف  الطالب  اتفق  وعدوانية.  
الت�شدي لكل اأ�شكال التهكم وال�شخرية القائمة على املظهر اخلارجي 
ن الطالب مدر�شتهم  اأو الوزن اأو غريها من الإهانات.  وبذلك ح�شَّ
بـ“ثقافة م�شادة” لتلك التي ترّوج لها ثقافات الأزمات والفجوات.  
ومن هنا اأتاحت هذه التجربة فر�شة حقيقية لتفاعل الطالب املثمر 
الواهية. والعظات  اجلاهزة  الأحكام  عن  بعيًدا  البناء  والنقا�ش 
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    ثالثة اأ�سكال لردود الأفعال

حني ُي�شاأل الأطفال حول الدوافع التي حتفزهم على اللجوء اإلى اآبائهم يف اأوقات الأزمات، فاإّن اإجاباتهم تتمحور حول الدوافع 
الثالثة التالية:

الذعر:  متيل ردود اأفعال الآباء املذعورين اإلى احلدة، والتهور، والق�شوة.  اإل اأن الأحكام ال�شارمة واملت�شرعة، 
ولفرتا�شات الالواقعية تعك�ش الفجوة الهائلة بني ما مير به الطفل حًقا وما يفرت�شه الآباء حول �شعوره، 

وهذا يوؤكد نظرتهم الت�شاوؤمية اإلى احلياة  فيقولون: “�شتدمر حياتك مبثل هذه الت�شرفات!”
التهويل:  يعمد الآباء املهولون اإلى ت�شخيم امل�شكالت وت�شعيد الأزمات.  فاإن �شعر الطفل بقليل من ال�شيق، 

على �شبيل املثال، انتابتهم نوبة من الغ�شب العارم وال�شراخ الال�شعوري.
الجهل:  ي�شف الأطفال الآباء اجلهالء بقلة اخلربة، اأو قلة احليلة وعدم التاأثري.  رمبا ينتج اجلهل عن عدم 
القدرة على ا�شتيعاب املوقف اأو عن تخوف الآباء من تعكري �شفو العالقة احلميمة التي جتمعهم باأبنائهم.  
وقد يتفوق عليهم اأبناوؤهم - تكنولوجًيا - بدرجة تفقدهم الثقة يف اأهليتهم لتقدمي الن�شح والإر�شاد، اأو و�شع 
احلدود واخلطوط احلمراء، اأو حتى متكينهم من �سبط م�ساعر الغ�سب والإحباط والتعلم من الإخفاقات.

تتمتع هذه الأ�شكال الثالثة باأهمية بالغة حيث تك�شف لنا اأنف�شنا للمرة الأولى مبنظور جديد وخمتلف، وهو:  اأعني اأبنائنا.  فبادر 
اإلى تروي�ش ذلك الوح�ش الثالثي الكا�شر واإل فقدت ثقة اأبنائك فيك اإلى الأبد.

  املراهقـــــة املرهقـــــة

والرغبة  واملجازفة  التهّور  مل�شاعر  املراهقة  مرحلة  خ�شعت  لطاملا 
مثالًيا  عاملًا  التكنولوجي  الف�شاء  وي�شكل  وال�شتقالل.   التحكم  يف 

للمراهقني لعدة اأ�شباب:

يحلمون  التي  ال�شتقاللية  من  جانًبا  التكنولوجيا  لهم  حتقق   -1
الف�شاء  هذا  عرب  والتنقل  املرا�شلة  فر�ش  من  توفره  مبا  بها 

ال�شا�شع مبناأى عن �شلطة وحتكم الآباء.
اأكرث  “في�شبوك” فر�شة تقم�ش  املواقع مثل  لهم بع�ش  توفر   -2
اخليايل  عاملهم  يداعب  مما  الوقت،  نف�ش  يف  �شخ�شية  من 
والوهمي ومينحهم القدرة على تبني الأدوار التي عجزوا عن 

حتقيقها على اأر�ش الواقع.
املخاطرة  مع  رحلتهم  يف  الأمثل  الرفيق  التكنولوجيا  ت�شكل   -3
انتحال  اأن متكنهم من  �شاأنها  واحدة من  فنقرة  واملجازفة.  
�شخ�شيات الآخرين، ومن ثم تعر�شهم للم�شاءلة واملخاطرة.

4- نظًرا اإلى م�ساعر الياأ�س والإحباط التي ت�سيطر على املراهق 
يف هذه املرحلة، ت�شكل التكنولوجيا مالًذا فريًدا للرتويح عن 

النف�ش اأو الهروب من الواقع.

 – وت�شهيالت  منافع  من  قدمته  ما  ورغم   – الآخر  اجلانب  على 
تعرقل الثورة التكنولوجية مراحل النمو يف فرتة املراهقة ملا تفر�شه 
ال�شرورية  الإن�شانية  للتفاعالت  والتفتيت  الت�شتيت  عنا�شر  من 
لتعميق  ال�شبل  ا عن متهيد  فعو�شً املراهق.   املرحلة من عمر  لهذه 
اخلربات وتوطيد امل�شاعر الجتماعية والإن�شانية، حتول التكنولوجيا 

وقنوات التوا�شل الجتماعي املختلفة دون اإقامة املراهقني لعالقات 
�شوية مع اأنف�شهم ومع الآخرين.  فمثاًل ميكن اأن ُي�شتخدم برنامج 
فتلك  الواقع،  اأر�ش  على  اأما  الهوية.   ت�شكيل  يف  “الفوتو�شوب” 
اأكرث من ذلك، بداية من اكت�شاف من تكون،  املهمة تتطلب ما هو 
ومن يكرتث لأمرك وتكرتث لأمره، وكيف تعرب عن م�شاعرك جتاه 
من حتب، وكيف ترى نف�شك يف امل�شتقبل.  ياأتي بعد ذلك اكت�شاف 
وتقبل  والر�شا  وبالآخرين،  بنف�شك  عالقتك  خالل  من  الذات 
برنامج  فهل  املحيطني.   لدى  ترتكها  التي  والنطباعات  الذات، 
امل�شوؤولية وقدير على حتملها!؟  ل  بكل هذه  “الفوتو�شوب” جدير 

نعتقد ذلك.
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الآباء  بع�ش  بها  التي ي�شف  املواقف  لأحد  تعر�شت  والآن يف حال 
ال�شلوكيات املنفرة والتجاوزات الآثمة لأبنائهم فوجدت ل�شان حالك 
يقول:   بالتاأكيد لن يكون ابني اأحد هوؤلء يف يوم من الأيام!  فاعلم 
فمهما  الأوهام.   من  واأبراج  الأحالم  كنف  يف  تعي�ش  زلت  ل  اأنك 
حاولت، فلن ت�شتطيع ال�شيطرة على ابنك متاًما، حتى واإن ا�شتطعت 
فكيف �شتتحكم يف العامل من حوله والذي حتكمه التقلبات وتوؤرجحه 

املتغريات!  ولكن كلما ازدادت ثقتنا يف روؤاهم الفريدة وقراراتهم 
جهودنا  نكر�ش  اأن  ا�شتطعنا   – اأخفقت  واإن  حتى   – ال�شخ�شية 
لتقدمي يد العون بهدوء، ومرونة، وب�شرية متقدة.  فهل هناك اأهم 
من اأن نكون حا�شرين عند ال�شدائد لنكت�شب ثقتهم ونت�شلل برفق 

اإلى عاملهم الغام�ش وال�شا�شع والرائع!

                          الر�سائل الن�سية وامل�ساعر الآلية!
                          دع هاتفك “الغبي” جانًبا..  الآن..  واأطلق مل�شاعرك العنان

 - املراهقني  لدى  �شيما  – ل  الأخرية  الآونة  الن�شية يف  الر�شائل  على  العتماد  ازداد 
�شرعة  من  به  تتمتع  ملا  وذلك  الإن�شانية،  وامل�شاعر  للتفاعالت  ميكانيكًيا  بدياًل  لت�شكل 
ومرونة، وتعدد للمهام من خالل امل�شاركة يف اأكرث من حوار يف نف�ش الوقت، ولتخطيها 
بيد  الت�شفيق  جدوى  “ما  مرة:   كوان” ذات  “زين  ت�شاءل  والزمان.   املكان  حواجز 
اإل حوار  الت�شاوؤل:  فما هي  الن�شية الإجابة الع�شرية لهذا  الر�شائل  واحدة؟”  تقدم 
منقو�ش النطباعات وامل�شاعر الإن�شانية متاًما كاأي طعام بال نكهة اأو مذاق!  فهي ت�شكل 
اإلى  املراهقون  يلجاأ  ولكن  واأقلها حميمية وم�شداقية.   التفاعالت �شطحية  اأنواع  اأكرث 
هذا النوع من العالقات الآلية الباردة واملتباعدة خوًفا من ردود الأفعال املبا�شرة وخ�شية 

اأن تقاَبل اآراوؤهم وحماولتهم بالرف�ش!  

يف  واملواجهات  للمناق�شات  كبديل  الن�شية  الر�شائل  على  الأطفال  اعتماد  ازداد  كلما 
املدلولت  ا�شتيعاب  على  والقدرة  الإن�شانية  التفاعالت  اأهمية  ت�شاءلت  مبكرة،  �شن 
والإمياءات الجتماعية كتعبريات الوجه واللغة اجل�شدية.  على النقي�ش يرِجع املراهقون 
ا�شتخدامهم لهذا النوع من التفاعل اإلى ما مينحهم من قدرة على التحكم يف م�شاعرهم 
اأن ذلك يحول دون  اإل  املبا�شرة.   املواجهات  ما يحدث يف  اأفعالهم، وهو عك�ش  وردود 
اإدراكهم ملفعول وتاأثري كلماتهم على الطرف الآخر، ومن ثم يفتقر احلوار اإلى التجاوب 

والفاعلية.  

ت�شهم الر�شائل الن�شية يف تلجيم وحتجيم املهارات ال�شرورية للمراهقني:  كيف تتحكم 
يف ردود اأفعالك، وتهدئ من روعك، وتعرب عن م�شاعرك ب�شدق و�شفافية، وتراعي وقع 
كلماتك على م�شاعر الآخرين، وتقراأ اإمياءاتهم اجل�شدية واحل�شية.  فاإذا اأردت اأن تنعم 
بحياة نا�شجة، وطبيعية، واإن�شانية، اإياك والر�شائل الن�شية.  حتى واإن تطلب منك ذلك 
بع�ش اجلهد – كتنمية مهارات التعبري عن النف�ش، والإف�شاح عن مكنون القلب والعقل، 
اأفعالهم، ثم التخّل�ش من اخلوف لتعميق التوا�شل من  ومراعاة �شعور الآخرين وردود 

خالل التفاعل.  دع هاتفك جانًبا..  الآن..  واأطلق مل�شاعرك العنان.

“يتعلم األبناء من خالل القدوات، أكثر مما 
يتعلمون من الدروس والعظات.”  

كارل يونج
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معــــاهدة �سلـــــح!

املثابرة،  على  البيئية  الأنظمة  بـ“قدرة  التوازن  يَعرف 
واملواكبة، وال�سمود يف وجه املتغريات التي تخلفها ال�سغوط 
الجتماعية والطبيعية.”  وما الأ�شرة اإل نظام بيئي متكامل 
الأركان!  تعقد الأ�شر املتوازنة ما هو اأ�شبه مبعاهدة ال�شلح 
دون  ولكن  األيف،  اإلى حليف  لتتحول  التكنولوجية  الثورة  مع 
امل�شا�ش باخل�شائ�ش وال�شمات التي ت�شفي على التكنولوجيا 
ا، وتخ�شي�ش  اإن�شانًيا كالتاآلف وموؤازرة بع�شهم بع�شً طابًعا 
قدر من التوا�شل الإن�شاين - مبناأى عن التفا�شل الإلكرتوين 
– ليكون �شيد املوقف وي�شكل جوهر املعامالت.  وقد برزت 

يف هذا ال�شياق �شبع خ�شائ�ش جوهرية لالأ�شرة املتوازنة:

ا�شتيعاب الغزو الإلكرتوين الذي اجتاح العامل دون �شفقة اأو رحمة، وتطوير اآلية منهجية للتفاعل مع هذا الغزو ب�شكل يعزز ويدعم القيم 
والتقاليد الأ�شرية.

حتمل الآباء امل�شوؤولية والتفاعل مع اأبنائهم مب�شداقية و�شفافية.  فمن املمكن اأن ي�شتخدم الآباء بع�ش الربامج والتطبيقات الوقائية، 
والتي تتحكم يف املحتويات التي يتعر�ش لها الأطفال، ل�شمان عدم تعّر�شهم ملحتويات غري لئقة عمرًيا واأخالقًيا.  كما ينبغي و�شع 

حدود وا�شحة و�شارمة حول قواعد الت�شفح والتحميل ب�شكل ي�شمن لهم املتعة والفائدة.

اخلطوط  و�سع  والإخفاق،  للف�سل  ا  فر�سً لأبنائك  اأحت  الإخفاقات.   خالل  من  اخلربات  اكت�ساب  ثقافة  وتر�سيخ  الأخطاء  من  التعّلم 
العري�شة ل�شبل التعلم من هذه ال�شدمات.  اأن�شت لهم، واأ�شف اإلى خرباتهم، وعلمهم حتمل م�شوؤولية اأقوالهم واأفعالهم.  فال جدوى 

اأبًدا من التوبيخ والتاأنيب!  

حتفيز اللعب الفردي الذي يتيح للطفل ابتكار الأفكار امل�شلية وامل�شبعة لرغباته وخميلته، واللعب اجلماعي؛ اأي الأ�شري.  ول يقت�شر 
ذلك على الأ�شدقاء واملقربني من نف�ش العمر، واإمنا ي�شمل كل الأطياف من خمتلف الأجيال.  ميكنك العتماد على الأطفال يف ابتكار 
الألعاب – غري الإلكرتونية، فهم خرباء وعظماء يف اللعب. وهم يدركون داخلًيا اأّن اللعب احلقيقي ل يبداأ اإل عندما نظن اأننا نعمل، واأن العمل 

احلقيقي ل يبداأ اإل عندما نظن اأننا نلعب.

حتفيز التفاعالت اجلادة التي تعك�ش امل�شاعر، والقيم، والتوقعات، والنظرة التفاوؤلية.  فمن ال�شروري اأن تبتكر الأ�شر �شبل التجمع 
والتفاعل والتوا�شل حول النجاحات والإخفاقات وخطط الرحالت، وغريها من املكنونات.

خلق اآليات للتعبري عن املعار�شة والختالفات.  حني يختلف معنا اأبناوؤنا اأو يتبنون موقًفا مغايًرا لنا، عادة ما يتحكم ال�شد والعند 
يف ردود اأفعالنا.  اإل اأن خري �شبيل لتعليمهم مهارات الختالف البناء والتحكم يف امل�شاعر يكون من خالل و�شع احلدود والعواقب 

ال�شارمة.  اأ�ّش�ش حوارك على التوا�شل وال�شراحة وال�شماحة، ولي�ش على التوبيخ والتاأنيب والوقاحة.

فبدًل من  الطبيعة.   اإلى  والعودة  ورغباتهم  اأحالمهم  مع  التوا�شل  ت�شييد ج�شور من  لالأطفال  تتيح  التي  واخلربات  التجارب  توفري 
اللجوء اإلى �شماعات الأذن التي تعزل الطفل عن العامل باأكمله، حتفز الأ�شر املتوازنة اأبناءها على الإن�شات ل�شمائرهم، والتحكم يف 
دوافعهم، وتاأمل خرباتهم وجتاربهم، والتوا�شل ب�شدق مع اأنف�شهم.  كذلك تنفي العودة اإلى الطبيعة مفهوم العزلة التي يخ�شاها الكثري من 

الأطفال وتتحكم يف �شلوكياتهم ودوافعهم.  فالأر�ش واحلياة لنا ونت�شاركها مع من حولنا، فكيف للوحدة اأن ت�شيبنا!
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العاطفـــة اأقــــوى مــن العـــا�سفـــة

الثورة التكنولوجية �شالح ذو حدين؛ فاإن اأح�شنا ا�شتخدامها اأثمرت، واإن اأ�شاأنا 
توظيفها دمرت.  ولكنها مهما قلبت من موازين وعك�شت من مفاهيم، فلن تقوى 
العا�شفة الإلكرتونية على مواجهة العاطفة الإن�شانية.  فالتفاعل الأ�شري ير�شم 
ب�شكل تعجز عنه  الأولى  الوهلة  والعاطفية منذ  والبدنية،  العقلية،  الطفل  معامل 
الثقافة  تلك  على   - اأحياًنا   - ال�شيطرة  نفقد  قد  تقدمت.   مهما  التكنولوجيا 
هي  ومعلمني  كاآباء  اإرادتنا  تظل  ولكن  املحظور،  نطاق  الأمور  فتتجاوز  املتف�شية 
م�شدر قوتنا التي - يف النهاية -  ترجح كفتنا.  فما من قوة على وجه الأر�ش 
ت�شاهي الرعاية واحلب، واملوؤازرة يف ال�شدائد مهما زاد الكرب وطال الدرب.  كل 
ولكن من  التكنولوجية،  “ت�شنيعها” الثورة  الإن�شانية عجزت عن  امل�شاعر  هذه 
املمكن اأن تبتكر بع�ش البدائل لتحل حملها – فقط اإن �شمحنا بذلك.  فالقرار 

لك، ويل، ولنا!

   المؤلفتان:

ومستشارة  مرموقة،  نفسية  وطبيبة  كعالمة  أدير  ستينر  كاثرين  اشتهرت 
يهتم  هارفرد.   جامعة  في  النفسي  للطب  أستاذة  وهي  وكاتبة.   مدرسية 
والمؤسسات  الصحة  وخبراء  والمعلمون  التربويون  ومحاضراتها  بكتاباتها 

االجتماعية غير ربحية.

تيريزا إتش باركر:  كاتبة صحفية شاركت في تأليف عدد من الكتب منها:   “تربية 
قابيل،” و”الطفل المضغوط،” و”هذه هي األنثى.”

1. The App Generation  
     How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World – 
     by Howard Gardner, and Katie Davis.

جيل التفاعل اإللكتروني:  كيف غرق شباب اليوم في البحث عن ذواتهم ومالحقة عالقاتهم وخياالتهم.         
                                       تأليف: هوارد جاردنر، و كاتي ديفيس.

2. The Distraction Addiction
      Getting the Information You Need and the Communication You Want, Without   
     Enraging Your Family, Annoying Your Colleagues, and Destroying Your Soul – 
     By Alex Soojung-Kim Pang.

إدمان االرتباك: كيف تتواصل مع العالم دون مضايقة أسرتك وإعاقة مؤسستك وتدمير شخصيتك. 
                 تأليف: ألكس سونج-كيم بانج.

3. The Secrets of Happy Families
      Improve Your Mornings, Rethink Family Dinner, Fight Smarter, Go Out and Play, 
     and Much More  
     By Bruce Feiler. 

أسرار األسر السعيدة: استمتع بالصباحات الجديدة واألمسيات الفريدة واأللعاب المفيدة.  
                               تأليف: بروس فيلر.

كتب مشابهة:

كتاب في دقائق



ح�ضورنا  يحتـــاجون  “�أبنــا�ؤنــا 
�عطاءنا �أكرث مما يحتاجون 

هد�يانا.”
  

جيسي جاكسون


