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 المقدمة

ألنة  سيسةتفيد مةو توجي ةات تقةود الطفةإ  آ اقةاق التفةوق اؼبتزنةة  والرتبية ،الطاعة الواعية
والعمةةإ العلةم واغبة  . القناعةة العقليةة ال اػبعةوجل اعبة ي شخصةيت  علةب بصة   شةكإيالكبةار ق

ال يستسةةلم . و بةةاراً، رجةةاالً و نا ةةاً  لعبةةادص صةة ارا  سةةبنانيريةةد ا ا  واسةةتبابة أصةةإ  ةةإ  اعةةة 
النصةةا ا اؼبفيةةةد  قينقةةاد ؽبةةا ويةةةرق  العةةار مةةةو  آ سةةةيطر  اينةةريو بةةإ يسةةةتم  الطفةةإ اؼبطيةة  ل

مةةةو أ ةةة  ايقةةةات النفسةةةية الةةة  واؼبكةةةابر  وااصةةةرار علةةةب اؼبخالفةةةة والشةةة وذ العنةةةاد . التوجي ةةةات
ولقةةةد ذم القةةةران . و ةةة ت معةةة  الطفةةةإ  ذا   ةةة وتفسةةةد شخصةةةية  ،تعرقةةةإ حياتنةةةا االجتماعيةةةة

                                                 
لطيفة الكندري ععو  يئة . بدر ملك نا   ر يس قسم األصول واادار  الرتبوية يف  لية الرتبية األساسية و د. د ٔ

 (.اليونسكو –  الرتبية وزار )التدريس يف  لية الرتبية األساسية واؼبستشار  احمللية ؼبر ز الطفولة واألمومة 

 
 



" {٘ٔ} َجبَّةةاٍر َعِنيةةدٍ َوَنةةاَ  ُ ةةإ   "وقرنةة  باػبسةةران ققةةال جةةإ  نةةا ص ألنةة  عقةةوق الكةةرا العنةةاد 
ِ نَّ اِ  ): قَالَ أن   َرُسول اِ  صلب ا  علي  وسلموروى أبو داود وابو ماج  عو  (سور   برا يم)

 .وقدمياً قالوا  م قتيإ قتل  عنادص و صرارص (.، وَلَْ ََيَْعْلِِن َجبَّاراً َعِنيداً َجَعَلِِن َعْبداً َ رمياً 
اعبةةا ر عةةو القصةةد البةةايي الةة ي يةةرّد اغبةة  مةة  : العنيةةد" لسةةان العةةر قةةال ابةةو منيفةةور يف 

نُةةود، وعنةَد عةةو الشةيء والطَّرية  يَةْعنِةُد ويَةْعنُةُد ُعنُةوداً، ق ةو عَ  .ذبةادال: وتعانةد اػبصةمان .العلةم بة 
ال زبةةالُ  اِابةةإ تَباَعةةُد عةةو اِابةةإ قرتعةةب ناحيةةة أَبةةداً، : وناقةةة َعنُةةودٌ  .تَباَعةةَد وَعةةدل: وَعنِةةَد َعنَةةداً 

 :قال .َعواِنُد وُعنَّدٌ : ُعُنٌد وعاِنٌد وعاِنَدٌ ، وصبع ما صبيعاً : واعبم ُ 
 ".ِ ين َ بٌ  ال أُِ يُ  الُعنََّدا      ِ ذا َرَحْلُ  قاْجَعلوين وَسطَا 

يبةدي ا رقة  و صةرار متكةرر  حالةة - مشةكلة تربويةة-( Obstinacy)بالعناد يقصد 
تتبلةب  ة ص اغبالةة يف الطفةإ  .مقنة  سةو اارشةادات اؼبوج ةة  لية  مةو دون مذبةاص دا مةاً الطفإ 

يف وميا ةإ أن يتقبةإ التوجي ةات السةليمة قيبةادل ومو ي  عة ر منطقةي ال ي يرق  باستمرار 
أن ينزجل مالبسة   وأاالستنمام يرق   رق  أن يشر  اغبلي  يف الصباح أوأمور معلومة  أن ي

  .اارشادات ال  يقدم ا ل  الكبار برق مو ريم علب الحينما تتسخ 
فبةةةةا يةةةةدل علةةةةب  حسةةةةاس  يف حةةةةال  صةةةةرار الطفةةةةإ علةةةةب الصةةةةوا  نعمةةةةة ال نقمةةةةةالعنةةةةاد 

 عنةةةةاد اةةةةرد اؼبخالفةةةةةأمةةةةا ال ، وصةةةةالبة يف اغبةةةة باؼبسةةةةئولية، و عمةةةةال للعقةةةةإ، واسةةةةتقالل يف الةةةةرأي
 .قمشكلة ميكو عالج ا بعد   رق لي   اينريوبقصد صرف أنيفار و 

 :أنواجلوالعناد  ال ة 

و ةةةةو اين عةةةةدا علةةةةب قةةةةرتات متقطعةةةةة و ةةةة ا النةةةةوجل  بيعةةةةي جةةةةدا عةةةةدا : العنةةةةاد العر ةةةةي .ٔ
 . للبمي  حينما يتقل  اؼبزاج

  ةةةة ص اغبالةةةةة  يكةةةةون الةةةةرق  و ةةةةو العنةةةةاد اؼبةةةة موم الةةةة ي كبةةةةو بصةةةةددص ويف: العنةةةةاد اؼبتكةةةةرر .ٕ
 . وااصرار للتوجي ات بشكإ متكرر ودون م ر مقن 

 ةةة ا قليةةةإ جةةةدا و ةةةو العنةةةاد الةةة ي يصةةةاحب  حةةةاالت نفسةةةية وعصةةةبية و ةةة ا : العنةةةاد اؼبر ةةةي .ٖ
 .عتاج  آ أنصا يني ونفسانيني ؼبعاعبة اغبالة



 يعتةةة  سةةةلو اً والمةةةو عمةةةرص ييف ةةةر العنةةةاد الطبيعةةةي يف حيةةةا  الطفةةةإ مةةةو السةةةنة ال انيةةةة قةةةد 
تشةةتد حةةاالت العنةةاد عنةةد و . مرقو ةةاً بةةإ يةةدل علةةب تقلةة  يف مزاجةة  وؿباولةةة للتكيةة  مةة  بيئتةة 

اصةةة يف رقعةة م لالنصةةياجل للوامةةر الةة  تتعلةة  بألعةةا م، وأوقةةات وخباأل فةةال يف سةةو اػبامسةةة 
 .انةوال  ا  للمدرسة أو اغبعوانتيار اؼبالبس وتبديل ا، ، الصني الطعامتناول النوم، و 
 

 ظاهرة العناد نشوء أسباب

شةار   آ  ا فةة قيمةا يلةي  و فنإ نطةرص ألسةبا    ة   ويستاللفيفي واغبر ي ييف ر العناد 
 :من ا

 .عدم ال قة بقدرات وانتيارات الطفإ .ٔ

عةةدم ئيئةةة الطفةةإ ألداء اؼبطلةةو  والرت يةةز علةةب  ةةرور  الطاعةةة واالنصةةياجل للوامةةر  .ٕ
عد الطفإ علب التفاعإ م  األحداا بطريقة دون توق  اؼبناخ اؼبناس  ال ي يسا

 .سليمة

والعنةاد   واالسةتقالل عةو اينةريو ا بات ال ات ولف  األنيفار  لية الطفإ ؿباولة  .ٖ
ميفةةا ر الصةةنة النفسةةية والسةةالمة العقليةةة  ذا  ةةان يف دا ةةر  مةةو قلنةةا ميف ةةر  مةةا 

 .تأ يد علب ال اتوب رض الريبة يف  الصوا 
 .اعبا ر  التوجي اتمو والعي  اعب إ أو اػبوف  .ٗ

 .تقليد الكبار .٘

 .االست زاء مو قبإ أقراد األسر  أو األقران .ٙ

 .ي  متكاقئةال    الشديد  واؼبناقسة  .ٚ

 .والكسإ واؼبلإالشعور بالعبز  .ٛ

شخصةةةةية تكةةةةويو واؼبربيةةةةات  آ  علةةةةب اػبةةةةدمأو الكامةةةةإ االعتمةةةةاد الزا ةةةةد يةةةة دي  .ٜ
 .ت ل اينريو مستبد 

 .حة اغبوار مع تقييد حر ة الطفإ وتقليص مسا .ٓٔ



أنةةة  )الكلمةةةات السةةةلبية الةةة  يسةةةمع ا قيصةةةدق ا ويبةةةال  قي ةةةا الطفةةةإ يةةةتقمص  .ٔٔ
 (.عنيد،  بعك شديد

 .أو يليفت ماالوالديو لني  .ٕٔ

 .ريبات وأولويات الص ارتعارض ريبات الكبار م   .ٖٔ

 وفبةا "قال ابو القيم . ال  ال تعاجل العادات السلبية حبكمة ي  السليمةالتنشئة  .ٗٔ
 يف اؼبةري عةودص عمةا ينشةأ قإنة  لق ،نُ  بأمر االعتناء االحتياج ياية الطفإ  لي  عتاج
 وجشةةة ،  وحةةةد و ةةةي   ةةةواص، مةةة  ونفةةةة وعبلةةةة اجوعبةةة ويعةةة  حةةةر مةةةو صةةة رص

 راسةخة و يئةات صةفات األنةالق  ة ص وتصة  ذلةك، تةاليف  ة ص يف علي  قيصع 
 مننرقة الناس   رأ ذبد وؽب ا ما، يوماً  والبد نت عق التنرز ياية من ا ربرز قلو ل ،

 ".علي ا نشأ ال  الرتبية قبإ مو وذلك أنالق م

حقة  يف اللعة ، وحقة  يف الةتعلم، وحقة  )عدم تلبية حاجةات الطفةإ األساسةية  .٘ٔ
 (.األ  واألم لدعم  عا فياً، وحق  يف انتيار ألعاب  وجوديف 

 .بأن  ميفلومبالب س و ااحساس  .ٙٔ

 .مهالر  نكد  مو شبار اارص قالعناد شبتأنر األسر  يف تشبيع  أو شك .ٚٔ

اؼبشةةةنون يف ولتفريةةة  التةةةوتر الطفةةةإ للعنةةةاد  رتصبةةةة غبالةةةة العةةةي  الشةةةديد  عبةةةوء .ٛٔ
 .صدرص

وال تقبةإ  توجي ات ايبةاء أحيانةاً م اليةة جوذجيةة ال تراعةي واقة  ولةروف الطفةإ .ٜٔ
 .قصود اؼبي  األنطاء 

 .حد سواء مور وتقدير ا و  ا قخ يق  قي  األ فال والكبار علبسوء ق م األ .ٕٓ

 .استخدام اغبرية الشخصيةسوء  .ٕٔ

ومةو . مو أ ةم أسةبا  التمةرد والعصةيان والتنةديو و توجي  النصا يف اؼبل  .ٕٕ
 :الوصايا اػبالد  يف مو وجل النَّصينة قول الشَّاقعي



 تعمْدين بنصِنَك يف انفرادي
 قِإن الن صَا بني النَّاِس نةوجلٌ 
 وِ ن نالفتِن وعصيَ  قةويل

 

 نَة يف اعبماعةةْ صيَوجنبِن الن 
 مو التَّوبيِخ ال أر ب استماَع ْ 
 قال ذبزجْل ِ ذا َل تُةْعِ   اعةة ْ 

 

ال  ًا للنَّصينة الصَّنينة من ا أنو ك ا ويف   ار التَّ ي  باغبكمة و   الشَّاِقِعّي اداب
ََ النَّصينة يف اؼبل توبيخ يدل علب عدم لب. تكون أمام النَّاس  ي ال ُعرج اؼبنصوح اقة  نَّ

 .فوس والوصول  آ قل  اؼبنصوح باغبكمةا علب معاعبة األمور وسياسة النالنَّاص

 المظاهر

 .رق  األوامر والنوا ي .ٔ
 .م  مصلنة األسر  متصادمةي  ال قة و ااصرار علب فبارسة سلو يات  .ٕ

 .انت اك حقوق اينريو .ٖ

 .التفرد يف الرأي .ٗ

ود يةدل علةب ؿباولةة للتميةز التصميم علب شراء لعبةة أو زيةار  مكةان و ةو أمةر ؿبمة .٘
والتعبةة  عةةو الةةرأي واؼبةة موم  ةةو ااصةةرار علةةب اللعةة  بقلةةة حةةاد  أو بطريقةةة يةة  

 .امن 

 .يرق  اؼبصاغبة أو التفاوض والتساما .ٙ

 .يت اقإ عو معرقة مسا إ أساسية وادا  عامة .ٚ

 .ميتن  عو الطعام أو الكالم ليفرض رأي  علب والدي  .ٛ

ال سةةةةةيما  ذا  انةةةةة  الطلبةةةةةات يةةةةة  معقولةةةةةة  التةةةةة مر والسةةةةةخ  واؼبشا سةةةةةة   ةةةةةر  .ٜ
 .وليس  يف مقدورص

 لبنةا منة  صةوت  قسةيعلي  و ذا مةو التمادي يف الرق  قإذا  لبنةا منة  أن ضفة   .ٓٔ
 .أن يتناول الطعام قسيمتن 

 .علب اػبدم والتك  علب الععفاء ومعايقت م والتسل  التأمر .ٔٔ



 .وال عتكم لعقل  ،قيتب  عوا ف  ألتف  األسبا  ال ع  .ٕٔ

 .بإتقان وعدم تأديت االتأنر يف  قباز اؼب ام  .ٖٔ

 

 العالجالوقاية و

قيمةةا يلةةي  ا فةةة مةةو الطرا ةة  الناقعةةة ميكةةو تطبيق ةةا صبيعةةاً يف البيةة  واؼبدرسةةة  ةةإ حسةة  
 .زبصص 

 أواًل في البيت 
 (.أن  عاقإ، حكيم، ذ ي)التشبي  اؼبستمر ع   لمات اَيابية  -ٔ

مةةةةو األنةةةةالق اغبميةةةةد  للمةةةةربني وذلةةةةك : اؼبةةةةدارا . العنةةةةاد اسةةةةتخدام اؼبةةةةدار   ةةةةي ال يتفةةةةاقم -ٕ
اؼبدارا  تعِن التدرج يف التعامإ م  النةاس واغبلةم مع ةم والتلطة   ةم . الستمالة نفوس اؼبتعلمني

وتسةةتخدم اؼبةةدارا  التقةةاء الشةةرور برويةةة أو اصةةالح  .أن ال يرتتةة  علةةب اؼبةةدارا  العةةرر شةةريطة
 .اغب األمور حبكمة مفعمة بروح الود و 

 .رواية القصص القص   الدالة علب سوء عاقبة العناد وقعإ قبول النصينة -ٖ

 .توق  األسبا  و قناجل الطفإ قبإ أن نطل  من  تطبي   رشاداتنا -ٗ

 .الت اقإ عو بع  اؽبنات وعدم ؿباسبة الطفإ والتدنإ يف  إ شارد  ووارد  يف حيات  -٘

 .ترك أسلو  التندي واؼبواج ة -ٙ

أنطةةةأ أو أسةةةاء األد  قنطلةةة  منةةة  بعةةةد تعليمةةة   يفيةةةة تصةةةوي  تصةةةرق  بصةةةور  اَيابيةةةة   ذا -ٚ
Positive practice  ر و و مقتن  ومتفاعإتو  ص مرحلة فبارسة الصوا  قيع .  

إ العةةري األصةةيإ و عةةاد  النيفةةر يف تصةةرقاتنا اسةةتناداً  آ اؼب ةةنراجةة  سياسةةاتنا  قبةةاء وأم ةةات  -ٛ
ليس مو اؼبعقول أن كبرم الطفإ مةو القفةز  ."َقَسْإ ما ُيْسَتطَاجلُ  ِ َذا أََرْدَت َأْن ُتطَاجَل،"ال ي يقول 

 .واللع  نوقا مو  زعاج اعب ان مث ال نوقر ل  البديإ



 .بالتصوي  لريبات  اؼبزاجية طفإ العادلة والتصدياالستبابة ؼبطال  ال -ٜ
 في المدرسةثانًيا  

تعب  عو الرأي والتدري  علب تطبية  ايدا  االجتماعيةة اؼبتعلقةة تعليم قو اغبوار وأسس ال -ٔ
البنة  تنميةة م ةارات وعةدم ااصةرار علةب األنطةاء، و  ،ونف  اعبناح للص   ،باحرتام الكب 

 .عو اغبقا  الدا م 

مناقشةةة  -ربديةد اؼبشةكلة  -الشةعور باؼبشةكلة)تةدري  الطفةإ علةب م ةار  حةإ اؼبشةكالت  -ٕ
 (.انتبار الفروض عملياً  -استنباط النتا ج  -احتماالت اغبإ 

سياسةةةة ااجبةةةار   ذ  ن تةةةوق  قةةةري االنتيةةةار للطفةةةإ يف  عةةةداد األنشةةةطة، وترتيةةة  الفصةةةإ -ٖ
رأي واحةةةد مسةةةتبد ال يقبةةةإ  آ  َيةةةاد  فةةةإ عنيةةةد ال يةةة مو  ال بةةةتةةة دي والتسةةةل  يف  ةةةإ األمةةةور 

 .ول اتيت   عطاء قري االنتيار تعطي الطفإ بقيمة لقرارات و  اؼبناقشة،

ربةةري العدالةةة واؼبسةةاوا  يف أداء الواجبةةات اؼبدرسةةة و قنةةاجل الطفةةإ بأمهيت ةةا واغبةة ر مةةو   ةةر   -ٗ
 .الواجبات يف ان واحد

 .تدل علب قوا د السماحة يف التعامإ م  اينريو الطال  نف  ايسب يإ مواق   -٘

العمليةةة الرتبويةةة ولتبةةادل تةةنيفم اؼبدرسةةة جلسةةات حواريةةة ألوليةةاء األمةةور اشةةرا  م يف   ةةراء  -ٙ
 . اػب ات واؼبصارحة يف عالج التمرد والعصيان يف البي  واؼبدرسة بالرق  ال القم 

 . ا إ الطفإ بالتكالي  اؼبملة  ر اق ذبن   -ٚ

 .تزويد ااتم  ب مار الدراسات اؼبتخصصة وحبقا   جو الطفإ ومتطلبات  إ مرحلة -ٛ

 .طاعة العمياء والتنف  مو االستبابة لل واء العالةتصميم التماريو للتن ير مو ال  -ٜ
 .تنوي  الوسا إ التعليمية وعدم علب وسيلة واحد  قيب  الطفإ علي ا و و  ارص ؽبا -ٓٔ



روايةةةةة اغبكايةةةةات الرمزيةةةةة الطريفةةةةة اؽبادقةةةةة والشةةةةا قة، مةةةة  مراعةةةةا  حسةةةةو انتيار ةةةةا لةةةةتال م  -ٔٔ
 . السامعني حبس  مراحل م العمرية

وبصةةور   ادقةةة الطريفةةة الةة  ميكةةو أن نروي ةةا أل فالنةةا يف  ةة ا اؼبقةةام الرمزيةةة  ومةةو القصةةص
يعةي  يف بر ةة عميقةة ال يصةإ  ةان أن  ةفدعاً   أعمار م وحصيلت م الل ويةةوم    تتناس  م  

وجةرى اغبةوار التةايل بةني  .بصديق  ال ي يعي  يف حفر  قي ا مةاء  ةنإيوما التقب الناس   لي ا
  .الصاحبني

يةا   عنةد ال  ةة العميقةة قمكانةك ال بد أن تةرتك اؼبةاء العةنإ وتعةي: األوللعفدجل قال ا
 .امو ي  صديقي

 .نصينتك آ ال، لو أترك مكاين وال أحتاج : قال العفدجل اينر
دعِن أشرح لك نطور    ص اغبفر  ال  مير  ا النةاس بعربةائم صةباح مسةاء : قال صاحب 
 .وقد تتعرض للخطر

 .أنا أقعإ ما أريد .لو أستم  ألحد: عنيدقال العفدجل ال
 .أبداً  لو يفلا العنيد: قال الصدي  الناصا

 لةةةك  لةةة  قومعةةة  أيةةةام قليلةةةة قةةةإذا بعربةةةة  بةةة   سبةةةر قةةةر  اغبفةةةر  قةةةإذا  ةةةا ئشةةةم اؼبكةةةان  
  .و اع  قرصة النبا  العفدجل العنيد

عنواناً  يع  ؽبا يستطي  الطفإ أن يعيد رواية   ص القصة ويستنب  من ا بع  الفوا د مث
 .مناسباً 

قةال ال ةزايل . علينا دا ماً اؼببادر  يف مكاقةأ  السةلوك ااَيةاي لقمة  السةلوك اؼبتمةرد حبكمةة
علية  دبةا يفةرح  مث م ما ل ر مو الصة  نلة  صبيةإ وقعةإ ؿبمةود قينب ةي أن يكةرم علية  وَيةازى"

قينب ي أن يت اقةإ عنة    ب  وميدح بني أل ر الناس قإن نال  ذلك يف بع  األحوال مر  واحد
أحةةد علةةب م لةة  وال سةةيما  ذا  وال ييف ةةر لةة  أن يتصةةور أن يتباسةةروال ي تةةك سةةرتص وال يكاشةةف  

يفيدص جسار  حىت ال يبايل باؼبكاشةفة  سرتص الص  واجت د يف  نفا   قإن  ل ار ذلك علي  ردبا
 يةةاك أن تعةةود بعةةد : ل لةة ويعيفةةم األمةةر قيةة  ويقةةا قعنةةد ذلةةك  ن عةةاد  انيةةاً قينب ةةي أن يعاتةة  سةةراً 



 ة ا قتفتعةا بةني النةاس وال تك ةر القةول علية  بالعتةا   ذلك ؼب إ   ا وأن يطل  عليةك يف م ةإ
ي " )اؼبالمةة ور ةو  القبةا ا ويسةق  وقة  الكةالم مةو قلبة  يف  ةإ حةني قإنة  ي ةون علية  ظبةاجل

ٖٔٓٙ.) 

 الخاتمة
ليلةةة ولكةةو سةةنر ا أ يةةد بعبةةارات ق اونتامةةا نةةود أن يفمةةس يف أذن الوالةةديو ونناجي مةة

ِنةة َّ  ِ  "ذ ر ةةا اامةةام الشةةاقعي رضبةة  ا  تعةةاآ عنةةدما تكلةةم عةةو شبةةر  اغبةة  الصةةادق ققةةال 
ُ
نَّ اؼب

ومو أساسيات اغب  الصادق متابعة الطفإ م ما  ان  الشوايإ واانصات " طي ُ ِلَمْو عُِ   م
لنفس بعد عنةاء البنة  والدراسةة ي  د ن اء الرتبية وعلماء ا. دون تقليإ مو شأن الص ا ر  لي 

علةةةب أن احملبةةةة والعالقةةةة اغبميمةةةة مةةة  الطفةةةإ تكسةةةر عةةةاد  العنةةةاد و لمةةةا زادت احملبةةةة والتنقيةةة  
 .استقبإ الطفإ توجي اتنا بصور  أقعإ ويصبا أ  ر ميالً للسم  والطاعة بطريقة واعية متزنة

ال يعةةةرف  يةةة   ال بةةةد للوالةةةديو مةةةو ربديةةةد توجي ةةةائم قةةةال يةةة مر الطفةةةإ بةةةأمر يةةةام 
البيةان  ةو . اارشادات األبويةة سبةر بة الا مراحةإب البيةان ومرحلةة اؼبعونةة ومرحلةة اؼبتابعةة. يطبق 

أن نبني للطفإ ماذا نريد من  بو وح ، واؼبعونةة أن نسةاعدص يف بعة  اؼب ةام  ةي يتةدر  علي ةا، 
 . واؼبرحلة األن    ي تقييم اغبصيلة اؼبرجو  بال ناء اعبميإ

م إ مو يف نشوء سلو يات ي  ؿبمود   ت  رغبيا       واؼبعانا  االجتماعية   و ات ا
 ننةا . يلبةأ الطفةإ العنيةد لعةد  حيةإ ا بةات ذاتة  والتعبة  عةو يعةب  أو رقعة . العناد وال عة 

يف   ص السلسلة الرتبوية نقدم بني أيديكم بع  الوسا إ العملية للت لة  علةب  ة ص التنةديات 
. عمةر ولةروف  ةإ  فةإ إ يف انتقاء األصلا مو   ص الطرا   ودبا يتف  م  وتيفإ مسئولية األ

التسةةرجل يف العةةالج قةةد يسةةب  زيةةاد  يف تفةةاقم اؼبشةةكالت وال بةةد مةةو االسةةتئناس بةةرأي أ ةةإ  ن 
 .  االنتصاي، وتبادل اػب ات الناقعة، واؼببادر  يف تطبي  الناق  علب أرض الواق 
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