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النف�س املطمئنة

املستويات  من  لكٍل  فيمكن  ذلك،  وعلى 
العالية من تقدير الذات واملستويات املنخفضة 
جميع  في  واألفضل  مؤذية،  تكون  أن  أيضًا 
األحوال تحقيق التوازن فيما بينها. إن النظرة 
اعتبارها  يمكن  للنفس  اإليجابية  الواقعية 
الشيء املثالي. ولكن، ماذا يعني بالضبط هذا 
وما  يأتي؟  أين  من  الذات«؟  »تقدير  املصطلح: 

هو تأثيره الحقيقي في حياتنا؟
ما هو تقدير الذات؟ 

الشعور  لوصف  املصطلح  هذا  يستخدم 
آخر،  وبمعنى  الشخصية.  بقيمته  للمرء  العام 

كيف يقدر اإلنسان ذاته ويحبها. 
سمة  أنه  على  الذات  لتقدير  ُينظر  ما  كثيرًا 
صفة  يكون  ألن  يميل  أنه  يعني  بما  شخصية، 

ثابتة ومستمرة.
إن تقديرك لذاتك يمكن أن يتضمن تشكيلة 
من املعتقدات عن نفسك، مثل تقييم مظهرك 
الخاص، ومعتقداتك، وعواطفك، ومشاعرك، 

وسلوكياتك. 
ما أهمية تقدير الذات؟

من  للذات  الصحيح  التقدير  أهمية  تنبع 
نتصرف  وكيف  النفسية،  صحتنا  على  تأثيره 
نتخذ  أو  اختياراتنا  نقرر  وكيف  نسلك،  أو 
في  ونجاحنا  باآلخرين،  وعالقاتنا  قراراتنا، 

الحياة عمومًا.
كبيرًا  دورًا  الذات  تقدير  ويلعب  هذا، 
فضعف  حياتك.  في  ونجاحك  تحفيزك  في 
تحقيق  عن  يعيقك  أن  يمكن  لذاتك  تقديرك 
أو  التعليم  مجال  في  ذلك  كان  سواء  النجاح 
ألنه  األخرى  الحياة  نواحي  من  أٍي  أو  العمل 
يمنعك من الثقة بنفسك وبقدرتك على النجاح
وعلى النقيض، فإن التقدير الصحيح للذات 
األهداف،  تحقيق  على  املرء  يساعد  أن  يمكن 
ألنك تبحر في الحياة بنظرة إيجابية ومواقف 
حازمة ومن واقع ثقتك بأنك تستطيع الوصول 

إلى مراميك.
نظريات تقدير الذات:
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في  نظريته  إلى  أساسًا  شهرته  ترجع  الذي 
لالحتياجات  مازلو  )وهرم  الذات  تحقيق 
الذات  تقدير  إلى  فيه  يشير  الذي  اإلنسانية(. 
وهو  للتحفيز،  األساسية  االحتياجات  كأحد 
تقدير  من  كٍل  إلى  يحتاجون  الناس  أن  يؤكد 
الداخلي  هم  واحترامهم  لهم  اآلخرين  الناس 
يجب  االحتياجني  هذين  وكال  ألنفسهم. 
إشباعهما حتى يمكن للمرء أن ينمو كشخص، 

وأن يتمكن من تحقيق ذاته. 
هو  الذات  تقدير  أن  نعرف  أن  املهم  ومن 
الذاتية،  الفاعلية  عن  ومستقل  متميز  مفهوم 
التي تتضمن كيف تثق في قدراتك وفي أدائك 
املواقف  مع  بكفاءة  التعامل  استطاعتك  وفي 
املستقبلية. وفي مقالة قادمة، قريبًا بإذن الله، 
في  ودورها  الذاتية  الفاعلية  موضوع  سأتناول 

تحقيق النجاح.
العوامل املؤثرة في تقدير الذات:

عناصر  توجد  نتخيل،  أن  يمكن  وكما 
لذواتنا.  تقديرنا  في  تؤثر  أن  يمكن  مختلفة 
)الجينات(  الوراثية  الصفات  مثل  فعوامل 
العامة  الصفات  تشكيل  في  تساعد  التي 
كثيرًا  لكن  دورها،  تلعب  أن  يمكن  للشخصية 
ن  تكوِّ التي  هي  وخبراتنا  تجاربنا  تكون  ما 
املباشر  الفعلي  األساس 
ولكن  للذات.  العام  للتقدير 
انتقادات  يتلقون  الذين  أولئك 
من  سلبية  تعليقات  أو  شديدة 
أو  العائلة  أفراد  أو  الرعاية  مقدمي 
أن  املرجح  من  مثال  األصدقاء 
انخفاض  مع  مشاكل  يواجهوا 

تقدير الذات.  
الداخلي  تفكيرك  فإن  ذلك،  وفوق 
أية  أو  عمرك،  أو  نفسك،  وبني  بينك 
إعاقات،  أو  محتملة،  أو  موجودة  أمراض 
وظيفتك  أو  عملك  أو  جسدية،  محددات  أو 
يمكن لها جميعًا أو ألحدها أو بعضها أن تؤثر 

على تقديرك لذاتك.

أهميته ... وكيف يمكن تقييمه؟

تقدير تقدير الذات أن  الناس  معظم  يعرف 
بـالجدارة  أحيانًا  إليه  ُيشار  الذي  الذات 

الذاتية أو احترام الذات يمكن أن يلعب دورًا مهمًا 
الضعيف  للتقدير  يمكن  حيث  النجاح.  تحقيق  في 

اإلحباط  أو  باالنهزام  شعورا  للناس  يسبب  أن  للذات 
سيئة،  قرارات  اتخاذ  إلى  يؤدي  أن  يمكن  كما  والكآبة. 
بما  العيش  في  الفشل  أو  محطمة،  عالقات  في  والسقوط 
يليق باإلمكانيات الكاملة للفرد. وعلى الجانب اآلخر، فإن 
الشعور املبالغ فيه بتقدير الذات، كما تظهره حاالت مثل 

أن  بالتأكيد  يمكن  النرجسية،  الشخصية  اضطراب 
غير  سلوكيات  أو  تصرفات  إلى  باإلنسان  يؤدي 

مهذبة تجاه اآلخرين، كما يمكن حتى أن 
يدمر العالقات الشخصية.

طه عبدالباقي الطوخي
مترجم وكاتب من مصر
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القوة والضعف ينبعان دائمًا من داخل 
النفس: 

أشياء  هي  أمامنا  يظهر  وما  وراءنا  يكمن  »ما 
تلك  كانت  داخلنا.«  يقبع  بما  قورنت  إذا  بسيطة 
كلمات رالف والدو إيمرسون، الفيلسوف والشاعر 

واملحاضر وكاتب املقاالت األمريكي الشهير.
األمريكي  واملحاضر  الكاتب  أقوال  ومن 
زيجلر،  )زيج(  هينتون  هيالري  املعروف، 
رجال  كبار  وأحد  زيجالر،   زيج  بـ  املعروف 
املبيعات، ومن رواد التحفيز والتفكير اإليجابي 
في  الوحيد  الشخص  »أنت  الذات:   ومساعدة 

العالم الذي يمكنه استخدام قدراتك.«
عالمات التقدير العالي للذات:

للذات  العالي  التقدير  ذوي  الناس  يتصف 
باملظاهر والعالمات اآلتية:

- الثقة
- القدرة على قول »ال«

- الرؤية أو التوقعات  اإليجابية
وكل  القوة،  نقاط  كل  تحديد  على  القدرة   -

نقاط الضعف، وقبولها
على  للمرء  السلبية  الخبرات  تؤثر  ال   -

منظوره الشامل لألشياء
- القدرة على التعبير عن االحتياجات

عالمات أو مظاهر ضعف التقدير الذاتي:
- ربما يحتاج أحدهم إلى العمل على كيفية 
ظهرت  أو  شخصيته  اتصفت  إذا  لنفسه  فهمه 
التي  الذات  تقدير  ضعف  عالمات  عليه 

تتضمن:
- الرؤية أو التوقعات السلبية

فقدان الثقة
- عدم القدرة على التعبير عن االحتياجات

- التركيز على نقاط الضعف في الشخصية
أو  الكأبة  أو  بالخجل  املفرطة  املشاعر 

اإلحباط أو القلق
- االعتقاد بأن اآلخرين هم األفضل

الفعل  ردود  أو  النتائج  قبول  في  مشاكل   -
اإليجابية

- الخوف الشديد من الفشل
- حقًا .. لقد فعلتها

سأفعلها
أستطيع أن أفعلها
سأحاول أن أفعلها

كيف لي أن أفعلها؟
أريد أن أفعلها

ال أستطيع أن أفعلها
لن أفعلها

< والدو ايمرسون< زيخ زيجلر

الدينية  بالشعائر  ملىء  فهو  الدينية  املناسبات  وأحب  أفضل  من  املبارك  األضحى  عيد 
العظيمة التى ينتظرها الجميع واألطفال هم دائما بطل كل مناسبات حياتنا لذلك فهم لهم 
أعمارهم  تناسب  بصورة  لهم  والدينية  الحياتية  األمور  كافة  توضيح  ويجب  خاصة  أهمية 
لتكون عون  التى يجب أن تستخدمها األمهات  الوسائل  العديد من  وطريقة تفكيرهم وهناك 

عند توصل املعلومة ألطفالها.
وفكرة هذه املناسبة هى األضحية

وهو  حديث دينى له تاريخ طويل يجب حه للطفل من بداية حكاية سيدنا إسماعيل عليهما 
لديهم  يتكون  حتى  صغير  سن  من  الدينية  القصص  ألطفالها  األم  تروى  أن  ويجب  السالم 

الحس الدينى والصفات الحميدة والقدوة الحسنة.
وال تفوت األم أى فرصة على طفلها لالستفادة بمعلومة أو حكمة أو تعلم صفة حميدة.

وال يوجد فرصة أفضل من هذه املناسبة  بالعديد من املعلومات واألفكار.
مع  وثيقة  صداقات  تكون  دائمًا  األطفال  أن  نعلم  فكلنا  للطفل  أقربهم  هى  واألضحية 

الحيوانات األليفة.
لذلك فهناك بعض النقاط التى يجب اتباعها لتجنب أى إيذاء نفسى يقع على الطفل أثناء 
وأسلوب  رقيقة  مشاعرهم  األطفال  ألن  الذبح  أو  باألضحية  الخاصة  الدينية  الشعائر  تنفيذ 
تفكيرهم يخضع للخيال فى أوقات لذلك فيجب تجنب بعض السلوكيات التى قد نفعلها دون 

وعى وإدراك منا.
أوال: هناك سلوكيات خاطئة شائعة :

1 - وقوف الطفل على مشهد األضحية فى سن مبكر قبل السبعة سنوات دون مراعاة للحالة 
النفسية للطفل.

٢ - االستعانة وطلب مساعدة الطفل أثناء الذبح خصوصا إذا كان من يقوم بالذبح هو األب 
أو أحد األقرباء.

٣ - عدم اتباع األساليب الشرعية أثناء الذبح مما يتسبب فى حالة اضطراب نفسى داخل 
تفكير الطفل فكيف أننا ننصح الطفل بالرفق بالحيوان وفى نفس الوقت نذبح هذا الحيوان.

٤ - القيام بشراء األضحية قبل الذبح بفترة طويلة أو تربيتها داخل مكان سكن الطفل مما 
البينات  فى  الفروق  مراعاة  مع  ولكن  سلبية  بصورة  للطفل  النفسية  الحالة  علي  بذاك  يؤثر 

املختلفة لألطفال فالطفل فى البيئة الريفية والبدوية يختلف عن الحضر.
٥ - غمر الطفل داخل موقف الذبح ومشاهدة الدماء مما ينتج عنه خوف الطفل من اللون 

األحمر وتناول اللحوم.
٦ - االدعاء على الطفل واتهامه بالخوف والجنب ومقارنته بأقرانه مما يؤثر عليه سلبًا.

النصائح املتبعة لحماية الطفل من اآلثار النفسية السيئة لألضحية
1 - األطفال أقل من 7 سنوات ال يمكن تعرضهم ملشهد األضحية بأى حال من األحوال.

٢- يفضل قراءة القصص التربوية الدينية الخاصة باألضحية من سن ثالث سنوات.
٣ - بعد سن الثامنة حتى العاشرة يتم تعريض الطفل للمشهد تدريجى حتي ال يحدث صدمة 

للطفل  وذلك بمشاركة الطفل فى توزيع اللحو على الفقراء والتعبئة والتغليف.
٤ - شرح القواعد الشرعية لألضحية بطريقة تناسب الطفل وبصورة مبسطة.

٥ - االمتناع عن تربية األضحية لفترة طويلة مع الطفل فى نفس املسكن حتي ال يكون عالقة 
وثيقة معه ويؤثر ذلك سلبًا.

األضحية وأثرها النفسية لدى األطفال


