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Shynem

مصحوبة باﾟميل إﾟى تجカب اﾟتفاعل ااجتماعي  اﾟخجل ガو حاﾟة إカفعاﾟية 
واﾟمشاركة في اﾟمواقف ااجتماعية، واﾟشعور باﾟضيق في ااجتماع باآخرين، 
 えذﾟجاح اカﾟخوف من عدم اﾟا واギカجديدة مﾟمواقف وخاصة اﾟة اギسحاب من مواجカواا

カتي يكوﾟطباعات اカذات وااﾟشغال باカحساسية وااﾟشعور باﾟاآخرون وا ヴا يتوقعギ
 اآخروني

( إﾟى أن اﾟخجل مطابق ﾟ｀مخاوف ااجتماعية 5995ويشير أحمد عبد اﾟرحمن ط 
وガو حاﾟة إカفعاﾟية تカطوえ ع｀ى اﾟشعور باﾟق｀ق واﾟخوف واﾟجبن واﾟتردد وااカشغال باﾟذات 
في حضور اآخرين، واﾟتحفあ في اﾞﾟام مع اآخرين، وااﾞتفاء باカﾟظر واﾟمراقبة 

 إرشادات في اﾟمواقف ااجتماعيةيواستخدام اإيماءات وا

من  اﾟمراガقأساﾟيب اﾟتカشئة ااجتماعية اﾟقائمة ع｀ى اﾟحماية اﾟزائدة اﾟتي تحرم  ى5
اﾟثقة بカفسヴ في مواجギة اﾟمواقف اﾟمخت｀فة، وتカمي ﾟديヴ ااعتمادية وعدم 

 اﾟتوكيديةي

ヴ فيخجل مما يخجل مヴカ اﾞﾟبار وخاصة اﾟذين  أن اﾟمراガق يق｀د اشعوريا   ى2 من ح゚و
 يثق بギمي
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وجود معتقدات غير مカطقية وتوقعات وأفكار س｀بية ﾟدう اﾟمراガق، ت｀عب دورا   ى3
 رئيسا  في إحداث اﾟخجلي

تعريض اﾟمراガق إﾟى مواقف اカﾟقد واﾟسخرية واإغاظة من اآباء أو اダصدقاء  ى4
 يカمي ﾟديヴ اﾟجبن واﾟخوف واﾟخجلي

 بعدم اﾟثقة باカﾟفس カتيجة ﾟعدم اﾟقدرة ع｀ى مواجギة اﾟمواقف اﾟجديدةياﾟشعور  ى5

أن اإعاقة واﾟعيوب اﾟجسمية تجعل بعض اﾟطاب أﾞثر حساسية ومن ثم  ى6
 يتجカبون اآخرين حتى ا يكوカوا عرضة ﾟ｀سخريةي

أن اﾟمدرسين واآباء أحياカا  يرددون أن ガؤاء اﾟطاب مؤدبون وغير مشاغبون  ى7
 اﾟس｀وك ﾟديギميمما يعزز ガذا 

اﾟتدريب ع｀ى اﾟس｀وك اﾟتوكيدえ وتカمية اﾟثقة باカﾟفس حيث يتع｀م اﾟطاﾟب كيفية  ى5
 مواجギة اﾟمواقف دوカما ق｀ق أو خجلي

اﾟتعزيزي وذﾟك باﾟحصول ع｀ى مكافأة カتيجة カجاح اﾟطاﾟب في أえ اتصال  ى2
 اجتماعي カاجحي

ين بصورة متدرجة اﾟتحصين اﾟتدريجي ضد اﾟخجلي وذﾟك بتعريض اﾟ ى3 خج゚و
ﾟمواقف اﾟخجل حتى يتمكカوا من كف اﾟق｀ق اカﾟاتج عن اﾟمواقف ااجتماعية 

 اﾟمثيرة ﾟ｀خجلي

أس｀وب اﾟ｀عبي وذﾟك عن طريق إشراك اﾟطاﾟب في مجموعات اﾟ｀عب مع تقديم  ى4
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 اﾟعون ヴﾟ من قبل بعض اダشخاص اﾟمقربين ヴﾟ في مواجギة مواقف اﾟ｀عبي

ﾟك أن اقتカاع اﾟفرد بأヴカ خجول يدعم ガذا اﾟخجل اﾟتحدث اإيجابي مع اﾟذاتي ذ ى5
عカدケي ﾟذﾟك ابد أن يتحدث اﾟفرد إﾟى カفسヴ ويجرう حوارا  معギا ﾟماذا يخجل؟ 
ويتحدث بجمل إيجابية مثل "سوف أتحدث ゾﾟخرين حتى ﾟو ﾟم يعجبギم حديثي"، 
"أカي قادر ع｀ى اﾟتحدث مع اآخرين"، "سأفعل ذﾟك فماذا يحصل ﾟو أخطأ اﾟفرد 

 اآخرين فاﾞﾟل يخطئ، وا يギمカي ﾟو أخطأت"ي أمام

يتصرفون أفرادا  اカﾟمذجةي وذﾟك بعرض  أفام تمثل مواقف يرう اﾟطاب خاギﾟا  ى6
 بجرأة أمام اآخريني

ﾟعب اダدواري حيث يط｀ب اﾟمعاﾟج من اﾟخجول أن يؤدえ مشギدا  معيカا  يمثل  ى7
ﾟفرد بعد ااتفاق مع اﾟا ヴيجب أن يأتي えذﾟمائم اﾟس｀وك اﾟا ヴج ع｀ى خطوطﾟمعا

اﾟعريضةي وقد يقوم اﾟمعاﾟج في اﾟبداية بأداء اダدوار اﾟمط｀وبة ويط｀ب من اﾟفرد 
 ماحظة كيف يعبر عن آرائヴ واカفعااتヴ بشكل طبيعيي

 اﾟعاج اﾟعق｀ي اﾟمعرفي اﾟذえ يدور حول تعديل بعض اダفكار اﾟخاطئة ومギカا: ى8

ممارسة اﾟダعاب اﾟرياضية  أن اカﾟجاح اﾟمدرسي ا يعカي باﾟضرورة ااカزواء وعدم ى أ
 واﾟمشاركة في اﾟمواقف ااجتماعيةي

أن اﾟفشل في اتمام مギمة معيカة ا يعカي أギカا ギカاية اﾟمطاف فكل فرد معرض ىب
 ﾟ｀فشل، وما يجب عم｀ガ ヴو مواجギة ガذا اﾟفشلي

ااقتカاع بأن كل فرد يم｀ك اﾟقدرة واﾟطاقة إثبات وجودケ وتحقيق ذاتヴ، واﾟتفاعل ىجـ
 ع اآخرين في اﾟمواقف اﾟمخت｀فةيبفعاﾟية م
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Attention Deficit 

يعرف ااカتباケ بأヴカ قدرة اﾟفرد ع｀ى اﾟتركيز اﾟسمعي واﾟبصرえ  واﾟعق｀ي حول  
موضوع رئيسي معيني ومدう ااカتباガ ケو اﾟفترة اﾟتي يقضيギا اﾟفرد في اﾟقيام بعمل ماي 

اﾟتركيز فيカدمج أو يカشغل بカشاط آخر يصرفヴ عن وقد يحدث أن تضعف قدرة اﾟفرد ع｀ى 
 اカﾟشاط اﾟرئيسي فتقول عカدئذ قد تشتت اカتباケ اﾟفردي

وضعف ااカتباケ وتشتتヴ مشك｀ة واسعة ااカتشار بين اﾟطاب في اﾟمراحل  
اابتدائية واﾟمتوسطة واﾟثاカويةي حيث يسرح اﾟطاﾟب بفكرケ إﾟى موضوعات خارجية، مما 

ركيز ويؤثر ع｀ى تحصي｀ヴي ذﾟك أن اﾟتحصيل اﾞダاديمي يضعف من قدرتヴ ع｀ى اﾟت
 اﾟمカاسب يعتمد ع｀ى تطوير اﾟقدرة ع｀ى تركيز ااカتباケ  ومقاومة اﾟتشتتي

  ケتباカقص ااカ يガو ケتباカقص ااカ وعين من اضطرابカ باحثون بينﾟذا ويفرق اガ
 اﾟمصحوب بカشاط حركي زائد، وカقص ااカتباケ غير اﾟمصحوب بカشاط زائدي

أسباب عضوية وتتمثل في ضعف اカﾟمو اﾟعصبي واﾟسموم اﾟعصبية واﾟصرع  ى5
 وااختاات اﾟعصبية اダخرうي

 أسباب وراثيةي وذﾟك أن ضعف اﾟقدرة ع｀ى اﾟتركيز صفة وراثية أحياカا ي ى2

أسباب مدرسيةي أن اﾟعمل اﾟمدرسي اﾟذえ يستカد إﾟى اﾟت｀قين في استبعاد ﾟما عداケ  ى3
 داخل اﾟفصل تﾞمن وراء ضعف ااカتباケيوكثرة اﾟمشتتات 

أسباب カفسيةي فاﾟطاب اﾟذين يعاカون من مشكات カفسية واجتماعية أو ا  ى4
 يشعرون باダمن في حياتギم ا يستطيعون اﾟتركيز ﾟفترات طوي｀ةي
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ضعف سمة اﾟصبر واﾟمثابرةي وガي سمات رئيسية وضرورية ﾟاカتباケ واカجاز  ى5
 اﾟعملي

ذين يعاカون من صعوبات اﾟتع｀م مثل ضعف صعوبات اﾟتع｀مي فاﾟطاب اﾟ ى6
 اﾟقراءة، اﾞﾟتابة، اإماءييي إﾟخ، يعاカون من صعوبات في ااカتباケي

 اﾟشعور بعدم اﾞﾟفاءة وعدم اﾟثقة في اカﾟفس عامل يؤدえ إﾟى تشتت ااカتباケي ى7

اﾟتخ｀ف اﾟعق｀ي وما يカتج عヴカ من عجز في اﾟتميز بين ما ガو فرعي ُمشتت، وما  ى8
 ي فギم ما يقالييカتج عヴカ من عجز ف

تヴ يؤدえ كاガما إﾟى  ى9 أن اﾟعمل اﾟمسرف في صعوبتヴ كاﾟعمل اﾟمسرف في سギ゚و
 ضعف ااカتباケ وتشتتヴ عن ガذا اﾟعمل 

 حرمان اﾟمراガق من عطف وتقدير ورعاية اﾟمربينيى51

 ضبょ اﾟمثيرات أو اﾟمشتتات اﾟخارجية أو اإقال مギカاي ى5
 ﾟمعرفة ااضطرابات في اﾟجギاز اﾟعصبيي اﾟفحص اﾟطبي اﾟعصبي وذﾟك ى2

 اﾟفحص اカﾟفسي ﾟقدرات اﾟفرد اﾟعق｀ية ومعرفة ذكائヴي ى3

 استخدام بعض اﾟعقاقير اﾟطبيةي ى4

استخدام أس｀وب اﾟتعزيز واﾟتعاقد اﾟتبادﾟي كمدعمات ﾟزيادة ااカتباケي ذﾟك أن طول  ى5
اﾟمادえ فترة ااカتباケ كأえ س｀وك آخر يمكن أن يزاد ويدعم عن طريق اﾟتعزيز 

 واﾟمعカوえي

تカمية مشاعر اﾞﾟفاءة، وذﾟك باﾟتدرج في تعريض اﾟمراガق ﾟمギمات تﾞون فيギا  ى6
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فرص اカﾟجاح عاﾟية، ثم カقوم بعد ذﾟك بامتداح اﾟمراガق عカد إتمام عم｀ヴ، فギذا يزيد 
 من فرص カجاحヴ ويカمي ﾟديヴ مشاعر ااقتدار واﾞﾟفاءةي

فسية معيカة تصرف اﾟعاج اカﾟفسي ﾟمن يعاカون من ضغوطات أو مشكات カ ى7
 اカتباガم عن اﾟموضوع اダص｀يي

ع｀ى اﾟمدارس أن تتخ｀ص من اﾟطرق اﾟتق｀يدية في اﾟتدريس من قبيل اإﾟقاء  ى8
 واﾟشرح واإماءي

أن يسود جو اﾟمدارس روح اﾟعطف واﾟعカاية واﾟرعاية واﾟتقدير مشبعا  باﾟحرية مع  ى9
 اﾟتوجيヴ  اﾟرفيقي

カوعا  يカطوえ ع｀ى اカﾟشاط اﾟعم｀ي يتعين ع｀ى اﾟمدارس أن يكون اﾟعمل فيギا م ى51
 ヴق فيガمراﾟية وعق｀ية بحيث يشعر اカواحي عم｀ية وفカ شاط ااجتماعي ويشملカﾟوا

 باﾟتحصيل واカﾟجاح واإカتاج وتحقيق اﾟذاتي

 السموك العدواني:  -01
يكثر اカتشار ガذا اカﾟمょ اﾟس｀وكي بين اﾟمراガقين، ويتمثل في مظاガر كثيرة مギカا  

وااحتﾞاك باﾟمع｀مين وعدم احترامギم واﾟعカاد واﾟتحدえ وتخريب أثاث اﾟتギريج في اﾟفصل 
 اﾟمدرسة واﾟفصل وعدم ااカتظام في اﾟدراسة واستعمال اﾟダفاっ اﾟبذيئةي

فاﾟمراガق يثور بذﾟك ثورة إカكار ع｀ى اﾟطفل اﾟذえ يستشعرケ في أعماقヴ بقدر ما  
بان ثورة اﾟمراガق يثور ع｀ى اﾟبيئة اﾟتي تصر ع｀ى اﾟمضى في معام｀تヴ بحسباヴカ طف ا ي وا 

 ヴカتخ｀ص مﾟى اﾟا يب｀غ إ えذﾟتوتر اﾟتحكم في بعض فائض اﾟية يتمكن من اカعدواﾟا
ﾞن ガذا اﾟس｀وك اﾟمسرف في عカفヴ غاﾟبا  ما يギدأ رويدا  رويدا  مع  بشكل カوعي جカسيي ゚و
تقدم اﾟمراガقة واカفتاح اﾟح｀ول أمام اﾟمراガقي وتجد ガذケ اﾟعدواカية عاجギا في اカダشطة 

 اﾟجماعية اﾟتي تضم أفراد اﾟجカسيني
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 أسبゆゅ السヤوポ العدواني: 
عجر اﾟواﾟدين عن سياسة وتوجيヴ اﾟمراガق، أو فشل اﾟمراガق في اﾟحصول ع｀ى  ى5

 ヴومعام｀ت ケظرカ ةギوجﾟ مギزل، أو عدم احترامカمﾟبار في اﾞﾟتقدير من اﾟمحبة واﾟا
 كطفلي

في كسب عطف  فشل اﾟمراガق في تحقيق ذاتヴ أو فش｀ヴ في اﾟدراسة، أو فش｀ヴ ى2
اﾟمع｀م ومحبتヴﾟ ヴ، مما يجع｀ヴ يعادえ اﾟس｀طة ممث｀ة في أوامر اﾟمدرسة وカظمギا 

 ويعادえ اﾟس｀طة ممث｀ة في اﾟمع｀مي

ヴ اجتماعيا ، إما ﾟعيب ظاガر فيヴ، أو ﾟقبح في مカظرケ،  ى3 إحساس اﾟمراガق بعدم قب゚و
ك ガذا أو ﾟعدم توافقヴ اجتماعيا  مع أقراヴカ أو مع اダفراد من اﾟجカس اآخر، فيس｀

 اﾟس｀وك اﾟعدواカي كي يفرض ذاتヴ ويعادえ اﾟمجتمعي

عدم إشباع حاجات اﾟمراガق اカﾟفسية، فاカﾟقص في اダمن في اﾟمカزل واﾟمدرسة  ى4
واカﾟقص في اﾟمحبة في اﾟمカزل واﾟمدرسة، وعدم إشباع حاجة اﾟمراガق ﾟ｀تقدير 

｀معام｀ة ككبير في اﾟمカزل واﾟمدرسة، وعدم إعطائヴ اﾟحرية، كل ذﾟك  وااحترام ゚و
 ヴﾟ دون شك أثر واضح في اﾟس｀وك اﾟعدواカي ﾟ｀مراガق في اﾟمカزل واﾟمدرسةي

 عاج السヤوポ العدواني: 
بذل مزيد من اﾟجギد ﾞ｀ﾟشف عما إذا كاカت カガاك بعض اﾟحاجات غير اﾟمشبعة  ى5

 ثم カحاول اﾟوفاء بギا أو إعائギا طكما في اﾟحاجة اﾟجカسية مثا (ي
عدم اإفراط في عقاب اﾟعدوان حتى ا يؤدえ ذﾟك إﾟى زيادة اﾟدافع إﾟى اﾟعدوان  ى2

كما أن اإفراط في اﾟتسامح مع اﾟمراガق اﾟعدواカي قد يكون カوعا  من اإثابة  –
 مما يتمخض بدورケ عن زيادة تﾞرار اﾟعدوان اﾟصريحي
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ل حيث يجب ع｀ى اآباء واﾟمع｀مين أن يتعاوカوا إيجاد بيئة صاﾟحة في اﾟمカز  ى3
يفخر بギا اﾟمراガق ويغز بギا، وفي اﾟمدرسة حتى يحس اﾟمراガق بأن カガاك أفراد 
آخرون يحبوヴカ ويحترموヴカ ويギتمون بشئوヴカ خارج カطاق اﾟمカزل، وガم اﾞﾟبار من 

ヴ في اﾟمدرسة وفي اﾟمجتمع بصفة عامةي  ح゚و

تشجيع اﾟمراガق ع｀ى ممارسة اカダشطة اﾟمخت｀فة وذﾟك استカفاذ اﾟطاقة اﾟزائدة  ى4
 ﾟديヴي

 عمل برامج إرشادية ゾﾟباء واﾟمربين في كيفية معام｀ة اﾟمراガقي ى5


