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عن اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنه قال: قال: ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :   

)على كل م�صلم �صدقة( ف�إن مل يجد؟
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قـــــــــال:) فيم�صك عن ال�صر ف�إنه� له �صدقة( متفق عليه.
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املقـــــدمــــة

وتوؤثر  والتوتر  له االنفع�ل  ت�صبب  اإلى مواقف خمتلفة  ان�ص�ن يف حي�ته  يتعر�ض كل 
ب�لت�يل على تفكريه وت�صرف�ته و�صلوكه الع�م وعالق�ته ب�الخرين, اإال اأن هذه االنفع�الت 
الع�دي  ال�صخ�ض  عند  تدريجيً�  ت�أثريه�  يخف  اأو  تدريجية  ب�صورة  تخف  اأن  التلبث 
الطبيعي ال�صوي الذي يوجه �صلوكه وتفكرية نحو امل�ص�رات االإيج�بية الن�فعة , وي�صتطيع 
التكيف من جديد واإزاله ا�صب�ب االنفع�ل والتوتر. ولكن هذه االنفع�الت التزول وال تخف 
حدته� واآث�ره� ال�صلبية عند بع�ض االأ�صخ��ض االأخرين بل جنده� تزيد من حدته� وتكرار 
ظهوره� وتوؤثر على التفكري والقدرات العقلية واملزاج الع�م والعالق�ت االجتم�عية كم� 

توؤثر على العالق�ت يف املدر�صة والعمل وتوؤثر على االجن�ز والعمل املفيد الن�فع .  

اأو  انفع�ليً�  م�صطرب   ( اأنه  ويو�صف  االخرين  عن  خمتلفً�  هن�  ال�صخ�ض  ويظهر 
اال�صرة  نط�ق  ملواقف خمتلفة حتدث يف  نتيجة  االطف�ل  مع  يحدث  م�  وهذا  �صلوكيً�( 
�صلوك  على  م�صيطرًا  اال�صطراب  وي�صبح  اخل�رجي  املجتمع  اأو  الن�دي  اأو  املدر�صة  اأو 

ال�صخ�ض الع�م وت�صرف�ته اليومية .

والتف�صري  ب�ل�صرح  يتن�ول  ال�صلوكية(  وم�ص�كلهم  )اأطف�لن�  كت�بي  الكرمية  يديكم  وبني 
بع�ض االإ�صطراب�ت ال�صلوكية التي يع�ين منه� بع�ض االطف�ل على �صعيد وا�صع وهي :

                                                                                     .  Jealousy •  الغرية       

.Stubbornness • العن�د 

                                                                        .Weak of Self confidence ب�لنف�ض  الثقة  • �صعف 

 



اطفالنا ومشاكلهم السلوكية 6

وقد مت الرتكيز على هذه اال�صطراب�ت ب�صبب كرث �صكوى االأب�ء واالأمه�ت منه� يف 
وقتن� احل��صر وكرثة الت�ص�وؤالت عن �صبل العالج وطرق التخفيف من وط�أته� التى توؤثر 
على اجلو االأ�صري الع�م وعلى العالق�ت داخل اال�صرة الواحدة ب�صبب كرثة ال�صدام بني 

احل�لة امل�صطرب واملحيطني به .

وت�صري التقديرات اأن الن�صبة الع�ملية املعتمدة يف معظم دول الع�مل   لال�صطراب�ت 
.)%  15 – ال�صلوكية )%2( وبع�ض االح�ص�ءات ت�صري اأن الن�صبة من)1 

 ارجو اأن يحوز الكت�ب القبول, ويحقق الهدف منه, واأن يتقبله اهلل �صبح�نه وتع�لى.  

د. طـــــارق العي�ســــــوي
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الف�ســـــل االول

�سيكولوجيـة الغــرية و ذوي الإعـــاقة

مدخـــل تعريفــــي: 

  Emotional State انفع�لية  ح�لة  اأو  انفع�لية  ا�صتج�بة   Jealousy الغرية 
من  وتعترب  واحلب,  واخلوف    Anger الغ�صب  من  خليط  وهي  اجتم�عيً�  معروفة 
االنفع�الت الظ�هرة يف مرحلة الطفولة املبكرة. وهي انفع�ل ي�صعر به الطفل ويح�ول 
اإخف�ئه. ولكنه� تظهر من خالل اأفع�له واأعم�له و�صلوكه الذي يقوم به جت�ة ال�صخ�ض 
والكراهية  احلب  مثل  االإن�ص�ن  لدى  املوجودة  امل�ص�عر  احد  الغرية  وتعترب   . االأخر 
والفرح والغ�صب والعن�د والعدوان واالأن�نية واخلجل وغريه� من امل�ص�عر واالنفع�الت 

االإن�ص�نية. 

يف  الطفل  ت�صيب  التي  ال�صلوكية  االنفع�لية  اال�صطراب�ت  �صمن  الغرية  وت�صنف 
ال�صنوات االأولى من حي�ته, وتوؤدي اإلى �صلب قدراته ومواهبه وحيويته ون�ص�طه واندف�عه 
نحو امل�ص�رات ال�صلبية مم� يوؤدي اإلى نت�ئج غري ايج�بية اأو ه�دفة وت�صتت االنتب�ه وتبعرثه. 
من تعريف�ته� اأنه� انفع�ل معقد يحتوي على  ثالثة اأ�صخ��ض االأول يكرة الث�ين ب�صبب 
اأخر  وجود عالقة بني الث�ين والث�لث . والغرية كذلك هي الرغبة يف امتالك �صخ�ض 
واحتواءه ب�لك�مل دون النظر اإلى الغري . وهن�ك م� يعرف ب�لغرية االأولية التي يحتويه� 
املثلث االوديبي ) االبن – االأم – االأب ( حيث يغ�ر االبن من عالقة االأب ب�الأم , و لذلك 

.  Oedipus complex  ف�لغرية جزء من عقدة اوديب
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وع�دة م� تظهر الغرية لدى الطفل ب�صبب ال�صعور انه فقد حب من حوله اأو ت�صور 
فقدان هذا احلب , ويحدث ذلك عند والدة طفل جديد ي�صغل االأم عن الطفل االأول , 
اأو تقل�ض حبه�   والطفل  اأن هذا االن�صغ�ل تعبريا عن عدم حب االأم له  ويرى الطفل 
و اخلوف عليه مم� يجعله يف �صراع داخلي  له  اأخيه بحبه  كثريا م� ميزج غريته من 
واأحي�ن� يلج�أ   ,  Fear Intrapsychic conflict  بني االنفع�لني الغرية واخلوف 
اإلى حيل يعو�ض به� م� فقده من حب االأم اأو االأب في�ص�ب ب�لتهتهة  Stuttering اأو 
التبول الالاإرادي Enuresis اأو االأحالم املزعجة اأو ال�صلبية , ومتثل الغرية ح�لة من 

االأمل الداخلي نتيجة املن�ف�صة مع االأخر.

 وقد يظهر الطفل غريته ب�أ�صلوب تعوي�صي م�صطنع حيث يخفي م�ص�عره احلقيقية 
ويقوم بدور املمثل نحو من يغ�ر منه , فهو يغ�ر من املولود اجلديد ولكنه ي�صمه ويقبله 
ويلعب معه ولكن داخله يود �صربه وع�صه وعق�به والتخل�ض منه . ومييل بع�ض املحدثني 
االنفع�يل  ال�صلوك  ب�مك�ن�ت  مزودا  يولد  الطفل  اأن  االعتق�د  اإلى  النف�ض  علم�ء  من 
Emotion Behavior  ال ب�نفع�الت مميزة اأو خ��صة حمددة , مبعنى اأن االنفع�الت 

تظهر ح�صب املوقف نف�صه , واأ�ص�رت درا�ص�ت عن  االنفع�الت اأنه� تق�صم الى االتي:  

 - انفع�الت ذات �صفة عدوانية ) الغ�صب – والغرية – والكراهية – واحلقد ( . 

- انفع�الت �ص�رة ) احلب – وال�صرور – والبهجة – والتوا�صل – والتع�ون ( . 

وب�خت�ص�ر ف�إن االنفع�الت ال�ص�ئدة تنح�صر يف الغ�صب اأو اخلوف اأو احلب  وهذه 
االنفع�الت تتطور بتقدم احل�لة يف العمر فتختلف مظ�هره� ومثرياته� من مرحلة اإلى 

اأخرى , وهذة املظ�هر تت�أثر بنوع احلي�ة التي يحي�ه� الفرد ومع�يريه ومثله العلي� .

الغــرية والغ�ســـب: 

كم� �صبق االإ�ص�رة يت�صح لن� اأن الغرية انفع�ل مركب يجمع بني حب التملك وال�صعور 
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ب�لغ�صب وع�دة م� ي�ص�حب ال�صعور ب�لغرية لدى ال�صخ�ض ال�صعور ب�لغ�صب من نف�صه 
ومن املحيطني واالإخوة الذين ا�صتط�عوا حتقيق اأحالمهم ومتطلب�تهم وهو مل ي�صتطع 
ك�لتخريب  االأخرى  االنفع�لية  املظ�هر  من  الكثري  الغرية  ي�ص�حب  قد  كم�   . حتقيقه� 
  Indifference والع�صي�ن والثورة وامل�ص�يقة والعن�د , اأو ت�أخذ منحى الالمب�الة
يف  الرغبة  وفقدان  ب�لعجز  ال�صعور  اأو  ال�صهية  وفقدان  واخلجل  ب�حل�ص��صية  وال�صعور 

الكالم .

الغرية والعمر الزمني : 

ت�صري الدرا�ص�ت النف�صية اأن الغرية ع�دة م� ت�صيب االأطف�ل يف ال�صنوات االأولى من 
عمرهم م� بني ) 3 – 7 ( �صنوات وتوؤثر �صلب� على ال�صلوك الع�م والعالق�ت االجتم�عية 
, لذلك يجب املح�فظة على �صالمة الطفل  التح�صيلي والدرا�صي  واالأن�صطة وامل�صتوى 
امل�ص�كل  من  ب�أول  اأول  وعالجه  وحم�يته  عمره  من  االأولى  ال�صبع  ال�صنوات  يف  نف�صي� 
اأو تتال�صى بعد عمر ال�صبع �صنوات . كم�  النف�صية وال�صلوكية . وع�دة م� تخف الغرية 

تزداد الغرية بني االأطف�ل الذين ال يوجد بينهم فروق عمرية . 

ون�صيف اأن الغرية يف مرحلة الطفولة املبكرة �صيئ� طبيعي� �صوي� حيث يت�صف �صغ�ر 
االأطف�ل ب�الأن�نية وحب التملك وحب الظهور و�صرعة تلبية رغب�تهم واإ�صب�ع ح�ج�تهم 
دون مراع�ة غريهم من املحيطني , وقمة ال�صعور ب�لغرية لدى االأطف�ل م� بني عمـــري 

) 3 – 4 (�صنوات تقريب� .

الغــــرية واجلـــن�س: 

اإلى انت�ص�ر الغرية لدى االإن�ث مق�رنة ب�لذكور  ت�صري الدرا�ص�ت النف�صية واالجتم�عية 
تزداد معدالت  لذلك  االأنثى  للذكر عن  العربية  االأ�صر  والكثري من  املجتمع  تف�صيل  ب�صبب 
الغرية لديهن. كم� يح�صل الذكر على العديد من املزاي� واحلرية واالنطالق واملك�ف�أة والتميز 
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مق�رنة ب�الأنثى مم� يوؤدي اإلى االإ�ص�بة ب�مل�صكالت النف�صية واالنفع�لية لدى االإن�ث.

الغرية والذكاء:

التفكري  على  القدرة  وهو  االأ�صي�ء,  بني  العالق�ت  اإدراك  على  الفرد  قدرة  هو  الذك�ء 
املجرد والتلخي�ض و االختزال والقي�م ب�لعملي�ت احل�ص�بية, والقدرة على التوافق مع 
اإلى زي�دة  البيئة وم� ي�صتجد يف احلي�ة من تغريات. وت�صري الدرا�ص�ت يف هذا املج�ل 

حدة الغرية لدى االأطف�ل متو�صطي الذك�ء واأ�صح�ب الذك�ء االأقل من املتو�صط .

الغرية واأنواعها: 

ي�سري الرتاث العلمي اأن الغرية لي�ست نوع واحد ولكن عدد من الأنواع نوجزها فيما 

يلي:

الغــــرية الطبيعيـــة :   اأو الغرية ال�صحية املقبولة املرغوبة التي يقوم به� الفرد ال�صحيح 

نف�صي� و �صلوكي� , مثل غرية الطفل ال�صغري على اأدواته املدر�صية 
اأخوته  اإلى منزله , وغريته على  اأداء واجب�ته فور العودة  وعلى 
ال�صغ�ر و منزله واأ�صرته و قبيلته . وقد اأ�ص�ر �صيخ االإ�صالم بن 
اأن الغرية املحمودة هي م� اتفقت مع �صرع اهلل �صبح�نه  تيمية: 

وتع�لى.

 الغرية غري الطبيعية : اأو الغرية الف��صدة املزمومة غري املقبولة والتي يكون �صببه� التن�ف�ض 
واحل�صد على اأغرا�ض �صخ�صية اأو اأمور دنيوية ك�لغرية بني اأرب�ب 
التخ�ص�ض الواحد, وغرية املراأة من جريانه� وزميالته� ب�لعمل 
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اأو اأق�ربه� وغرية الطفل من اأخوانه اأو اأ�صدق�ئه املقربني.

الغرية ومظاهرها لدى االأطفال و ذوي االإعاقة :

للغرية عدد من املظاهر لدى الأطفال و ذوي الإعاقة وت�سمل تلك املظاهر وال�سمات 

جوانب ج�سمية و نف�سية واجتماعية و تربوية ونوجزها فيما يلي:

   - العدوان وال�صرب وال�صب والقذف والثورة والع�صي�ن والتمرد وكرثة النقد مل� حوله, 
واالإ�صراب عن االأكل اأو فقدان ال�صهية مم� يوؤدي اإلى ا�صفرار الوجه ونق�ض الوزن 

وال�صداع وال�صعور ب�لتعب عند القي�م ب�أي جمهود .

-   بع�ض امل�صكالت الكالمية , والنكو�ض ملرحلة �صلوكية �ص�بقة , ب�الإ�ص�فة اإلى      �صرعة 
االإ�ص�بة ب�الأمرا�ض اجل�صمية .

 -   البك�ء وال�صراخ الأتفة االأ�صب�ب .

الزي�رات  عند  حتى  االآخرين  م�ص�ركة  وعدم  االنفرادي  واللعب  واالنطواء  االنزواء   -
اخلارجية وعدم الرغبة يف االختالط يف املنا�سبات االجتماعية.

 - ال�صج�ر الدائم بينه وبني اإخوانه االآخرين .

-   عدم ط�عته لالأوامر من الوالدين اأو املحيطني اأو االأوامر املدر�صية, وعدم الرغبة يف 
ت�أدية الواجب�ت املدر�صية اأو عمله� ب�صرعة واالإهم�ل والالمب�الة.

-   ت�صتت االنتب�ه وعدم الرتكيز وعدم االإن�ص�ت اجليد لن�ص�ئح وتعليم�ت االآخرين .

 -   العبث ب�أث�ث املنزل واأدواته , والعبث كذلك يف ممتلك�ت االآخرين .

 -  عدم الرغبة يف مم�ر�صة اأن�صطة ه�دفة ك�ل�صب�حة اأو الر�صم اأو التلوين اأو القراءة اأو 
ركوب الدرج�ت الهوائية اأو لعب كرة القدم.
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-  يعي�ض ح�لة من ال�صراع مع نف�صه ومع االآخرين وخ��صة اأفراد اأ�صرته.

الغرية واأ�سبابها : 

تتعدد وتتنوع اأ�سباب انفعال الغرية لدى الأطفال, وال�سطور التالية تو�سح اأ�سبابها 

اخلطط  و�سع  اإمكانية  يف  والوالدين  والأ�سرة  والعاملني  الأخ�سائيني  ي�ساعد  مما 

وامل�سارات بهدف تعديل ال�سلوك وتهذيبه, وتكمن اأهم اأ�سباب الغرية فيما يلي:

الوالدين    ج�نب  من  واالأم�ن  واحلم�ية  والعطف  ب�حلب  الغيور  الطفل  �صعور  عدم   -
خ��صة, اأو عدم �صعوره ب�أهميته ودوره يف االأ�صرة, وعدم �صعوره ب�لقبول من ج�نب 

الوالدين.

- املولود اجلديد, عدم متهيد الوالدين لقدوم املولود اجلديد يوؤدي اإلى �صعور الطفل 
انه اأ�صبح مهمل وان لديه من�ف�ض قوي يح�صل على رع�ية واهتم�م وحب الوالدين 
لفرتات زمنية طويلة , وهن� ي�صعر ب�لقلق والتوتر ويلج�أ اإلى الغرية لي�ض فقط من 
املولود اجلديد ولكن من الوالدين و املحيطني واالأ�صدق�ء وزمالء ال�صف , ويهدف 

اإلى جذب االنتب�ه له ليعيد احلب املفقود اإليه من وجهة نظره .

- عدم اكت�ص�به امله�رات اال�صتقاللية, اأو مه�رات احلي�ة اليومية وامله�رات االجتم�عية 
والغرية  الرف�ض  ب�صلوك  القي�م  الطفل  يبداأ  هن�  اجل�صمية  واحلركية  والكالمية 

والعن�د للتعبري عن نف�صه, ويقول للوالدين اأن� هن� !.

- التفرقة يف املع�ملة بني االأخوان, وتف�صيل طفل على اآخر, واملق�رنة ب�الأطف�ل   االآخرين, 
دون  االآخرين  ب�الأطف�ل  ب�ملق�رنة  املعلمني  اأو  الوالدين  ج�نب  من  الطفل  تقييم  اأو 
النظر اإلى قدراته وميوله وهواي�ته وح�لته ال�صحية اأو اإع�قته مم� ي�صيبه ب�لغرية 

والتوتر واحلرية واالإحباط.

- الغرية ال�ص�ذجة , ي�صب بع�ض االأطف�ل غريتهم على االأطف�ل االآخرين الأ�صب�ب كثرية 
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يف معظمه� �ص�ذجة ومنه� غرية الطفل من زميله الأنه اأكرث منه طوال , اأو الأنه يرتدي 
حذاء ري��صي لونه ا�صفر وحذائه هو لونه ازرق , اأو ب�صبب لعبة معينة , اأو مالب�ض م� 

..........وهكذا.

اأخيه    من  االأكرب  االأخ  غرية  تظهر  حيث  العك�ض,  اأو  االأ�صغر  من  االأكرب  االأخ  غرية   -
من    واملزاي�  االهتم�م  و  الرع�ية  من  االأ�صغر  االأخ  علية  يح�صل  م�  ب�صبب  االأ�صغر 
اأو يغ�ر االأخ االأ�صغر من االأخ االأكرب مل� يتميز به من قدرات  اأو احدهم�.  الوالدين 
ب�صبب  اأو  وغريهم,  الوالدين  مع  اجتم�عية  بعالق�ت  القي�م  وا�صتط�عته  كالمية 
اهتم�م الوالدين خ��صة اإذا ك�ن من اأ�صح�ب التفوق االأك�دميي اأو الري��صي اأو الفني 

اأو االجتم�عي.

واأحذية  مالب�ض  االأ�صغر  االأخ  تعطي  اأنه�  يف  االأ�صر  بع�ض  تخط�أ  �ص�ئعة,  اأخط�ء   –
ومزاجه اخل��ض  وطموح�ته  اإلى ح�ج�ته  النظر  دون  االأكرب  االأخ  وحق�ئب  واأدوات 
مم� ي�صعره ب�لدونية واالإهم�ل وانه لي�ض لديه خ�صو�صية اأو قيمة فت�صتعل لديه الغرية 

من االأخ االأكرب وكل املحيطني .

واأحزانه        واأم�له  وانفع�الته  م�ص�عره  عن  للتعبري  م�ص�حة  على  احل�صول  عدم   -
وطموح�ته اأم�م االأ�صرة اأو االآخرين. وعدم ال�صم�ح له ب�لتحدث مع االأب اأو االأم اأو 

كليهما مما ي�سعره بالغرية والغ�سب واالإحباط وعدم الثقة يف النف�س.

 -  ال�صرب , من املظ�هر ال�صلبية التي توؤثر نف�صي� و�صلوكي� على الطفل عق�به       اجل�صدي 
اأ�صدق�ئه مم� يزيد من م�ص�عر  اأو  اإخوانه  ب�ل�صرب عندم� يظهر غريته من احد 

الغرية ويحوله� اإلى �صلوك عدواين .

اأو  املعنوية  اأو  امل�دية  الطفل  احتي�ج�ت  اأي من  تلبية  الوالدين وعدم  التج�هل من     -
الع�طفية مم� يوؤدي اإلى ظهور العن�د كحيلة دف�عية .
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 -  نق�ض وقلة اجلم�ل خ��صة لدى االن�ث, اأو امله�رات احلركية اأو الكالمية لدى البع�ض 
مم� ي�صعره ب�لنق�ض وعدم الثقة ب�لنف�ض.

الغـــرية واالإعاقة احلركيـــة:      

اإخوانه  اأو اجل�صدية من  االإع�قة احلركية  الطفل ذوي  لدى  الغرية  اأعرا�ض  تظهر 
التنقل  و�صرعة  احلركة  من  حرم�نه  من  به  ي�صعر  مل�  ب�ملدر�صة  زمالئه  اأو  االأ�صح�ء 
ومم�ر�صة االأن�صطة الري��صية  , وي�صعر ب�حلرم�ن مب� يتمتع به غريه من البنية ال�صليمة 
التي ي�صتطيع من خالله� اجلري والقفز والذه�ب هن� وهن�ك . وتزداد حدة الغرية اإذا 
اجلوانب  على  فقط  وتركيزة   , للح�لة  النف�صية  احل�لة  مع  التع�مل  االأ�صرة  ت�صتطع  مل 
اجل�صمية دون النظر الى مواهبه االخرى اأو عدم توجية ال�صلوك نحو مم�ر�صة االن�صطة 
اله�دفة اأو العمل على التفوق الدرا�صي ويكون للح�لة مثل اأعلى اأو هدف يعمل ويجتهد 

من اأجل الو�صول اإليه .

الغــــرية واالأنانيــــة:

ترتبط الغرية ب�الأن�نية وكلم� زادت االأن�نية زاد وتولد ال�صعور ب�لغرية لدى الطفل, 
وزادت الرغبة لديه يف احل�صول على اأكرب قدر من عن�ية الوالدين اأو املعلمني , اأو اكرب 

قدر من املميزات والعط�ي� )اأن يح�صل دائمً� على ن�صيب االأ�صد (. 

�سبل الوقاية والعالج : 

-   متتع الوالدان ب�ل�صرب واحلكمة والبعد عن ال�صدة والق�صوة واالإجب�روالعدوان. 

بوجوده        االهتم�م  مع  والود,  والعطف  واحلن�ن  احلب  من  الطفل  ح�ج�ت  اإ�صب�ع    -
والتوا�صل  واملدر�صة,  ب�الأ�صرة  بقيمته ومك�نته  واإ�صع�ره  واأعم�له وهواي�ته,  وحديثه 

معه �صمعي� وب�صريً�.
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-   االإن�ص�ت اجليد الأح�ديثه وم�ص�كله ومتطلب�ته , واالنفع�ل النفع�الته واحلزن حلزنه 
مع التوجيه والتثقيف .                      

اأو قي�مه بعمل مفيد ه�دف,  ال�صلوك اجليد  امل�دية واملعنوية عند  التعزيز واملك�ف�أة   -
ونوؤكد على الوالدان �صرورة اأن ي�صمع منهم� الطفل كلم�ت احلب واملديح والتقدير 
والثن�ء واالإطراء . والم�نع من منحه بع�ض املك�ف�آت امل�دية دون مب�لغة و يراعى اأن 

تتنا�سب مع مقدار العمل اأو الن�ساط الذى قام به .

- االأخذ والعط�ء ,  التدريب منذ ال�صغر على االأخذ والعط�ء واحرتام حقوق االآخرين 
احلب  تقدمي  على  تدريجي�  وتدريبه   . ب�ملدر�صة  وزمالئه  اإخوانه  حقوق  وخ��صة 

والعطف لالآخرين .

اأو تف�صيل على  اأ�ص��ض امل�ص�واة والعدل دون متييز  اإق�مة عالقة ق�ئمة على  - �صرورة 
االأخر.

واإمك�ن�ت وقدرات والعمل  اإبراز م� لديه من مواهب  الثقة يف نف�صه من خالل   - بث 
على تخفيف ال�صعور ب�لنق�ض من خالل مم�ر�صة االأن�صطة واالأعم�ل لتوجيه ال�صلوك 

و�صغل اأوق�ت الفراغ .  

- تقبل الن�صر والهزمية, وتدريبه منذ ال�صغر على تقبل الن�صر والفوز والتفوق, وتقبل 
كذلك الهزمية واالإخف�ق اأو عدم التوفيق.

- التدريب على اإع�دة املح�ولة وترتيب االأهداف والعودة من جديد مع ا�صتخدام الق�ص�ض 
التي حتث على النج�ح واإع�دة املح�ولة .

- م�ص�ركته االأطف�ل االآخرين اللعب واالأن�صطة الفردية اأو اجلم�عية الداخلية واخل�رجية 
على اأن تكون العالقة ق�ئمة على التع�ون وامل�ص�واة والعدل.
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- يراعى تنمية روح اجلم�عة لدى الطفل من خالل مم�ر�صة االألع�ب اجلم�عية.

اأو  الغرية  م�ص�عر  الطفل  يظهر  عندم�  الزائد  االهتم�م  اإظه�ر  عدم  االآب�ء  على    -
الغ�صب.

-  على الوالدين البعد عن املق�رنة ال�صريحة بني الطفل واإخوانه اأو زمالوؤه اأو االأق�رب 
وميوله  وهواي�ته  امل�صتقلة  و�صخ�صيته  قدراته  طفل  لكل  اأن  ب�عتب�ر  املحيطني  اأو 

ومزاجه اخل��ض.

-   مم�ر�صة الهواي�ت خ��صة لالأطف�ل الذين يع�نون من امل�صكالت االنفع�لية ومن هذه 
قراءته�  اأو  الق�ص�ض  وكت�بة  الربيد  والت�صوير وجمع طوابع  املو�صيقى   ( الهواي�ت 
والع�ب احل��صوب والزراعة وتربية احليوان�ت املنزلية الن�فعة و�صي�نة اأث�ث املنزل 

اأو نظ�فته ومم�ر�صة الفنون ك�لر�صم والزخرفة والنحت والت�صكيل والتلوين(.

-   امل�ص�واة, على الوالدين مراع�ة امل�ص�واة يف املع�ملة بني جميع االأبن�ء الكب�ر  وال�صغ�ر 
واالإن�ث والذكور دون حم�ب�ة اأو جم�ملة اأو عطف زائد مب�لغ فيه. حيث توؤثر التفرقة 
وعدم امل�ص�واة على الطفل نف�صي� و�صلوكي�, وقد ي�صتمر هذا الت�أثر لفرتة  طويلة من 

حي�ته وجند لديه كراهية من م�صدر التفرقة .
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الف�سل الثاين 

العناد الأ�سباب والعالمات وطرق العالج 

ماهــو؟ • العناد 

االأطف�ل  من  والكثري   , االأطف�ل  لدى  ال�ص�ئعة  ال�صلوك  ا�صطراب�ت  من  العن�د 
ميرون عرب مراحل منوهم خ��صة مرحلة م� قبل املدر�صة بح�لة من العن�د . وقد 
يثبت �صلوك العن�د لدى الطفل لفرتة من الزمن اأو يتال�صى تدريجيً� مع التقدم 

يف العمر خ��صةعند االلتح�ق ب�ملدر�صة.

ويعترب العن�د رد فعل من الطفل عندم� يطلب منه احد الوالدين القي�م ب�صلوك 
معني يف وقت حمدد , مع ا�صتخدام التهديد والوعيد وارتـف�ع ال�صوت عند طلب 
الطفل  ان�صغ�ل   « االآتية:  املواقف  اأحد  يف  الطفل  يكون  وع�دة  ب�ل�صلوك  القي�م 

ب�للعب – او م�ص�هدته لفيلم ك�رتون ممتع«.        

اأنه ت�صرف جت�ه موقف معني اأو تعليم�ت معينة,    ومن تعريف�ت العن�د كذلك 
واملع�ر�صة.  القبول  وعدم  الرف�ض  موقف  يف  املع�ند  ال�صخ�ض  يكون  بحيث 
والعن�د ح�لة من الرف�ض واالإ�صرار املتكرر يبديه الطفل دائم� جت�ه االإر�ص�دات 
املوجهة اإليه من غري عذر منطقي. واالإ�صرار على مم�ر�صة �صلوكي�ت غري الئقة 
الراأي,  يف  والتفرد  االآخرين  حقوق  وانتهـ�ك  االأ�صرة,  م�صلحة  مع  ومت�ص�دمة 
ورف�ض امل�ص�حلة والتف�و�ض والغ�صب الأتفه االأ�صب�ب, والت�أخر يف اجن�ز امله�م  

او عدم ت�أديته� ب�إتق�ن.
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العـناد الطبيعــــي :

املدر�صة  قبل  م�  مرحلة  يف  طبيعية  ظ�هرة  العن�د  اأن  والرتبية  النف�ض  علم�ء  يرى 
ويظهر العن�د يف حي�ة الطفـل من ال�صنة »الث�نية اإلى الث�لثة من عمره تقريبً� «  وال يعترب 
�صلوكً� مرفو�صً� بل يدل على تقلب يف مزاج الطفل وحم�ولته التكليف مع البيئة, وت�أكيد 
ذاته كم� ينت�صر العن�د يف �صن )5( �صنوات ويتميز االأطف�ل برف�ض االن�صي�ع لالأوامر 

خ��صة التي تتعلق ب�أوق�ت النوم واالأكل, واللعب والدرا�صة وغريه� .

 وال�صلوك العن�دى يظهر يف جمموعة خمتلفة من املواقع العمرية . فمثال عند الطفل 
بني  الذي  الولد  وكذلك   , املدلل  اأو  �صنً�  االأ�صغر  الطفل  من  يغ�ر  الأنه  االأكرب  اأو  االأول 

جمموعة من البن�ت. 

ن�سبة االنت�ســـــار :

يقدر الدليل الت�صخي�صي واالإح�ص�ئي الرابع اأن ن�صبة انت�ص�ر ا�صطراب العن�د ترتاوح 
م�بني 2 – 16 % من االأطف�ل . وت�صري درا�ص�ت اأخرى اأن ن�صبـة االنت�ص�ر ترتاوح م�بني 
اأكرث �صيوعً� يف االأطف�ل  والعن�د   . 16-22 % لدى االأطف�ل يف �صن املدر�صة االبتدائية 

االأ�صغر عمرًا , كم� اأنه �ص�ئع يف مرحلة املراهقة بن�صب متف�وتة.

�سمات وعالمات الطفل العنيــد

و�صرعة  والت�صرع  والع�طفي,  االنفع�يل  الن�صج  عدم  العنيد  الطفل  على  يالحظ 
يتميز  فهو  كذلك  والعك�ض,  الغ�صب  اإلى  الفرح  من  التحول  و�صرعة  والغ�صب,  االإث�رة 
ال  كم�  �صداق�ت,  تكوين  ي�صتطيع  وال  االآخرين,  من  ويخ�ف  ب�لنف�ض,  الثقة  ب�صعف 
ي�صتطيع موا�صلة اللعب مع االآخرين, وال مييز بني ال�صواب واخلط�أ . كم� اأن الطفل ال 
يهتم بكالم االآخرين اإذا ك�ن ال يرتبط بذاته, كم� يف�صل اللعب التخيلي واإظه�ر قدراتـه 



21 اطفالنا ومشاكلهم السلوكية

اأم�م الكب�ر خ��صة بعد منو الع�صالت ويبداأ االهتم�م ب�لع�مل اخل�رجي .                        

  ومن ال�سفات االأ�سا�سية كذلك  :-

م�صكلة يف عملية التفكري , حيث يفهم �صلوك وكالم االآخرين يف غري حمله ,   -
ورغبته يف التحدي الأوامر اأو تعليم�ت االآخرين .

اأو الدف�ع  التعبري  اللغوي« ال ي�صتطيع  التوا�صل مع االآخرين »التوا�صل  �صعف   -
عن نف�صه مم� يدفعه اإلى العن�د وهذا ب�صبب �صعف التوا�صل اللغوي , وعدم 

فهم غ�ي�ت  اأو لغة االآخرين .

العنـــــــــاد:- • اأنــواع 

من الغريب اإن للعن�د اأنواع واإ�صك�ل خمتلفة يعرفه� املخت�ض ولكن قد تكون مف�جئة 
لدى االأ�صرة والوالدين , ومن اأنواع العن�د:

 -  املقاومة ال�سلبية :   الطفل يطيع اأوامر الوالدين ولكنه يتذمر عند ت�أدية االأمر 
ويظهر هذا يف مننم�ت لفظية و�صرب االأرجل ب�الأر�ض وحركة ب�لذراعني و�صرعة 

امل�صي وغريه� من املظ�هر يقوم به� الطفل عند ت�أدية االأمر اأو املهمة.

اال�صتعداد للعن�د والتعر�ض للعق�ب ورف�ض التعليم�ت يف كل  -  التحدي الظاهـر: 

وقت.

اأو �صلوك  -   العناد احلاقــد: يقوم الطفل بعمل العك�ض عندم� يطلب منه �صئ م� 

م� – مث�ل : ارتدي مالب�صك للخروج فيقوم الطفل بدخول احلم�م لال�صتحم�م 
اواًل.    اكل  اأن  اريد  اأن�  االأن  الواجب  تكتب  اأن  , عليك  – اأو خلع جميع مالب�صه 

 الطفل قد يعاند نف�ســـه !  :     

عندم� يغ�صب الطفل من االأم اأو اأحد الوالدين قد يع�ند نف�صه ويرف�ض مثاًل تن�ول 
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الطع�م وي�صر على الرف�ض وعدم االأكل رغم حم�والت وتو�صالت االأم وتدخل املحيطني 
اأنه يت�صور جوعً� ويرغب داخليً� يف  ولكنه ي�صر على عدم تن�ول وجبته الغذائية رغم 

تن�ول الطع�م ولكنه يع�ند نف�صه وي�صر على عدم االأكل .

ومن االأمثلة كذلك رف�ض الطفل ارتداء )  ج�كت ( او مالب�ض ثقيلة يف اأي�م الربد 
وجهه  مالمح  على  وتظهر  ب�لربد  ي�صعر  يخرج  وعندم�  االرتداء  بعدم  ويع�ند  ال�صديد 

تعبريات الربودة ولكنه يع�ند .  

هل االطفال على حق يف عنادهم ؟

لكرثة مط�لب  ب�ل�صلوك  القي�م  ورف�صه  عن�ده  على حق يف  الطفـل  يكون  اأحي�ن�     
التوجيه  عند  الزائدة  وال�صدة  ال�ص�رمة  واالأوامر  الق�صوة  وال�صتخدام   , به  املحيطني 
لقي�مـه الأداء املهمة . وهن� على الوالدين التفكري والرتاجع اإذا ك�ن الطفل على حق يف 

عنـ�ده .

اأيهما اأكرث عنادًا املراأة اأم الرجـــــــل ؟

املراأة بطبيعته� ع�طفية وانفع�لية , فهي موؤهلة الأن تكون اأكرث عن�دًا من الرجل . 
كم� الحظ علم�ء النف�ض اأن املراأة الع�ملة اأكرث عن�دًا من املراأة غري الع�ملة اأو ربه املنزل 
العاملة  املراأة   عاتق  على  امللقاة  وامل�سئولية  العمل  ل�سغوط  اأن  هنا  ال�سبب  يرجع  وقد 
جتعله� اأكرث عن�دًا ومن املعطي�ت االجتم�عية اأن الرجل ق�در على حتقيق اأهدافه وراأيه 
م�صموع اجتم�عيً� ويف كثري من االأحي�ن ب�ملنزل وهذا يجعله اقل عنـ�دًا .                       

اأ�سباب العنـــــــــاد :

من  الأطفال  لدى  العناد  ت�سبب  التي  املواقف  اأو  الأ�سباب  من  العديـد  هناك 

اأهمها:-
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-   رغبة الطفل ت�أكيد ذاته, وانه م�صتقل وله اآرائه ورغب�ته اخل��صة, وع�مله اخل��ض, 
ورغبة لديه يف حتقيق وجوده .

-  رغبة الطفل جذب انتب�ه االأم اأو الوالدين معً� اأو املحيطني به لتحقيق رغبة معينة 
لديـه .

-  االأوامر ال�ص�رمة, واللهجة اجل�فة احل�دة من االأ�صب�ب التي تدفع بع�ض االأطف�ل اإلى 
العن�د, ولكن قد يتقبل الطفل االأ�صلوب اللطيف اله�دئ .

القي�م  اإلى  او احدهم� يدفعه  الوالدين  ال�صديد واملربح من  -  تعر�ض الطفل لل�صرب 
ب�ل�صلوك غري املن��صب .

-  كم� اأن تدخل املحيطني ب�لطفل – االأ�صر املمتدة – يف تربية وتوجيه وعق�ب الطفل 
البدين ي�ص�هم كذلك يف عدوان وعن�د الطفل مع االآخرين ومع اأفراد اأ�صرته .

-  غي�ب دور الوالدين املب��صر يف تربية الطفل , وان�صغ�لهم� اأو عملهم� لفرتات طويلة 
خ�رج املنزل وخ��صة االأم من العوامل التي توؤدي اإلى العن�د .

, حيث يظهر على  لالأ�صرة  مولود جديد  ب�لعن�د عند قدوم  االأطف�ل  بع�ض  ي�ص�ب    -
الطفل عالم�ت النكو�ض اإي االرتداء اإلى مراحل عمرية �ص�بقة من خالل و�صع يده 
يف فمه , والرغبة يف الر�ص�عة , والكالم بطريقة طفليه , والتبول الالاإرادي ورف�ض 
تنفيذ التعليم�ت وعن�د الوالدين الدائم بهدف جذب االنتب�ه , ويقول لهم� اأن� هن� 

ف�أرجو عدم الن�صي�ن ! .

 , الوالدين  من  والعن�د  الرف�ض  �صلوك  الطفل  يتعلم  حيث   : االجتم�عية  التن�صئة    -
واملحيطني .

�سلوكه  يتميز  واالإجهاد  بالتعب  الطفل  ، فعندما ي�ساب  وال�سغوط  واالإجهاد  التعب    -
ب�لعن�د والرف�ض . 
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ت�صتغرق  التي  االآلية  الواجب�ت  خ��صة  وت�صعبه�  اليومية  املدر�صية  الواجب�ت  كرثة    -
الكثري من الوقت ك�لن�صخ واحلفظ وال تعطي الطفل اأي م�ص�حة للتعبري عن هوي�ته 

اأوالرتفيه اأو اللعب.

-  منع االأم او االأب لعب الطفل بطريقة معينة , او تغيري طريقة لعبه وهذا يوؤدي الى 
عن�ده ويحرم الطفل من االإبداع والتخيل .

-  التفرقة يف املع�ملة بني االأبن�ء – الذكور االإن�ث – الكبري وال�صغري – املتفوق واالأقل 
تفوقً�. 

-  االإحباط امل�ستمر و�سعور الطفل بعدم احلب او التقدير من الوالدين . 

, وعدم توفر الدفء  ي�صعر الطفل بعدم االمن واالأم�ن  الوالدين مم�  ال�صج�ر بني    -
االأ�صري .

-  التذبذب يف مع�ملة الطفل بني التدليل الزائد,والعق�ب املربح .             

-: الوراثيــة   •  العوامـــل 

للوراثة دوره� لقي�م االأطف�ل ب�لعن�د حيث يرث الطفل من الوالدين كف�ءة اجله�ز 
الع�صبي واجله�ز الغـدي مم� يوؤدى اإلى عن�د بع�ض ال�صغ�ر .

-: وال�سعادة   •  املرونـــة 

كلم� ك�ن الطفل �صعيدًا يف حي�ته االأ�صرية ويحقق اأحالمه ونلبي طلب�تـه كلم� قل 
لديه العن�د , وكلم� ك�ن الفرد مرت�حً� يف عالقته الزوجية واالأ�صرية انخف�ض العن�د 

لديه .                     
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-: خطــــرة   •  اإ�ســـارة 

اإلى  ح�جة  يف  الفطرية  املط�لب  من  العديد  لديه  االأولى  منوه  مراحل  يف  الطفل 
رع�ية واهتم�م وتلبية من ج�نب االأ�صرة لبن�ء �صخ�صيته املتزنة واأي ا�صطراب�ت يف 
هذه املرحلة العمرية يجعل الطفل يع�ند املحيطني به , ف�لعن�د اإ�ص�رة خطر وعلى 

الوالدين �صرورة تعديل �صلوكهم جت�ه الطفل .

» �سبل العـالج«   مهارات للوالدين واملحيطني للتغلب على عنـاد الطفـــل  :

-   �صرورة جذب انتب�ه الطفل والتوا�صل الب�صري وال�صمعي معه قبل توجيه االأوامر اأو 
التعليم�ت اأو ار�ص�ده وتوجيهه, مع  �صرورة الت�أكد من انتب�هه عند التوجية .

-   االإر�ص�دات و االأوامر التي تقدم للطفل تكون بلطف ولني وهدوء ويف جمل ق�صرية 
وه�دئة بعيدًا عن التوتر والغلظة وارتف�ع ال�صوت .                                  

-   اأحت�ص�ن الطفل و�صمه قبل التوجيه اأو طلب القيــ�م ب�صلوك م� , يدفع الطفل اإلى 
تنفيذ م� يرغبه الوالديـن .

االأوامر  تكون  اأن  يراعى  كم�  واحد.  وقت  يف  عمل  اأو  مهمة  من  اأكرث  اأعط�ء  عدم     -
من��صبة لعمر الطفل الزمني ولقدراته العقلية واجل�صمية , حتى ال ي�ص�ب ب�لف�صل 

واالإحباط وهذا يوؤدي بالتايل اإلى العناد والعدوان.
-   التعزيز والثن�ء ) امل�دي , واملعنوى ( عند قي�م الطفل بتنفيذ التعليم�ت اأو القي�م 
ب�ل�صلوك املراد ويراعى الرتكيز على التعزيز املعنوي ) قبله – ابت�ص�مة – مل�ض يده 

يف حن�ن – ح�صن دافء ولطيف (.
-   يراعى من الوالدين مت�بعة الطفل دون اأن ي�صعر عند قي�مه ب�أداء ال�صلوك املطلوب 

اأو عند تنفيذ التعليم�ت .
-   عدم ا�صتخدام الوالدين ال�صرب اأو العق�ب البدنـي , وا�صتبداله ب�أ�صلوب التحذير, 
ال�صلوك  لتعديل  اال�صتمرار  ولكن عليه�  االأولى  املح�والت  واالأب يف  االأم  تف�صل  وقد 
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مث�ل )اإذا مل تقوم ح�ليً� بغ�صل يديك �صوف حترم من م�ص�هدة فيلم الك�رتون - اأو 
مل تخرج معن� اإلى احلديقة( .

ي�صت�أذن ؟ كيف  تعليمية  كيف  – مث�ل )  امله�رات االجتم�عية  الطفل على  -  تدريب 
يطلب م� يريد ؟ كيف ي�ص�عد االآخرين ؟ تعلم م�ص�ركة االآخرين يف اللعب واللهو (.

-   تقول االأم واالأب للطفل عند م�ص�ركته الن�جحة يف اللعب مع االأطف�ل االآخرين اأنهم 
يحبونه ويف�صلون اللعب معه , وانه مرغوب منهم .

ري��ض  ب�أحد  الت�صجيل  خالل  من  املدر�صة  قبل  م�  �صن  يف  االأطف�ل  �صلوك  توجيه     -
االأطف�ل , مم� يعلمه ال�صلوك املن��صب ويوجه ال�صلوك نحو امل�ص�رات االيج�بية .

-   تكليفه مبه�م واأعم�ل وواجب�ت منزلية ت�ص�عد على توجيه ال�صلوك , مع الت�صجيع 
الطفل  تربية  كذلك  امله�رات  ومن   . بنج�ح  ب�ملهمة  والقي�م  اجليد  ال�صلوك  عند 
املثمرة  النب�ت�ت  به� خ��صة  والعن�ية  النب�ت�ت  وزراعة   , املنزلية  احليوان�ت  بع�ض 

اإذا اأمكن.
-   البـد من احلوار) النق��ض( بني الطفل والوالدين , واال�صتم�ع واالأن�ص�ت اجليد من 
الوالدين ملط�لبه واأح�ديثه وحك�ي�ته , مع التقبل عند احلوار وظهور تعبريات احلب 
والتف�هم امل�صرتك,  وهذا ي�ص�عد على معرفة االأ�ص��ض الذي بني عليه العن�د وراأيه 

وموقفه .
-   عقـد اتف�ق, بني الطفل والوالدين اأو احدهم� موؤداه انه اإذا ق�م ب�ل�صلوك املن��صب 

�صوف يح�صل على املك�ف�أة  .
-  التعبري عن االنفع�الت , واإت�حة الفر�صة للطفل للتعبري عن انفع�الته من خالل اللعب 

اأو احلديث .
-    التفريغ ، من خالل تفريغ الطاقة والعناد يف ن�ساط مفيد وهادف مثل ) امل�ساركة يف 

ال�صب�حة , اأو الر�صم , اأو الع�ب الكمبيوتر (. 
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-    االهتمام بال�سحة والن�ساط اجل�سمي . 
العن�د.  بدوره  يخف�ض  مم�  التوترات  من  يقلل  وفني�ته  اال�صرتخ�ء  مه�رات  تعلم      -
ب�الإ�ص�فة اإلى تعلم عدم اأخذ قرارات يف الق�ص�ي� اله�مة عند االنفع�ل , واالبتع�د عن 

االأ�صخ��ض مثريي العن�د والع�صبية, وم�ص�دقة اأفراد اأ�صح�ب ال�صخ�صية متزنة .
دون  بحرية  واحلركة  اللعب  ملم�ر�صة  له  املن��صب  واملج�ل  الوقت  اإيج�د  من  البد     -

توجيه�ت الكب�ر.
-    وجود مك�ن يرتب به الع�بة واأدواته ولوازمه دون تدخل الكب�ر مع املت�بعة والتوجيه 
الطفل  وعمر  حركة  مع  يتن��صب  ب�صكل  البيت  ترتيب  يتم  اأن  والبد   . مب��صر  غري 

الزمني .
الوقت  يف  االأ�صرة  وتتدخل  م�ي�ص�ء  يعمل  للطفل  حرة  م�ص�حة  ترك  االأ�صرة  على     -
ال�صروري فقط , وال م�نع مع ترك الطفل يتدرب على االأكل بنف�صه وارتداء مالب�صه 
النقد  او  ال�صخرية  عدم  الوالدين  وعلى   . الكب�ر  تدخل  دون  واأ�صن�نه  يديه  وغ�صل 
للطفل عندم� يقوم ببع�ض االأعم�ل لي�ض على الوجه االأكمل ولكن ن�صجعه من اأجل 

تكرار ال�صلوك.
-   عدم احلديث عن عن�د الطفل او �صلوكه غري املن��صب لالآخرين يف وجود الطفل مم� 

يزيد العن�د ويثبت ال�صلوك .
-   على الوالدين التم�صك ب�ل�صرب عند روؤية عن�د اأو �صلوك طفلهم� غري املن��صب .

-   �صرورة عدم مق�بلة العن�د ب�لعن�د , وعدم تدخل االأ�صرة اأو الوالدين يف لعب الطفل 
اأو تنظيم  اأدواته ب�صورة مب�لغ فيه�.

- عدم مق�رنة الطفل بغريه من االأطف�ل االآخرين او اأخوانه , وعدم تف�صيل طفل على 
اآخر . 
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الف�ســل الثـــالث

�سعـــف الثقـــة بالنفـــ�س 

كيف اأمني ثقتي يف نف�سي  ؟

يظهر اأحي�نً� لدى بع�ض الطالب مظ�هر ت�صري اإلى �صعف الثقة ب�لنف�ض , و�صعف 
الروح اال�صتقاللية , وال�صعور ب�لعجز اأو النق�ض , وامليل اإلى عدم امل�ص�ركة يف االأن�صطة 
والفع�لي�ت التي تقيمه� املدر�صة داخل ال�صف اأو خ�رجه . ومن مظ�هر هذا اال�صطراب 
ال�صلوكي الرتدد  وعدم القدرة على اال�صتقاللية , واال�صتهت�ر , والته�ون والالمب�الة , 
وال�صعور ب�لنق�ض اأو العجز وهذا مق�رنة ب�لطالب االآخرين اأو االأخوة واالأخوات ب�ملنزل, 
كم� يرى الطفل اأن جميع اأفع�له خ�طئة , وانه اأقل من االآخرين , وانه غري حمبوب من 
الوالدين اأو املعلمني وكل املحيطني به وع�دة م� ي�ص�أل – هل اأنت حتبني ؟ ويكرر ال�صوؤال 
؟  ومن  اأن� حت�صنت  اأن� �ص�طر وجمتهد ؟ هل  ي�ص�أل هل  اأو   . اإج�بة  حتى يح�صل على 

اأ�صب�ب هذا العر�ض ال�صلوكي .

 اأ�سباب �سعف الثقة بالنف�س :         

 يوجد عدد من العوامل التي قد تدفع الطفل اإلى عدم الثقة يف نف�سه منها :

-   ق�رنة االأ�صرة اأو املعلم ل�صلوك اأو قدرات الطفل مع طفـل اآخر اأو عدد من االأطف�ل 
ب�صوؤون  ترتبط  و�صغرية  كبرية  كل  يف  املحيطني  تدخل   . �صفه  كطالب  االآخرين 
الطفل وعدم ترك اأي   م�ص�حة ملم�ر�صة احلرية اأو اللعب احلر اأو مم�ر�صة الهواي�ت 

واالأن�صطة.

-   البيئة املغلقة قليلة التوا�صل والتع�ون مع االآخرين ف�الأ�صرة ب�صبب حم�يته� الزائدة 
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االأطف�ل  ي�ص�رك  اأو  يختلط  ال  جتعله    parental Overprotection للطفل 
االآخرين .

-    قي�م االأ�صرة ب�ختي�ر املالب�ض, واالأ�صدق�ء والكتب والطع�م وكل م� يخ�ض الطفل, وال 
مينح الطفل م�ص�حة لالختي�ر والتعبري عن راأيه اأو م�ص�عره اأو متطلب�ته.

-   ال تكلفه االأ�صرة اأو املعلم ب�أى عمل يقوم به بنف�صه.

-   ومن العوامل التي توؤدي اإلى �صعف الثقة ب�لنف�ض العق�ب  punishment  والت�صلط 
من االأبوين, والنقد امل�صتمر لكل �صلوك يقوم به الطفل, وعدم ا�صتح�ص�ن اأي �صلوك 

يقوم به وال�صخرية من �صلوكه واأفع�له . وتوقع االآب�ء الكم�ل الك�مل من الطفل.

-    تقليد الطفل لالآب�ء واملحيطني .وع�دة م� يعلن االب�ء عن �صوء �صخطهم اأو ف�صلهم 
الدائم يف التع�مل مع الطفل ويكون هذا ال�صلوك اأم�مه .

ترجع  اأنه�  جند  ب�لنف�ض  الثقة  ل�صعف  املوؤدية  ال�ص�بقة  االأ�صب�ب  ا�صتعرا�ض  ومن 
اإلى اأ�صب�ب وراثية , حيث يورث االأبن�ء بع�ض ال�صف�ت وال�صم�ت من االآب�ء مثل الذك�ء  
اإلى  واالأمزجة والعدوان وال�صرب واحللم والتنظيم والرتتيب وغريه� , واأ�صب�ب ترجع 
توؤثر  والتي   , الف�صل  دورات  عليه  جترى  التي  االجتم�عي  الو�صط  اأو  املك�ن  البيئة  دور 
على معتقداتن� و�صلوكي�تن� ب�الإ�ص�فة اإلى االأحداث واملواقف وال�صدم�ت والتوترات التي 
تغري  دوره� يف  وللمعرفة   , �صخ�صيتن�  بطبيعة احل�ل على  وتوؤثر  علين� يف حي�تن�  متر 

معتقداتن� و�صلوكن� وثقل �صخ�صيتن� . 

الثقـــة الزائدة :

اأم�  االأطف�ل  لدى  ب�لنف�ض  الثقة  اإلى �صعف  ع�دة  توؤدي  التي  االأ�صب�ب  وتعترب هذه      
الفرد , حيث يرى  اأكرث مم� ينبغي لدى  Overconfidence فهي ثقة  الزائدة   الثقة 
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نف�صه ع�ملً� بكل �صيء , اأو ق�درُا على عمل اأي �صيء , اأو م�صتحوذا على خ�ص�ئ�ض ت�صل 
اإلى الكم�ل. ومع اأن الثقة ب�لنف�ض مطلوبة اإال اأن العلو فيه� يعترب من ال�صم�ت املذمومة 
والتي قد تورد �ص�حبه� موارد الهالك وال�صرر ولذا ف�لثقة الزائدة يف النف�ض قد ت�صبح 

عالمة مر�صية . وفيم� يلي ن�صع بني يديكم الكرمية فني�ت و�صبل العالج . 

: بالنف�س  الثقة  لتطوير  • فنيات 

- على االأ�صرة واملعلمني اإبراز م� لدى الطفل من اإيج�بي�ت ومظ�هر القوة لديه واإبراز 
قدراته ومواهبه وهذا من خالل امل�ص�ركـة التدريجية ب�الأن�صطـة املدر�صية وال�صفية 

واخل�رجية  والتطوعية .

- �صرورة ترك م�ص�حة من احلرية واحلركة للطفل يتعرف من خالله� على م� حوله 
وال يتدخل  املحيطني يف كل كبرية و�صغرية مع منحه فر�صة لالإختي�ر بني عدد من 

البدائل وجنعله يتحمل امل�صئولية .

, واالإكث�ر من  الوجه  واإظه�ر عالم�ت االإعج�ب على  التقدير والت�صجيع  االإكث�ر من   -
عب�رات املدح والثن�ء عند ال�صلوك اجليد . مث�ل ) تقول املعلمة اأعجبني م� قمت به 
اليوم خالل الفر�صة(.                                                                                                       

-  احلوار واملح�دثة مع الطفل حول م� يهمه اأو يحبه اأو يرغبه , واال�صتم�ع اإلى اأح�ديثه 
واالإج�بة على ت�ص�وؤالته .

-  جتنب اإحراجه , اأو ال�ص�ق �صفة غري حمببة اإليه . مع الت�أكيد على ال�صلوك املرغوب 
اأفراحه واأحزانه واأن�صطته واهتم�م�ته  اأو ال�صلوك املن��صب الذي يحبه, وم�ص�ركته 

ويراعى  اختي�ر الوقت املن��صب للمن�ق�صة واحلوار .

اإلى  الطفل  يدفع  ذلك  الأن  الزائدة  احلم�ية  اأو  الزائد  العطف  عدم  كذلك  يراعى   -
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الرتكيز على م�صكلته وي�صعر ب�لنق�ض , ومراع�ة مبداأ الفروق الفردية بني االأطف�ل, 
وم� لديهم من طموح�ت وميول وقدرات خمتلفة .

 Reinforcement والتعزيز  الطفل  ح�لة  عن  وال�صوؤال  واالبت�ص�م  والعن�ق  ال�صالم    -
اال�صتقاللية  اإلى  الطفل  تدفع  التي  العوامل  من  الرمزية  والهدية  واملك�ف�أة 

Independency وعدم االعتم�دية .

النف�ض  علم  كتب  من  عدد  يف  القراءة  خالل  من  مع�رفهم�  زي�دة  الوالدين  على    -  
والرتبية, واالطالع على جت�رب االآخرين .     

 -  كت�بة الطفل الق�ص�ض الق�صرية ومو�صوع�ت االإن�ص�ء , والتعرف على ال�صرية الذاتية 
للعلم�ء واملفكرين والزعم�ء واالأبط�ل والري��صيني والن�جحني واملميزين .

- البحث اأن يكون يف حي�تك مثل اأعلى , وقدوة ح�صنه تعمل وجت�هد وت�صحي وت�صرب 
من اأجل حتقيق م� و�صلوا اإليه مع تقليده يف �صلوكي�تهم احل�صنة والعمل مبب�دئهم 

الن�جحة .         

-   ح�ول جتربة هواي�ت جديدة مل تفكر به� من قبل ومن الهواي�ت )اجلري , وامل�صي, 
وال�صب�حة, وال�صفر( ومم�ر�صة اأن�صطة Activities ك�لزراعة , اأو تربية احليوان�ت           

املنزلية , اأو اإع�دة ترتيب غرفتك اأو منزلك , اأو �صي�نة اأث�ث املنزل .

-   العمل اجل�د للنبوغ واإتق�ن اأحد املوا�صيع اأو امله�رات من خالل الدرا�صة اأو القراءة 
االإتق�ن  وعند  العملي  التدريب  اأو  املتخ�ص�صة,  املراكز  يف  اأوالتدريب   , واالطالع 

�صوف ي�أتي العديد من الن��ض لال�صتف�دة من خرباتك وذك�ئك ومع�رفك .

يكون  اأن  على   , واالألفة  والود  احلب  يب�دلك  �صديق  اأو  اأ�صدق�ء  اإيج�د  من  البد      -
واالإيج�بية   Mental Health النف�صية  ب�ل�صحة  ويتميز  �صويً�  �صعيدًا  متف�ئاًل 
وحب العمل واالطالع   واكت�ص�ب املع�رف مم� يثري يف نف�صك التف�وؤل والرغبة يف 
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االجناز فاالأ�سخا�س كثريي  ال�سكاوي يثريون االإحباط   Frustration   يف النف�ض 
االإن�ص�نية . 

-    البد من  وجود مك�ن خ��ض بك يف منزلك مت�ر�ض فيه هواي�تك وت�صع به اأدواتك   
ومقتني�تك وتق�صى فيه وقتً� ه�دئً� مع نف�صك تريح فيه نف�صك وعقلك ومتنح نف�صك 
مل�ص�ريعك  اأو خطة  برن�مج  وو�صع   , نف�صك  ومعرفة   , للت�أمل  ,ووقت�  داخلي�  �صالم� 

امل�صتقبلية,  واأم�لك واأحالمك. 

والاأ�صتطيع  )الاأعــــرف  كلمـــ�ت  م�صطلح�تك  ق�مو�ض  من  ت�صطب  اأن  عليك    -
العمل  وميكنني  )اأعرف,وا�صتطيع  جديــدة  بكلم�ت  وا�صتبداله�  والميكنني(   –
واالجن�ز( وكن واثقً� من نف�صك ومن ذك�ئك وقدراتك ومواهبك وانك اأف�صل من 

كثري من الن��ض االآخرين, وابتعد عن الرتدد.       

واكرب  را�صخً�  لذاتك  احرتامك  ك�ن  وكلم�  نف�صك  واحرتام   , ذاتك  احرتام  عليك   -
القلق  البعد عن مظ�هــر  . ومن هن� عليك  واأعمق  اكرب  بنف�صك  ثقتك  ك�نت  كلم� 
واخلوف   Depression واالكتئ�ب  واحلزن   Tension والتوتر   Anxiety

Phobia , والالمب�الة  وعليك اأن تكون �صخ�صً� ايج�بي� ن�فعَ�ً .

-   اإذا ف�صلت يف حتقيق هدف اأو فكرة فال تفكر كثريًا يف مو�صوع الف�صل ولكن فكر يف 
اأ�صب�ب الف�صل ويف طرق التغلب عليه واإجراءات التفوق والنج�ح , وت�صرف بطريقة 

اأف�صل وتف�دي اخلط�أ مرة اأخرى .

-  عليك اال�صتف�دة من انتق�دك والعمل على تعديل خططك وم�ص�راتك واإدخ�ل مه�رات 
و�صلوكي�ت جديدة , وثق اأن من ينتقدك يحبك واأنه ينتقد الفعل اأو ال�صلوك وال ينتقد 

�صخ�صك , مث�ل ..

اأنت ولد ك�صول هذا يعترب انتق�دا ل�صخ�صك (  ولكن النقد  اأو      ) اأنت ولد مهمل - 
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ال�صحيح هو )اأنت اأهملت درو�صك – اأنت مل تنتبه داخل غرفة ال�صف الدرا�صي – اأنت 
مل تعمل واجب�تك ب�إتق�ن( هن� نقد لل�صلوك اأو الفعل اأو العمل .

-    تعلم ذكر ومراجعة م� لديك من مه�رات وفنون وابتعد عن نواحي الق�صور )انظر 
اإلى اجلزء املمتلئ من الكوب( .

   ردد العبارات االآتية التي تعزز وتثري الثقة يف نف�سك :-

. االآخرين  احرتام  وا�صتحق  ومهم  ن�فع  �صخ�ض  •  اأن� 

. نظري  وجهة  يحرتمون  االآخرين  اأن  اأعرف  •  اأن� 

  . ومواهبي  وقدراتي  بقراراتي  اأثق  •  اأن� 

. ومتف�ئل  �صعيد  •    اأن� 

. واأحالمي  طموح�تي  حتقيق  ا�صتطيع  •    اأن� 

  . الف�صل  عند  اأتوقف  وال  املح�والت  واأكرر  وم�صريتي  عملي  اأوا�صل  �صوف  •    اأن� 

•  اأن� فخور مب� اأجنــزته من اأعم�ل واجنـــ�زات يف امل��صــــي ومتف�ئل ب�ص�أن امل�صتقبل. 

 •  اأن� اإن�ص�ن مميز وذو قيمة .

. واأبن�ئي  اأ�صرتي  وعن  نف�صي  عن  م�صئول  •  اأن� 

. املجتمع  يف  عديدة  اأعم�ل  عن  م�صئول  •  اأن� 

. ومميز  وه�م  ن�فع  �صخ�ض  •  اأن� 

منه�            وي�صتفيد  ف�ئدة,  وذات  ه�مه  به�  اأقوم  التي  االأعم�ل  اأن  اأعرف  اأن�   •
االآخرين.
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 قائمة بامل�سطلحات الواردة بالكتاب

 

Activities                                                                                                        اأن�صطة
Anger                                                                                                             الغ�صب

Anxiety                                                                                                            القلق

 Depression                                                                                               االكتئ�ب

  Emotion Behavior                                                                ال�صلوك االنفع�يل

Emotional State                                            ا�صتج�بة انفع�لية اأو ح�لة انفع�لية

Enuresis                                                                 التبول الالاإرادي  

Fear                                                                                           اخلوف

Frustration                                                                                       االإحباط

Indifference                                           الالمب�الة

Independency                                                                               اال�صتقاللية

  Intrapsychic conflict                                            صراع داخلي�  

   Jealousy                                                                                       الغرية  

  Mental Health                                                               ال�صحة النف�صية

 Oedipus complex                                                              عقدة اوديب

                                     Overconfidence                                                                             الثقة الزائدة
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Parental Overprotection                                                   احلم�ية الزائدة

Phobia                                                                             اخلوف ال�ص�ذ

Punishment                                      العق�ب

Reinforcement                                                                                         التعزيز

 Stubbornness                                                                                              العن�د

 Stuttering                                                                                                    التهتهة

Tension                                                                                                        التوتر 

Weak of Self confidence                                               صعف الثقة ب�لنف�ض�
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