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ابـــــن ماجــــــة

عن �أبي مو�سى ر�ضي اهلل عنه قال :قال :ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
(على كل م�سلم �صدقة) ف�إن مل يجد؟
قـ ـ ــال  ( :فيعمل بيديه فينفع نف�سه ويت�صدق) .قـ ـ ــالوا :ف�إن مل ي�ستطع ؟
ق ـ ـ ـ ــال(:فيعني ذا احلاجة امللهوف) قـ ـ ــالوا  :ف�إن مل يفعل؟
ق ـ ـ ـ ــال ( :في�أمر باخلري ) �أو ق ـ ـ ـ ــال (:باملعروف) .قالوا  :ف�إن مل يفعل؟
ق ـ ـ ـ ــال (:فيم�سك عن ال�شر ف�إنها له �صدقة) متفق عليه.
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املقـــــدمــــة
يتعر�ض كل ان�سان يف حياته �إلى مواقف خمتلفة ت�سبب له االنفعال والتوتر وت�ؤثر
بالتايل على تفكريه وت�صرفاته و�سلوكه العام وعالقاته باالخرين� ,إال �أن هذه االنفعاالت
التلبث �أن تخف ب�صورة تدريجية �أو يخف ت�أثريها تدريجي ًا عند ال�شخ�ص العادي
الطبيعي ال�سوي الذي يوجه �سلوكه وتفكرية نحو امل�سارات الإيجابية النافعة  ,وي�ستطيع
التكيف من جديد و�إزاله ا�سباب االنفعال والتوتر .ولكن هذه االنفعاالت التزول وال تخف
حدتها و�آثارها ال�سلبية عند بع�ض الأ�شخا�ص الأخرين بل جندها تزيد من حدتها وتكرار
ظهورها وت�ؤثر على التفكري والقدرات العقلية واملزاج العام والعالقات االجتماعية كما
ت�ؤثر على العالقات يف املدر�سة والعمل وت�ؤثر على االجناز والعمل املفيد النافع .
ويظهر ال�شخ�ص هنا خمتلف ًا عن االخرين ويو�صف �أنه ( م�ضطرب انفعالي ًا �أو
�سلوكي ًا) وهذا ما يحدث مع االطفال نتيجة ملواقف خمتلفة حتدث يف نطاق اال�سرة
�أو املدر�سة �أو النادي �أو املجتمع اخلارجي وي�صبح اال�ضطراب م�سيطر ًا على �سلوك
ال�شخ�ص العام وت�صرفاته اليومية .
وبني يديكم الكرمية كتابي (�أطفالنا وم�شاكلهم ال�سلوكية) يتناول بال�شرح والتف�سري
بع�ض الإ�ضطرابات ال�سلوكية التي يعاين منها بع�ض االطفال على �صعيد وا�سع وهي :
• الغرية

. Jealousy

• العناد .Stubbornness
• �ضعف الثقة بالنف�س .Weak of Self confidence
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وقد مت الرتكيز على هذه اال�ضطرابات ب�سبب كرث �شكوى الأباء والأمهات منها يف
وقتنا احلا�ضر وكرثة الت�سا�ؤالت عن �سبل العالج وطرق التخفيف من وط�أتها التى ت�ؤثر
على اجلو الأ�سري العام وعلى العالقات داخل اال�سرة الواحدة ب�سبب كرثة ال�صدام بني
احلالة امل�ضطرب واملحيطني به .
وت�شري التقديرات �أن الن�سبة العاملية املعتمدة يف معظم دول العامل لال�ضطرابات
ال�سلوكية ( )2%وبع�ض االح�صاءات ت�شري �أن الن�سبة من(.)% 15 – 1
ارجو �أن يحوز الكتاب القبول ،ويحقق الهدف منه ،و�أن يتقبله اهلل �سبحانه وتعالى.
د .طـــــارق العي�ســــــوي
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الف�صـــــل االول
�سيكولوجيـة الغــرية و ذوي الإعـــاقة
مدخـــل تعريفــــي:
الغرية  Jealousyا�ستجابة انفعالية �أو حالة انفعالية Emotional State

معروفة اجتماعي ًا وهي خليط من الغ�ضب  Angerواخلوف واحلب ,وتعترب من
االنفعاالت الظاهرة يف مرحلة الطفولة املبكرة .وهي انفعال ي�شعر به الطفل ويحاول
�إخفائه .ولكنها تظهر من خالل �أفعاله و�أعماله و�سلوكه الذي يقوم به جتاة ال�شخ�ص
الأخر  .وتعترب الغرية احد امل�شاعر املوجودة لدى الإن�سان مثل احلب والكراهية
والفرح والغ�ضب والعناد والعدوان والأنانية واخلجل وغريها من امل�شاعر واالنفعاالت
الإن�سانية.
وت�صنف الغرية �ضمن اال�ضطرابات االنفعالية ال�سلوكية التي ت�صيب الطفل يف
ال�سنوات الأولى من حياته ,وت�ؤدي �إلى �سلب قدراته ومواهبه وحيويته ون�شاطه واندفاعه
نحو امل�سارات ال�سلبية مما ي�ؤدي �إلى نتائج غري ايجابية �أو هادفة وت�شتت االنتباه وتبعرثه.
من تعريفاتها �أنها انفعال معقد يحتوي على ثالثة �أ�شخا�ص الأول يكرة الثاين ب�سبب
وجود عالقة بني الثاين والثالث  .والغرية كذلك هي الرغبة يف امتالك �شخ�ص �أخر
واحتواءه بالكامل دون النظر �إلى الغري  .وهناك ما يعرف بالغرية الأولية التي يحتويها
املثلث االوديبي ( االبن – الأم – الأب ) حيث يغار االبن من عالقة الأب بالأم  ,و لذلك
فالغرية جزء من عقدة اوديب . Oedipus complex
اطفالنا ومشاكلهم السلوكية
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وعادة ما تظهر الغرية لدى الطفل ب�سبب ال�شعور انه فقد حب من حوله �أو ت�صور
فقدان هذا احلب  ,ويحدث ذلك عند والدة طفل جديد ي�شغل الأم عن الطفل الأول ,
ويرى الطفل �أن هذا االن�شغال تعبريا عن عدم حب الأم له �أو تقل�ص حبها والطفل
كثريا ما ميزج غريته من �أخيه بحبه له و اخلوف عليه مما يجعله يف �صراع داخلي
 Intrapsychic conflictبني االنفعالني الغرية واخلوف  , Fearو�أحيانا يلج�أ
�إلى حيل يعو�ض بها ما فقده من حب الأم �أو الأب في�صاب بالتهتهة � Stutteringأو
التبول الال�إرادي � Enuresisأو الأحالم املزعجة �أو ال�سلبية  ,ومتثل الغرية حالة من
الأمل الداخلي نتيجة املناف�سة مع الأخر.
وقد يظهر الطفل غريته ب�أ�سلوب تعوي�ضي م�صطنع حيث يخفي م�شاعره احلقيقية
ويقوم بدور املمثل نحو من يغار منه  ,فهو يغار من املولود اجلديد ولكنه ي�ضمه ويقبله
ويلعب معه ولكن داخله يود �ضربه وع�ضه وعقابه والتخل�ص منه  .ومييل بع�ض املحدثني
من علماء النف�س �إلى االعتقاد �أن الطفل يولد مزودا بامكانات ال�سلوك االنفعايل
 Emotion Behaviorال بانفعاالت مميزة �أو خا�صة حمددة  ,مبعنى �أن االنفعاالت
تظهر ح�سب املوقف نف�سه  ,و�أ�شارت درا�سات عن االنفعاالت �أنها تق�سم الى االتي:
 انفعاالت ذات �صفة عدوانية ( الغ�ضب – والغرية – والكراهية – واحلقد ) . انفعاالت �سارة ( احلب – وال�سرور – والبهجة – والتوا�صل – والتعاون ) .وباخت�صار ف�إن االنفعاالت ال�سائدة تنح�صر يف الغ�ضب �أو اخلوف �أو احلب وهذه
االنفعاالت تتطور بتقدم احلالة يف العمر فتختلف مظاهرها ومثرياتها من مرحلة �إلى
�أخرى  ,وهذة املظاهر تت�أثر بنوع احلياة التي يحياها الفرد ومعايريه ومثله العليا .
الغــرية والغ�ضـــب:
كما �سبق الإ�شارة يت�ضح لنا �أن الغرية انفعال مركب يجمع بني حب التملك وال�شعور
10
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بالغ�ضب وعادة ما ي�صاحب ال�شعور بالغرية لدى ال�شخ�ص ال�شعور بالغ�ضب من نف�سه
ومن املحيطني والإخوة الذين ا�ستطاعوا حتقيق �أحالمهم ومتطلباتهم وهو مل ي�ستطع
حتقيقها  .كما قد ي�صاحب الغرية الكثري من املظاهر االنفعالية الأخرى كالتخريب
والع�صيان والثورة وامل�ضايقة والعناد � ,أو ت�أخذ منحى الالمباالة Indifference
وال�شعور باحل�سا�سية واخلجل وفقدان ال�شهية �أو ال�شعور بالعجز وفقدان الرغبة يف
الكالم .
الغرية والعمر الزمني :
ت�شري الدرا�سات النف�سية �أن الغرية عادة ما ت�صيب الأطفال يف ال�سنوات الأولى من
عمرهم ما بني ( � ) 7 – 3سنوات وت�ؤثر �سلبا على ال�سلوك العام والعالقات االجتماعية
والأن�شطة وامل�ستوى التح�صيلي والدرا�سي  ,لذلك يجب املحافظة على �سالمة الطفل
نف�سيا يف ال�سنوات ال�سبع الأولى من عمره وحمايته وعالجه �أول ب�أول من امل�شاكل
النف�سية وال�سلوكية  .وعادة ما تخف الغرية �أو تتال�شى بعد عمر ال�سبع �سنوات  .كما
تزداد الغرية بني الأطفال الذين ال يوجد بينهم فروق عمرية .
ون�ضيف �أن الغرية يف مرحلة الطفولة املبكرة �شيئا طبيعيا �سويا حيث يت�صف �صغار
الأطفال بالأنانية وحب التملك وحب الظهور و�سرعة تلبية رغباتهم و�إ�شباع حاجاتهم
دون مراعاة غريهم من املحيطني  ,وقمة ال�شعور بالغرية لدى الأطفال ما بني عم ــري
( �) 4 – 3سنوات تقريبا .
الغــــرية واجلـــن�س:
ت�شري الدرا�سات النف�سية واالجتماعية �إلى انت�شار الغرية لدى الإناث مقارنة بالذكور
ب�سبب تف�ضيل املجتمع والكثري من الأ�سر العربية للذكر عن الأنثى لذلك تزداد معدالت
الغرية لديهن .كما يح�صل الذكر على العديد من املزايا واحلرية واالنطالق واملكاف�أة والتميز
اطفالنا ومشاكلهم السلوكية
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مقارنة بالأنثى مما ي�ؤدي �إلى الإ�صابة بامل�شكالت النف�سية واالنفعالية لدى الإناث.
الغرية والذكاء:
الذكاء هو قدرة الفرد على �إدراك العالقات بني الأ�شياء ,وهو القدرة على التفكري
املجرد والتلخي�ص و االختزال والقيام بالعمليات احل�سابية ,والقدرة على التوافق مع
البيئة وما ي�ستجد يف احلياة من تغريات .وت�شري الدرا�سات يف هذا املجال �إلى زيادة
حدة الغرية لدى الأطفال متو�سطي الذكاء و�أ�صحاب الذكاء الأقل من املتو�سط .
الغرية و�أنواعها:
ي�شري الرتاث العلمي �أن الغرية لي�ست نوع واحد ولكن عدد من الأنواع نوجزها فيما
يلي:
الغـ ــرية الطبيعي ــة � :أو الغرية ال�صحية املقبولة املرغوبة التي يقوم بها الفرد ال�صحيح
نف�سيا و �سلوكيا  ,مثل غرية الطفل ال�صغري على �أدواته املدر�سية
وعلى �أداء واجباته فور العودة �إلى منزله  ,وغريته على �أخوته
ال�صغار و منزله و�أ�سرته و قبيلته  .وقد �أ�شار �شيخ الإ�سالم بن
تيمية� :أن الغرية املحمودة هي ما اتفقت مع �شرع اهلل �سبحانه
وتعالى.
الغرية غري الطبيعية � :أو الغرية الفا�سدة املزمومة غري املقبولة والتي يكون �سببها التناف�س
واحل�سد على �أغرا�ض �شخ�صية �أو �أمور دنيوية كالغرية بني �أرباب
التخ�ص�ص الواحد ,وغرية املر�أة من جريانها وزميالتها بالعمل
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�أو �أقاربها وغرية الطفل من �أخوانه �أو �أ�صدقائه املقربني.
الغرية ومظاهرها لدى الأطفال و ذوي الإعاقة :
للغرية عدد من املظاهر لدى الأطفال و ذوي الإعاقة وت�شمل تلك املظاهر وال�سمات
جوانب ج�سمية و نف�سية واجتماعية و تربوية ونوجزها فيما يلي:
 العدوان وال�ضرب وال�سب والقذف والثورة والع�صيان والتمرد وكرثة النقد ملا حوله,والإ�ضراب عن الأكل �أو فقدان ال�شهية مما ي�ؤدي �إلى ا�صفرار الوجه ونق�ص الوزن
وال�صداع وال�شعور بالتعب عند القيام ب�أي جمهود .
 بع�ض امل�شكالت الكالمية  ,والنكو�ص ملرحلة �سلوكية �سابقة  ,بالإ�ضافة �إلى �سرعةالإ�صابة بالأمرا�ض اجل�سمية .
 البكاء وال�صراخ لأتفة الأ�سباب . االنزواء واالنطواء واللعب االنفرادي وعدم م�شاركة الآخرين حتى عند الزياراتاخلارجية وعدم الرغبة يف االختالط يف املنا�سبات االجتماعية.
 ال�شجار الدائم بينه وبني �إخوانه الآخرين . عدم طاعته للأوامر من الوالدين �أو املحيطني �أو الأوامر املدر�سية ,وعدم الرغبة يفت�أدية الواجبات املدر�سية �أو عملها ب�سرعة والإهمال والالمباالة.
 ت�شتت االنتباه وعدم الرتكيز وعدم الإن�صات اجليد لن�صائح وتعليمات الآخرين . العبث ب�أثاث املنزل و�أدواته  ,والعبث كذلك يف ممتلكات الآخرين . عدم الرغبة يف ممار�سة �أن�شطة هادفة كال�سباحة �أو الر�سم �أو التلوين �أو القراءة �أوركوب الدرجات الهوائية �أو لعب كرة القدم.
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 يعي�ش حالة من ال�صراع مع نف�سه ومع الآخرين وخا�صة �أفراد �أ�سرته.الغرية و�أ�سبابها :
تتعدد وتتنوع �أ�سباب انفعال الغرية لدى الأطفال ,وال�سطور التالية تو�ضح �أ�سبابها
مما ي�ساعد الأخ�صائيني والعاملني والأ�سرة والوالدين يف �إمكانية و�ضع اخلطط
وامل�سارات بهدف تعديل ال�سلوك وتهذيبه ,وتكمن �أهم �أ�سباب الغرية فيما يلي:
 عدم �شعور الطفل الغيور باحلب والعطف واحلماية والأمان من جانب الوالدينخا�صة� ,أو عدم �شعوره ب�أهميته ودوره يف الأ�سرة ,وعدم �شعوره بالقبول من جانب
الوالدين.
 املولود اجلديد ,عدم متهيد الوالدين لقدوم املولود اجلديد ي�ؤدي �إلى �شعور الطفلانه �أ�صبح مهمل وان لديه مناف�س قوي يح�صل على رعاية واهتمام وحب الوالدين
لفرتات زمنية طويلة  ,وهنا ي�شعر بالقلق والتوتر ويلج�أ �إلى الغرية لي�س فقط من
املولود اجلديد ولكن من الوالدين و املحيطني والأ�صدقاء وزمالء ال�صف  ,ويهدف
�إلى جذب االنتباه له ليعيد احلب املفقود �إليه من وجهة نظره .
 عدم اكت�سابه املهارات اال�ستقاللية� ,أو مهارات احلياة اليومية واملهارات االجتماعيةوالكالمية واحلركية اجل�سمية هنا يبد�أ الطفل القيام ب�سلوك الرف�ض والغرية
والعناد للتعبري عن نف�سه ,ويقول للوالدين �أنا هنا !.
 التفرقة يف املعاملة بني الأخوان ,وتف�ضيل طفل على �آخر ,واملقارنة بالأطفال الآخرين,�أو تقييم الطفل من جانب الوالدين �أو املعلمني باملقارنة بالأطفال الآخرين دون
النظر �إلى قدراته وميوله وهواياته وحالته ال�صحية �أو �إعاقته مما ي�صيبه بالغرية
والتوتر واحلرية والإحباط.
 الغرية ال�ساذجة  ,ي�صب بع�ض الأطفال غريتهم على الأطفال الآخرين لأ�سباب كثرية14
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يف معظمها �ساذجة ومنها غرية الطفل من زميله لأنه �أكرث منه طوال � ,أو لأنه يرتدي
حذاء ريا�ضي لونه ا�صفر وحذائه هو لونه ازرق � ,أو ب�سبب لعبة معينة � ,أو مالب�س ما
..........وهكذا.
 غرية الأخ الأكرب من الأ�صغر �أو العك�س ,حيث تظهر غرية الأخ الأكرب من �أخيهالأ�صغر ب�سبب ما يح�صل علية الأخ الأ�صغر من الرعاية و االهتمام واملزايا من
الوالدين �أو احدهما� .أو يغار الأخ الأ�صغر من الأخ الأكرب ملا يتميز به من قدرات
كالمية وا�ستطاعته القيام بعالقات اجتماعية مع الوالدين وغريهم� ,أو ب�سبب
اهتمام الوالدين خا�صة �إذا كان من �أ�صحاب التفوق الأكادميي �أو الريا�ضي �أو الفني
�أو االجتماعي.
– �أخطاء �شائعة ,تخط�أ بع�ض الأ�سر يف �أنها تعطي الأخ الأ�صغر مالب�س و�أحذية
و�أدوات وحقائب الأخ الأكرب دون النظر �إلى حاجاته وطموحاته ومزاجه اخلا�ص
مما ي�شعره بالدونية والإهمال وانه لي�س لديه خ�صو�صية �أو قيمة فت�شتعل لديه الغرية
من الأخ الأكرب وكل املحيطني .
 عدم احل�صول على م�ساحة للتعبري عن م�شاعره وانفعاالته و�أماله و�أحزانهوطموحاته �أمام الأ�سرة �أو الآخرين .وعدم ال�سماح له بالتحدث مع الأب �أو الأم �أو
كليهما مما ي�شعره بالغرية والغ�ضب والإحباط وعدم الثقة يف النف�س.
 ال�ضرب  ,من املظاهر ال�سلبية التي ت�ؤثر نف�سيا و�سلوكيا على الطفل عقابه اجل�سديبال�ضرب عندما يظهر غريته من احد �إخوانه �أو �أ�صدقائه مما يزيد من م�شاعر
الغرية ويحولها �إلى �سلوك عدواين .
 التجاهل من الوالدين وعدم تلبية �أي من احتياجات الطفل املادية �أو املعنوية �أوالعاطفية مما ي�ؤدي �إلى ظهور العناد كحيلة دفاعية .
اطفالنا ومشاكلهم السلوكية
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 نق�ص وقلة اجلمال خا�صة لدى االناث� ,أو املهارات احلركية �أو الكالمية لدى البع�ضمما ي�شعره بالنق�ص وعدم الثقة بالنف�س.
الغـــرية والإعاقة احلركيـــة:
تظهر �أعرا�ض الغرية لدى الطفل ذوي الإعاقة احلركية �أو اجل�سدية من �إخوانه
الأ�صحاء �أو زمالئه باملدر�سة ملا ي�شعر به من حرمانه من احلركة و�سرعة التنقل
وممار�سة الأن�شطة الريا�ضية  ,وي�شعر باحلرمان مبا يتمتع به غريه من البنية ال�سليمة
التي ي�ستطيع من خاللها اجلري والقفز والذهاب هنا وهناك  .وتزداد حدة الغرية �إذا
مل ت�ستطع الأ�سرة التعامل مع احلالة النف�سية للحالة  ,وتركيزة فقط على اجلوانب
اجل�سمية دون النظر الى مواهبه االخرى �أو عدم توجية ال�سلوك نحو ممار�سة االن�شطة
الهادفة �أو العمل على التفوق الدرا�سي ويكون للحالة مثل �أعلى �أو هدف يعمل ويجتهد
من �أجل الو�صول �إليه .
الغــــرية والأنانيــــة:
ترتبط الغرية بالأنانية وكلما زادت الأنانية زاد وتولد ال�شعور بالغرية لدى الطفل,
وزادت الرغبة لديه يف احل�صول على �أكرب قدر من عناية الوالدين �أو املعلمني � ,أو اكرب
قدر من املميزات والعطايا (�أن يح�صل دائم ًا على ن�صيب الأ�سد ).
�سبل الوقاية والعالج :
 متتع الوالدان بال�صرب واحلكمة والبعد عن ال�شدة والق�سوة والإجباروالعدوان. �إ�شباع حاجات الطفل من احلب واحلنان والعطف والود ,مع االهتمام بوجودهوحديثه و�أعماله وهواياته ,و�إ�شعاره بقيمته ومكانته بالأ�سرة واملدر�سة ,والتوا�صل
معه �سمعيا وب�صري ًا.
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 الإن�صات اجليد لأحاديثه وم�شاكله ومتطلباته  ,واالنفعال النفعاالته واحلزن حلزنهمع التوجيه والتثقيف .
 التعزيز واملكاف�أة املادية واملعنوية عند ال�سلوك اجليد �أو قيامه بعمل مفيد هادف,ون�ؤكد على الوالدان �ضرورة �أن ي�سمع منهما الطفل كلمات احلب واملديح والتقدير
والثناء والإطراء  .والمانع من منحه بع�ض املكاف�آت املادية دون مبالغة و يراعى �أن
تتنا�سب مع مقدار العمل �أو الن�شاط الذى قام به .
 الأخذ والعطاء  ,التدريب منذ ال�صغر على الأخذ والعطاء واحرتام حقوق الآخرينوخا�صة حقوق �إخوانه وزمالئه باملدر�سة  .وتدريبه تدريجيا على تقدمي احلب
والعطف للآخرين .
 �ضرورة �إقامة عالقة قائمة على �أ�سا�س امل�ساواة والعدل دون متييز �أو تف�ضيل علىالأخر.
 بث الثقة يف نف�سه من خالل �إبراز ما لديه من مواهب و�إمكانات وقدرات والعملعلى تخفيف ال�شعور بالنق�ص من خالل ممار�سة الأن�شطة والأعمال لتوجيه ال�سلوك
و�شغل �أوقات الفراغ .
 تقبل الن�صر والهزمية ,وتدريبه منذ ال�صغر على تقبل الن�صر والفوز والتفوق ,وتقبلكذلك الهزمية والإخفاق �أو عدم التوفيق.
 التدريب على �إعادة املحاولة وترتيب الأهداف والعودة من جديد مع ا�ستخدام الق�ص�صالتي حتث على النجاح و�إعادة املحاولة .
 م�شاركته الأطفال الآخرين اللعب والأن�شطة الفردية �أو اجلماعية الداخلية واخلارجيةعلى �أن تكون العالقة قائمة على التعاون وامل�ساواة والعدل.
اطفالنا ومشاكلهم السلوكية
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 يراعى تنمية روح اجلماعة لدى الطفل من خالل ممار�سة الألعاب اجلماعية. على الآباء عدم �إظهار االهتمام الزائد عندما يظهر الطفل م�شاعر الغرية �أوالغ�ضب.
 على الوالدين البعد عن املقارنة ال�صريحة بني الطفل و�إخوانه �أو زمال�ؤه �أو الأقارب�أو املحيطني باعتبار �أن لكل طفل قدراته و�شخ�صيته امل�ستقلة وهواياته وميوله
ومزاجه اخلا�ص.
 ممار�سة الهوايات خا�صة للأطفال الذين يعانون من امل�شكالت االنفعالية ومن هذهالهوايات ( املو�سيقى والت�صوير وجمع طوابع الربيد وكتابة الق�ص�ص �أو قراءتها
والعاب احلا�سوب والزراعة وتربية احليوانات املنزلية النافعة و�صيانة �أثاث املنزل
�أو نظافته وممار�سة الفنون كالر�سم والزخرفة والنحت والت�شكيل والتلوين).
 امل�ساواة ,على الوالدين مراعاة امل�ساواة يف املعاملة بني جميع الأبناء الكبار وال�صغاروالإناث والذكور دون حماباة �أو جماملة �أو عطف زائد مبالغ فيه .حيث ت�ؤثر التفرقة
وعدم امل�ساواة على الطفل نف�سيا و�سلوكيا ,وقد ي�ستمر هذا الت�أثر لفرتة طويلة من
حياته وجند لديه كراهية من م�صدر التفرقة .
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الف�صل الثاين
العناد الأ�سباب والعالمات وطرق العالج
• العناد ماهــو؟
العناد من ا�ضطرابات ال�سلوك ال�شائعة لدى الأطفال  ،والكثري من الأطفال
ميرون عرب مراحل منوهم خا�صة مرحلة ما قبل املدر�سة بحالة من العناد  .وقد
يثبت �سلوك العناد لدى الطفل لفرتة من الزمن �أو يتال�شى تدريجي ًا مع التقدم
يف العمر خا�صةعند االلتحاق باملدر�سة.
ويعترب العناد رد فعل من الطفل عندما يطلب منه احد الوالدين القيام ب�سلوك
معني يف وقت حمدد  ،مع ا�ستخدام التهديد والوعيد وارتـفاع ال�صوت عند طلب
القيام بال�سلوك وعادة يكون الطفل يف �أحد املواقف الآتية « :ان�شغال الطفل
باللعب – او م�شاهدته لفيلم كارتون ممتع».
ومن تعريفات العناد كذلك �أنه ت�صرف جتاه موقف معني �أو تعليمات معينة،
بحيث يكون ال�شخ�ص املعاند يف موقف الرف�ض وعدم القبول واملعار�ضة.
والعناد حالة من الرف�ض والإ�صرار املتكرر يبديه الطفل دائما جتاه الإر�شادات
املوجهة �إليه من غري عذر منطقي .والإ�صرار على ممار�سة �سلوكيات غري الئقة
ومت�صادمة مع م�صلحة الأ�سرة ،وانتهـاك حقوق الآخرين والتفرد يف الر�أي،
ورف�ض امل�صاحلة والتفاو�ض والغ�ضب لأتفه الأ�سباب ,والت�أخر يف اجناز املهام
او عدم ت�أديتها ب�إتقان.
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العـناد الطبيعــــي :
يرى علماء النف�س والرتبية �أن العناد ظاهرة طبيعية يف مرحلة ما قبل املدر�سة
ويظهر العناد يف حياة الطفـل من ال�سنة «الثانية �إلى الثالثة من عمره تقريب ًا » وال يعترب
�سلوك ًا مرفو� ًضا بل يدل على تقلب يف مزاج الطفل وحماولته التكليف مع البيئة ,وت�أكيد
ذاته كما ينت�شر العناد يف �سن (� )5سنوات ويتميز الأطفال برف�ض االن�صياع للأوامر
خا�صة التي تتعلق ب�أوقات النوم والأكل ،واللعب والدرا�سة وغريها .
وال�سلوك العنادى يظهر يف جمموعة خمتلفة من املواقع العمرية  .فمثال عند الطفل
الأول �أو الأكرب لأنه يغار من الطفل الأ�صغر �سن ًا �أو املدلل  ،وكذلك الولد الذي بني
جمموعة من البنات.
ن�سبة االنت�شـــــار :
يقدر الدليل الت�شخي�صي والإح�صائي الرابع �أن ن�سبة انت�شار ا�ضطراب العناد ترتاوح
مابني  % 16 – 2من الأطفال  .وت�شري درا�سات �أخرى �أن ن�سبـة االنت�شار ترتاوح مابني
 % 22-16لدى الأطفال يف �سن املدر�سة االبتدائية  .والعناد �أكرث �شيوع ًا يف الأطفال
الأ�صغر عمر ًا  ،كما �أنه �شائع يف مرحلة املراهقة بن�سب متفاوتة.
�سمات وعالمات الطفل العنيــد
يالحظ على الطفل العنيد عدم الن�ضج االنفعايل والعاطفي ،والت�سرع و�سرعة
الإثارة والغ�ضب ،و�سرعة التحول من الفرح �إلى الغ�ضب والعك�س ،كذلك فهو يتميز
ب�ضعف الثقة بالنف�س ،ويخاف من الآخرين ،وال ي�ستطيع تكوين �صداقات ،كما ال
ي�ستطيع موا�صلة اللعب مع الآخرين ،وال مييز بني ال�صواب واخلط�أ  .كما �أن الطفل ال
يهتم بكالم الآخرين �إذا كان ال يرتبط بذاته ،كما يف�ضل اللعب التخيلي و�إظهار قدراتـه
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�أمام الكبار خا�صة بعد منو الع�ضالت ويبد�أ االهتمام بالعامل اخلارجي .
ومن ال�صفات الأ�سا�سية كذلك -:
 م�شكلة يف عملية التفكري  ،حيث يفهم �سلوك وكالم الآخرين يف غري حمله ،ورغبته يف التحدي لأوامر �أو تعليمات الآخرين .
 �ضعف التوا�صل مع الآخرين «التوا�صل اللغوي» ال ي�ستطيع التعبري �أو الدفاععن نف�سه مما يدفعه �إلى العناد وهذا ب�سبب �ضعف التوا�صل اللغوي  ،وعدم
فهم غايات �أو لغة الآخرين .
• �أنــواع العنـــــــــاد-:
من الغريب �إن للعناد �أنواع و�إ�شكال خمتلفة يعرفها املخت�ص ولكن قد تكون مفاجئة
لدى الأ�سرة والوالدين  ،ومن �أنواع العناد:
 املقاومة ال�سلبية  :الطفل يطيع �أوامر الوالدين ولكنه يتذمر عند ت�أدية الأمرويظهر هذا يف مننمات لفظية و�ضرب الأرجل بالأر�ض وحركة بالذراعني و�سرعة
امل�شي وغريها من املظاهر يقوم بها الطفل عند ت�أدية الأمر �أو املهمة.
 التحدي الظاهـر :اال�ستعداد للعناد والتعر�ض للعقاب ورف�ض التعليمات يف كلوقت.
 العناد احلاقــد :يقوم الطفل بعمل العك�س عندما يطلب منه �شئ ما �أو �سلوكما – مثال  :ارتدي مالب�سك للخروج فيقوم الطفل بدخول احلمام لال�ستحمام
– �أو خلع جميع مالب�سه  ,عليك �أن تكتب الواجب الأن �أنا اريد �أن اكل او ًال.
الطفل قد يعاند نف�ســـه ! :
عندما يغ�ضب الطفل من الأم �أو �أحد الوالدين قد يعاند نف�سه ويرف�ض مث ًال تناول
اطفالنا ومشاكلهم السلوكية
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الطعام وي�صر على الرف�ض وعدم الأكل رغم حماوالت وتو�سالت الأم وتدخل املحيطني
ولكنه ي�صر على عدم تناول وجبته الغذائية رغم �أنه يت�ضور جوع ًا ويرغب داخلي ًا يف
تناول الطعام ولكنه يعاند نف�سه وي�صر على عدم الأكل .
ومن الأمثلة كذلك رف�ض الطفل ارتداء ( جاكت ) او مالب�س ثقيلة يف �أيام الربد
ال�شديد ويعاند بعدم االرتداء وعندما يخرج ي�شعر بالربد وتظهر على مالمح وجهه
تعبريات الربودة ولكنه يعاند .
هل االطفال على حق يف عنادهم ؟
�أحيانا يكون الطفـل على حق يف عناده ورف�ضه القيام بال�سلوك لكرثة مطالب
املحيطني به  ،وال�ستخدام الق�سوة والأوامر ال�صارمة وال�شدة الزائدة عند التوجيه
لقيامـه لأداء املهمة  .وهنا على الوالدين التفكري والرتاجع �إذا كان الطفل على حق يف
عنـاده .
�أيهما �أكرث عناد ًا املر�أة �أم الرجـــــــل ؟
املر�أة بطبيعتها عاطفية وانفعالية  ،فهي م�ؤهلة لأن تكون �أكرث عناد ًا من الرجل .
كما الحظ علماء النف�س �أن املر�أة العاملة �أكرث عناد ًا من املر�أة غري العاملة �أو ربه املنزل
وقد يرجع ال�سبب هنا �أن ل�ضغوط العمل وامل�سئولية امللقاة على عاتق املر�أة العاملة
جتعلها �أكرث عناد ًا ومن املعطيات االجتماعية �أن الرجل قادر على حتقيق �أهدافه ور�أيه
م�سموع اجتماعي ًا ويف كثري من الأحيان باملنزل وهذا يجعله اقل عنـاد ًا .
�أ�سباب العنـــــــــاد :
هناك العديـد من الأ�سباب �أو املواقف التي ت�سبب العناد لدى الأطفال من
�أهمها-:
22
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 رغبة الطفل ت�أكيد ذاته ،وانه م�ستقل وله �آرائه ورغباته اخلا�صة ،وعامله اخلا�ص،ورغبة لديه يف حتقيق وجوده .
 رغبة الطفل جذب انتباه الأم �أو الوالدين مع ًا �أو املحيطني به لتحقيق رغبة معينةلديـه .
 الأوامر ال�صارمة ،واللهجة اجلافة احلادة من الأ�سباب التي تدفع بع�ض الأطفال �إلىالعناد ،ولكن قد يتقبل الطفل الأ�سلوب اللطيف الهادئ .
 تعر�ض الطفل لل�ضرب ال�شديد واملربح من الوالدين او احدهما يدفعه �إلى القيامبال�سلوك غري املنا�سب .
 كما �أن تدخل املحيطني بالطفل – الأ�سر املمتدة – يف تربية وتوجيه وعقاب الطفلالبدين ي�ساهم كذلك يف عدوان وعناد الطفل مع الآخرين ومع �أفراد �أ�سرته .
 غياب دور الوالدين املبا�شر يف تربية الطفل  ،وان�شغالهما �أو عملهما لفرتات طويلةخارج املنزل وخا�صة الأم من العوامل التي ت�ؤدي �إلى العناد .
 ي�صاب بع�ض الأطفال بالعناد عند قدوم مولود جديد للأ�سرة  ،حيث يظهر علىالطفل عالمات النكو�ص �إي االرتداء �إلى مراحل عمرية �سابقة من خالل و�ضع يده
يف فمه  ،والرغبة يف الر�ضاعة  ،والكالم بطريقة طفليه  ،والتبول الال�إرادي ورف�ض
تنفيذ التعليمات وعناد الوالدين الدائم بهدف جذب االنتباه  ،ويقول لهما �أنا هنا
ف�أرجو عدم الن�سيان ! .
 التن�شئة االجتماعية  :حيث يتعلم الطفل �سلوك الرف�ض والعناد من الوالدين ،واملحيطني .
 التعب والإجهاد وال�ضغوط  ،فعندما ي�صاب الطفل بالتعب والإجهاد يتميز �سلوكهبالعناد والرف�ض .
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 كرثة الواجبات املدر�سية اليومية وت�شعبها خا�صة الواجبات الآلية التي ت�ستغرقالكثري من الوقت كالن�سخ واحلفظ وال تعطي الطفل �أي م�ساحة للتعبري عن هوياته
�أوالرتفيه �أو اللعب.
 منع الأم او الأب لعب الطفل بطريقة معينة  ,او تغيري طريقة لعبه وهذا ي�ؤدي الىعناده ويحرم الطفل من الإبداع والتخيل .
 التفرقة يف املعاملة بني الأبناء – الذكور الإناث – الكبري وال�صغري – املتفوق والأقلتفوق ًا.
 الإحباط امل�ستمر و�شعور الطفل بعدم احلب او التقدير من الوالدين . ال�شجار بني الوالدين مما ي�شعر الطفل بعدم االمن والأمان  ،وعدم توفر الدفءالأ�سري .
 التذبذب يف معاملة الطفل بني التدليل الزائد،والعقاب املربح .• العوامـــل الوراثيــة -:
للوراثة دورها لقيام الأطفال بالعناد حيث يرث الطفل من الوالدين كفاءة اجلهاز
الع�صبي واجلهاز الغـدي مما ي�ؤدى �إلى عناد بع�ض ال�صغار .
• املرونـــة وال�سعادة -:
كلما كان الطفل �سعيد ًا يف حياته الأ�سرية ويحقق �أحالمه ونلبي طلباتـه كلما قل
لديه العناد  ،وكلما كان الفرد مرتاح ًا يف عالقته الزوجية والأ�سرية انخف�ض العناد
لديه .
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• �إ�شـــارة خطــــرة -:
الطفل يف مراحل منوه الأولى لديه العديد من املطالب الفطرية يف حاجة �إلى
رعاية واهتمام وتلبية من جانب الأ�سرة لبناء �شخ�صيته املتزنة و�أي ا�ضطرابات يف
هذه املرحلة العمرية يجعل الطفل يعاند املحيطني به  ،فالعناد �إ�شارة خطر وعلى
الوالدين �ضرورة تعديل �سلوكهم جتاه الطفل .
« �سبل العـالج» مهارات للوالدين واملحيطني للتغلب على عنـاد الطفـــل :
 �ضرورة جذب انتباه الطفل والتوا�صل الب�صري وال�سمعي معه قبل توجيه الأوامر �أوالتعليمات �أو ار�شاده وتوجيهه ,مع �ضرورة الت�أكد من انتباهه عند التوجية .
 الإر�شادات و الأوامر التي تقدم للطفل تكون بلطف ولني وهدوء ويف جمل ق�صريةوهادئة بعيد ًا عن التوتر والغلظة وارتفاع ال�صوت .
 �أحت�ضان الطفل و�ضمه قبل التوجيه �أو طلب القيــام ب�سلوك ما  ،يدفع الطفل �إلىتنفيذ ما يرغبه الوالديـن .
 عدم �أعطاء �أكرث من مهمة �أو عمل يف وقت واحد .كما يراعى �أن تكون الأوامرمنا�سبة لعمر الطفل الزمني ولقدراته العقلية واجل�سمية  ،حتى ال ي�صاب بالف�شل
والإحباط وهذا ي�ؤدي بالتايل �إلى العناد والعدوان.
 التعزيز والثناء ( املادي  ،واملعنوى ) عند قيام الطفل بتنفيذ التعليمات �أو القيامبال�سلوك املراد ويراعى الرتكيز على التعزيز املعنوي ( قبله – ابت�سامة – مل�س يده
يف حنان – ح�ضن دافء ولطيف ).
 يراعى من الوالدين متابعة الطفل دون �أن ي�شعر عند قيامه ب�أداء ال�سلوك املطلوب�أو عند تنفيذ التعليمات .
 عدم ا�ستخدام الوالدين ال�ضرب �أو العقاب البدنـي  ،وا�ستبداله ب�أ�سلوب التحذير،وقد تف�شل الأم والأب يف املحاوالت الأولى ولكن عليها اال�ستمرار لتعديل ال�سلوك
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مثال (�إذا مل تقوم حالي ًا بغ�سل يديك �سوف حترم من م�شاهدة فيلم الكارتون � -أو
مل تخرج معنا �إلى احلديقة) .
 تدريب الطفل على املهارات االجتماعية – مثال ( تعليمية كيف ي�ست�أذن ؟ كيفيطلب ما يريد ؟ كيف ي�ساعد الآخرين ؟ تعلم م�شاركة الآخرين يف اللعب واللهو ).
 تقول الأم والأب للطفل عند م�شاركته الناجحة يف اللعب مع الأطفال الآخرين �أنهميحبونه ويف�ضلون اللعب معه  ،وانه مرغوب منهم .
 توجيه �سلوك الأطفال يف �سن ما قبل املدر�سة من خالل الت�سجيل ب�أحد ريا�ضالأطفال  ،مما يعلمه ال�سلوك املنا�سب ويوجه ال�سلوك نحو امل�سارات االيجابية .
 تكليفه مبهام و�أعمال وواجبات منزلية ت�ساعد على توجيه ال�سلوك  ،مع الت�شجيععند ال�سلوك اجليد والقيام باملهمة بنجاح  .ومن املهارات كذلك تربية الطفل
بع�ض احليوانات املنزلية  ،وزراعة النباتات والعناية بها خا�صة النباتات املثمرة
�إذا �أمكن.
 البـد من احلوار( النقا�ش) بني الطفل والوالدين  ،واال�ستماع والأن�صات اجليد منالوالدين ملطالبه و�أحاديثه وحكاياته  ،مع التقبل عند احلوار وظهور تعبريات احلب
والتفاهم امل�شرتك ،وهذا ي�ساعد على معرفة الأ�سا�س الذي بني عليه العناد ور�أيه
وموقفه .
 عقـد اتفاق ،بني الطفل والوالدين �أو احدهما م�ؤداه انه �إذا قام بال�سلوك املنا�سب�سوف يح�صل على املكاف�أة .
 التعبري عن االنفعاالت  ،و�إتاحة الفر�صة للطفل للتعبري عن انفعاالته من خالل اللعب�أو احلديث .
 التفريغ  ،من خالل تفريغ الطاقة والعناد يف ن�شاط مفيد وهادف مثل ( امل�شاركة يفال�سباحة � ،أو الر�سم � ،أو العاب الكمبيوتر ).
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 االهتمام بال�صحة والن�شاط اجل�سمي . تعلم مهارات اال�سرتخاء وفنياته يقلل من التوترات مما يخف�ض بدوره العناد.بالإ�ضافة �إلى تعلم عدم �أخذ قرارات يف الق�ضايا الهامة عند االنفعال  ،واالبتعاد عن
الأ�شخا�ص مثريي العناد والع�صبية ،وم�صادقة �أفراد �أ�صحاب ال�شخ�صية متزنة .
 البد من �إيجاد الوقت واملجال املنا�سب له ملمار�سة اللعب واحلركة بحرية دونتوجيهات الكبار.
 وجود مكان يرتب به العابة و�أدواته ولوازمه دون تدخل الكبار مع املتابعة والتوجيهغري مبا�شر  .والبد �أن يتم ترتيب البيت ب�شكل يتنا�سب مع حركة وعمر الطفل
الزمني .
 على الأ�سرة ترك م�ساحة حرة للطفل يعمل ماي�شاء وتتدخل الأ�سرة يف الوقتال�ضروري فقط  ،وال مانع مع ترك الطفل يتدرب على الأكل بنف�سه وارتداء مالب�سه
وغ�سل يديه و�أ�سنانه دون تدخل الكبار  .وعلى الوالدين عدم ال�سخرية او النقد
للطفل عندما يقوم ببع�ض الأعمال لي�س على الوجه الأكمل ولكن ن�شجعه من �أجل
تكرار ال�سلوك.
 عدم احلديث عن عناد الطفل او �سلوكه غري املنا�سب للآخرين يف وجود الطفل ممايزيد العناد ويثبت ال�سلوك .
 على الوالدين التم�سك بال�صرب عند ر�ؤية عناد �أو �سلوك طفلهما غري املنا�سب . �ضرورة عدم مقابلة العناد بالعناد  ،وعدم تدخل الأ�سرة �أو الوالدين يف لعب الطفل�أو تنظيم �أدواته ب�صورة مبالغ فيها.
 عدم مقارنة الطفل بغريه من الأطفال الآخرين او �أخوانه  ،وعدم تف�ضيل طفل على�آخر .
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الف�صــل الثـــالث
�ضعـــف الثقـــة بالنفـــ�س
كيف �أمني ثقتي يف نف�سي ؟
يظهر �أحيان ًا لدى بع�ض الطالب مظاهر ت�شري �إلى �ضعف الثقة بالنف�س  ،و�ضعف
الروح اال�ستقاللية  ،وال�شعور بالعجز �أو النق�ص  ،وامليل �إلى عدم امل�شاركة يف الأن�شطة
والفعاليات التي تقيمها املدر�سة داخل ال�صف �أو خارجه  .ومن مظاهر هذا اال�ضطراب
ال�سلوكي الرتدد وعدم القدرة على اال�ستقاللية  ،واال�ستهتار  ،والتهاون والالمباالة ،
وال�شعور بالنق�ص �أو العجز وهذا مقارنة بالطالب الآخرين �أو الأخوة والأخوات باملنزل،
كما يرى الطفل �أن جميع �أفعاله خاطئة  ،وانه �أقل من الآخرين  ،وانه غري حمبوب من
الوالدين �أو املعلمني وكل املحيطني به وعادة ما ي�س�أل – هل �أنت حتبني ؟ ويكرر ال�س�ؤال
حتى يح�صل على �إجابة � .أو ي�س�أل هل �أنا �شاطر وجمتهد ؟ هل �أنا حت�سنت ؟ ومن
�أ�سباب هذا العر�ض ال�سلوكي .
�أ�سباب �ضعف الثقة بالنف�س :
يوجد عدد من العوامل التي قد تدفع الطفل �إلى عدم الثقة يف نف�سه منها :
 قارنة الأ�سرة �أو املعلم ل�سلوك �أو قدرات الطفل مع طفـل �آخر �أو عدد من الأطفالالآخرين كطالب �صفه  .تدخل املحيطني يف كل كبرية و�صغرية ترتبط ب�ش�ؤون
الطفل وعدم ترك �أي م�ساحة ملمار�سة احلرية �أو اللعب احلر �أو ممار�سة الهوايات
والأن�شطة.
 البيئة املغلقة قليلة التوا�صل والتعاون مع الآخرين فالأ�سرة ب�سبب حمايتها الزائدة28
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للطفل  parental Overprotectionجتعله ال يختلط �أو ي�شارك الأطفال
الآخرين .
 قيام الأ�سرة باختيار املالب�س ،والأ�صدقاء والكتب والطعام وكل ما يخ�ص الطفل ،والمينح الطفل م�ساحة لالختيار والتعبري عن ر�أيه �أو م�شاعره �أو متطلباته.
 ال تكلفه الأ�سرة �أو املعلم ب�أى عمل يقوم به بنف�سه. ومن العوامل التي ت�ؤدي �إلى �ضعف الثقة بالنف�س العقاب  punishmentوالت�سلطمن الأبوين ،والنقد امل�ستمر لكل �سلوك يقوم به الطفل ،وعدم ا�ستح�سان �أي �سلوك
يقوم به وال�سخرية من �سلوكه و�أفعاله  .وتوقع الآباء الكمال الكامل من الطفل.
 تقليد الطفل للآباء واملحيطني .وعادة ما يعلن االباء عن �سوء �سخطهم �أو ف�شلهمالدائم يف التعامل مع الطفل ويكون هذا ال�سلوك �أمامه .
ومن ا�ستعرا�ض الأ�سباب ال�سابقة امل�ؤدية ل�ضعف الثقة بالنف�س جند �أنها ترجع
�إلى �أ�سباب وراثية  ،حيث يورث الأبناء بع�ض ال�صفات وال�سمات من الآباء مثل الذكاء
والأمزجة والعدوان وال�صرب واحللم والتنظيم والرتتيب وغريها  ،و�أ�سباب ترجع �إلى
دور البيئة املكان �أو الو�سط االجتماعي التي جترى عليه دورات الف�شل  ،والتي ت�ؤثر
على معتقداتنا و�سلوكياتنا بالإ�ضافة �إلى الأحداث واملواقف وال�صدمات والتوترات التي
متر علينا يف حياتنا وت�ؤثر بطبيعة احلال على �شخ�صيتنا  ,وللمعرفة دورها يف تغري
معتقداتنا و�سلوكنا وثقل �شخ�صيتنا .
الثقـــة الزائدة :
وتعترب هذه الأ�سباب التي ت�ؤدي عادة �إلى �ضعف الثقة بالنف�س لدى الأطفال �أما
الثقة الزائدة  Overconfidenceفهي ثقة �أكرث مما ينبغي لدى الفرد  ،حيث يرى
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نف�سه عامل ًا بكل �شيء � ،أو قادر ُا على عمل �أي �شيء � ،أو م�ستحوذا على خ�صائ�ص ت�صل
�إلى الكمال .ومع �أن الثقة بالنف�س مطلوبة �إال �أن العلو فيها يعترب من ال�سمات املذمومة
والتي قد تورد �صاحبها موارد الهالك وال�ضرر ولذا فالثقة الزائدة يف النف�س قد ت�صبح
عالمة مر�ضية  .وفيما يلي ن�ضع بني يديكم الكرمية فنيات و�سبل العالج .
• فنيات لتطوير الثقة بالنف�س :
 على الأ�سرة واملعلمني �إبراز ما لدى الطفل من �إيجابيات ومظاهر القوة لديه و�إبرازقدراته ومواهبه وهذا من خالل امل�شاركـة التدريجية بالأن�شطـة املدر�سية وال�صفية
واخلارجية والتطوعية .
 �ضرورة ترك م�ساحة من احلرية واحلركة للطفل يتعرف من خاللها على ما حولهوال يتدخل املحيطني يف كل كبرية و�صغرية مع منحه فر�صة للإختيار بني عدد من
البدائل وجنعله يتحمل امل�سئولية .
 الإكثار من التقدير والت�شجيع و�إظهار عالمات الإعجاب على الوجه  ،والإكثار منعبارات املدح والثناء عند ال�سلوك اجليد  .مثال ( تقول املعلمة �أعجبني ما قمت به
اليوم خالل الفر�صة).
 احلوار واملحادثة مع الطفل حول ما يهمه �أو يحبه �أو يرغبه  ،واال�ستماع �إلى �أحاديثهوالإجابة على ت�سا�ؤالته .
 جتنب �إحراجه � ،أو ال�صاق �صفة غري حمببة �إليه  .مع الت�أكيد على ال�سلوك املرغوب�أو ال�سلوك املنا�سب الذي يحبه ،وم�شاركته �أفراحه و�أحزانه و�أن�شطته واهتماماته
ويراعى اختيار الوقت املنا�سب للمناق�شة واحلوار .
 يراعى كذلك عدم العطف الزائد �أو احلماية الزائدة لأن ذلك يدفع الطفل �إلى30
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الرتكيز على م�شكلته وي�شعر بالنق�ص  ،ومراعاة مبد�أ الفروق الفردية بني الأطفال،
وما لديهم من طموحات وميول وقدرات خمتلفة .
 ال�سالم والعناق واالبت�سام وال�س�ؤال عن حالة الطفل والتعزيزواملكاف�أة والهدية الرمزية من العوامل التي تدفع الطفل �إلى اال�ستقاللية
 Independencyوعدم االعتمادية .

Reinforcement

 على الوالدين زيادة معارفهما من خالل القراءة يف عدد من كتب علم النف�سوالرتبية ،واالطالع على جتارب الآخرين .
 كتابة الطفل الق�ص�ص الق�صرية ومو�ضوعات الإن�شاء  ,والتعرف على ال�سرية الذاتيةللعلماء واملفكرين والزعماء والأبطال والريا�ضيني والناجحني واملميزين .
 البحث �أن يكون يف حياتك مثل �أعلى  ،وقدوة ح�سنه تعمل وجتاهد وت�ضحي وت�صربمن �أجل حتقيق ما و�صلوا �إليه مع تقليده يف �سلوكياتهم احل�سنة والعمل مببادئهم
الناجحة .
 حاول جتربة هوايات جديدة مل تفكر بها من قبل ومن الهوايات (اجلري  ،وامل�شي،وال�سباحة ،وال�سفر) وممار�سة �أن�شطة  Activitiesكالزراعة � ،أو تربية احليوانات
املنزلية � ،أو �إعادة ترتيب غرفتك �أو منزلك � ،أو �صيانة �أثاث املنزل .
 العمل اجلاد للنبوغ و�إتقان �أحد املوا�ضيع �أو املهارات من خالل الدرا�سة �أو القراءةواالطالع � ,أوالتدريب يف املراكز املتخ�ص�صة� ،أو التدريب العملي وعند الإتقان
�سوف ي�أتي العديد من النا�س لال�ستفادة من خرباتك وذكائك ومعارفك .
 البد من �إيجاد �أ�صدقاء �أو �صديق يبادلك احلب والود والألفة  ،على �أن يكونمتفائ ًال �سعيد ًا �سوي ًا ويتميز بال�صحة النف�سية  Mental Healthوالإيجابية
وحب العمل واالطالع واكت�ساب املعارف مما يثري يف نف�سك التفا�ؤل والرغبة يف
اطفالنا ومشاكلهم السلوكية

31

االجناز فالأ�شخا�ص كثريي ال�شكاوي يثريون الإحباط  Frustrationيف النف�س
الإن�سانية .
 البد من وجود مكان خا�ص بك يف منزلك متار�س فيه هواياتك وت�ضع به �أدواتكومقتنياتك وتق�ضى فيه وقت ًا هادئ ًا مع نف�سك تريح فيه نف�سك وعقلك ومتنح نف�سك
�سالما داخليا ،ووقتا للت�أمل  ،ومعرفة نف�سك  ،وو�ضع برنامج �أو خطة مل�شاريعك
امل�ستقبلية ,و�أمالك و�أحالمك.
 عليك �أن ت�شطب من قامو�س م�صطلحاتك كلم ــات (ال�أعـ ــرف وال�أ�ستطيع– والميكنني) وا�ستبدالها بكلمات جديــدة (�أعرف،وا�ستطيع وميكنني العمل
واالجناز) وكن واثق ًا من نف�سك ومن ذكائك وقدراتك ومواهبك وانك �أف�ضل من
كثري من النا�س الآخرين ،وابتعد عن الرتدد.
 عليك احرتام ذاتك  ،واحرتام نف�سك وكلما كان احرتامك لذاتك را�سخ ًا واكربكلما كانت ثقتك بنف�سك اكرب و�أعمق  .ومن هنا عليك البعد عن مظاهــر القلق
 Anxietyوالتوتر  Tensionواحلزن واالكتئاب  Depressionواخلوف
 ، Phobiaوالالمباالة وعليك �أن تكون �شخ�ص ًا ايجابيا نافع ًَا .
 �إذا ف�شلت يف حتقيق هدف �أو فكرة فال تفكر كثري ًا يف مو�ضوع الف�شل ولكن فكر يف�أ�سباب الف�شل ويف طرق التغلب عليه و�إجراءات التفوق والنجاح  ،وت�صرف بطريقة
�أف�ضل وتفادي اخلط�أ مرة �أخرى .
 عليك اال�ستفادة من انتقادك والعمل على تعديل خططك وم�ساراتك و�إدخال مهاراتو�سلوكيات جديدة  ،وثق �أن من ينتقدك يحبك و�أنه ينتقد الفعل �أو ال�سلوك وال ينتقد
�شخ�صك  ،مثال ..
( �أنت ولد مهمل � -أو �أنت ولد ك�سول هذا يعترب انتقادا ل�شخ�صك ) ولكن النقد
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ال�صحيح هو (�أنت �أهملت درو�سك – �أنت مل تنتبه داخل غرفة ال�صف الدرا�سي – �أنت
مل تعمل واجباتك ب�إتقان) هنا نقد لل�سلوك �أو الفعل �أو العمل .
 تعلم ذكر ومراجعة ما لديك من مهارات وفنون وابتعد عن نواحي الق�صور (انظر�إلى اجلزء املمتلئ من الكوب) .
ردد العبارات الآتية التي تعزز وتثري الثقة يف نف�سك -:
• �أنا �شخ�ص نافع ومهم وا�ستحق احرتام الآخرين .
• �أنا �أعرف �أن الآخرين يحرتمون وجهة نظري .
• �أنا �أثق بقراراتي وقدراتي ومواهبي .
• �أنا �سعيد ومتفائل .
• �أنا ا�ستطيع حتقيق طموحاتي و�أحالمي .
• �أنا �سوف �أوا�صل عملي وم�سريتي و�أكرر املحاوالت وال �أتوقف عند الف�شل .
• �أنا فخور مبا �أجنــزته من �أعمال واجن ــازات يف املا�ضـ ــي ومتفائل ب�ش�أن امل�ستقبل.
• �أنا �إن�سان مميز وذو قيمة .
• �أنا م�سئول عن نف�سي وعن �أ�سرتي و�أبنائي .
• �أنا م�سئول عن �أعمال عديدة يف املجتمع .
• �أنا �شخ�ص نافع وهام ومميز .
• �أنا �أعرف �أن الأعمال التي �أقوم بها هامه وذات فائدة ،وي�ستفيد منها
الآخرين.
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قائمة بامل�صطلحات الواردة بالكتاب
Activities

�أن�شطة
الغ�ضب

Anger
Anxiety

القلق

Depression

االكتئاب

Emotion Behavior

ال�سلوك االنفعايل

Emotional State

ا�ستجابة انفعالية �أو حالة انفعالية
التبول الال�إرادي
اخلوف

		

Enuresis

		

Fear
Frustration

الإحباط
الالمباالة

				

Indifference
Independency

اال�ستقاللية
�صراع داخلي

		

Intrapsychic conflict

الغرية

		

Jealousy

ال�صحة النف�سية

Mental Health

عقدة اوديب

Oedipus complex

الثقة الزائدة

Overconfidence
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Parental Overprotection
Phobia

		

Punishment

احلماية الزائدة
اخلوف ال�شاذ
				 العقاب

Reinforcement

التعزيز

Stubbornness

العناد

Stuttering

التهتهة

Tension

التوتر

Weak of Self confidence
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