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مشكلة عدم الشعور بالقيمة فى الحياة الزوجية
من املشكالت الخطيرة التي تؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية وتدمير األسرة
أن يشعر أحد الزوجني وخاصة الزوجة بتدني القيمة أي (تدني تقدير الذات).
وبإذن الله نستعرض هذه املشكلة ونحللها حتى نستطيع تداركها مبكرا فنتقي
حدوثها أو نعالجها إذا عانى منها أحد الزوجني حتى نحافظ على استقرار األسرة
و تأسيس جيل من األبناء يتمتع بشخصية سوية خالصة من االضطرابات أو
األمراض النفسية .ونأتي إلى سؤال هام وهو:
ما معني عدم الشعور بالقيمة في الحياة
الزوجية؟
واملعنى ببساطة شديدة هو أنني :
 - ١ال أشعر بوجودي في الحياة من
اآلخرين
 - ٢عدم اهتمامي واهتمام اآلخرين
بقدراتي ومميزاتي
 -٣عدم تحقيق رغباتي واحتياجاتي من
قبل اآلخرين
 - ٤عدم االهتمام بمشاعري وعواطفي
وأحاسيسي من اآلخرين سواء كان الزوج أو
الزوجة أو الوالدين
مظاهر الشعور بالقيمة:
 -١االبتسامة العريضة
 - ٢حركة ترحاب
 - ٣اهتمام ملحوظ
مظاهر عدم الشعور بالقيمة:
 -١االنشغال عن الفرد
 - ٢عدم االلتفات للفرد
 -٣عدم الرد على رسائل الفرد
ومما هو جدير بالذكر أن االحتياج األول
للنضوج هو الشعور بالقيمة ،لذلك البد أن

د .محمد زكريا محمد

ماجستير مهني ودكتوراه مهنية في الصحة
النفسية واإلرشاد األسري
“الجامعة األمريكية للعلوم والتكنولوجية بوالية ديالور”
يكون من أهداف الوالدين التربية بالتميز،
فعندما يشعر األوالد بأن لكل منهم قيمة عند
والديهم فهذا من القربات التي يتقرب بها
الوالدان لله عز وجل.
مثال حالة :
“ أسرة لديها بنتان وولد ،فالبنت األولى
جميلة فيهتم بها الوالدان هي وشقيقها ،أما
الثالثة فال يهتم بها أحد ,ففكرت الثالثة حتى
يهتم بها والديها أن البد أن تتفوق مثل أختها
وتمارس نشاطا في املدرسة مثل أخيها,
(هكذا فكرت وظنت أن هذا هو سبب اهتمام
والديها بأخويها) ،وفعال تفوقت في دراستها
وحصلت على الدرجات العليا ,واحتلت
املركز األول على مدرستها في الصف
الثاني اإلعدادي ،ولكن لألسف قابل أبوها
وأمها هذا التفوق بفتور ,بل إنها اشتركت
في التمثيل في فريق املدرسة ،ويوم افتتاح

املسرحية لم يحضر والداها وال أخويها
املسرحية ،فكانت في حالة إحباط شديد
جعلتها تقدم على االنتحار ،ولكن الله سلم
وتم إنقاذها ثم ذهب بها والداها للمرشد
األسري النفسي وتم تشخيص حالتها بعدم
شعورها بقيمتها وعدم تقديرها من قبل
والديها وبدأ املرشد النفسي مع الوالدين
والبنت رحلة العالج”.
فإذا كنت أتنقل بني الناس ,هذا يشعرني
بقيمتي واآلخر ال يشعرني بقيمتي ،أو نفس
الشخص تارة يشعرني بقيمتي وتارة أخرى
ال يشعرني بقيمتي (سواء في البيت أو في
العمل) ،فأشعر بالحيرة “هل أنا لي قيمة أم
ليست لي قيمة “ ,وهذا الشعور مدمر لإلنسان
خاصة الشخص غير الناضج عاطفيا.
> وهذا الشعور بالحيرة يرجع إلى ثالثة
أمور:
الفراغ ،الوحدة ،الشعور باأللم
فالفراغ هنا هو فراغ نفسي بالرغم من
كثرة األعمال ،والشعور بالوحدة بالرغم من
وجودي في وسط الناس ،فأشعر بالغربة.
مثال :عندما تريد الزوجة شيئا محددا
تحبه ،فيأتي الزوج بشيء آخر ،فتفسر ذلك
الزوجة بأنها ال تعني شيئا عند زوجها ،وأنها
ليست في اهتماماته وأنها ليس لها قيمة
عنده ،ومع كثرة حدوث مثل هذه األمور من
زوجها معها ،يصبح هو أيضا ال يعني بالنسبة
لها شيئا ما فكما نقول “مش فارق معي”.
مثال حالة:
“زوجان سعداء في حياتهما ولكن بعد
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النف�س املطمئنة
فترة من الزمن انشغل زوجها في العمل
وتوفير لقمة العيش فلم يهتم بمشاعر
زوجته وال يوجه لها أي كلمة شكر أو ثناء أو
مدح بالرغم من تعبها مع األوالد واستقرار
البيت ومذاكرة األوالد ،وعندما كانت
تواجهه بذلك يتركها وينصرف ،للنوم فليس
عنده طاقة للنظر في شكواها أو الجلوس
مع األوالد ،فشعرت بعدم القيمة في البيت
فأهملته هي األخرى ،فلما شعر بذلك بعد
فترة من الوقت ,تتبع األمر فوجدها على
عالقة برجل آخر على النت يتحدث معها
وتفرغ معه همومها فواجهها بذلك وذهبا
للمرشد األسري النفسي وبدأ معهما رحلة
العالج”.
أسباب الشعور بعدم القيمة أو بتدني
تقدير الذات
 - 1التنشئة األسرية:
الخلل في التنشئة األسرية للطفل في
مراحل نموه املختلفة تؤثر في شخصيته
وتشعره بتدني تقدير الذات ويظهر ذلك في
اآلتي:
عدم تسديد االحتياجات األساسية في
مرحلة الرضيع“ ،القبول غير املشروط
والحنان الحسي املتمثل في التالمس
الخفيف – االحتضان الدافئ – نظرة تنقل
القبول والفرح واالهتمام – وأصوات هادئة
تبعث على الطمأنينة“ ،فعدم تحقيق ذلك
يؤدي إلى عدم الثقة األساسية ،فال يتحقق
القبول غير املشروط ويتهدد األمان الداخلي
وتكون الشخصية غير قادرة على تحمل
مصاعب الحياة ويكون عنده خلل في تكوين
عالقات جيدة سوية مع اآلخرين فيظهر هذا
كله في عدم الشعور بالقيمة .
وفي مرحلة الفطيم ،كان الطفل يحتاج
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إلى التربية الروتينية الثابتة والتقويم دون
التوبيخ الشديد) ،فإذا لم يسدد احتياجاته
هذه وتعرض للتوبيخ الشديد فيؤدي ذلك
لعدم شعوره بقيمته ,فالتوبيخ الشديد
هو البذرة الحقيقية لبناء منظومة الشك
والخزي في الشخصية بل هي املسئولة
تقريبا عن كل االضطرابات النفسية للطفل.
وفي مرحلة الحضانة يحتاج إلى الرؤية
والتشجيع – ويسمح له بتحمل املسئولية في
أمور بأكملها – والتأديب الصحي.
أما إذا لم يسدد هذه االحتياجات للطفل
في مرحلة الحضانة ,وتعرض للتوبيخ
واإلهانة فيشعره بالخزي والشك في نفسه
وكذلك عدم الرؤية وعدم التشجيع ويفقد
روح املبادرة وبالتالي عدم التعبير عن الرأي
خوفا من رفض اآلخرين ,عدم القدرة على
اإلبداع أو الدخول في مشاريع جديدة,
ويتجسد ذلك في النهاية فى عدم الشعور
بالقيمة فيقوم الوالدان بمقارنته بأشقائه أو
بأصدقائه ،وبإظهار أنهم أفضل منه دراسيا
على سبيل املثال .علما بأن مثل تلك املقارنات
تبقى عالقة في ذهن الطفل ،وتستمر معه
طوال حياته ،وينطبع في ذهنه بأنه في درجة
أدنى من غيره.
أعراض عدم الشعور بالقيمة :
 – 1الحساسية املفرطة للنقد:
تخص الجميع كزوج وزوجة ,هل عندي
حساسية مفرطة للنقد؟ أم ال  .وإن ادعى
غير ذلك ولكن في داخله يغلي من الضيق
ألننا ننقده بل إنه من داخله ينتظر فرصة
االنتقام ممن ينقده.
 – 2االنسحاب االجتماعي واالنطواء :
هناك فرق بني الخصوصية واالنسحاب
االجتماعي

فالخصوصية :أن أحدد لنفسي وقتا
محددا ال يتصل الناس بي فهذا ليس انطواء .
أما االنسحاب االجتماعي :مثال أقول
“الناس ليس فيها خير ,طيب والله لن أتعامل
مع الناس”.
 – 3العدوانية :
وتظهر العدوانية في “الفظاظة في
األلفاظ ,االستهتار باآلخر ,السخرية بلغة
الجسد”.
 – 4انشغال مفرط باملشاكل الشخصية :
لسان حاله أو حالها :ال يوجد أحد مثلي في
املشاكل ,ال يوجد أحد يشعر بمشاكلي.
 – 5أعراض جسدية مثل اإلرهاق والصداع
الدائم ما لم يكن لها أسباب صحية أخرى.
 – 6الصراع الدائم مع النقد الذاتي وجلد
الذات واألفكار السلبية.
 – 7املقارنة الدائمة باآلخرين :
مثال :الطقم الذي اشترته فالنة أفضل
من الطقم الذي اشتريته ,هي تعرف محالت
أفضل من املحالت التي أشتري منها ,وهي
تعرف تختار صح أفضل مني ,حتي اختيارها
لزوجها كانت أفضل مني ،فزوجها أفضل
من زوجي .
 – 8االنسحاب من املهام والتنازل عن
األهداف بسهولة خاصة إذا الحت أزمة في
األفق.
 – 9عدم القدرة على تقبل الفشل بسهولة
وهذا ما تربينا عليه ،فإذا أعطي دكتور
محاضرة ولم تعجب طالبه ،فهذه محاضرة
وانتهت وليس فشال ,ولكن مع تدني القيمة
يبدأ يدعي على طالبه أنهم يضطهدونه,
وهم دائما أعداء للنجاح.
 – 10الخجل من الذات والشعور بالخزي
ليس الكسوف ولكن “مش شايف نفسي إني
أستحق شيئا ما ,فأنا غير جدير بنفسي أمام
نفسي ,وأشعر بالخزي” .
 – 11التشاؤم والسوداوية :
مثال( :حالة تأتي وتحضر جلسة اإلرشاد
األسري وتدفع القيمة وهي تظن أنها ما في
فائدة !!)
التشاؤم يكون من الشيطان (أقول مفيش
فايدة في اللي أنا بعمله)
 – 12اللجوء إلى استعطاف اآلخرين
واالبتزاز العاطفي :
مثال عندما تشتكي الزوجة من زوجها
للمرشد األسري النفسي “يرضيك يا دكتور
إنه يعمل ّ
في كده ,والحكمة تقول “كثرة
الشكوى تعجل بزوال الشخصية”
 – 13املبالغة في وصف املشاعر أو تقدير
اآلخرين :

العدد  151مايو 2022
مثال “األستاذ فالن لم أر مثله أبدا ,أنا
عشت أمس ظروفا صعبة جدا وأبالغ في
الوصف”
 – 14الهروب املستمر من املسئولية :
ُ
مثال “ لو أنا في فريق عمل وكلفت
بمسئوليه معينة أقول( :أل أل مليش دعوة) ,أو
((أنت مسئولة
عندما يقول الزوج لزوجته
ِ
عن مصروف البيت)) ,فترد وتقول(أل أل
ما ليش دعوة ,أنا ممكن أطبخ لكن بالش
املسئولية وذلك خوفا من الفشل فستتعرض
للنقد وهذا ال تقبله”
 – 15االنهماك في األعمال وإدمانها
أحيانا :
(غالبا ما تتسم أعمالها بعدم العائد مثل
أن تخرج املالبس من الدوالب وترجع ترتبها
مرة أخرى) ،أو مثل تشيير البوستات على
النت بال فائدة) .
عالج مشكلة تدني القيمة:
البد من العرض على املرشد األسري
النفسي حتى يبدأ رحلة العالج من خالل
خطة عالجية وبصورة عملية ومتابعة دقيقة
ملدى تحقق النقاط التالية:
 - 1قاطع النقد الذاتي السلبي:
فالصوت الداخلي أحد أكثر األصوات
تأثيرا على الصورة الذاتية (رؤية املرء
لنفسه) ولكي نصل إلى ذلك البد أن نعزز
تقدير الذات وال نتهمها بالسلبية ويحتاج
ذلك إلى التدريب مرة تأخذ  .1ثم تأخذ
 .8ثم  .10وهكذا حتى نراقب أنفسنا وكلما
جاءت لنا صورة سلبية نواجهها بأفكار
إيجابية.
دراسة“ :كل فكرة سلبية تحتاج  9أفكار
إيجابية حتى تكون هذه الفكرة السلبية
تساوي صفرا.
 – 2أعد تقييم ذاتك
مشكلتنا أننا ال نعرف إعادة تقييم ذاتنا,
فدائما ننبهر باآلخرين ،أنا قدوتي فالن ,وملا
نضع فالن في محل تقييم وتظهر إيجابياته
وسلبياته لك ،وعندما نسألك بعد فترة هل
تحب أن تكون مثله فترفض !
فعندما يجلس الفرد مع نفسه ِّ
ويقيم ذاته
بصورة واضحة هذا صح وهذا خطأ ثم يقوم
بعد فترة بإعادة التقييم لذاته فستتضح
له أمورا أخرى تحسن من تقديره لنفسه,
وهكذا فمطلوب منك أن تجلس مع نفسك
وتكتب الصفات السلبية وتكررها وتكتب متى
نعت نفسك بهذه الصفة السلبية وملاذا ؟
وكذلك اكتب الصفات اإليجابية التي فيك
أو التي تتمنى أن تكون فيك بالورقة والقلم
وتأكد أن ما وصفت به نفسك سابقا بالغباء

في سرك أو بالتحقير ليس له قيمة اآلن عند
التقييم األخير ،بسبب أنها ال ينبني عليها
عمل فاستبدلها فقط بصفات واقعية قابلة
للقياس ,فلو سألت نفسك ملاذا أنا غبي؟ ,
اعط لنفسك أمارة (عالمة على ذلك) فلن
ِ
تجد فاستبدلها بعبارة “أنا ذكي بدليل أنا
عملت كذا وكذا ونفذته بالطريقة املناسبة”.
 – 3توقف عن مقارنة نفسك باآلخرين :
املقارنة باآلخرين هي أم الشرور ,ولكن
يمكن أقارن نفسي بإنجازاتي وأهدافي اليوم
وإنجازاتي وأهدافي غدا ,فمثال عالقتي
بزوجي كانت اليوم أحسن أم أمس .
“الخائن من شغل نفسه بغير نفسه وكان
يومه شرا من أمسه”
دائما ستجد من هو األفضل منك في
بعض األمور وهناك من هو أسوأ ,والبد أن
تضع في ذهنك أن ليس هناك شخص أفضل
منك ,ولكن هناك شخص مختلف عنك.
 – 4تعلم ثقافة التعاطف مع نفسك :
التعاطف مع نفسك خطوة كبيرة في تقدير
الذات واحترام الذات .بمعنى سأعيد النظر
في مفهوم الفشل والنجاح في العالقات.
فلو جاءت حالة تشتكي من زوجها فاسألها
هل تأكلني كل يوم وتدخلني الحمام ,إذًا
ِّ
فحسني من نفسك وشوفي
أنت تعيشني,
إنجازات زوجك معك ,فلو أنه مثال أمس

ذكر لك أنه يحبك فهذا إنجاز أي إنجاز
آخر ولو بسيط فهنا سيتم التعاطف مع
الذات وتحاولني تحويل حالة الفشل
إلى نجاح ,كذلك إعادة النظر في
الكمالية بمعنى ,هل أنا يجب أن أكون
في حالة الصواب دائما وأبدا؟ ,أم أنا
إنسان أخطئ وأصيب؟ أم أنا إنسان
كامل ؟
أعيد النظر في :ماهي األمور التي أقدر
عليها واألمور التي ال أقدر عليها.
 – 5بناء عالقة إيجابية :
من خالل انتقاء أشخاص أثق في
قدرتهم وتكون عالقاتهم معي عالقة
ندية ،فكما أعطيك تعطيني أو تعطيني
وأنا أعطيك .ولست أنا تحت وأنت فوقي
فالعالقات العلوية دائما مقيتة ,فأنا
أختار العالقات اإليجابية والنظيفة هذه
وأحسنها  ,وأحيانا توجد عالقات سلبية مع
بعض الناس ،فكلما تعاملت معهم أتضايق
فأتخلص منها حيث إنها تؤدي إلى الشعور
بتدني القيمة .
 – 6ارسم حدودا واضحة للتعامل مع
اآلخرين :
تأكد أنك الذي تسمح لآلخرين وليس
هم الذين يتطفلون عليك ,والقرآن وضع
حدودًا واضحة لنا وهي “وإن قيل لكم
ارجعوا فارجعوا” ،فلو أنا ليس لي مزاج
أستقبلك وأنت تدق على الباب فأقول لك
“من فضلك ارجع اآلن كما أتيت” ،فإذا
كان هذا أمرا صعبًا عليك فأنت عندك
رسم الحدود صعب عليك فقد يأخذ ذلك
وقتا طويال ولكن سيتغير.
 – 7أعد تخطيط أهدافك :
تكون األهداف واضحة وتتحقق بزمن.
 – 8ابدأ برحلة النجاح :
نبدأ بنجاحات صغيرة في رحلة طويلة ,فتضع
لنفسك رسالة في ظل هدفك الكبير (أشكل
عقول عباد الله بحق الله إلنفاذ مراد الله)
> نوضح له األهداف التي وضعها الله
لنا وهي ثالثة“ :إعمار األرض ,عبادة الله
إقامة الحق” وعبادة الله هي الخضوع لله
وليس الطقوس فقط.
 اسأل ما الذي تجيده ( الكالم  ,الحرفةالسوشيال ميديا) ,الزم تتعلم مهارة”
تجديد العقل ملسة أمل”
 ضع قصص الناجحني والناجحاتمن الصحابة والسيرة والتاريخ نصب
عينيك حتى يكونون محفزا لك على طريق
النجاح ،طريق الشعور بالقيمة وتقدير
الذات.
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