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  اإلجتماعي  –الدعم النفسي 

 اإلجتماعي  – تعريف الدعم النفسي

عملية تهدف لتعزيز المرونة و الصمود داخل األفراد واألسر والمجتمعات من خالل احترام استقاللية األفراد والمجتمعات و  •

تعزيز الكرامة و آليات التأقلم  والتعامل معها ، يعزز المسانده النفسية االجتماعية الستعادة التماسك االجتماعي والبنية التحتية 

 IFRC, 2007عية  اإلجتما

 على األشخاص مساعدة بهدف لألفراد، واالجتماعية النفسية االحتياجات من كال تعالج التي اإلجراءات إلى االجتماعي يشير النفسي الدعمف

 المرونة على القدرة وتعزيز مواردهم استخدام

 متواجهه التي والصعوبات أثرالمشقات بتخفيف الناس  تحمي التي هي الحماية عناصر

 .والصعوبات الشدائد زيادة في وتتسبب للمخاطر عرضة الناس تجعل التي هي المخاطرة عناصر

 ما هو البعد النفسي و اإلجتماعي ؟

 .األفعال وردود والمشاعر والفكرية، العاطفية  -الداخلية   العمليات = النفسي البعد

 االجتماعية والممارسات االجتماعية القيم المحلي، عوالمجتم سرة األ شبكات– العالقات الخارجية  = االجتماعي البعد

 البعد النفسي اإلجتماعي هو تفاعل كال البعدين الداخلي و الخارجي  لتقديم أفضل الخدمة لألشخاص 

 

 لماذا نقدم الدعم النفسي اإلجتماعي ؟

 نقدم الدعم النفسي اإلجتماعي ل : •

 إراحة الناس ومساعدتهم على الشعور بالهدوء.   - •

 مساعدة الناس في الوصول إلى المعلومات والخدمات االجتماعية .  - •

 حماية الناس من التعرض لمزيد من األذى .  - •

 . تطور شعور األسى والمعاناة إلى أمر أكثر شدة وصعوبة يمنعبصورة مبكرة ووافية يمكن له أن تقديم   - •

 ستعيدون روتين حياتهم القديمة.التعافي و بالتالي ييساعد الناس المتأثرين باألزمات على  - •

 ... يهدف إلىاذن 

 (تخفيف المعاناة االنفعالية والجسدية )الهدف المباشر •

 ى (تعزيز القدرة على التكيف )هدف متوسط المد •

 الحد من اآلثار النفسية السلبية البعيدة المدى للتوتر )هدف بعيد المدى( •

 المحتويات



 المرونة أو الصالبة أو المنعة النفسية 

 أولئك لدى المواجهة وللقدرة على نفسه للحدث ويكون .المحلي للمجتمع أو للفرد بالنسبة سواء الحدث وقع طبيعة على مختلفة ملعوا تؤثر

 .الخطير للحدث االجتماعي – النفسي الوقع على أثر به المصابين

 بيولوجية اجتماعية، وتؤثرعوامل .الشدائد تحاال في نسبيا   جيد بشكل التكيف أي المواجهة على قدرة يظهرون الناس من كبير عدد هناك

 الشدة  حاالت في المواجهة على قدرة يظهرون أو األشخاص سيسيطرون كان إذا ما لتحديد اجتماعية ونفسية

 هذه القدرة على المواجه تسمى المنعة النفسية و التي تساعد الفرد على تخطي الصعوبات بشكل أسهل أو اسرع 

و الصالبة النفسية : تمكين األفراد و األسر من القدرة على التحسن مرة أخرى و تعزيز قدراتهم على التعافي  من تعرف المنعة النفسية أ

 تأثير األزمات ومساعدتهم على التعامل مع مثل هذه األحداث في المستقبل و استعادة النمط الطبيعي للحياة 

 ستفادة من الموارد في ثالث مجاالت:اإلجتماعي يعتمد على اإلمكانية من اإل –الرفاه النفسي  

 الطاقة البشرية : الصحة البدنية و العقلية و القدرات و المهارات و الخبرات. •

 البيئة اإلجتماعية : الروابط اإلجتماعية و الدعم . •

 الثقافة و القيم : األعراف الثقافية ، التوقعات الفرديه و اإلجتماعية. •

 

IFRC,PSS Centre,2009. 

 ات اإلعتناء الذاتي استراتيجي

 اإلستراتيجيات البدنية أو الجسمية :

 ممارسة الرياضة يوميا ) المشي ، الركض ....( •

 الحصول على النوم الجيد باستخدام تكنيك اإلسترخاء الذي يساعد على النوم بعمق. •

 التشديد على االهتمام بالذات ) النظافة ، الملبس ، تهذيب الشعر ...( •

 عند الشعور بتقلص القدرة على االحتمال ويكون ذلك بعدم الضغط على النفس اذا كنت متعب أو مرهقأخذ فترة استراحة  •

 تناول الطعام بانتظام وتناول الطعام الصحي. •

 الحد من الكحول والتبغ  •

 اإلستراتيجيات النفسية والشخصية والجسدية

 لتركيز على األمور التي ال نستطيع السيطرة عليها  .التركيز على قضايا محددة التي يمكن تغييرها وعدم ارهاق انفسنا با •

 ترفق بنفسك و تبسط وضع توقعات واقعية لنفسك. •

 قم باألشياء التي تستمتع بها  •

 ممارسة تقنيات االسترخاء. •

 انتبه إلى حياتك اليومية ) الروتين ( االستمرار في العمل على المهام الروتينية. •

 دية والبهيجة.الحفاظ على توازن بين األنشطة الج •

 تناول الطعام بانتظام و تناول الطعام الصحي  •

 اإلستراتيجيات اإلجتماعية



 الحفاظ على شبكة اجتماعية جيدة. •

 .تقديم الدعم لآلخرين وإظهار أنك تهتم بهم  •

ا • دث بصراحة التح .تذكر أن التحدث عن عواطفك وردود أفعالك مع زمالئك في العمل والعائلة واألصدقاء يمكن أن يكون مفيد 

 .من النتائج الخوفدون  اآلخرين بمشاكلك  ومشاركة

 .وطلبهم للمساعدة بالضغطاحترام الخصوصية لتمكين الناس من الشعور باألمان عند إقرارهم  •

 اإلستراتيجيات بالعمل و التنظيم

 تواصل مع مشرفك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة. •

 خذ استراحة عندما تنهي مهمتك و نظم وقت العمل. •

 ال تعمل ساعات أكثر مما تحتاج إليه. •

 قضاء وقت ممتع مع الزمالء. •

 .تشجيع ودعم الزمالء في العمل •

 نتعامل مع ضغطنا كيف توصيات 

 كن رحيما مع نفسك ...

 عندما تشعر أن الضغط ينمو ويؤثر عليك بشكل سلبي ، تذكر: •

 ردود أفعالك طبيعية.   •

 كن رحيما بنفسك و ترفق بها.   •

 خص تثق به.تحدث مع ش   •

 ال تحاول إخفاء المشاعر.   •

 ال عالج ذاتي .   •

 عادة ، تهدأ أعراض اإلجهاد تدريجيا ومع ذلك ، إذا لم يحدث ذلك ، فالبد من التوجه إلى المساعدة المهنية في مجال الصحة النفسية .

IFRC,PSS Centre,2009. 

 

  األمن و السالمة من منظور نفسي اجتماعي 

 

( الصحفيينفهم ) ي في هذا العمل . شيء أساسلمهنية السالمة رف امعاوبالنسبة للصحفيين ل لحااهو ا هذل بأن المعرفة قوة ومن بديهيات القو

ت ، و باالحافل باإلضطرالعالم اقيامهم بعملهم في تغطية ل جههم خالالتي قد توالسالمة ت اماأزلتغلب على اتمكنهم من رف لى معاابحاجة 

صحفيا و عامال اعالميا خالل قيامهم بعملهم  3000رب قتل ما يقافانه   20017ونيسكو و اإلتحاد الدولي للصحفين وفقا لبيانات منظمة الي

دل سط تباوفي ع لوقوالمسلحة مثل ت اعاالصحفيين للنزالمرتبطة بتغطية المخاطر القتل كانت ناتجة عن ادث امعظم حوو 1990منذ عام 

ت لمعلوماالة لوقف تدفق ولقتل هو محاا اهذوب، وال توجد بها حران لصحفيين في بلدت اغتياالدث ااحوك هناا، باإلضافة لهذر. لناق اطالإ

 ىألخرامية اإلجراألنشطة د والفساالتي تكشف اخاصة تلك و



 تعريف السالمة و األمن :

ف بأنّه منع حدوث الحدث ومختلف األ مور الطارئة التي من الممكن أن يمكن تعريف السالمة بأنها ظروف العمل الفعلية، أّما األمن فيُعرَّ

هديد تودي بحياة العاملين أو ممتلكاتهم ، وأيضا األمن هو تحرر األفراد من أي خطر أو تهديد يؤثر في حياتهم أو في ممتلكاتهم سواء كان الت

 والخالية من أية مخاطر.  بخلق الظروف اآلمنة حقيقيا  أو من تصّور األفراد ويكون ذلك

لفرق بين األمن والسالمة بأن األمن هو شعور المرء بأنه محمي من أي خطر مقصود أو غير مقصود، أما السالمة فهي ويمكن إجمال ا 

حماية األفراد من المخاطر والحوادث غير المتعمدة، وبشكل عام يمكن القول إن األمن والسالمة هو مصطلح يتعلق بحماية األرواح البشرية 

  .والمؤسسات التي يعملون بها

كلمة السالمة... نستخدمها بشكل يومي ونرددها بصيغ مختلفة مثل... مع السالمة  تعود بالسالمة ، تصحبك السالمة. فالسالمة , في الوعي 
 الشعبي بشكل عام , تعني الصحة وتعني العافية وتعني األمن و األمان و الطمأنينة , و توفر الحماية و تجنب األحداث المضرة بالفرد . و

 فق مع كلمة السالمة كلمتين أخريين هما األمان و األمن... حتى يكاد المرء أن يخلط بينهما و السالمة.يترا

و  يطلق على "حزام األمان " في السيارة   , Safetyو كما سنرى فالسالمة و األمان هما نفس الشئ و يطلق عليهما باللغة االنجليزية كلمة 
األمان يعني أيضا العهد... مثلما أن نقول " ال أمان له... أي ال عهد له ". أما األمن فهو مختلف و   . Safety beltو اآلليات األخرى

   Security تماما و يقابله باللغة االنجليزية كلمة  

ن فيعني أما األم ، حتى نزيل الخلط بين السالمة و األمن ؛ فإن السالمة تعني اتخاذ االحتياطات ضد الحوادث و األضرارغير مقصودة 
 اتخاذ االحتياطات ضد الحوادث و األضرار المقصودة

Mouhamad, 2018 

 اذن :_ 

السالمة اصطالحا ؛ تعني توفر األدوات و األجهزة و المعايير و األجراءآت للوقاية من خطر محدد... و هي أيضا اتخاذ االحتياطات 
فظة على األرواح والممتلكات والبيئة.... إلخ. ومع التطور والتقدم الصناعي الوقائية لمنع الحوادث والدمار... و كلها مجتمعة من أجل المحا

ع و والتقني ... و تنوع االهتمام بالمعدات و األدوات و التكنولوجيات التي يتعامل معها الفرد منا بشكل يومي...في البيت و العمل و الشار
 خاطر المترتبة من التعامل مع تلك التقنيات التقليدية و الحديثة.السفر . فقد تضاعف االهتمام بعوامل السالمة نظرا لكثرة الم

 بذلك نتوصل الى مختصر لتعريف السالمة و األمن و الفرق بينهما :

 الحماية و األمن 

امية ويستخدم مصطلح "األمن" على نطاق واسع لإلشارة إلى حماية األفراد والمنظمات واألصول من التهديدات الخارجية واألنشطة اإلجر
التي يمكن توجيهها إلى هذه الكيانات مما يجعلها غير نشطة. ومن المهم مالحظة أن األمن يركز تركيزا   كبيرا على األعمال المتعمدة 

  الموجهة نحو إلحاق الضرر بفرد أو منظمة أو حتى باألصول

 السالمة 

المحتمل أن تسبب الضرر. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن يستخدم مصطلح السالمة لإلشارة إلى حالة الحماية من الجوانب التي من 

 استخدام مصطلح السالمة لإلشارة إلى الحالة التي يكون فيها المرء مسيطرا  على المخاطر التي تسبب المخاطر غير المقصودة تماما .

ت والممتلكات من التهديدات الخارجية يتمثل أحد الفرق الرئيسي بين المصطلحين في تعريفهما. يشير األمن إلى حماية األفراد والمنظما

التي يحتمل أن تسبب ضررا . ومن الواضح أن األمن يركز عموما على ضمان عدم تسبب العوامل الخارجية في مشاكل أو وضع غير 

تسبب الضرر. مرغوب فيه للمنظمة واألفراد والممتلكات داخل المبنى. من ناحية أخرى، السالمة هي الشعور بالحماية من العوامل التي 

 ومن المهم أيضا أن نبرز أن الفرد الذي يتحكم في العوامل المسببة للمخاطر لديه شعور باألمان.

من والفرق الثاني هو أن الشعور باألمان هو جانب عاطفي في حين أن األمن له عالقة بالجانب المادي. يشعر الفرد باألمان عندما يتم تبنيه 

مته العاطفية قد تم االعتناء بها. وبالمثل، يشعر األطفال الصغار بأنهم آمنون عندما يكونون قريبين من أمهم قبل األحباء مما يعني أن سال

أو أبيهم ألنه يوفر الجانب العاطفي والبدني على حد سواء. من ناحية أخرى، يأتي جانب األمن مع الجوانب المادية مثل الجدران الطويلة 

الخارجية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الفرد لديه الشعور باألمن إذا كان لديه سالح مادي مثل السالح الذي التي تحمي الفرد من التهديدات 

 يمكن استخدامه للتعامل مع التهديدات الخارجية

Mouhamad, 2018 



 

 من األهم السالمة أم األمن ؟

رفاه الفرد. السالمة هي التحرر من األذى الجسدي أو السالمة واألمن اإلثنان مهمان على حد سواء ألن السالمة واألمن يؤثران على 

العاطفي. األمن هو التحرر من التهديد أو الخوف من األذى أو الخطر، بالتالي شعور الفرد بأنه محمي من أي خطر مقصود أو غير مقصود 

لجسدي أو العاطفي، و كالهما مهمان هو شعور بالتحرر من التهديد أو الخوف من األذى أو الخطر الخارجي بكل اشكاله سواء األذى ا

 . للحفاظ على االرواح البشرية وللتمكن من اداء المهام العملية

Koshal 2011 

 

 مستويات هرم السالمة الشخصية عند الصحفيين: 

                                             :ثة تتألف من ثال 

 السالمة الجسدية : مرتبطه بااألمن والسالمة  -1

 لسالمة الرقمية : مرتبطة باألمن اإللكتروني ا -2

 السالمة النفسية : مرتبطة باإلدراك للسالمة و األمن من الناحية النفسية و اإلجتماعية و التي نحن بصدد طرحها  -3

 

 السالمة و األمن من الناحية النفسية :

 اإلدراك الحسي :_

التي نعرف بواسطتها العالم الخارجي الذي ندركه وذلك عن طريق المثيرات الحسية  العملية العقلية مصطلح يطلق على اإلدراك الحسي

دراك الخصائص الطبيعة لألشياء المدركة عقليا ولكن يشمل إدراك المعنى والرموز التي لها داللة المختلفة وال يقتصر اإلدراك على مجرد إ

هي  الحسية المعلومات لية تلقي وتفسير واختيار وتنظيمفعم ،الحواس بالنسبة للمثيرات الحسية. أي أنه معرفة مباشرة لألشياء عن طريق

 .علم النفس في  باإلدراك الحسي ما ندعوه

يا شعوريا ولكنه ليس بتنبيه أحد أعضاء الحس. وهذا الوعي غالبا ما يكون وع ويعرف اإلدراك بوصفه العمليه التي تنتج في الوعي الذاتى

 . واإلدراك هو أساس االتصال بالواقع وهو الذي يزود الذاكره والتفكير والتصور واإلستدالل بالمعطيات الخام . شرطا ضروريا لإلدراك

 شروط حدوث اإلدراك

 : يشترط لحدوث اإلدراك عدة عوامل أساسية

 .ـ وجود المثير1

 .ار المثير وبذلك يكشف اإلحساس عن وجود المثيرأي أن يشعر الفرد بآث :ـ اإلحساس بالمثير2

 .ـ التعرف على المثير ـ إدراكه ـ أي أن يكون المثير له معنى معين3

ـ االستجابة: وتكون استجابة الفرد من خالل خبراته اإلدراكية السابقة وما مر به من تجارب فيعرف خواص المثير وما يرمز له ذلك 4

 .المثير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3
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نذار وخبر أنه دليل للخطر استجاب وفق خبرته بأنه خطر فقد يهرب أو يختبئ أما من خبره على أنه صوت فمن سمع صوت جهاز اإل

: )المثير........اإلحساس..........التعرف...........اختيار االستجابة.(  عادي فسيكون مرتاح بالتعامل معه. أي ان تعاقب العمليات يكون

 ..د مررنا به يسترجع معلومات قد أدركناها سابقا  واإلدراك يحتاج لذاكرة فظهور مثير ق

 

                                                                                  

 للواقعالحسي العقلي اإلدراك 

الخاص لكيفية سير هذا  نموذجنا يصرحون أننا كبشر، عندما نتجول في العالم المحيط بنا، إنما نبني  علماء النفس المعرفيين العديد من

مؤقتة احتياطية ، كما نكون العديد  مدَركات العالم. نحن نحس بعالمنا الموضوعي الحقيقي، لكن إحساساتنا يتم إسقاطها )تحويلها( إلى

 .العلمية المؤقتة لحين إثباتها أو دحضها تالفرضيا من

الطبيعة اللدنة للخيال اإلنساني. في هذه الحالة قد نملك جسما واحدا  نتيجة عندما نستقبل معلومات حسية جديدة، تتغير مدركاتنا وفقا لها

: إذا كان المدرك غير موجود أساسا  القيمكن أن ينتج أكثر من مدرك واحد و يمكن أن نجد أن جسما ما يمكن أال ينتج أي مدرك على اإلط

 ضمن خبرة الشخص، وعندئذ يمكن للشخص أال يدركه إطالقا

2010  HollenbecK.R John ,Wagner.A J  

 العوامل المؤثرة في اإلدراك

 :تتأثر عمليه اإلدراك بنوعين من العوامل

وأشخاص وظواهر بعدد من العوامل الداخليه )الذاتيه(المتعلقه بالشخص يتأثر إدراك الفرد بما حوله من المثيرات ومواقف  : العوامل الداخليه

  :ذاته حيث توجه تلك العوامل إدراك الفرد وفقا لبعض المتغيرات وهي

 الميول واالتجاهات. 

 الخبره السابقه. 

 حاجات الفرد ورغباته.. 

 اإليحاء. 

 التوقع. 

 الحاله اإلنفعاليه والمزاجيه. 

يتأثر إدراك الفرد لما حوله من المثيرات ومواقف وأشخاص وظواهر بعدد من العوامل الخارجيه )الموضوعيه( المتعلقه :  العوامل الخارجيه

 . العوامل إدارك الفرد وفقا لبعض المتغيراتبالمثيرات الخارجية حيث توجه تلك 

 الحركه والتغير. 

 التنظيم والترتيب. 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AD%D8%B3%D9%8A#cite_note-ReferenceB-3


 خداع الحواس. 

 .التباين والتضاد 

Luthans F 

 ناحية النفسية السالمة واألمن من ال

فقد نشعر األمن هو شعور  يعتمد على ردود الفعل الخاصة بالفرد النفسية على حد سواء، سواء للمخاطر و التدابير المضادة ، 

بالخوف الشديد أو قد نشعر بأن الموقف ال يستحق القلق و الخوف لنفس الموقف لشخصين مختلفين . الشعور وواقع األمن مرتبطان 

األمن هو اذن  لبعضهما و لكنهم بالتأكيد ليست هي نفسها كما عند بعضها البعض فقد يختلف حسب ما لدى الفرد من منظور نفسي سابق.

لي االحتماالت والحسابات الرياضية ، ولكن علي ردود الفعل الخاصة بك النفسانية فقد تشعر بالخوف الشديد من اإلرهاب شعور ، وليس ع

 ، أو قد تشعر وكانها ليست شيء يستحق القلق

ادئ واآلراء عام بأن الناس منزعجون ، ليس باألشياء )التي تحدث لهم( ولكن بالمب 200عالم اغريقي تحدث بشكل جميل قبل أكثر من 

ادئنا وآرائنا التي يشكلونها بشأن )تلك( األشياء. عندما يتم إعاقتنا أو انزعجنا، دعونا ال ننسبها إلى اآلخرين أبدا  ، بل إلى أنفسنا ؛ أي إلى مب

 و ادراكنا.

كون احيانا حاالت قليلة جدا سيئة ال يولد بموقف إيجابي أو سلبي ،هذا  األمر يتكون من خالل وجهة نظره من الخبرات السابقة و ت فالفرد

ا على تغييره ، ولكن يمكنه بالتأكيد اختيار استجابته الع قلية لكن نبني عليها مواقفنا ،فقد يكون هناك موقف تحدي  قد ال يكون الفرد قادر 

 والجسدية له. اذن موقفنا تجاه الحياة يحدد موقف الحياة تجاهنا.

وصغيره ، كل يوم فنحن عندما نقرر ان نقفل أبوابنا في الصباح ، عندما نختار طريق القيادة لدينا ، نحن نجعل المبادالت االمنيه كبيره 

شكل وعندما نقرر ما إذا كنا في طريقنا لدفع ثمن شيء عن طريق االختيار ، بطاقة االئتمان ، أو النقدية. ونحن من نقرر كيف نقدم عملنا بال

امل الوحيد في القرار للوصول الى السالمة و األمن ، لكنهم عامل مساهم جدا ، و بمعظم الوقت نحن المناسب  لكن هذا كله غالبا ليس الع

 حتى ال ندرك ذلك نحن نجعل المبادالت االمنيه بشكل حدسي و بطريقة تلقائية نتيجة خبرات و معلومات سابقة لدينا.

 الدماغ و السالمة و األمن: 

طريقة تكاملية  وهناك بعض االزدواجية في الجهود بعض األحيان فالتقييم والرد علي الدماغ البشري هو جهاز رائع يعمل ب

 المخاطر هو واحد من أهم األشياء التي يجب علي المخلوق الحي التعامل معها.

س فوق جذع هناك جزء من الدماغ الذي لديه تلك الوظيفة ) النيوكورتيكس ( فهو ذكي وتحليلي و الجزء اآلخر وهو) اللوزة( وهو يجل

الدماغ ، في ما يسمي النيوكورتيكس هو المسؤول عن معالجه العواطف االساسيه التي تاتي من المدخالت الحسية مثل: الغضب ، تجنب ، 

الدفاعية ، والخوف. انه جزء من المخ الذي يحلل و يقييم و يشعر بوجود الخطر المحتمل ويتفاعل على الفور. و اللوزة المسؤولة عن عن 

لجة كيفية التعامل مع الموقف وهذا ما يسبب األدرينالين والهرمونات األخرى ليتم ضخها في مجري الدم الخاص ، مما تسبب في معا

ة االستجابة للقتال أو الطيران ، األمر الذي يسبب زيادة معدل ضربات القلب والقوه ، وزيادة التوتر العضلي وهذان الجزءان يعملنا بطريق

 صعب أن يتناقضانتكاملية و من ال

عض ولكن العالم في الواقع أكثر تعقيدا من ذلك،  بعض األشياء  قد تبدو مخيفة ولكنها ليست في الحقيقة محفوفة بالمخاطر كما يبدو ، ففي ب

في المستقبل بعض االحيان البد من أن  يتم التعامل مع مواقف بشكل أفضل من خالل البقاء في الوضع المخيف العداد استجابه أكثر فائده 

بدال من  الطيران. وهذا يعني ان هناك ميزه لتكون قادرا علي التوقف عن استجابه القتال أو الطيران منعكسة بينما كنت تعمل علي تحليل 

قي أكثر تطورا للوضع و الخيارات الخاصة بك للتعامل مع الموقف من خالل تحليل الموقف وهذا من عظمة قدرة الدماغ على التحليل المنط

 في المواقف الصعبة .

 .هناك العديد من الجوانب المحددة للمقايضة االمنيه التي يمكن أن ينتبه لها الفرد عند السالمة

 :على سبيل المثال

 شده الخطر : كلما كان تقييم مدى شدة الخطر فيكون تقيمنا أوضح و أنجح  -1

على األشخاص اآلخرين ألي سبب من األسباب فأنت احتمال الخطر : اإلعتقاد بان المخاطر حقيقية ولكنها تؤثر فقط  -2

 ذاهب إلى االنفاق و التقييم الناقص. 

 حجم التكاليف : المبالغة في تكاليف المضادة لتخفيف المخاطر كنت اقل عرضه لتطبيقه عندما ال يجب عليك ذلك.   -3



بشكل غير صحيح ، فلن تكون موازنة مدى فعاليه التدبير المضاد في التخفيف من المخاطر : تقييم المقايضة للسالمة  -4

 التصور و العمل و الفائدة بشكل دقيق و فعلي.

كيف يمكن مقارنه المخاطر والتكاليف المتباينة بشكل جيد، تكون بمقارنة مخاطر غير واقعية و متمركزة فقط ذاتي  -5

 فسيكون التكاليف غير متابية و محددة 

ي اي من هذه الجوانب الخمسة ، فان المزيد من التصور الخاص بك لن تتطابق مع الوضع وكلما كان التصور الخاص بك يحيد عن الواقع ف

د الفعلي. إذا كنت تعتقد ان الخطر أكبر مما هو عليه حقا  قأنت تسير على اإلفراط في القضاء علي التخفيف من هذه المخاطر. إذا كنت تعتق

ين ألي سبب من األسباب فأنت ذاهب إلى االنفاق الناقص. إذا كنت تبالغ في ان المخاطر حقيقية ولكنها تؤثر فقط على األشخاص اآلخر

تكاليف المضادة لتخفيف المخاطر, كنت اقل عرضه لتطبيقه عندما ال يجب عليك ذلك. إذا قمت بتقييم المقايضة للسالمة بشكل غير صحيح 

 ، فلن تكون موازنة التصور و العمل و الفائدة بشكل دقيق و فعلي.

تالي فان تقدير السالمة و األمن هي عملية معرفية قائمة على مرجع المعتقدات الشخصية التي تشكل رأي الفرد الشخصي وواقعه ، و بال
سية لذا فمشكلة السالمة و األمن ال يمكن أن تكون من الناحية السياسية و اإلجتماعية و اإلقتصادية فقط و لكن أيضا يتم تحليلها كظاهرة نف

أنه من أجل تصور أي حدث خارجي ليصبح الواقع الشخصي البد من ادراكه و معالجته بشكل ادراكي، هذا يعني أن األحداث  . وهذا يؤكد
 الخارجية يتم تحديدها بشكل شخصي مع تفسيرها من منظور الشخص.

 
ياجات النفسية األساسية تحمل خاصة هذه هي االحت الحفاظ على السالمة  تنطوي على الشوق للحماية والضمان ، والبقاء على قيد الحياة

المعنى العاطفي و التي هي متطلبات طبيعية يسعى األفراد إلرضائها و توظيف قدراته للحصول عليها اذ تكون بمثابة قوة توجيهية للتقليل 
 من المخاطر و الوصول الى السالمة 

Ahmad Izat Mouhamad, 2018 

 
 أين الخطورة ؟؟

ان في كثير من األحيان يحدث تحيز و تحريف معرفي عند األفراد مما يؤدي الى تجمد عندهم المعتقدات  هنا تكمن بعض الخطورة اذ
  ةاألمنية من خالل رفض المعلومات البديلة التي تهدد كل ما يتوافق مع معتقداتهم األمنية المتحجرة حتى في ضوء المعلومات الهامة الجديد

 

    ؟  ن نغيرمن سلوكنا و نقلل من هذه التحيزاتتحريف و تحيزات اإلدراك و كيف لنا أ

                                                                    

 

التحيز المعرفي هو خطا منهجي في التفكير الذي يؤثر علي القرارات واالحكام التي يتخذها الناس بعض هذه التحيزات مرتبطة بالذاكرة ، 

ر بها الحدث قد تكون متحيزة لعدد من األسباب ، وهذا بدوره يمكن ان يؤدي إلى التفكير المتحيز وصنع القرار. التحيزات والطريقة التي تذك

المعرفية األخرى قد تكون مرتبطة بمشاكل مع االهتمام. وبما ان االهتمام مورد محدود ، يتعين علي الناس ان يكونوا انتقائيين حول ما 

 لمحيط بهم. وبسبب هذا ، التحيزات خفيه يمكن ان تزحف في والتاثير علي الطريقة التي تراها والتفكير في العالميهتمون به في العالم ا

كيرنا الموارد التي يحتاجها الفرد للتغيير هي بالفعل داخله فالبد لنا بأن نكون واعين تماما ما هي التحيزات و التحريفات التي تؤثر على تف 

ا هذا يساعد على الفهم الواضح لما يلزم تغييره  ان وضع أهداف واضحة هو مفتاح النجاح في اي مسعى . عندما و بالتالي على قرارتن

ات يتعلق األمر بتغيير الموقف الخاصه بك ، تحتاج إلى القيام بالتقييم الذاتي الصادق والمتعمق حتى تتمكن من االشاره بالضبط اي من الصف

 تغيير تماما . الخاصة بك تحتاج إلى تحسين أو

تحيز اإلنتباه : عندما تحاول اتخاذ قرار مهم ، هل تنظر دائما في كل االحتماالت ؟ وفي حين اننا قد نود ان نفكر في ان ناخذ  -

جميع البدائل في االعتبار ، فان الواقع هو اننا غالبا ما نغفل بعض الخيارات والنتائج المحتملة. وفي بعض الحاالت ، يصبح 



مركزا علي عدد قليل من الخيارات بينما نتجاهل الباقي. هذا االتجاه يمثل نوعا من التحيز المعرفي المعروف باسم اهتمامنا 

 التحيز االنتباه.

تحيز اإلنتقائي أو المراقب: يكون أكثر وضوحا في الحاالت التي تكون فيها النتائج سلبيه. فعلي سبيل المثال ، في الحالة التي  -

شيئا سلبيا ، غالبا ما يلوم الفرد الحالة أو الظروف. عندما يحدث شيء سلبي لشخص آخر ، فان الناس غالبا  يواجه فيها الشخص

 ما يلوم الفرد علي اختياراتهم الشخصية والسلوكيات  واإلجراءات الذاتية .

كاجزاء حتمية من الحياة نحن ال الضغوطات اإلجتماعية والنفسية : ردود الفعل هي دائما مفيده ، يمكننا ان نري النجاح والفشل  -

نتعلم المشي بدون السقوط واللحظة التي نتوقف فيها عن ارتكاب األخطاء هي الوقت الذي نتوقف فيه عن التعلم و لكن البد من 

 التعلم من كل موقف و تعديل ما بعده و اال بقينا نسير بمكاننا أو وقعنا ونحن ال ندري.

وري للبقاء على معرفة بالمخاطر والتهديدات التي نواجهها يومي ا. ال نحتاج فقط لفهم عميق العواطف : تقييم المخاطر بشكل د -

ا كافي ا لردع كافّة التهديدات،  لطبيعة كّل تهديد، بل إلدراك نقاط الضعف والقّوة الخاصة بنا. إّن تقييم المخاطر قد ال يكون أمر 

 دنا عن تغليب عواطفنا تجاه العمل و وضع انفسنا بعيدا عن لخطر .و بالتالي تساع .لكن أفضل وسيلة للتخفيف من آثارها

-  Fernando 2007 

 

 ...نغيرمن سلوكنا و نقلل من هذه التحيزاتاذن باستطاعتنا بأن 

على ه فالبد لنا بأن نكون واعين تماما ما هي التحيزات و التحريفات التي تؤثر يالتي يحتاجها الفرد للتغيير هي بالفعل داخلالموارد 

 .تفكيرنا و بالتالي على قرارتنا هذا يساعد على الفهم الواضح لما يلزم تغييره 

قف الخاصه بك ، تحتاج إلى القيام بالتقييم الذاتي اان وضع أهداف واضحة هو مفتاح النجاح في اي مسعى . عندما يتعلق األمر بتغيير المو

 لصفات الخاصة بك تحتاج إلى تحسين أو تغيير تماماالصادق والمتعمق حتى تتمكن من االشاره بالضبط اي من ا

 

  ) تغير السلوك ) تغير التفكير و اإلدراك  نغير السلوك 

 

في بعض األحيان ،ال يكون تغيير ظروفك المادية ممكن ا ، أو قد ال يكون ممكن ا بما فيه الكفاية ، قد تريد الحصول على وظيفة 

ل ضدك بنفس الموقع بالوظيفه الجديدة مما يجعلك تشعر بالسوء ولكنك ال تزال تريد تلك الوظيفة جديدة على الفور و لكن تصدم بصديق يعم

 و ال تزال تريد أن تكون أكثر سعادة ، فما هي الخيارات 

الناس مع أوضح عالم النفس األمريكي البرت أليس ) العالج السلوكي اإلنفعالي العقالني ( أن فهم السلوك الحديث يوافق "كيف " يتفاعل 

 األحداث و يتم تحديدها الى حد كبير " بنظرتهم " لألحداث و ليس لألحداث نفسها 

الناس ينزعجون ليس باألشياء التي تحدث لهم و لكن بالمبادئ و المعتقدات و اآلراء التي يشكلونها بشأن تلك األشياء . عندما 

 الى أنفسنا اي الى مبادئنا و معتقداتنا و آرائنا يتم اعاقتنا أو انزعاجنا فال ننسبها الى اآلخرين أبدا ، بل

إذا كنا نعتقد أننا نستطيع المعتقدات التي تبنى لدى الفرد لها التأثير الكبير على سلوكه و لها القوة بتغير السلوك و التصرفات فاذا 

نحاول ،أو قد نحاول بمواجهة الموقف ولكن بالالمباالة ، ربما سنقوم بذلك و نحاول بينما، إذا كنا نعتقد أننا ال نستطيع فعلى األرجح أننا لن 

نفترض أنها "حقيقية" وال تدرك  فالصفات المثيرة لالهتمام حقا حول المعتقدات هو أنه يمكننا االحتفاظ بها على مستوى عميق.والتردد 

  .مدى تأثيرها على ما نفعله



التواصل المسؤول وتطوير خيارات االستجابات أو االتصاالت اذن يتعلق األمر بإحداث تغييرات في المعتقدات لنحصل على  

طاقاته الكامنة  عندما نعرف عالم اإلنسان الداخلي وفي حالة معينة و تعديل اإلدراك الفكري للواقف بما يجده الفرد مناسبا له . و يتم ذلك 

التي تقف  ة تفكيره وسلوكه و أدائه وقيمه ، والعوائقوطريق هذا يمدنا بأدوات ومهارات نستطيع بها التعرف على شخصية اإلنسان أكثر،

وسلوكه وشعوره ، وقدرته على تحقيق  مما يساعد على إحداث التغيير اإليجابي المطلوب في تفكير اإلنسان في طريقه إبداعه وتفوقه 

 أهدافه .

  تغير اإلدراك والسلوك 

 ادراك المواقف و األحداث 
فنحن نربط العالم من خالل في تغير السلوك و لكن البد من أن نعرف كيف يدرك اإلنسان العالم ومن حوله تغير التفكير و اإلدراك يساعدنا 

كلما رأينا ، ونظرنا  نحن نبني خرائطنا للواقع على أساس مدخالتنا الحسية على الرغم من أن التأثيرات ال يتم التفكير فيها دائما،  حواسنا
سنقوم باالتصال والتواصل  بالتالي ما قمنا بتصفية المعلومات التي نتلقاها ، كلما كانت خرائطنا أفضلفكل. ، وسمعنا ، وربطنا بمشاعرنا

 مع العالم بطريقة أفضل.

 
: عمليةٌ عقليةٌ نفسيةٌ، تساعد اإلنسان على معرفة عالمه الخارجي، والوصول إلى معاني ودالالت األشياء،  تعريف اإلدراك الحسي العقلي

 ق تنظيم المثيرات الحسية، لتفسيرها وصياغتها في كليات ذات معنى .وذلك عن طري

يعتبر اإلدراك العقلي عملية عقلية تقوم على استنباط واستخراج المعاني الكلية المجردة من الصور الخيالية التي تنتج بشكل أساسي من 

  .عملية اإلدراك الحسي والصور الحسية

 

 تواجه األشخاص  اإلدراك التي اطار بتغير التحديات

 يعرفون ما ال يريدون دم معرفة ما يريدون بالتحديدع -1
 بعد معرفة ماذا يريدون ال يعرفون ماذا يفعلون -2
 أنهم ال يؤمنون بأنه باستطاعتهم تحقسق ما يريدونه من أهداف   -3

 بذلك على الشخص معرفة ما يريد فعليا . •

 آلخر.وضع الهدف و الخطة الواضحة له و تقيمها بين الحين و ا •

 اإليمان بنفسه وقدراته و اإلعتقاد بأنه يستطيع ان يحقق الهدف و أنه هو السبب ارئيسي في الوصول الى الهدف . •

 ما هو اطار اإلدراك و كيف نغيره؟

دة إذا نظرت حولك ،  سترى أنواع كثيرة من األشخاص فأن األشخاص ذوي السلوك اإليجابي يستمتعون بالحياة أكثر ويكونون أكثر سعا
ا بشكل عام من أولئك الذين يتجولون في جو غاضب ومتشائم موقفنا هو القوة الدافعة في حياتنا  يمكنه إما أن يدفعك للقيام بأشياء  -ونجاح 

 عظيمة أو يدفعك إلى الزوال 

القاتنا وخبراتنا. تبدأ في حين أنه من الصحيح أن البشر يولدون بميول أو توجهات معينة ، فإن شخصياتنا ومواقفنا تتطور من خالل ع
مواقفنا في التطور في مرحلة الطفولة وتتطور وتتغير باستمرار على مر السنين من خالل التفاعالت والتجارب اليومية و األهم هي كيفية 

 طرح األسئلة على أنفسنا هل هي أسئلة تساعدنا على المضي قدما أو انها تسحبنا الى الوراء آالف األميال 



عبارة عن مجموعة أسئلة يستعملها الناس الشعوريا وتكون طار اإلدراك هو السبب في هذا اإلختالف و ممكن أن نعرفه بأنه بذلك يكون ا

لذا نجد اإلختالف بادراك األمور السبب فى تكوين شعورهم وأحاسيسهم  وتؤثر بالتالى  فى تصرفاتهم والنتائج التى يحصلون عليها.  

يتكون اطار اإلدراك من جزأين ف التفسير لألشخاص  لنفس الحدث و يختل  

 اإلطار السلبي:

 ويمكن الشخص طرح األسئلة التالية على نفسه  : 

 المشكلة ؟ يما ه -

 هذه المشكلة ؟ يلماذا لد -     

 هذه المشكلة ؟ي منذ متى لد -     

 ؟ يكيف تحد هذه المشكلة من إمكانيات -     

 بين تحقيق ما أرغب فيه ؟و يكيف تحول هذه المشكلة بين -    

 ؟ يمن  السبب فى وجود هذه المشكلة لد -    

 ؟ ما هو أسوأ وقت عشت خالله هذه المشكلة -    

 مما يؤدي الى :

 اإلحساس بشعور سلبي -1

 الوقوف مكتوف األيدي أمام المشاكل و التحديات  -2

 القاء اللوم على اآلخرين -3

 اضاعة فرص عديدة في الحياة  -4

 

 ي : اإلطار اإليجاب

 ويمكن الشخص طرح األسئلة التالية على نفسه  :

 ماذا أريد ؟ -
 متى أريد تحقيق ذلك ؟ - 
 ؟ يبعد الحصول على ما أريده ، ما الذى سيتحسن فى حيات - 
 على ذلك ؟                     يلمساعدت يالمصادر المتاحة لد يما ه - 
 ؟أحسن استخدام  يكيف استخدم اإلمكانيات التى لد -
 ؟ يمن الممكن أن تواجهن يالتحديات الت يما ه -
 ما هى أفضل طريقة لمواجهة هذه التحديات ؟ - 
 ؟ أن ابدأ القيام به للحصول على ما أريده ييجب عل يما الذ - 
 

 مما يؤدي الى :
 تقرير الحالة التي يريد أن يشعر بها  -1
 أن يكون لدى الشخص خيارات عديدة  -2
 تحمل المسؤولية  -3
 باإلتجاه االيجابي المرغوب فيه التحرك  -4

Elfiky 2002 
 

 كما أن هناك أشياء بسيطة يمكن أن تساعد في تغيير ادراكك وموقفك و سلوكك 



حدد وافهم ما تريد تغييره : تتمثل الخطوة األولى نحو التغيير في فهم ما يجب تغييره بوضوح وتحديد أهداف واضحة هو مفتاح  -1
ق األمر بتغيير موقفك ، فأنت بحاجة إلى إجراء تقييم ذاتي صادق ومتعمق حتى تتمكن من تحديد النجاح في أي مسعى عندما يتعل

ا.  سماتك التي تحتاج إلى تحسينها أو تغييرها تمام 
ابحث عن نموذج يحتذى به : ابحث عن شخص لديه هذا النوع من السلوك الذي تريده ، ودع حياته أو حياتها تمنحك اإللهام  -2

ا أفضل.والتشجيع لتجا  وز إخفاقاتك المؤقتة في رحلتك نحو أن تصبح شخص 
ا على التغلب على جميع الصعوبات التي تنتظرك في رحلتك نحو  -3 فكر في كيفية تأثير تغيير سلوكك على حياتك : لتكون قادر 

يعني حياة أسرية أو  تحسين الذات ، عليك أن تعرف بالضبط ما يمكن أن يجلبه هذا التغيير المفترض لحياتك. هل تغيير سلوكك
ا؟ ثبت عقلك على األشياء التي قد تأتي نتيجة  اجتماعية أكثر سعادة؟ هل التغيير في سلوكك يعني مهنة أو عمل تجاري أكثر نجاح 

 لتغيير موقفك وستكون لديك فرصة أكبر للوصول إلى هدفك.
ا على التغيير إذا واصلت اختر الصحبة المناسبة : كما يقولون ، "الصحبة السيئة تفسد الشخصية الح -4 سنة". ال تتوقع أن تكون قادر 

إحاطة نفسك بأشخاص يمتلكون كل السمات السلبية التي تريد تغييرها. فكر في تكوين صداقات مع أشخاص جدد ، خاصة أولئك 
 األشخاص كأصدقاءالمتفائلين ولديهم موقف ايجابي تجاه الحياة. سترى أن مجهودك للتغيير سيكون أسهل مع هذه األنواع من 

. صدق أنك قادر على التغيير: غالب ا ما تكون أكبر عقبة بيننا وبين أهدافنا هي أنفسنا أو عدم قدرتنا على الثقة فيما يمكننا القيام به -5
بسرعة  فإما أنك لن تبدأ أبد ا أو تستسلم -إذا كنت ال تؤمن بنفسك أو تعتقد أنه بإمكانك أنت أو حياتك التغيير ، فلن يحدث ذلك 

حتى ال تمنح نفسك فرصة للنجاح.ال يمكن إنكار أن الموقف اإليجابي مهم جد ا للعيش حياة ناجحة ومرضية ، لذلك من الصواب 
 فقط السعي للحصول على موقف إيجابي. 

Arafe,2010 

 التغير على تساعدنا وإضاءات مبادئ

 احترام و تقبل رأي اآلخرين، ترويض النفس على التقبل  -

ف هو أمر طبيعي بينك وبين اآلخرين فنحن بشر مختلفون، وبما أننا مختلفون فعلينا تقبل فكرة هذا االختالف، وأن نتقبل اآلخرين االختال
كما هم، فالتقبل واالحترام لآلخر ودوره في إنشاء حياة سعيدة، وإن قبولك لألشخاص على عالتهم ال تقتصر فوائده على صنع أساس متين 

، وإنما يعد أحد أسرار الصداقة الحقيقة  فإذا أردت أن تكون لديك القدرة على تقبل اآلخر على حاله، فركز على جوانبه لصداقة قوية فحسب
تظل القيمة اإليجابية للفرد ثابتة ، بينما يتم التشكيك في  اإليجابية وتغاض عن عيوبه، فلكل منا محاسن ومساوئ، ولنا إيجابيات وسلبيات.

 ك الداخلي و / أو الخارجي مقابل نتيجة محددة. قيمة ومالءمة السلو

 الخريطة ليست هي االقليم، الكشف عن األفكار و المشاعر  -

ما التمثيل الذي نحمله للعالم هو خريطتنا الداخلية بناء  على تجاربنا وفالترنا. إنها تختلف عن خريطة الشخص اآلخر ، وال يتطابق أي منه
اآلخرين ، فهذه ليست مشكلة دائمة ، فاألمر يتعلق بنموذجنا للعالم )خرائطنا (. نتواصل بشكل أفضل عندما مع الواقع. عندما ال نتواصل مع 

 تتوافق خرائطنا مع خرائط األشخاص اآلخرين والعالم نفسه. كلما أدركنا بشكل أفضل خريطة الشخص اآلخر ، زاد فهمهم لنا.
 

 ) اٌيجابيات و السلبيات (س  المتاحة في وقت بعينه ، يستثمر النا ستخدم الناس أحسن اختيار لهم في حدود اإلمكانيات -

وليس  -أو المهمة هي إعطاء الناس خيارات حقيقية  .في تلك اللحظة  عندما تكون لدينا خيارات حقيقية ، سنختار األفضل بطبيعة الحال

قط لماذا ، وماذا وكيف نفعلها ، ولكننا نعلم أنه يمكننا مجرد معضالت. تدفعك المعضالت إلى التفكير في أهون الشرين ، ونحن ال نعرف ف

 أخذها و األفضل بالمقارنة مع جميع الخيارات و ضمن امكانياتنا و خبراتنا . الموقف هو توجه عقلي و موقف عاطفي .

 
 فيه وراء كل سلوك نيه ايجابية و عدم اإلفراط في تحليل سلوك و ردود أفعال اآلخرين ولكن البحث عن المفيد  -

ا بينما ال نزال قادرين على االستكشاف والتساؤل والتحدي إذا كان ما يفعلونه ايجابيا تساعد عل ا دائم  ا كبير  ى تحقيق نحن نولي الفرد احترام 
هناك ما يريدون. مهمتنا ليست إصدار أحكام أو تعليقات شخصية بل إنها الكشف عن معلومات دقيقة للمساعدة على تحقيق ما يريدون اذ أن 

 دائما نية إيجابية تحفز كل سلوك وسياق يكون لكل سلوك قيمة فيه مهما كان ذلك السلوك.
السلوكيات جيدة أو سيئة فقط في سياق تحقيق بعض النتائج ) حسب رؤية الشخص نفسه ( ال نريد إزالة السلوكيات "السيئة" ، ألنها قد 

 لكشف عن النية اإليجابية وراء سلوكنا.تكون مفيدة حق ا في أوقات وأماكن أخرى. من المفيد ا



ا( فإنه يقوم به لسبب إيجابي بالنسبة له هو.. حين تحاول  ال يوجد شخص يعتقد أنه شرير.. كل شخص يقوم بفعل سيئ )مهما كان شرير 
 .تغيير شخص اعرف هذا الشيء اإليجابي، وحاول أن تستغله لصالحك؛ لتغير الشخص نحو األفضل

 من اإلتصال واع و غير واع لكل انسان مستويان -

 

 قّسم العلماء العقل إلى شقين: الواعي والالواعي وقد تعددت األسماء لالواعي فهو )الالشعور، الباطن، التحتي..(. 

ل العقل الواعي قادر على استيعاب أكثر من سبع معلومات ) ايجابية،سلبية( في لحظة ما.. أي أن سعة العقل الواعي محدودة. أّما العق 
بليون معلومة في الثانية. وفي الواقع يحتوي العقل الالواعي على جميع ذكرياتك وبرامجك  2الالواعي ففي إمكانية استيعاب ما يزيد عن 

منذ كنت جنينا في الرحم، أي أن للعقل الالواعي قدرة على استيعاب ال محدودة على اإلطالق. فكيفية برمجتك لالتصال خالل فترة الصبا 
الزال موجودا في عقلك الالواعي خالل المراحل المتقدمة من العمر، وأيضا ردود فعلك االعتيادية تجاه أشياء معينة وتصرفات  والشباب

 د طبيعة سلوككمحددة. باختصار إن هذه البرامج الموجودة منذ أمد طويل هي التي تحد

 ة بين العقل الواعي و الالواعي :مقارن

 العقل الواعي:

 آلن يعي ما يحدث ا -1
 تركيزه محدود  -2
 يقوم ببرمجة العقل الالواعي  -3
 مفكر و منطقي و محلل -4
 يمكن أن يعطي تعليمات ناجحة للعقل الالواعي  -5
 ممكن أن يتغير الى األحسن اذا اقتنع و بالتالي يغير العقل الالواعي لألحسن -6
 يفكر بطريقة متتابعة خطوة بخطوة -7

 العقل الالواعي :

 ات ومستودع المهارات (مخزن لجميع األمور ) الذكري -1
 محرك للعواطف و المشاعر  -2
 ساعة ويتحكم و يحافظ على الجسم و انشطته الحيوية  24يعمل  -3
 بطريقة تلقائية ويربط  يعمل -4
 مليار معلومة  فى الثانية. ويربط معلومات جديدة بسهولة. 2قدراته ال محدودة ويستطيع استيعاب  -5
 المعالم يحب أن يخدم و يحتاج الى تعليمات واضحة  -6
 ال يحرك األوامر السلبية ) كلمة ال ( يلغيها و يعطيك كل ما ال تريده  -7
 يستجيب للتأكيدات اإليجابية القوية ، كلما قلت أنا راض عن نفسي يذهب هذا التأكيد للعقل الالواعي و يحركه لصالحك -8
 فكار المبدعة و الحلول تأتي مع اإلسترخاء .يعمل على أحسن ما يكون كلما قل اجهاد العقل ، كلما كان هادئ و مسترخيا فاأل -9

: ألن عقلك الالواعي ال يعرف ما هو حقيقي وما هو خيالي ، يمكن تشكيل عادة جديدة عن طريق التدريب والتكرار العقلي  نقطة مهمة
نين العظماء التدريب الذهني لتحسين بارسال الرسائل اإليجابية التي تحتوي على السلوك الجديد. في الواقع ، يستخدم معظم الرياضيين والفنا

ا. ا وتكرار   أدائهم. التدريب الذهني هو مفتاح تعلم كيفية تغيير عاداتك دون الحاجة إلى تكرار النمط الجديد مرار 

 ليس هناك فشل ولكن هناك نتائج و خبرات -



ا. حتميان من الحياة. ال نتعلم المشي دون أن نسقط. اللحظة  يمكننا أن ننظر إلى النجاح والفشل على أنهما جزءان التغذيه الراجعة مفيدة دائم 
 التي نتوقف فيها عن ارتكاب األخطاء هي الوقت الذي نتوقف فيه عن التعلم.

عندما نفشل ، يمكن أن تظهر المالحظات طريق النجاح بدال  من ذلك. عندما نكون ناجحين ، فإن عزل أنفسنا عن ردود الفعل يبذر بذور 
 ستقبلالفشل في الم

ربما يكون الخوف الحقيقي الذي يجب التغلب عليه هو الخوف من الفشل هذا ما يمنعنا من تحقيق النجاح الذي نريده. لذلك علينا أن 
 نبتكراستراتيجية جديدة دائما و متنوعة التخاذ قرارات جيدة. 

 الشخص األكثر مرونة يمكنه التحكم في األمور -

 

لو لم نكن مرنين وقادرين على التكيّف مع هذه  .هناك متغيرات كثيرة تحُدث من حولنا طوال الوقت  الحياة ال تحتاج منا إلى جمود،
كما أن أهدافنا البد أن نصل لها بالكثير من المرونة بأن نضع خططا بديلة, لو لم نصل لهذه  .المتغيرات, لن نستطيع أن نكون ناجحين

لهدف في النهاية.. أن نضع خططا بديلة و نتفاوض مع اآلخرين و أن نعدل من تفكيرنا الوظيفة يمكننا أن نعمل في أخرى كي نصل إلى ا
 .كي نصل إلى الحياة التي نريدها

يجب أن نغير أساليبنا وأدواتنا دائما ؛ كي نستطيع أن نواكب العصر ونتعامل مع الناس نوّسع دائرة معتقداتنا كي نستطيع أن نكون 
 .ال تكن جامد ا .النكسرت مع الريح العاتية، لكنها تميل مع الريح كي تالئم الظروف المحيطة ناجحين. لو كانت األشجار صلبة

 معنى اإلتصال هو النتيجة التي نحصل عليها  -

 جاحإذا لم يتفاعل الناس بالطريقة التي نريدها ، فهذه عالمة على أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نتواصل بها. نحن ال نحكم على مدى ن
بد من أن  اتصاالتنا من خالل ما نعتقده ؛ إنه يتعلق بكيفية تفاعل اآلخرين. إذا لم نحصل على النتيجة التي نريدها في البداية ، فأنا ببساطة ال

 نعود بأساليب متشابهة ومختلفة حتى نصل لما نريد.

 و يفعله  ) النموذج (اذا كان أي انسان قادرا على فعل أي شيء فمن الممكن ألي انسان آخر أن يتعلمه  -

 ..أي نجاح قام به أي شخص, ال يعني أن هذا الشخص أفضل منا  بل يعني أنه قد عرف كيف يقوم بهذا
قتا  لو عرفنا كيف نقوم بهذا, وقمنا به فعال .. سنحصل على نفس النتائج ال محالة.. و لو وضعنا الفروق الفردية في االعتبار, فربما تأخذ و

ا سنصل إلى نفس النتيجةأطول أو مجهود ا   .أكبرأو أقل , لكننا حتم 

 
 أنا أتحكم في عقلي اذا أنا مسؤول عن نتائج أفعالي -

 لو كانت طريقة تفكيرنا وأسلوب حياتنا وقراراتنا التي أخذناها, قد وصلت بنا إلى ما أحنا عليه اآلن.. فهل نتوقع أن نصل إلى شيء جديد
 غد ا؟

ا.. لكن هل فكرت في تغيير طريقة من المنطقي أن يغير المرء طري ا، ستكون حياتك جحيم  قة تفكيره من حين آلخر.. لو كنت متشائم 
إذا فعلت نفس األشياء، ستحصل على  ما الذي تتوقع أن يحدث ما ُدمت تقوم بنفس الشيء؟ التفكير هذه؛ كي تحصل على نتيجة مختلفة؟

 !تلفةنفس النتائج.. لو أردت نتائج مختلفة, افعل أشياء مخ

Elfiky 2002 
 

 

 



 القيادة للتغير 

 

إنها تحدد االتجاه ، وتبني رؤية ملهمة ، وتخلق شيئ ا جديد ا ، القيادة هي ،  القادة يساعدون أنفسهم واآلخرين على فعل األشياء الصحيحة

ومع ذلك ، في حين يحدد القادة االتجاه  رسم خرائط للمكان الذي تريد الذهاب إليه "للفوز" كفريق أو منظمة ؛ وهو ديناميكي ومثير وملهم ،

ا استخدام المهارات اإلدارية لتوجيه أفرادهم إلى الوجهة الصحيحة ، بطريقة سلسة وفعالة  ، يجب عليهم أيض 

 ما هو تعريف مهارات القيادة؟

مة وأهدافها ، وتخصيص الموارد مهارات القيادة هي عنصر أساسي في وضع المديرين التنفيذيين التخاذ قرارات مدروسة حول مهمة المنظ

 تفويض واإللهام والتواصل بفعاليةتشمل مهارات القيادة القيّمة القدرة على ال.  بشكل صحيح لتحقيق تلك التوجيهات

 ما هو الفرق بين القائد و المدير 

أشخاص يعملون لديهم يحتاج مالك الشركة الفرق الرئيسي بين القادة والمديرين هو أن القادة يتابعون الناس في حين أن المديرين لديهم  

ا لجعل فريقه على متنه لمتابعةهم لتحقيق رؤيتهم للنجاح ا قوي ا ومدير   الناجح إلى أن يكون مدير 

 : قيادة تتضمنال

 تأسيس رؤية واضحة 

 تقاسم تلك الرؤية مع اآلخرين بحيث يتبعون عن طيب خاطر 

 هذه الرؤية توفير المعلومات والمعرفة واألساليب لتحقيق

 تنسيق وموازنة المصالح المتعارضة لجميع األعضاء وأصحاب المصلحة

 يتقدم القائد في أوقات األزمات ، وهو قادر على التفكير والتصرف بشكل خالق في المواقف الصعبة

 كيف تقود فريقك من خالل التغيير...

 قيد الحياةقم بإنشاء خطة ، كل عمل يتطلب التغيير من أجل البقاء على  -1 .

 فهم الهدف النهائي ، من األهمية بمكان فهم الهدف النهائي واألهداف قبل البدء -2 .

 التواصل بوضوح -3

 تحديد من المعنيين الرئيسيين -4 

 تفويض المهام -5

 وضع أهداف واقعية -6

 إدارة و مناقشة التوقعات -7

 اعالم و اعداد  الناس للمساءلة -8

 غير : لماذا نحتاج قيادة للت

ا عن رؤية المدير اذ يخشى المدراء من التغيير ألنه يزعزع طريقة حياتهم المنظمة بعناية  بينما يتبنى القادة  -يملك القائد رؤية مختلفة تمام 

 التغيير ألنهم يعرفون أن التغيير يؤدي إلى طرق جديدة للنمو واإلنجاز.

Dave Ulrich, 2009  

ا سمات      القيادة األساسية التالية القادة يمتلكون دائم 



 األمانة -

 القدرة على التفويض -

القائد من شأنه أن يكون واحدا من أكبر المؤثرين في مكان العمل . كزعيم سيحمل القدرة على االتصال و التواصل اإلٌيجابي  :  -

ا إذا اخترت التهنئة والتشجيع أو الطلب والنقد ، فإن اختيارك سيحدد بوضوح  .نوع  قيادتك .  نفوذك وزن ا كبير 

 حس الفكاهة  -

إن القائد الذي يأخذ الوقت الكافي لالعتراف بالعمل الشاق لموظفيه سيعمل على بناء فريق قوي قائم الثقة بالنفس  و اإلمتنان :  -

ي شخص آخر على الثقة ، من ناحية أخرى ، فإن أولئك القادة الذين يعطون األوامر مع القليل من التقدير للمساهمة التي يقدمها أ

 لن يكسبوا الثقة أو االحترام

 الإللتزام -

يسارع القادة الناجحون إلى مشاركة معرفتهم والقيام بما في وسعهم مواقف ايجابية اتجاه األمور و تمكين و تطوير اآلخرين  -

 لتمكين اآلخرين ، فهم يريدون تنمية المهارات القيادية و المهنية لدى أعضاء فريقهم .

ا  مناإلنسانية :  - الجيد أن تكون ضعيف ا بعض األحيان وأن تسمح لفريقك بمعرفة أنك انسان لديه القوة و الضعف ، فمن المهم أيض 

رؤية نقاط ضعف اآلخرين عندما تحدث القيل والقال أو االنشقاق ، فإن القائد القوي سيسمح للجميع بمعرفة أنه ال مكان للنزاع 

 العمل اإليجابي هو مكان يشعر فيه كل عضو بالفريق بالتقدير واالحترامأو الصراع البسيط وتوحيد موظفيك مكان 

تحمل المسؤولية : عالمة واضحة على وجود قائد جيد هو الشخص الذي يتقدم ويقبل المسؤولية في كل مرة . ال يوجد شيء أسوأ  -

 نتيجة سيئةمن القائد الذي سيتنحى جانبا  ويترك أحد أعضاء فريقه يتحمل المسؤولية عن موقف أو 

التطوير : مثل العديد من المهارات األخرى ، فإن موقف القيادة الجيد هو شيء يمكننا تطويره جميع ا إذا عملنا على تلك المهارات  -

 المطلوبة . القائدا الناجح يمكنك تحقيق ذلك و يتعلمها .

-  

 :  س فن القيادة و نضعهايمكننا تحديد القيادة على أس

 

نعني امتالك رؤية و مشاركتها مع اآلخرين ، عندما تحصل على الهام اآلخرين يمكن مشاركة هدف مشترك  الرؤية : القيادة -

 لتوجيه جهود و تفاني الفريق بأكمله .

الدافع : القائد يعرف كيف يحفز أكثر من أي شخص اخر، اذ يقوم القائد من خالل التحفيز بتوجيه الطاقة و اإلمكانات المهنية  -

 العمل من أجل تحقيق األهداف لزمالئهم في 

يجب أن يكون أعضاء المجموعة يشعرون بدعم قائدهم ، واألدوات الالزمة ألداء وظائفهم بشكل الخدمة : القائد هو من يخدم ،  -

ا يدفع االنتباه من أجل  صحيح يجب أن تكون متاحة لهم ، ويجب أن يكون لديهم اعتراف لجهودهم ويعرفون أن هناك شخص 

 ادات السيئة . هذا كله جزء من قيادة تخدم الفريق ، وليس العكستصحيح الع

واحدة من الصفات األساسية ألي قائد يسعى إلى النجاح هي الذكاء العاطفي الدقيق ، تلك القدرة  تجعل القادة يضعون التعاطف :  -

هم ، وبالتالي يمكن أن يتعاطفوا مع أنفسهم في مكان اآلخرين ، ويفهمون مخاوفهم ويحلوا المشاكل يعرف القادة أسرار أعمال

العمالء وأعضاء فرقهم: أن التعاطف يمكن أن يلهم وإنشاء الروابط التي تؤدي في نهاية المطاف إلى النجاح . القائد الناجح لديه 

ظهار التعاطف مستوى عال من الذكاء العاطفي ، إنهم يفهمون المكان الذي يأتي منه الشخص اآلخر حتى إذا لم يتفقوا معه ، إن إ

مع الموظفين سيساهم بشكل كبير في الثقافة اإليجابية في مكان العمل والرضا الوظيفي كلنا نريد أن نفهم ، قائد قوي يعرف ذلك 

 ويتأكد من حدوثه.

تطوير تعريف القيادة أيضا له عالقة باإلبداع . يستطيع القادة الجيدين تهيئة بيئة تشجع جميع أعضاء فريقهم على اإلبداع :  -

مهاراتهم وخيالهم ، حتى يتمكنوا من المساهمة في المشروع المشترك ورؤية الشركة إذا كنت تريد أن تقود بنجاح ، احترم إبداع 

 اآلخرين وتعلم من الناس من حولك  من المؤكد أن أفكارهم سوف تكون إيجابية بالنسبة لك.



ة احتياجات الناس ، ومن ثم توفير الوقت والموارد الالزمة لهم على القائد أن يعرف كيف يستمع ، من أجل معرفاإلحساس :  -

 للقيام بعملهم بشكل صحيح ، وبالتالي تلبية ما هو مطلوب منهم

اإلدارة : يجب أن يكون القائد في المقدمة لقيادة وتوجيه فريقهم طوال العملية برمتها حتى يتم الوصول إلى الهدف لكن إلى جانب  -

ا متى يتراجعون ويجعلون فريقهم يقر زمام المبادرة . وبهذه الطريقة ، يحصل  كونه "حامل الشعلة" ، فإن القادة يعرفون أيض 

 الفريق على فرصة التطور شخصيا  ومهنيا   تركز اإلدارة البحتة على المهام و تركز القيادة الحقيقية على الناس

ى هدف مشترك . تعد إدارة األفراد واحدة من أصعب المهام التي بناء الفريق :  القيادة الحقيقية هي العمل في فريق للوصول إل -

وبفضل الموقف اإليجابي والضروري في القادة الجيدين والثقة في رفاقهم ، يحصل الناس على نتائج أفضل . يواجهها القادة .

 .إنجاز عمل جيد يتحمل القادة المهتمون بالفريق المسؤولية عندما يكون هناك خطأ ما ، ويكافئون المجموعة بعد

أخذ المخاطر : القائد هو المسؤول عن تحمل المخاطر التي ال يرغب اآلخرون في اتخاذها ،  إنهم واثقون بما يكفي التخاذ قرار  -

، وإذا ارتكبوا خطأ ، يجب على القائد أن يتحلى بالشجاعة للتصحيح ، وأن يتحملوا ذنبهم وأن يسلكوا الطريق الصحيح ، دون 

يعرف يعرف القادة الجيدون كيف يمضون وقتهم ، فهم يرون الفرص التي ال يستطيع اآلخرون خاللها  .على الفريق إلقاء اللوم

 معرفة كيفية نشر الحماس لرؤيتهم في محاولة لجعلها حقيقة.

لى نجوم ، أناس قاموا القيادة الحقيقية تسعى إلى التحسين المستمر . يمتلك القادة القدرة على تحويل الناس في فرقهم إالتحسين :  -

 بتحسين وتطوير مهاراتهم من خالل تأثير قائدهم .

باخصار ، تعريف القيادة ليس له عالقة بالتسلسل الهرمي أو موقف أي شخص في الشركة ؛ ليس لها عالقة بفرض وجهات النظر ولكن  

ذين يبحثون عن شيء مختلف ، والذين يلتزمون بتحقيق باالستماع إلى أولئك الذين يعرفون . القيادة هي الموقف الذي يفترضه أولئك ال

 هدف والذين تنجح إدانتهم في نقله إلى اآلخرين من خالل الحماس والتفاؤل للوصول إلى هدف مشترك 

Dave Ulrich, 2009 

 بإدارة األفراد عن بعد  اإلجتماعي  الدعم النفسي 

 

وأفكار تؤثّرعلى ردة فعلنا تجاه المواقف الحياتية وعلى كيفية تعاملنا مع اآلخرين  فإننا كبشر، نمتلك جميع ا مشاعر يشترك األفراد جميع ا

ويُعتبر االعتراف بأن الضغط يمكن أن يؤثر على مشاعرنا وأفكارنا وصحتنا الجسدية وعالقاتنا مع  سواء بطريقة إيجابية أو سلبية –

عندما نكون تحت ضغط معيّن، مثل ضغط العمل في حاالت الطوارئ، فإننا  .الدعم النفسي االجتماعي والسالمة النفسية اآلخرين هو أساس

 .نحتاج إلى االنتباه أكثر إلى صحتنا النفسية االجتماعية وكذلك إلى الدعم النفسي االجتماعي ألنفسنا ولبعضنا البعض

 

 نشاهد خطان متوازيان و لكنهم مائالن ، هذا يسمى اإلدراك الخاطئ 



د الدماغ على تحليل المعلومات ملمحيطة يعتمد على حواسنا، عندما يكون هناك إرهاق وكثرة معلومات متداخلة، فال يعتان إدراكنا للبيئة ا

  .انه يعتمد على معلومات سابقة ويستنتج بسرعة اعتمادا على المقارنة والنسبية .والحقائق بهدف االستنتاج

 ة ؟؟؟الرغم من إننا نعرف المعلومة الحقيقيماذا بولكن لخطان متوازيان وغير منحنيانبالحقيقة هم 

ن وجود نقطة مركزية غامقة تتجه نحوها الخطوط المنحية يجعلنا نركز عليها، وبالتالي ندرك أن أي خط حولها انه منحٍ ومتجه نحو أل

  .المركز أو بعيدا عنه

ا هو واضح ومركزي، فإننا نهمل باقي المعلومات عندما نركز فقط على معاطفي أو اي قرار ن هذا يوقعنا في خطأ عندما نتخذ قرارا

 المحيطة وغير الظاهرة والتي ممكن أن تكون ذات أهمية كبيرة في اتخاذ القرار

ان العائق الرئيسي أمام التواصل المتبادل بين األشخاص هو ميلنا الطبيعي للحكم ، أو التقييم ، أو الموافقة على أو رفض بيان الشخص 

 (Rogers, 1961)ة  اآلخر أو المجموع

 عندما نقوم بالتواصل اإليجابي بالدعم النفسي اإلجتماعي يجب علينا معرفة مبادئ اإلسعاف النفسي األولي 

 :   أنظر يشير الى

 معلومات عما حدث و يحدث •

 الوضع الحالي للشخص المحتاج التواصل معه  •

 مخاطر السالمة و األمن السؤال عن اإلحتياجات و المخاوف •

 األفعال العاطفيةردود  •

 دون اتصال بصري البد من اإلنتباه :  اإلسعاف النفسي اإلولي عند تقديم 

 عند أخذ اي معلومة من المهم التحدث ببطء ووضوح  •

 الهدوء وتهدئة الشخص اآلخر  •

به و حالته ، هدئ الشخص و اعلمه بأن غض من الطبيعي أن تتفاعل مع الغضب أو اإلحباط أو االرتباك عند مواجهة الشدائد •

 طبيعية لظرف غير طبيعي .

 :   إستمع يشير الى

 اإلتصال اإليجابي ويكون ذلك ب: العنصر األساسي في  النشط التفاعلي اإلستماعيعتبر 

 اإلنتباه و اإلستماع النشط ) عملية نشطه لإلحساس و اإلنتباه و اإلدراك ( وبالتالي تصبح المعلومة أكثر دقة  •

 االعتراف بمشاعر المتصل وفهمه لألحداث والسماح بالتنفيس عن اإلحباطغير حكم  تقبل مشاعر اآلخر من •

 مساعدة الشخص الذي يعاني من الضيق بأن يجد حلول إلحتياجاته و مشاكله العاجله  •

ظهر والتواصل بتعاطف ودفء عن بعد يكون من خالل تعديل الصوت بطريقة تظهر االهتمام. استمع باهتمام مع الشخص بأكمله وأ
 االستماع باستخدام األصوات اإليجابية.

إذا كنت تتحدث إلى متصل قلق للغاية ، فمن المهم خلق شعور بالهدوء واألمان باستخدام نبرة صوت هادئة. أثناء المكالمة ، استخدم  
 جنب تفسير ما يقوله المتصل.احذر أال تسأل لماذا( ، واسأل سؤاال  واحد ا في كل مرة وت -األسئلة المفتوحة )ماذا وأين ومن ومتى 

ا التعاطف من خالل إعادة الصياغة وإعطاء المالحظات للمتصل لجعله  اطرح أسئلة مفتوحة برفق وببطء ووضح عندما ال يكون واضح 
 يشعر أن مشاعره و تجاربه مفهومة.

 االستماع يؤدي إلى االحترام / الدعم / التعاطف 



ا في الموقف ... من  العبارات النفسية االجتماعية األساسية التي تعبر عن االهتمام والتعاطف أتفهم مخاوفك ومعظم الناس يفكرون كثير 
ا أنك تشعر بهذه الطريقة ... …. الطبيعي جد ا أن تكون حزين ا أو غاضب ا أو مستاء  أو أسمع ما تقوله ، حول االضطرار إلى ... أفهم تمام 

ا ... ربما يمكننا مناقشة الحلول الممكنة ... ما يمكننا تقديمه هوفي هذه الحالة ، يكون رد فعلك طبيعي ا تما أنا قلق عليك ، وأود أن … م 
 أقترح إحالتك إلى شخص يمكنه مساعدتك

 

 

 نجد بهذا المربع أنواع األسئلة و هدف كل نوع لنتمكن من استخدمها اثناء التواصل اإليجابي مع األشخاص 

  صل تشير الى : 

 لى مساعدة الشخص ا

 كيف يصل الى المعلومات •

 التواصل مع األحباء و الدعم اإلجتماعي  •

 معالجة المشاكل العملية •

 المساعدة بكيفية الوصول الى الخدمات  •

 عند التواصل اإليجابي البد من التأكد من :

 احترام : -1

 تجنبوا تعريض االشخاص لمزيد من الخطر أو األذى نتيجة إلجراءاتكم -:  السالمة 

 : عاملوا الناس باحترام مهما كان اإلختالف كبير الكرامة 

 تأكدوا من إمكان حصول الناس على المساعدات بشكل منصف ومن دون تمييز.  -الحقوق  : 

 ساعدوا الناس على تحصيل حقوقهم والوصول إلى الدعم المتوافر.  -            

 ونهتصرفوا على أساس المصلحة الفضلى ألي شخص تقابل -           

 تكييف األفعال بما يراعي ثقافة الشخص - 2

عن خلفيتكم ) ثقافات ، قيم ، عادات و تقاليد ، معتقدات و الدين (  فمن المهم أن خلفيات تختلف قد تجدون أنفسكم تعملون مع أشخاص من 

 .من تحييد مشاعر التحيز لديكمتتنبهوا إلى خلفيتكم الثقافية ومعتقداتكم الخاصة حتى تتمكنوا 

  الِعلم بإجراءات أخرى لالستجابة في مختلف األوقات - 3

احرصوا على أن تكونوا على دراية بما يتوافر من الخدمات وأشكال الدعم، حتى تتمكنوا من إطالع األشخاص الذين تقومون بمساعدتهم 

 على هذه المعلومات، وإعالمهم بكيفية الحصول على المساعدة العملية.

 اذن 

 اسية باإلتصال اإليجابي اذن القيم األس



 مشارك بالدعمفي قدرة المرء على أن يرى األمور ويستشعرها من وجهة نظر الشخص الالتفهم الوجداني يتمثل  -

 سوف يتيح لك أن تصغي وال تبادر إلى االفتراضات االحترامشعور  -

 شارك بالدعم الشخص الم لتمكينعند االتصال، ضع في ذهنك دائما  الحاجة  -

 إدانة ينطوي على  الأن تتخذ موقفا  احرص على  -

 التي يمكن تغييرها الحاليةاألشياء كن بناء وقم بالتركيز على  -

 بدال  من طرح األسئلة وإعطاء اإلجاباتإجابات عامة أعطي  -

 ومشاعره الشخصقم بالتركيز على أفكار  -

 وال تحكم داعمة  ردود فعلأعط  -

 ماذا ستقول بعد ذلك وال تركز على الشخص ركز اهتمامك على ما يقول  -

IFRC,PSS, 2009 

 

 كي يكون تواصلنا ايجابيا البد من معرفة النظام التمثيلي لألفراد و بالتالي معرفة نمط شخصيته 

 تعتبر الحواس الخمس نافذتنا التي نرى بها العالم بالرغم من أن حواسنا عاملة ونشيطة باستمرار إال أن لكل واحد منا نظام تمثيلي يغلب
بقية النظم ويسمى ) النظام التمثيلي األولي ( على  

 النظام التمثيلي هو النظام الذي يستقبل و يحلل المعلومات داخلنا في العقل و خارجبا في اإلتصال مع اآلخرين ، وهو الجزء من الخبرة و 
التجربه الذي ينتبه له الوعي ابتداءا هذا االختالف في بوابات اإلدراك يفيدنا في تنوع الرؤى والمفاهيم وبالتالي االبداعات مما يضفي على 

الوجه  حياتنا تكامالُ وتناغما  جميال  وتميزا  فريدا  لكل شخص هذه االختالفات مقصودة للقيام باألدوار المختلفة الالزمة لعمارة األرض على
 .األكمل

 : هناك ثالثة أنواع رئيسية لألنظمة التمثيلية

 ي ) الصوري (الشخص ذو النظام البصر -1 .

 الشخص ذو النظام السمعي -2 .

 الشخص ذو النظام الحسي ) ويدخل ضمنه الشمي ، التذوقي ، اللمسي( -3 .

 :التأكيدات اللغوية للنظام البصري ) يعني العبارات الدارجة او المستخدمة عنده بكثرة (. 

 هذه فكره غير واضحة •
 تخيل الموقف •
 أرى وجهة نظرك •
 لكأنا أراه كذ •
 الصورة معتمة •
 هذا يعطيني صورة واضحة •
 تخيل أنك في الموقف وسترى وجهة نظري •
 انظر للموقف بمنظاري •
 الرؤية ضبابية •

 . ويمكننا أن نقيس على هذه الكلمات أي كلمات تحتمل الرؤية البصرية أو بالخيال



  :كلماتهمني العبارات الدارجة بكثرة في ‘التأكيدات اللغوية للنظام السمعي وا

 الصوت واضح •
 قوة الكلمة •
 كلي آذان ٌ صاغية •
 أقول ، أسمع •
 الصوت موسيقي ، نشاز ، ناعم  •
 انصت باهتمام •
 أسمعك ترددين النغمة ذاتها •
 اعتبرها اسطوانة مشروخة •

 :التأكيدات اللغوية للنظام الحسي

 
 لدي إحساس بأنك على صواب •
 ه الخهذا جميل ، رقيق ، بغيض ، كري •
 أنا ال أشعر باالرتياح عندما أعمل تحت ضغط •
 هل يمكنك أن تضع يدك على السبب الرئيسي •
 أمسكت بطرف الخيط للموضوع •
 أريد أن أشعر بطعم النجاح •
 للموضوع هذا حالوة خاصة •
 أنا أشتم رائحة الخديعة •
 ، األلم الخ  أحس بالراحة ، السعادة •
 بارات تشبههاويمكن القياس عليها بأي ع• 

أو سمعيا  فقط ، أو حسيا  على   وأخيرا، كل إنسان يستطيع اختبار األنظمة التمثيلية، بمعنى انه من المحال أن يكون الشخص بصريا  فقط
الدوام ، بل تظهر فيه األنظمة الثالث ولكن تظهر أحدها بوضوح أكبر من األخرى. لذا يمكننا أن نحكم على الشخص بأنه بصري أو 

 .أو حسي بناء  على ظهور خواص أحد األنظمة فيه بشكل اكبر من األنظمة األخرى  عيسم

 ماذا نستفيد من معرفة نمط كل شخص؟؟

 .فهم منطق الشخص ، والتحدث معه من خالل منطقة _ 1

 . سيشعر ذلك الشخص أنه ينال احترامنا و فهمنا له وسيكون على استعداد ألن يحترمنا و يفهمنا_  2

 طيع تغير اسلوب تعاملنا معه بنجاحنست - 3

Efiky, 2002 

 ي

  :المتطلبات والضغوط الناشئة من العمل،  هو حالة من التوتّر تنشأ عندما يقوم الشخص باالستجابة إلىما هو الضغط النفسي

أن يظهر الضغط النفسي يمكن العائلة، المتطلبات الخارجية، االحتياجات الداخلية المفروضة ذاتيا ، االلتزامات والنقد الذاتي. 

عند األفراد بطرق عديدة بما في ذلك األعراض الجسدية، والتغيرات في السلوك الطبيعي واألعراض االنفعالية. هذه األعراض 

 (Fink, 2010) يمكن أن تتطور إلى اكتئاب والقلق، وأمراض القلب ومتالزمة القولون العصبي

 األعراض الجسدية

 خفقان القلب 

 ط الدمارتفاع في ضغ 



 ضيق في الصدر 

 آالم في الصدر 

 الصداع 

 المغص 

 الغثيان 

 اضطرابات في النوم 

 شعور دائم نسبيا  باإلرهاق العام 

 ألم وتوتر في عضالت الرقبة 

 آالم الظهر 

 األعراض السلوكية

 شعور الفرد بالرغبة باإلنسحاب من اآلخرين و عد الرغبة باإلختالط بهم 

  النيكوتين أو تناول المخدراتتناول/أو زيادة تناول الكحول أو 

 انخفاض الرغبة في تناول الطعام أو اإلفراط في تناول الطعام 

 يصبح الفرد أكثر عرضة للحوادث 

 يصبح الفرد قليل الصبر أو عدائي 

 العمل لساعات طويلة دون أخذ استراحة 

 غياب وقت كاٍف للقيام بنشاطات ترفيهية 

 األعراض السلوكية

 التهيج و التوتر 

 لفرد أكثر غضبا  و يصبح غضبه أكثر تكرارا  و حدة  مع الوقتيصبح ا 

 يصبح عند الفرد أفكارا  سلبية حول نفسه و العمل و اآلخرين و العالم المحيط 

 األرق و مشكل في النوم 

 زيادة القلق 

 زيادة اليقظة و التنبه 

 شعور غير صحيح بالذنب 

 هلع و خوف 

 تقلب المزاج 

 الرغبة في البكاء 

 عيةفقدان الداف 

 األعراض في العالقات اإلجتماعية

 الُمبالغة في ردود الفعل لفشل اآلخرين 

 إستخدام أفراد آخرين ككبش فداء 

 الرغبة في اإلسحاب من اآلخرين؛ التردد في اإلشتراك بنشاطات جماعية 



  أو اآلخرين عموما  الرفاق  أوإزدياد الُمجادالت مع األصدقاء 

 العدائية تجاه اآلخرين 

ا في المجموعات. هذا مهم بشكل خاص لإلشارة إلى العمل مع عنب بلدي حيث يمكن أن تؤثر يمكن أن يظ هر الضغط النفسي أيض 

 الضغوط داخل الفرق على تقديم األداء الجيد و استمرارية العالقات اإليجابية بين أعضاء فَِرق العمل. و من مؤشراته:

 أداء سيء في العمل 

 خل المجموعةزيادة النزاعات في عنب بلدي دا 

 زيادة الشكاوي والتذمرات 

 زيادة الغياب المرضي 

 )زيادة دوران الموظفين )تركهم للعمل 

(Fink, 2010) 

 قياس الضغط النفسي في سياق العمل الصحفي 

لى من المنطقي جدا  أن تقوم كل مؤسسة صحفية بمراقبة و قياس مستويات الضغط النفسي عند موظفيها كأفراد و كفرق عمل للعمل ع

وضع خطط إلدارته في حال ارتفع مستواه. و فيما يلي مجموعة من المقاييس التي تساعد على مرتقبة و قياس مستويات الضغط النفسي 

 في هذا السياق:

 

 تقييم الضغط النفسي المؤسسي العام .1

 

ر سياسة ونظام للتعامل مع الضغوط الهدف من هذا االستبيان ليس جمع معلومات عن الموظفين أو محاسبة أحد، بل تطوي مالحظة هامة:

النفسية في العمل وخلق بيئة عمل صحية وإيجابية. لذا نرجو اإلجابة على األسئلة بكل صراحة ووضوح، مع تفاصيل وأمثلة واقعية إن 

 أمكن.

 

 معلومات أساسية

 

 الوظيفة:___________________________

 

 مكان العمل:_________________________

 

 ___________________________الجنس:_

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------األدوار ومتطلبات العمل:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 المتطلبات .1



  ضع دائرة حول الرقم الذي يُمث ِل رأيك بصراحة و صدق:

 هل هناك وصف وظيفي واضح في عقدك يب ٍّن لك مهامك و مسؤولياتك الوظيفية؟ .1

 

 ال  نعم

 

 تك؟إلى أي مدى تعتقد أن األدوار والمسؤوليات المسندة إليك في العمل تتناسب مع قدراتك ومهارا .2

 

  )تناسب كامل( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ال تتناسب ُمطلقا ( 0

 

 هل تم اإلتفاق معك ُمسبقاً على حجم اإلنتاج المطلوب منك؟ .3

 

 ال  نعم

 

 

 

 إلى أي مدى تعتقد أن اإلنتاج المطلوب منك في العمل واقعي وقابل للتحقيق مقارنةً بساعات العمل المخصصة لها؟ .4

 

 )قابٌل تماما ( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )غير قابل ُمطلقا ( 0

 

 هل أنت واعٍّ لألدلة الموجودة في عنب بلدي المتعلقة بالموارد البشرية؟ .5

 

 ال  نعم

 

 إلى أي مدى توفر لك اإلدارة إمكانية إطالعك على هذه األدلة في أي وقت تشاء؟ .6

 

 )توفرها تماما ( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ال توفرها أبدا ( 0

 

 رت عن مخاوف أو شكوك تتعلق بعدم قدرتك على تلبية المتطلبات والمهام المطلوبة منك؟ هل سبق وعب   .7

 إختر واحدة:

 

 نعم: كيف تعاملت اإلدارة معها؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ال: مالذي منعك من ذلك؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 الى أي مدى تشجعك اإلدارة على تطوير مهارات جديدة تساعدك على القيام بأعمال ومهام جديدة؟ .8

 

 )تشجيع كامل( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ال تشجيع أبدا ( 0

 

 هل وفرت لك اإلدارة فرصاً لتدريب وتطوير هذه المهاراتك في العمل؟ .9

 إختر واحدة

 

 نعم: كم كانت مفيدة؟

 

 )فائدة كاملة( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )غير مفيدة أبدا ( 0

 

فأكثر، الرجاء الذهاب الى السؤال رقم  7كان الرقم الذي اخترته  ، الرجاء اإلجابة على ما يلي. و إذا6إذا كان الرقم الذي اخترته أقل من 

(7.) 

 لماذا لم تكن الفائدة من التدريب و تطوير المهارات الذي توفره اإلدارة ُمرتفعة برأيك؟ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 كيف يمكن أن تكون الفائدة من التدريب و تطوير المهارات الذي توفره اإلدارة أكثر فائدة؟ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 القدرة على التحكم بالعمل .2

 

 إلى أي مدى تعتقد أن لديك تحكٌُّم بوتيرة وكمية عملك في عنب بلدي؟ .10

 

 )تحكم كامل( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )أبدا ( 0

 

 هل تأخذ اإلدارة رأيك بوتيرة وكمية العمل المطلوبة منك؟ .11

 

 ال نعم

 لمهام المطلوبة منك ألنها كثيرة أو صعبة؟هل سبق وعب رت عن مخاوف أو شكوك تتعلق بعدم قدرتك على تلبية ا .12

 إختر واحدة

 

 نعم: كيف تعاملت اإلدارة معها؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ال: مالذي منعك من ذلك؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هل تأخذ اإلدارة رأيك في أوقات استراحاتك وإجازاتك؟ .13

 

 ال  نعم

 

 التغييرات .3

 

ي قد تؤثر على عملك، بما في ذلك الجدول الى أي مدى تقدم لك اإلدارة معلومات كافية بشأن التغييرات التنظيمية الكبرى الت .14

 الزمني للتغييرات؟

 

 )دائما ( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ال تُقدم أبدا ( 0

 

 



 إلى أي مدى تتشاور اإلدارة معك حول هذه التغييرات وتوفر لك فرصة كافية إلبداء رأيك بالتغييرات المقترحة؟ .15

 

 )دائما ( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ابدا ( 0

 

 ل حدوث هكذا تغييرات، إلى أي مدى تتلقى الدعم والتأهيل المناسبين للتأقلم مع هذه التغييرات؟في حا .16

 

 )دائما ( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ابدا ( 0

 

 عالقات العمل .4

 

ر أو التحرش أو  .17 هل سبق أن تعرضت لسلوكيات أو تصرفات غير مقبولة من قبل زمالئك أو مدرائك في العمل مثل التنم 

 ة أو الظلم؟العنصري

 اختر واحدة

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------نعم: )الرجاء إعطاء أمثلة واقعية(: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ال

 

 هل اشتكيت لإلدارة بخصوص هذه التصرفات؟ .18

 أختر واحدة

 

 نعم: كيف تعاملت اإلدارة معها؟

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ال: مالذي منعك من ذلك؟

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هل تعتقد أن لدى عنب بلدي سياسات وإجراءات مناسبة لمنع السلوكيات غير المقبولة والتعامل معها؟  .19

 

 ال  نعم

 

 بالنفي، ماذا تقترح أن على اإلدارة أن تفعل بهذا الخصوص؟ إذا كان الجواب .20

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 الدعم .5

 هل تعرف ما هو الدعم النفسي واالجتماعي المتاح في عنب بلدي وكيف ومتى يمكنك الحصول عليه؟ .21

 

 ال  نعم 

 

 إلى أي مدى تعتقد أن إدارة عنب بلدي تقدم لك ما يكفي من الدعم النفسي واالجتماعي؟ .22

 

 )دعما  كامال ( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بدا ()ال تقدم ا 0

 

 إلى أي مدى يقوم زمالؤك في العمل بتقديم الدعم النفسي و اإلجتماعي لبعضهم البعض؟ .23

 

 )دعما  كامال ( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 )ال يقدمون ابدا ( 0

 

 هل تتلقى تقييمات لعملك وأدائك بشكل منتظم؟ .24

 اختر واحدة

 

 نعم: كيف؟
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 ال

. 10إلى  0شِعرك بالضغط النفسي في العمل. و ضع درجة ُمقابل كل واحدة منها بحيث تكون الدرجة من أذكر خمسة من األشياء التي تُ 

 = ضغط نفسي حاد جدا  10= ضغط نفسي قليل جدا  و 0حيث 

 مثال:

 كثرة الواجبات العملية المطلوبة مني قياسا  بالوقت الُمتاح .1

 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7----------8--------9--------10 

 طبيعة العالقات بيني و بين زمالئي في العمل .2

 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7----------8--------9--------10 

 و هكذا...

 

 إبدأ اآلن..

1______________________________________________ .___________ 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7----------8--------9--------10 

2_________________________________________________________ . 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7----------8--------9--------10 

3_________________________________________________________ . 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7----------8--------9--------10 

4_________________________________________________________ . 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7----------8--------9--------10 

5_________________________________________________________ . 

0--------1--------2--------3--------4--------5--------6--------7----------8--------9--------10 

 

 . مقياس اإلحتراق النفسي2

 عزيز/ةأخي/أختي ال

 تحية طيبة و بعد،

( فقرة تتعلق بشعورك نحو مهنتك. نرجو قراءة كل فقرة برويّة و عناية، وتقرير فيما إذا كان الشعور 22تحتوي هذه اإلستبانة على )

تي شعرت ( تحت عدد المرات ال0الذي تصفه الفقرة ينطبق عليك أم ال. فإذا لم يسبق أنك شعرت سابقا  بما تصفه الفقرة، فضع صفرا  )

 ( تحت شدة ذلك الشعور. 0فيها بالشعور الذي تصفه الفقرة، و صفرا  )



مرات(، و الثاني حول شدت ذلك  6هناك تقديرين نود منك تقديرهما. األول حول مدى تكرار الشعور )و يتراوح ما بين صفر إلى 

 درجات(.  7الشعور )و تتراوح ما بين صفر إلى 

 ستضعها:  فيما يلي دالالت األرقام التي

 تكرار شعورك بما تصفه الفقرة:

 6  5  4  3  2  1  صفر

 كل يوم يحدث مراتيحدث مرة يحدث مرات يحدث مرة يحدث مرات  لم يحدث

 قليلة في في االسبوع قليلة في الشهر  في الشهر قليلة في السنة  نهائيا  

  االسبوع   4الى  2)من   تقريبا   )أقل من مرة    

 (7- 5)من     مرات(   في الشهر(   

 شدة شعورك بما تصفه الفقرة:

 7  6  5  4  3  2  1  صفر

 شديد جدأ  شديد شديد نوعا  ما  متوسط  ضعيف  ضعيف ضعيف جدا    ال شيء

         نوعا  ما   وقلما يالحظ    

 شدة الشعور            الفقرة      تكرار حدوث الشعور

(0 - 6)                                (0 – 7) 

 --------                           . أشعر أنني ُمرهق إنفعاليا  من جّراء ممارسة هذه المهنة1   --------

 --------                            . أشعر أن طاقتي ُمستنفذة مع نهاية يوم العمل2   --------

 --------              أن علّي مواجهة يوم عمل جديد فإنني أشعر باإلنهاك. عندما أستيقض في الصباح و أتذكر 3   --------

 --------              . أستطيع أن أفهم بسهوله مشاعر ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين( نحو ما يجري حولهم4   --------

 --------              إلداريين(   كأنهم أشياء ال بشر. أشعر أنني أتعامل مع بعض ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: ل5   --------

 --------. إن التعامل مع ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين(  طوال يوم العمل يسبب لي اإلرهاق و التعب         6   --------

 --------               ن(. أتعامل بفعالية عالية مع مشكالت ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريي7   --------

 --------                . أشعر أنني أحترق نفسيا  من ممارستي لهذه المهنة8   --------

 ------    . أشعر أنني أؤثر إيجابيا  في حياة كثير من ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين(  من خالل ممارستي لهذه المهنة9   --------

 --------                أصبحُت أكثر قسوة   تجاه اآلخرين بعد إلتحاقي بهذه المهنة .10   --------

 --------               . أحس باإلنزعاج و القلق ألن هذه المهنة تزيد من قسوة عواطفي11   --------

 --------                     . أشعر بالحيوية و النشاط12   --------

 --------                             . أشعر باإلحباط من ممارستي لهذه المهنة  13   --------

 --------                   . أشعر أنني أعمل بهذه المهنة بإجهاٍد كبير14   --------

 --------شاكل              . أشعر أنني ال أهتم أو أكترث لما يحدث مع ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين( من م15   --------

 --------               . العمل مباشرة   مع ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين(   يضع علّي عبئا  ثقيال  16   --------

 --------              . أستطيع بسهوله أن أخلق جوا  نفسيا  مريحا  مع ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين(  17   --------

 --------               . أشعر بسعادةٍ و راحٍة بعد العمل مع ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين(   18   --------

 --------                  . لقد أنجزُت الكثير من األعمال القيِّمة في هذه المهنة19   --------



 --------                 الهاوية من ممارستي لهذه المهنة. أشعر و كأنني على حافـَّة 20   --------

 --------                . أتعامل بكل هدوء مع مشكالتي اإلنفعالية أثناء ممارستي لهذه المهنة21   --------

 --------هم            . أشعر أن ُمتلقـِّي الخدمة )موظفيني: لإلداريين( يلومونني على بعض المشكالت التي تواجه22   --------

 إلستعمال المؤسسه فقط

( =                      20، 16، 14، 13 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1اإلجهاد اإلنفعالي )    

(               =                   22، 15، 11، 10، 5تبلًّد المشاعر      )       

 ( =21، 19، 18، 17، 12، 9، 7، 4الشعور باإلنجاز   )

 

 شدة الشعور     تكرار الشعور               

 مرتفع متوسط منخفض   مرتفع متوسط منخفض  

 فما فوق 40 39 - 26 25 - 0   فما فوق 30 29 - 18 17 - 0 اإلجهاد اإلنفعالي

 فما فوق 15 14 - 7 6 - 0   فما فوق 12 11 - 6 5 - 0 تبلد المشاعر

 فما فوق 44 43 - 37 36 - 0   فما فوق 40 39 - 34 33 - 0 الشعور باإلنجاز

 

اق كلما ارتفعت الدرجات على بعدي اإلجهاد اإلنفعالي و تبلد المشاعر، و انخفضت على بعد الشعور باإلنجاز، كلما كان الفرد يعاني من إحتر

 نفسي

 

مل، و اإلستنزاف اإلنفعالي، و ال يتوقف اإلجهاد اإلنفعالي فقط هو الشعور باإلحباط، و انخفاض الدافعية، و العجز، انخفاض األ اإلجهاد اإلنفعالي:

 عند مشاعر اإلجهاد الجسدي 

  

كاإلرهاق، و الصداع، و الوهن. وهو خليط من المشاعر سابقة الذكر و التي تمثل حالة عامة لمشاعر الفرد على فترة زمنية غير 

 ف ضاغطه له/هاقصيره. و عادة من تنتج هذه الحالة عن مرور الفرد بموق

 

 هو اإلنسحاب النفسي من العالقات اإلنسانية و تطوير تجوه سلبي، ساخر، و قاسٍّ تجاه متلقي الخدمة و المهنة بشكل عام. تبلد المشاعر:

 

 هو السعور بالكفاءة، و الفعالية الذاتية، و اإلحساس بتحقيق منجزات الشعور باإلنجاز:

 

(C. Maslach et al, 1996) 

 تقييم رعاية الذات. أداة 3

وف تقوم هذه األداة تُقّدم نظرة  عامة إلستراتيجيات فعّالة لإلبقاء على رعاية الذات. بعد إنهاء تعبئة هذه األداه، إختر فقرة  من كل مجال س

 بمحاوالت جاّدة لتحسنها.

 قم بتقدير المجاالت التالية باستخدام التقديرات أدناه:

 = لم يخطر ببالي حتى أبدا   1

 = إطالقا   2

 

  

 
 



 = نادرا   3

 = أحيانا   4

 = عادة   5

 الرعاية الجسدية للذات .1

 آكل بشكل ُمنتظم )مثال : فطور، غداء، و عشاء(   -------

 آكل بشكل صحي   -------

 أقوم بتمارين رياضية   -------

 أحصل على رعاية صحية لغرض الوقاية   -------

 اجأحصل على رعاية صحية عندما أحت   -------

 آخذ وقت فرتغ لي عندما أحتاج   -------

 أحصل على التدليك )مساج(   -------

 أرقص، أسبح، أتمّشى، أركض، ألعب رياضات، أُغنِّي، أو أقوم ببعض النشاطات الجسمية األخرى أستمتع بها   -------

 أو لذاتي –مع شريك حياتي  –آخذ وقتا  )لدي الوقت( ألمارس الجنس    -------

 أحصل على نوٍم كافٍ    -------

 أرتدي مالبس تُعجبني   -------

 آخذ إجازات   -------

 أقوم برحالت تستغرق يوما /آخذ إجازات قصيرة   -------

 اصنع لنفسي وقتا  بمعزل عن التلفونات   -------

 أقوم بأشياء أخرى   -------

 الرعاية النفسية للذات .2

 ذاتي أُفِرد وقتا  اراجع فيه   -------

 لدي معالجاتي النفسية الخاصة بي   -------

 أكتب في مجلة   -------

 أقرأ أدبيات في مجاالت ال تعود للعمل   -------

 أقوم بشيء أنا لست خبيرا  به و/او من مسؤليتي   -------

 أُقلِّل الضغط في حياتي   -------

 أجعل اآلخرين يعرفون عن خصائصي المختلفة   -------

 استمع إلى أفكاري، الى أحكامي، الى معتقداتي، إلى توجهاتي، و إلى مشاعري و  –أاَلحظ خبرتي الداخلية    -------

 انفعاالتي   

أخرط ذكائي/عقليتي فيؤ مجال جديد، مثال : اذهب  الى متحف فنون، اذهب الى معرض تاريخ، اذهب الى حدٍث رياضي،    -------

 ض مسرحيةاذهب إلى مزاد، اذهب الى عرو

 أسمح لنفسي اإلستقبال من اآلخرين و األخذ منهم   -------

 أكون فضوليا     -------

 أقول "ال" للمسؤواليات اإلضافية أحيانا     -------



 أقوم بأشياء أخرى   -------

 الرعاية العاطفية/اإلنفعالية للذات .3

 أُمضي وقتا  مع آخرين أستمتع بصحبتهم   -------

 ى على تواصل مع أُناس مهمين في حياتيأبق   -------

ز نفسي )أُكافيء نفسي(   -------  أُعطي نفسي تطمينات و توكيدات و أُعّزِ

 أُحب نفسي   -------

لة   -------  أُعيد قراءة كتٍب ُمفضلة، أُعيد مشاهدة أفالٍم ُمفضَّ

د/لدي نشاطات ُمريحة، أشياء مريحة، أثناس ُمريحين، عال   -------  قات ُمريحة، أماكن ُمريحة و ألجأ إليها/إليهم أُحّدِ

 أُعطي نفسي المجال للبكاء   -------

 أجد أشياء تجعلني أضحك   -------

 أُعبِّر عن سخطي في موقف اجتماعي، أو في رسائل، أو في مسيرات، أو في مظاهرات   -------

 ألعب مع أوالد   -------

 أقوم بأشياء أخرى   -------

 الروحية للذاتالرعاية  .4

 أُفِرد وقتا  للمراجعات   -------

 أمضي وقتا  مع الطبيعة   -------

 أجد عالقة روحية أو ُمجتمع روحي   -------

 ُمنفتِح على اإللهام   -------

ر تفاؤلي و أملي   -------  أُقّدِ

 أعي الجوانب غير المادية في الحياة   -------

 ون غير المسؤول أو غير الخبيرأُحاول أحياناُ أن أك   -------

 ُمنفتح على عدم المعرفة   -------

د ما هو ذا معنى بالنسبة لي و أاُلحظ مكانه في حياتي   -------  أُحّدِ

ل   -------  أقوم بالتأمَّ

 أُصلِّي   -------

 أُغني   -------

 أقضي وقتا  مع األطفال   -------

هبة   -------  أختبر الرَّ

 سِهم في قضايا أُؤمن بهاأُ    -------

 أقرأ قراءات ُملِهمة )أسمع حيث ُملِهم، أسمع موسيقى ُملِهمة..الخ(   -------

 أقوم بأشياء أخرى   -------

 رعاية الذات المهنية أو في مكان العمل .5

 آخذ استراحة خالل العمل )استراحة غداء مثال (   -------

 ء العملآخذ وقتا  للتَّحدَّث مع ُزمال   -------



 أصنع وقتا  هادئا  بهمف إنهاء مهماتي   -------

زة   ------- د مشاريع أو مهمات ُمثيرة أو ُمعّزِ  أُحّدِ

 أضع حدودا  مع ُمراجعيني أو زمالئي في العمل   -------

 أُوازن عبء الحاالت بحيث ال يكون هناك يوم، أو جزء من اليوم مضغوط جدا  جدا     -------

 رتب مكان عملي بما يجعله ُمريحا  أُ    -------

 أحصل على إشراِف أو استشارات بشكل ُمنتظم   -------

 أُفاوض لحاجاتي )أو مصالحي، أو زيادة في األجر(   -------

 لدي مجموعة رفاق داعمة   -------

ر مجال إهتمام من غير مجاالت الصدمات أو المجاالت الصادمة   -------  أُّطّوِ

 وم بأشياء أخرىأق   -------

Saakvitne et al (Norton, 1996) 

 

 

 إستجاباتي الشخصية للضغط النفسي

 األعراض الجسدية

 إرتعاشات، و /أو رجفات في اليدين     تسارع في دقات القلب؛ تذبذب في دقات القلب   

  

ُصداع أو شد في العضالت )في الرقبة، الكتفين، و/أو 

 عضالت الوجه

 

 إسهال، إمساك آالم في المعدة، 

 إرهاق ُمزمن   ضيق في الصدر؛ حموضة في الصدر، آالم في الصدر 

 مشكالت في النوم، صعوبة في الخلود إلى النوم أو في اليقاء نائما     ضيق في التنفس 

 النوم كثيرا ، عدم القدرة على القيام بالمهمام اليومية بعد اإلستيقاض   الشعور بالدوار أو الدوخة 

 نزالت برد ُمستمرة   األسنان على بعضها البعض ضغط 

  بقع أو حبوب حمراء على الجلد 

 

 األعراض المعرفية )العقلية(

 يسيطر عليك التفكير بنفس األشياء بشكل متكرر    صعوبة في التركيز  

 صعوبة في صنع القرارات   النسيان، و / أو نسيان المواعيد  

 تضييع أشياء تحتاجها ألداء عملك   على أمرهالشعور أنك مغمور أو مغلوب  

 

 األعراض اإلنفعالية أو العاطفية

 شعور غير واضح بالخوف و القلق    سرعة الثوران  

 الشعور أنك معزول أو منبوذ أو ُمهمل   الشعور أنك ال تستطيع تحمل ما هو أكثر و لو حتى بشيء بسيط  



 نوبات مزاجية سريعة   الشعور بالكئابة 

 

الشعور كما لو أنك في مصيدة ال تستطيع الخروج منها و محدود 

 القدرة

 

 الشعور أنك فارغ ٌ مشاعريا   

 الشعور أنك غضبان و لكن دون وجود سبب ُمحدد   تفقد إحساسك بالفـُـكاهة 

 

 األعراض التي تتعلق بالعالقات مع اآلخرين

 الرغبة في اإلسحاب من اآلخرين؛ التردد في اإلشتراك بنشاطات جماعية    فاق في العملإزدياد الُمجادالت مع األصدقاء أو األسرة أو الر  

  
 الُمبالغة في ردود الفعل لفشل اآلخرين

 

 

 فقدان أو نقص القدرة على الُمبادرة أو ُمتابعة أو تتبّـُع 

 التي يقوم بها أعضاء آخرون في فريق العمل  األجزاء من المهمات

 

نفسي عند اآلخرين الُمقّربين منك وجود أعراض ضغط 

 )األسرة و العمل(

 

 الشعور بنمو عدم الكفاءة 

 

إزدياد الُمشاحنات و النزاعات في األسرة أو/و في الفريق في 

 العمل

 

 إستخدام أفراد آخرين ككبش فداء 

 

 األعراض السلوكية

 العملالتأخر عن أو الغياب عن     ممارسة سلوكات خطرة، البحث عن اإلثارة  

 تجاُهل اإلعتناء بنفسك )مثال : أن ال تحلق ذقنك، أو أن ال تضعي مكياج..(   تناول الكثير من الكحول أو المخدرات  

 تجد نفسك أكثر عرضة لإلصابة بالحوادث )أو األحداث غير المرغوبة(   إستخدام األدوية الموصوفه لغير ما ُوصفت له 

 تتجاهل قواعد السالمة   و بشكل متهورقيادة السيارة بشكل غير مسؤول أ 

  القيام بممارسات جنسية غير محسوبة أو غير ُمحببة 

 

 آليات اإلسترخاء إلدارة الضغط النفسي

 التنفس العميق .1

وال نقوم  يكون تنفسنا في الحاالت و المواقف العادية تنفسا  سطحيا  منتظما  دون تغيرفي نمط التنفس.أي نتنفس من الجزء العلوي للّرئتين

بسحب الكمية الكافية من الهواء للداخل وذلك ألن الجسم ال يحتاج الى أكسجين أكثر مما يستهلكه من خالل التنفس السطحي. إال أنه في 

حالة الضغط، يدخل الجسم في حالة االستجابة للضغط. وتبدأ عالمات وأعراض الضغط باالزدياد مّما يؤدي الى توتر العضالت وحاجتها 

مزيد من األكسجين. يعمل التنفس العميق على إدخال المزيد من االكسجين الى الرئتين مما يزيد من نسبة األكسجين في مجرى الدم الى 

وبالتالي يصبح مجرى الدم أكثر دفئا . ويصل الدم الدافئ الى العضالت المتوترة ويعمل على ترخيتها. يساعد الدم الدافئ على ترخية 

لجهاز العصبي الباراسيمبثاوي، حيث يساعد تحفيزه على تقليل االستجابة للضغط وبالتالي استرخاؤنا وإعطاؤنا ذهنا  العضالت مما يحفز ا

صافيا  وشعورا  داخليا  متوازنا . يساعد التنفس العميق على تقليل الضغط واسترخاء الجسم والعقل وتحقيق نوم أفضل. إن التنفس العميق 

لتنفس السطحي او الضحل اضطرابا في مستويات األكسجين وثاني أكسيد الكربون عندما نكون تحت الضغط يُسبب امهم لصحتك العامة. 



النفسي، مّما يؤدي الى ارتفاع في نبضات القلب، وُدوار، وتوترعضلي، وأحاسيس جسدية أخرى. وبالتالي ال يتم توفّر األكسجين الكافي 

 تُسهم في حدوث القلق ونوبات الذعر.  في الدم مما قد يشير الى حالة استجابة للضغط 

عندما تقوم بالتنفس العميق اوالتنفس من البطن، تكون أنفاسك عميقة. إن الحجاب الحاجز هو أكثر عضلة فعالة في عملية التنفس، فهي 

ريغ رئتيك من الهواء عضلة كبيرة وُمقبّبة وتقع تحت الرئتين. تساعد عضالت المعدة لديك في تحريك الحجاب الحاجز والقدرة على تف

 الُمستهلك المشبع بثاني اوكسيد الكربون و نسبة االوكسجين فيه قليلة.

 

 الهدف من التنفس العميق:

 يهدف التنفس العميق الى مساعدتك في استخدام الحجاب الحاجز بالشكل الصحيح أثناء التنفس لتحقيق ما يلي:

 المتوترة اإلسترخاء و اراحة العضالت المشدودة وأعضاء الجسم .1

 تدعيم الدم باالوكسجين الالزم .2

 تهدءة الجهاز العصبي السيمبثاوي و تنشيط الجهاز العصبي الباراسيمبثاوي .3

 الشعور باإلسترخاء و الهدوء .4

 

 الزمان و المكان

مرات في اليوم  3مرين بإمكانك القيام بهذا التمرين في أي وقت، وبإمكانك القيام به وأنت واقف، جالس أو مستلقي. يُنصح بإجراء هذا الت

 بهذا الشكل:

 تقريبا عند الظهيرة المرة االولى:

فورا  بعد االنتهاء من يومك في العمل، إما في مكان العمل قبل مغادرتك، أو بعد الوصول الى سيارتك. في الحالة الثانية، قم  المرة الثانية:

 بتهوية السيارة، اركب، قم بالتمرين ثّم شغّل وانطلق.

 وقت النوم، وأنت مغلٌق عينيك ومستلقي في السرير. ثالثة:المرة ال

 بإمكانك أيضا أن تقوم بهذا التمرين مباشرة بعد موقف ضاغط لمساعدتك على االسترخاء والتحكم بالضغط.

 الكيفي ة:

 يُمكن القيام به بشكل فردي أو جماعي، بالشكل التالي:

 لي:يُمكن القيام به بشكل فردي أو جماعي، بالشكل التا

استلق على ظهرك على سطحٍ مستٍو مع ثني ُركبتيك ورأسك مسنود. بإمكانك وضع وسادة تحت ركبتيك إلسناد رجليك. ضع راحة  .1

 يدك على أعلى صدرك واليد األخرى تحت قفصك الصدري. سوف يسمح لك هذا بالشعور بحركة حجابك الحاجز عند التنفّس.

 

 

 

 لشعور بحركة بطنك على يدك، تبقى يدك التي على صدرك كما هي. قم بالتنفس ببطء من خالل أنفك لحين ا .2

 



 

 

 قلّص عضالت معدتك للداخل أثناء زفيرك وشفتيك مضمومتين. حاول تثبيت يدك المتموضعة على صدرك قدر اإلمكان. .3

 

 

 

ى ظهرك كما هو موضح في الصورة عندما تتعلّم التنفس العميق ألول مرة، قد يكون من األسهل لك أن تتّبع التعليمات وأنت مستلق عل

 األولى. 

 

 بإمكانك مع الممارسة أن تجّرب هذه التقنية وأنت جالس على الكرسي بالشكل التالي:

 اجلس بوضعية مريحة وركبتاك مثنيّتان، مع إرخاء الرأس والرقبة. .1

ركة حجابك الحاجز ضع إحدى يديك على أعلى صدرك واألخرى أسفل قفصك الصدري. سوف يسمح لك ذلك باإلحساس بح .2

 أثناء التنفس.

 اشهق ببطء عبر أنفك بحيث تحس بحركة بطنك من خالل يدك. حاول تثبيت يدك المتموضعة على الصدر قدر اإلمكان .3

 قلّص عضالت معدتك للداخل أثناء زفيرك وشفتيك مضمومتين. حاول تثبيت يدك المتموضعة على الصدر قدر اإلمكان .4

م مجهود إضافي لتحريك الحجاب الحاجز بالشكل الصحيح. بداية ، قد تشعر بالتعب أثناء أداء التمرين، ولكن : قد تالحظ انه يستلزمالحظة

 يجب االستمرار، إذ سوف يصبح التنفس العميق أسهل وأكثر تلقائية مع الممارسة.

(Davis et al., 2019) 

 



 

 الت خيُل الُمقاد .2

 تقنية سائدة لعدة أسباب: التّخيُّل الُمقاد هو تقنية إلدارة الضغط، وهو

 يستطيع إرخاء جسمك بسرعة وبالتالي ذهنك، ممتع، وسهل التعلّم  .1

يساعدك على التخلص من الضغط في دقائق معدودة ويمكن أيضا أن يكون إستراتيجية مفيدة للحفاظ على الَمنَعة تجاه الضغط   .2

 في األوقات الصعبة. 

 الزمان والمكان:

لُمقاد بشكل فردي في أماكن هادئة بوجود ضوء خافت. وينصح بممارسته مرة في اليوم عندما تذهب للفراش يُفّضل ممارسة التّخيُّل ا

 وتستلقي على ظهرك. بعد أداء التنفس العميق الموّضح أعاله، أبقي عينيك مغلقتين وابدأ فورا  بالتّخيُّل الُمقاد.   

 لمرور بوضع ضاغط لمساعدتك على االسترخاء وإدارة الضغط.بإمكانك أيضا  استخدام التّخيُّل الُمقاد مباشرة بعد ا

 الكيفية:

 أدناه، إرشادات عاّمة لمساعدتك على فهم التّخيُّل الُمقاد وكيفية ممارسته لوحدك:

 

 لوحدك؟ ها هي الطريقة لممارسة التّخيُّل الُمقاد

 مريحة. بوضعية اجلس .1

وضع االستلقاء يجعلك تنام، فقم بوضع رجل على رجل أو اضطجع على  اجلس بوضعية مريحة، كوضعية التنفس العميق. إذا كان

 كرسي مريح. حاول أن تُموضع نفسك بطريقة مريحة تساعدك على التركيز.

 بطنك. من تنفس .2



لص وهذا يعني أن تسمح لبطنك بالتق"التنفس بسالم وإخراج الضغط من خالل الزفير". بعينين مغلقتين، تنفّس بعمق ورّكز تفكيرك على 

 والتمّدد أثناء التنفس.

. بشكل مشاهدته وتخي ل مشهدا اختر .3  َجِلي 

فَوَر وصولك الى مرحلة االسترخاء، إبدا بتخيّل نفسك في جٍو مليٍء بالهدوء واالسترخاء. بالنسبة للبعض، قد يعني هذا أن تطفو على 

عزف الموسيقى الهادئة في األرجاء. بالنسبة للبعض اآلخر، مياه منعشة وصافية في جزيرة استوائية حيث يتناول الناسهناك المرطبات وتُ 

قد يعني هذا الجلوس بقرب الموقد في مقصورة منعزلة في الغابات الُمثلجة، مع شرب كوب من الكاكاو وقراءة كتاب ممتع، مع ارتداء 

 مالبس دافئة ومريحة. 

 راء وهكذا.حاول أن تختار أماكن طبيعية تحبها، مثل: الجبال أو البحر أو الصح .4

 

 للمشهد. الحس ية بالتفاصيل نفسك غمرأ .5

أثناء تخيّلك للمشهد، حاول أن تُعمل جميع حواسك. كيف يبدو المشهد؟ ما هو الشعور؟ ما هي الروائح التي تشّمها؟ هل تستطيع سماع 

تذّوقه. إن االنتباه الى هذه التفاصيل زقزقة العصافير، صوت الشاّلل، أو صوت الشجر مع النسيم؟اجعل المشهد حقيقيا لدرجة أنك تستطيع 

 في حياتك اليوميّة يساعد على زيادة الوعي التام لديك مّما يجلب فوائد كبيرة إلدارة الضغط.

 استرخ. .6

ابق هنا بقدر ما ترغب. استمتع "بما حولك" واسمح لنفسك بأن تبتعد عّما يسبب لك الضغط. عندما تصبح مستعّدا للعودة الى الواقع، إبدا 

إلطالة تدريجيا  باستذكارالواقع.افتح عينيك اوال  وال تقم بأي حركات مفاجئة. افتح عينيك ولكن أبقى ثابتا  ومسترخيا . ثم قم ببعض تمارين ا

 لجسدك قليال ثم انهض ببطء. ثم امشي قليال وُعد الى عملك أو حياتك اليوميّة.

)Davis et al., 2019( 

 االسترخاء العضلي التدريجي .3

 

السترخاء العضلي التدريجي عبارة عن تقنية استرخاء عميقة وفعّالة وتستخدم إلدارة الضغط، اإلرهاق، أعراض االحتراق النفسي، التعب ا

 وتّر.واأللم، وتستند التقنية الى الممارسة البسيطة للشّد أو التقلّص لكل مجموعة عضلية على ِحدة، يتبعها مرحلة استرخاء مع تخلٍّص من الت

 مان والمكان:الز

 يُفّضل ممارسة هذه التقنية بشكل فردي في أماكن هادئة وذات ضوء خافت مرتين الى ثالث مّرات في االسبوع.

 يُمكن أيضا  ممارستها مباشرة بعد المرور بموقف ضاغط لمساعدتك على االسترخاء وادارة الضغط.

 

 

 الكيفية:

 

 



رخاء العضلي التدريجي في ثالثينيات القرن الماضي، وهي تقنية تستند إلى مبدأ أن كان إدموند جاكوبسون هو أّول من شرح طريقة االست

 الهدوء الذهني نتيجة طبيعية لالسترخاء الجسدي. 

 اجلس بوضعيّة مريحة مع ترخية المالبس الضيقة وغيرها )على سبيل المثال: الحزام، النظارات، ساعة اليد، الحذاء( .1

 أغلق عينيك .2

 ين مع توجيه تركيزك الذهني على جسدك محاوال  استشعار ثِقَل وزنك ودفء جسدك.قم بأخذ نفسين عميق .3

ثواٍن، ثم أرخها والحظ الفرق بين حالتي الشد واإلرخاء. قم بهذه  7قم بضّم يدك اليمنى على شكل قبضة قدراإلمكان لمدة  .4

 الحركة مرة أخرى.

 أعد الكّرة مّرتين لليد اليسرى  .5

مع إطالة األصابع قدراإلمكان، ثم قم بثني راحتي يديك للخلف باتّجاه السقف.قم بثنيهم قدر اإلمكان اآلن قم ببسط راحتي يديك  .6

 ثواني ثم أرخهم سويا  مّرة واحدة حتى يذهب أثر الشد. قم بعمل هذه الحركة مرة أخرى. 7لمدة 

ثواٍن ثم أرخهم بنفس الوقت لمدة  7بثنيهم لمدة اآلن، ابسط كلتا ذراعيك وقم بثنيهم من جهة الكوع إلى الخلف باتّجاه الرقبة، قم  .7

 ثواٍن. قم بعمل هذه الحركة مرة أخرى. 10

ثواٍن، ثم أرخهم. قم بذلك مّرة  7االن، مع االستمرار بإغالق عينيك، قلّص عضالت جبينك )مقّدمة الوجه( قدر اإلمكان لمدة  .8

 أخرى.

ثواٍن ثم أرخهم مع بقاء العينين مغلقتين.  قم بذلك لكلتا  7لمدة اآلن أغلق عينيك بشّدة، قلّص عضالت جفنيك قدر اإلمكان  .9

 ثواٍن. 10العينين مّرتين ثم أرخهم لمدة 

 ثواٍن. قم بذلك مّرتين. 10ثواٍن ثم أرخهم لمدة  7اآلن ُضّم شفتيك بشّدة قدر اإلمكان لمدة  .10

 ثواٍن ثّم أعد الكرة. 10بيعي لمدة ثواٍن قبل الزفير، ثم تنفّس بشكل ط 7اآلن خذ نفسا  عميقا  واحبسه لمدة  .11

اآلن قّوس ظهرك بحيث يبرز صدرك باتّجاه السقف. طبعا  ال تؤدي هذا الجزء إذا كان لديك إصابة في الظهر أو قمت بعملية  .12

ثواٍن ثم أرخ  7جراحية لها، وإنما أبق عينيك مغلقتين وتخيّل قيامك بهذه الحركة. أو قم بتقويس ظهرك ببطء واثبت لمدة 

 ثواٍن ثم أعد الكّرة مرة أخرى. 10ظهرك. ابق مسترخيا  لمدة 

ثوان ثم  10ثوان ثم أرخهم لمدة  7اآلن قم بشد عضالت معدتك وكأّن أحدهم على وشك لكمك في بطنك، ابق ثابتا  هكذا لمدة  .13

 أعد الكّرة.

 ر العملية.ثواٍن ثم كرّ  10ثواٍن ثم أرخهم لمدة  7اآلن قلّص وشد عضالت حوضك وابق هكذا لمدة  .14

ثواٍن ثم أرخي  7اآلن قم بإطالة رجليك مع رفع أكعاب رجليك قليال عن األرض مع شّد عضالت األفخاذ. ابق على ذلك لمدة  .15

 ثوان ثم أعد الكّرة. 10رجليك لمدة 

 ثواٍن ثم أعد الكّرة. 10ثوان ثم أرخهم لمدة  7اآلن قم بثني كلتا قدميك قدر اإلمكان باتجاه السقف لمدة  .16

آلن، مع االستمرار بإغالق عينيك، قم بالتركيزعلى حالة االسترخاء الجسدية لديك وكيف أنك تشعر بالثِقل والدفء. استمر في ا .17

ثوان قبل القيام ببعض  10هذه الحالة لمدة دقيقتين ثم افتح عينيك ببطء. ال تتحّرك بسرعة، فقط استلق وعيناك مفتوحتان لمدة 

 ء، بعد ذلك ُعد لممارسة حياتك الطبيعية. تمارين اإلطالة والتحرك ببط

(Davis et al., 2019 ) 

 

 



 

 مهارات التواصل .4

إن التواصل عنصررئيسي في رعاية الذات ورعاية الموظفين. إن أسلوب التواصل المستخدم إّما يُعّزز العالقات الشخصية الّسلسة 

 العمل ويجعلها أكثر ضغطا  وأقّل إنتاجية.   والداعمة ويُسهم في وجود بيئة عمل أقّل ضغطا ، أو يُعقّد بيئة

 

 الزمان والمكان:

يُنصح بممارسة مهارات التواصل في جميع العالقات الشخصية وفي كافة األماكن. إال أنه يُنصح بممارستها خّصيصا  في أماكن العمل. 

واصل فيها، كالتواصل التوكيدي مع الزوجة أو ومع ذلك، فقد يكون هناك أماكن وأوضاع ال يُتوقّع أن تتم ممارسة بعض مهارات الت

 الوالد.

 الكيفي ة:

 

 يجب أن يكون التواصل فعّاال . أدناه، العناصر الرئيسة للتواصل الفعّال:

 

 االنتباه: لكي تكون منتبها ، عليك أن تُرّكز على األمور التالية: .1

 أ. أنظر مباشرة الى الشخص عندما يتكلم معك.

 ال تسمح لألفكار الخارجية بتشتيتك.ب. رّكز فيما يُقال و

 ج. ال تنشغل باإلعداد لإلجابة على ما يُقال إليك أثناء استماعك.

 د. "استمع" الى لغة جسد المتحّدث.

 

اإلصغاء: لن يُميّز المتحدث إذا كنت تستمع إليه أم ال حتى لو كنت تنظر إليه مباشرة، ما لم تُعِط إشارات على ذلك. إّن اإلصغاء ليس  .2

جّرد سماع ما يُقاُل لك، وإنما التّمعُّن والتفكير به. أدناه، بعض عالمات اإلصغاء التي يجب أن تستخدمها إلظهار أنك تُصغي إلى ما م

 يُقال: 

 

 أ. أومئ برأسك بين الفَينَة واألخرى.

 ب. ابتسم واستخدم تعابير وجه مختلفة

 ج. انتبه الى حركاتك وطريقة جلوسك

 

 



من المهم جدا  إعطاء تغذية راجعة عند التواصل مع اآلخرين. أدناه، بعض النقاط المهمة الواجب تذّكرها عند  إعطاء تغذية راجعة: .3

 إعطاء تغذية راجعة:

 

 أ. من الضروري أن تعرف أن دورك كمستمع هو أن تفهم ما يتحدث عنه الشخص.

لمثال: "فإذا  ما تقوله هو أّن....."، أو " ما ب. تجاوب مع ما يقوله الشخص من خالل إعادة صياغة ما يُقال. على سبيل ا

 فهمته من هذا هو أّن......". الخ.

 ج. قم بتلخيص النقاط الرئيسة التي قيلت بين الفَينة واألخرى.

 

لن  تجنّب إصدار األحكام: يُؤثّر إصدار األحكام على مشاعر وأفكار وسلوكيات اآلخرين تأثيرا  سلبيا  وجذريا  على تواصلك معهم. إذ .4

 يشعروا باالرتياح بعدها للتعبير عن مشاعرهم معك. ادناه، بعض النصائح التي سوف تساعدك في هذا الشأن:

 

 أ. ال تطرح أسئلتك قبل أن يوضح المتحدث نقطته.

 ب. ال تقاطع المتحدث بعبارات تخالف ما يقوله. 

 ج. ال تنحاز أو تأخذ جانبا  معينا  من الحديث

 

 التجاوب السليم لما يقوله المتحدث ضروري لتحقيق التواصل الجيد والسليم. أدناه، بعض النصائح للتجاوب تجاوب بشكل مناسب: إنّ  .5

 السليم:

 

 أ. عليك أن تدرك أّن اإلصغاء الفعّال هو شكل من أشكال االحترام والتفّهم.

 ب. كن صادقا ، منفتحا  وأصيالَ في تجاوبك.

 ج. عبّر عن رأيك بطريقٍة محترمة.

 ِمل المتحّدث بالطريقة التي يُحب أن يتم التعامل معه بها.د. عا

 

تعاَطف: إّن التعاطَف طريقة تواصل تعكس قدرتك على رؤية وتلّمس األمور والمشاعر بالطريقة التي يراها ويشعر بها المتحدث.  .6

 وهذا يتطلب تفّهما  من ناحيتك. أنظر إلى ما وراء الكلمات.  

 

ى من الصدق، يأتي صدقك واحترامك من القلب لكسب ثقة المتحّدث، وهذا معناه أنك تفعل ما تقول كن أصيال : وهذا أعلى مستو .7

 وتقول ما تفعل.

 

كن كتوما : وهذا معناه أنك يجب أال تبوح بما قاله لك المتحدث، حتى لو كنت تعتقد أنه يجب إخبار شخص أو طرف ثالث. يجوز هذا  .8

  فقط إذا سمح لك المتحدث بالقيام بذلك.

 

 هنالك أخالقيات للتواصل الجيّد والصّحي: .9

 



 أ. يجب أال تؤذي المتحّدث

 ب. يجب أن تكون جديرا  بالثقة

 ج. يجب أال تستغّل ما قاله لك المتحّدث

 احترم حّق المتحّدث باتخاذ القرار الذي يناسبهد. 

 هـ. ال تبالغ في إعطاء نفسك وتقديرك لذاتك أكثر مّما يستحقّان

  لحيازاتك/تفضيالتك الشخصيّةو. كُن ُمدركا  

 التواصل التوكيدي

 هناك ثالثة أنواع من التواصل:

 التواصل السلبي، ويتّصف بما يلي: .1

 قبول أن يتم التواصل معك بطريقة ُمهينة. -أ

 الشعور بأنك ال تملك حقوقا . -ب

 يُشِعرك بأن قيمتك قليلة -ت

 الشعور بأنّه يتم لومك -ث

 يتم التواصل معك بهذه الطريقة. عدم التعبير عن مشاعرك الحقيقية عندما -ج

 الشعور بالكبت -ح

 الشعور بأنّك شخص فاشل وأن المتحّدث شخص ناجح -خ

 الشعور بأنّه يتم التحّكم بك -د

 إذا كانت النقاط أعاله تنطبق عليك في عملية التواصل، فأنت ُمتواصٌل سلبي وهذا ليست طريقة تواصل صحية.

 التواصل العنيف، ويتّصف بما يلي: .2

 ع اآلخرين وكأنهم ال يملكون حقوقا .التواصل م -أ

 عدم احترام اآلخرين عند التواصل معهم -ب

 التقليل من قيمة اآلخرين أثناء التواصل معهم -ت

 لوم اآلخرين عند التحّدث معهم -ث

 التعبير عن مشاعرك السلبية تجاه من تتحدث معهم -ج

 المبالغة في التعبير عن جميع مشاعرك -ح

 راض أنّك تستحق الفوزأن تبالغ في مستوى تنافسيتك مع افت -خ

 التحّكم باآلخرين أثناء التكلّم معهم -د

 إذا كانت النقاط أعاله تنطبق عليك، فأنت متواصل عنيف وهذه ليست طريقة تواصل سليمة.



إن أسلوب التواصاللتوكيدي أسلوب فعّال، إاّل أنه يجب أن تدرك أن هذا األسلوب ليس نمط حياة وال يُجدي نفعا  مع جميع  .3

 زوجتك(. وهو أيضا  ليس فعّاال  في كافّة األوقات. أدناه، \)مثل األصدقاء، العائلة، زوجكاألشخاص 

 

 خصائص التواصل التأكيدي:  

 .عند التكلّم مع شخص ما، تذّكر أن كالكما لديه حقوق 

 .تمتّع بحّس المسؤوليّة عند تكلّمك مع االخرين 

 م باحترامعبّر عن مشاعرك واستمع الى تعبير اآلخرين عن مشاعره 

  ُكن مدركا  لحقيقة أّن ال أحد يرغب بأن يشعر بأنّه فاشل، وإنّما يرغب بالتواصل مع االخر حتى يشعر كٌل منهما بأنّه

 ُمميّز.

 ُكن منفتحا  على اآلخرين 

 احترم نفسك واآلخرين عند التّكلّم معهم 

 ُكن مدركا  أن التواصل التوكيدي مبنٌي على التوازن 

 وحقوقك ورغباتك وُكن بنفس الوقت ُمستمعا  جيّداَ الحتياجات اآلخرين وحقوقهم ورغباتهم. عبّر عن احتياجاتك 

   ُكن واضحا ، عادال  وُمتعاطفا 

  كُن مدركا  أنّه لديك خيار ورأي وأنك تستطيع التعبير عنهما،  -قُل:" ال أعلم" عندما ال تعلم و "ال" عند شعورك بذلك

نها، وأّن لك الحّق بأن تَعِدل عن رأيك وكيف ترغب بقضاء وقت فراغك وأنك وأنّك تتّخذ قرارات وأنك مسؤول ع

 ترتكب األخطاء أحيانا .  

 هناك ُمعيقات للتواصل الجي د. أدناه، بعض ُمعيقات التواصل الجي د والتي تضعك في خطر التواصل غير السليم في مجتمعك:

 أن تستبق النتائج .1

 لمتحدثأن تشتّت أفكارك وذهنك عّما يقوله ا .2

 أن تقوم بتجاهل ما تعتقد أنّه غير مهم في كالم المتحدث .3

 أن تقوم بتطوير تجاوب غير ناضج لكالم المتحدث قبل أن يُكمل نقطته .4

 أن تُجادل .5

 أن تخشى من أن تخالف رأي المتحدث .6

 أال تشعر بأنك على ما يرام عندما ترغب بالتعبير عن مشاعرك  .7

 ما يقوله المتحدث أنّك ال تملك المعلومات الكافية حول .8

 أال تنتبه إلى لغة جسدك وتعابير وجهك .9

  ول قدر المستطاع أن تتوقف عن ذلكإذا وجدت نفسك تقوم بواحدة أو أكثر من النقاط أعاله عند االستماع أو التكلم مع االخرين، حا

(Sullivan, 2016) 



 

 Attitude Changeتغيير التوجه  .5

 

شخاص مع األحداث واألفراد من حولهم تتأثّر بشكل كبير في طريقة نظرتهم لألمور وليس األفراد أظهرت الدراسات أّن طريقة تفاعل األ

أو األحداث نفسها فقط.  إذا كان لديك نظرة سلبية لألمور، فمن الُمرجح أن تؤثّر سلبا  على محيطك. بإمكانك أن تتخلص من هذه النظرة 

 يادة النظرة اإليجابية لديك.السلبية وتبعاتها من خالل اتخاذ خطوات فاعلة لز

 

 

أظهرت الدراسات ان األشخاص الذين لديهم نظرة إيجابية للحياة أقل عُرضة لإلصابة باألمراض مقارنة بمن لديهم توّجه سلبي. كما أنهم 

ى عكس يشفون من األمراض بشكل أسرع ولديهم مستويات ضغط أقل ومستوى تعرضهم لإلصابة بالقلق واالكتئاب أيضا  أقل. عل

عة األشخاص الذين لديهم نظرة سلبية للحياة، إذ أنهم ال يشعرون بالسعادة، أقل قبوال  اجتماعيا ، أكثر ُعرضة لألمراض والمستويات المرتف

 ( لذا، فإن التوّجه عنصر أساسي في رعاية الذات.Carrosicia,1992من القلق والضغط واالكتئاب )

 

 االصابة بأمراض أقل، يُسّرع الشفاء، يقلل الضغط واالكتئاب والقلق، ويُحّسن اإلنتاجية والعافية. إن تغيير النظرة السلبية يؤدي الى 

 الكيفي ة:

أدناه، بعض الّتقنيات التي يمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدامها للمحافظة على التوجه اإليجابي وبالتالي الحفاظ على الذهنية 

 الضرورية لتقديم الرعاية الصحية:

 

تعمل السلبية أو تُسهم في تأجيج المشاعر التي تحتاج إلدارة، مثل الغضب واالكتئاب والقلق. تساعد الممارسات تخل ص من السلبية:  .1

 التالية مقدمي الرعاية الصحيّة على التخلص من السلبية.

2.  

  .السبب أن رئيسك يكرهك في  ، إذا لم يتم ترقيتك في العمل، فليسعلى سبيل المثالُكن مسؤوال  عن أفكارك وتصّرفاتك

العمل، ولكن على األرجح أن السبب هو أداؤك الوظيفي. فبدال  من القاء الّلوم على رئيسك، اذهب وتكلم معه عن كيفية 

 تحسين أدائك في العمل لتحصل على ترقيتك، ثم اتّبع نصائحه في ذلك.  



 ورقة قائمة بأكبر سلبياتك )تكفي كتابة أول خمس  ضع قائمة باألمور السلبية في حياتك وباشر بتغييرها. أكتب على

سلبيات(، اقرأ القائمة وضع إشارة على السلبيات التي يمكنك أن تغيرها. ضع خطة لتغيير السلبيات قدر اإلمكان. ثم احرق 

 الورقة التي كتبت عليها القائمة )حرقها يرمز الى التخلص من سلبياتك(.

 ال يوجد شيء كامل، وأّن التحّديات هي ما يصنع الشخصية، فتقبُّل النقص يساعدك في  تخلّص من التوقّعات. تَقبّل بأنّه

 التركيز على الجوانب اإليجابية في أي شخص أو وضع.

  سامح نفسك واآلخرين. تُزيل المسامحة التّوّجهات السلبية وتسمح بوجود اإليجابية في حياتنا. كما أنّها تعمل على تقليل

 دوء والسالم الداخلي في حياتك.الضغط وتزيد من اله

   قلّل أو تخلّص من األشخاص الّسلبيين في حياتك. إذا لم تكن قادرا  على التخلّص من األشخاص السلبيين في حياتك خوفا

من إيذاء مشاعرهم، فبإمكانك أن تواجه سلبياتهم من خالل التركيز على الجوانب اإليجابية لما يقولون أو يفعلون، وهكذا 

 ب أن يتم تأثّرك بطاقتهم السلبية. تتجنّ 

 بشكل ايجابي مع التغيير: اتخذ قرارا  بأن تتفاعل بشكل ايجابي في جميع المواقف وأال تسمح للسلبيّة بالتسلّل إليك.  تعامل

إذا حصل شيء سيء لك، كفقدان وظيفتك على سبيل المثال، أُشكر رئيسك في العمل على هذه الفرصة وقُل:" هذه 

 د شيئا  أفضل وأرغب به". فرصتي ألج

  تقّدم دائما  لألمام. جميعنا تأتيه أفكار سلبية أحيانا  وهذا أمٌر طبيعي ومقبول، لكن علينا أن نتعلّم ان ال نسمح لهذه األفكار

 بالسيطرة علينا. من خالل التصرف الّدائم بشكل إيجابي، نستطيع أن نُغيّر نظرتنا السلبية.

 

إيجابية ودافعيّة وأكثر صّحة. ادناه،  التركيز على اإليجابيات يجعل الصّحة النفسية لمقّدمي الرعاية الصحية أكثر إنرك ز على اإليجابيات: 

 بعض الممارسات التي تساعدهم في التركيز على اإليجابيات:

هذا الشيء، لكّن رؤية الجوانب أنظر الى األمور اإليجابية في كل شيء. حتى في أسوأ األحوال هناك شيء إيجابي، قد تأخذ فترة إلدراك 

 اإليجابية في كل شيء تُجنّبك الوقوع في السلبية.  

   ،ضع قائمة  باألمور التي تشعر باالمتنان لوجودها في حياتك. ضع قائمة بأكثر خمسة أوعشرة أشياء أنت ممتن لوجودها

 وفي أي وقت تشعر به بالسلبية قم بقراءتها.

 ،مثل:" لدي أمل بأنني...." أو " سوف أجد حاّل  ل....". استخدم كلمات وعبارات إيجابية 

  أحط نفسك باألشخاص اإليجابيين. إن وجود أشخاص من حولك يساعدونك على وضع األمور في نصابها الصحيح

 ضروري لزيادة الشعوراإليجابي لديك، كما أّن وجودهم يمنع الشعورالسلبي ويساعدك في تغيير نظرتك.

 قديم المساعدة لآلخرين والتصرف معهم بوّديّة له تأثير كبيرعلى تحسين المزاج. فهذا أسلوب حياة ساعد االخرين: إّن ت

 رائع وطريقة لصرف ذهنك عن المشاكل وزيادة المشاعر اإليجابية. 

 

هة واستبدالها .6  الس يطرة على أنماط التفكير الُمشو 

لوقائع بشكل غير صحيح. طريقة تفكيرنا تؤثرعلى كيفية شعورنا وطريقة أنماط التفكير المشّوهة عبارة عن أنواع تفكير تجعلنا نرى ا

هذا  تصّرفنا، كما تؤثّرعلى أنظمتنا البيولوجية. عندما نرى األمورأو نفّسرها بخالف ما هي عليه، تُبنى انفعاالتنا بشكل خاطئ ومشّوه ألنّ 

سلوكيّات خاطئة. كما أّن نظامنا البيولوجي أيضاّ يتأثُّر بطريقة تفكيرنا المنظور خاطئ وُمشّوهٌ أصال  مّما يؤّدي بطبيعة الحال الى تبنّي 

ومشاعرنا خاّصة  عندما نتعّرض للضغط جّراء َحَدٍث ُمعيٍّن فهمناه بشكلغيرصحيح، حيث تتفاعل أجهزة المناعة، الغدد الصّماء، والجهاز 

 



أن نكون ُمدركين لهذه  -من أجل رعاية الذات لدينا–عصبيّة، لذا من المهم العصبي ُمنتجة  حالة  من عدم التوازن في هرموناتنا والناقالت ال

 األنماط ونقوم باستبدالها بأنماط أكثر واقعية.

 

ونات إّن الّسيطرة على أنماط التفكير المشّوهة واستبدالها بأنماط أكثر واقعية يُقلّل الضغط، يجعلنا أكثر واقعية، يحافظ على توازن الهرم

 العصبية لدينا، يُقلّل الحزن واالكتئاب والقلق، ويُجنّبنا ضعف الجهاز المناعي، يُعّزز اإليجابية ويرفع من مستوى اإلنتاجية.والناقالت 

 الكيفية:

 

 : حد د نمط التفكير1الخطوة رقم 

نها. من المثير لالنتباه أنه كلما زاد قد تكون أنماط التفكير أدناه بسيطة، إاّل أنّها ذات تأثير كبير في جعلنا نمّر بمشاعر توتّرال طائل م

توتّرنا كلما ضاق تفكيرنا وأصبح محصورا ، مّما يجعل من الصعب أن نفّكر بشكل متوازن. في الكثير من األحيان، قد يكون مجّرد 

 الضيقة والضاّرة. أنماط التفكيرتحديد نمط التفكير الذي نستخدمه ُمريحا للغاية ويسمح لنا بأن نتحّرر من 

 

 نماط التفكير:أ

 

آلية التفكيرهذه فحواها أن الفرد يأخذ التفاصيل السلبية في األحداث التي يمر بها على التفكير المبني على الفَلتََرة/التَّصفية:  .1

مستويات حياته المختلفة )البيت، العمل، العالقات الشخصية و االجتماعية...الخ( ويصفِّي منها األبعاد أو التفاصيل اإليجابية 

ز الفرد على شيء سلبي واحد في الموقف الُمعيَّن ويتمسك به ويُركز عليه بشكل كبير مما يجعل رؤيته  ويتجاهلها. كأن يأخذ أو يُرّكِ

 للواقع الفعلي قاتمه وغير عقالنية.

أو أسود. مثال  )يجب أن  في التفكير القطبي، فإن األشياء هي إما أبيض التفكير القُطبي )ذو القطبين( أو تفكير )إما أسود أو أبيض(: .2

يكون عملي مثاليا  وإالّ فأنا فاشل( ال يوجد وسطيه او حل وسط. هذا التفكير يضع فيه صاحبه الناس واألحداثوالمواقف ضمن 

تصنيف )إما/أو( دون وضع اعتبار الحتماالت وسط أو دون األخذ باالعتبار أن المواقف واألحداث في واقعها هي ليست قطب )إما( 



قطب )أو(، يعني أن هذا التفكير ال يسمح للمواقف واألحداث بأخذ مساحتها الواقعية العقالنية. فإذا لم يكن األداء صحيحا  وال 

 % فإن الفكرة عند من لديهم هذا التفكير أن هذا فشل كامل.100وكامال  

مبنية على حدث واحد أو على إثبات واحد.  في هذا النوع من التفكير، يقوم الفرد باستخالص خالصة عامةالتعميم الُمبالَغ به:  .3

فمثال ، إذا وقع شيء سيء، فإن هذا الشيء السيء سيقع مرارا  وتكرارا . فقد يرى من لديهم هذا النوع من التفكيرأن حدوث حدٍث 

 واحد أو موقف واحد غير سعيد إنما هو مؤشرعلى نمط من األحداث غيرالسعيدة التي لن تنتهي.

في هذا النوع من التفكير، يعتقد الفرد أنه يعرف كيف يشعراآلخردون أن يخبره اآلخرعن شعوره. ويعرف : القفز إلى خالصات .4

لماذا يتصرف اآلخر بطريقة ما دون أن يخبره اآلخرعن سبب تصرفه بتلك الطريقة. بمعنى آخر، فإن هذا النوع من التفكير يجعل 

ر كيف يشعر اآلخرون ولماذا يسل كون بالطريقة التي يسلكونها أو يتصرفون بها. مثال : قد يخرج الفرد صاحب هذا الفرد وكأنه يُقّرِ

النوع من التفكير بخالصة أن شخصا  آخر يتصرف بسلبية تجاهه، ولكن ال يقوم الفرد صاحب هذا التفكير )أو صاحب هذه 

يتوقع الفرد أن األحداث ستصير إلى األسوأ ثم الخالصة( بالتأكد فيما إذا كان )هو نفسه( على صواب في خالصته هذه. أو مثال : قد 

 يبدأ بتبني هذا التوقع على أنه حقيقة محتمة ال تحتمل الخطأ ويتصرف بناء  على ذلك.

صاحب هذا النوع من التفكير يتوقع حدوث كارثه بغض النظر عن أي شيء آخر. ومن أمثلة هذا النوع من التفكير التهويلي:  .5

أن يبالغ الفرد بأهمية حدٍث ما أو موقٍف ما أو خطأ ما أو فشل ما ويبالغ في أهميته ويعطيه أهمية أكثر مما  التفكيرغير العقالني مثال  

هو عقالني.  كذلك، أن يقوم الفرد بتقليص أو تحجيم أو االستخفاف بأهمية أحداث أو مواقف معينة حتى تُصبح ليست ذات قيمة 

 لجيدة حتى يُصبح يراها على أنها ليست ذات قيمه.عنده. مثال  أن يخفف الفرد من بعض قدراته ا

ه بشكل شخصي مباشر له. الش خَصنة:  .6 هذا النوع من التفكير هو أن يرى الفرد أن كل شيء يقوم به اآلخرون أو يقولونه هو موجَّ

رى من لديهم هذا التفكير أنفسهم ومن أمثلة هذا التفكير أيضا  أن يُقارن الفرد نفسه بالغير لتقرير من األذكى أو األجمل...الخ. وقد ي

على أنهم السبب في مواقف أو أحداث خارجية غير سعيدةولكنهم في الواقع ليسوا مسؤولون عنها. مثال : قد يتأخر الفرد عن عمله 

كان السبب لفترة من الوقت ويكون المدير في مزاج سيء مع الموظفين ذلك اليوم ويبدأ الفرد صاحب هذا التفكير بالتفكير أن تأخره 

 في مزاج المدير السيء وأنه لو تواجد في العمل في الوقت المناسب لجنَّب الموظفين الكالم السيء من المدير.

إذا كان الفرد يشعرأنه ُمتحكَّم به من األحداث الخارجية، أو إذا شعر الفرد أن األحداث والمواقف الشعور بأن الفرد تحت التحك ـُم:  .7

ه ضحية القدرالمحتوم الذي ال يستطيع تغييره. مثال : تتخلل بال الفرد أفكارمن مثل: )ال أستطيع تغييرأنعملي تتحكم به فإنه سيشعرأن

سيء فقد طلب مني المديرأنأعمل وقتا  إضافيا  إلنجازهذا العمل(. هنا، فإن الفرد قد افترض أن تعاسة فريق العمل اعتمدت على 

 يسأل الناس: لماذا أنت غير سعيد؟ هل هذا بسبب شيء قمت به أنا؟ مسؤوليته عن تعاستهم أو سعادتهم. مثال :

هذا التفكير هو أن يعتقد الفرد أنه يعلم ما هو عادل وما هو غير عادل ولكن اآلخرين ال يوافونه ما يعتقده. من لديه فكرة العدالة:  .8

منظور العدالة و أن األحداث غيرعادلة وأن المواقف  مثل هذا التفكير يحاول دائما  النظر الى المواقف واألحداث وذاته و الناس من

غير عادلة وهذا يجعل من لديه هذا التفكير يشعر دائما  بالسوء واإلحباطوالضغطوعدم الراحة ألنه يفترض العدالة وحتميتها. األشياء 

 لن تسير حسب ما تريد دائما  حتى ولو كنت تعتقد أن األشياء يجب أن تسير بطريق معين.

هذا النوع من التفكير هو التفكير الذي يلوم من خالله الفرد اآلخرين على ما يمر به هو من مواقف أو أحداث سيئة. ير الالئم: التفك .9

 أو أن يعتقد الفرد أنه هو الُمالم على المواقف او األحداث السيئة. 

أن يتصرف فيها  يجبيير حديدية حول الطريقة التي (: في هذا النوع من التفكير يكون لدى الفرد قائمة معاالتفكير القطعي )الوجوبي .10

الناس أو تسير فيها األمور واألحداثوالمواقف. وهنا، فإن من يكسرون هذه القواعد يجعلون الفرد يغضب، أو أن الفرد يضع نفسه 

يجب من خالل وضع قواعد موضع اللوم إذا كسر إحدى هذه القواعد. البعض يعتقد أنه يدفع نفسه أكثر الى الجودة واألداء األفضل 

ر الفرد )أنا حقيقة يجب أن اخفض وال يجب و كأنه يضع نفسه موضع ُمستحق العقاب حتى قبل أن يقوم بأي شيء. مثال : عندما يُفّكِ



د هذا كيلوغرامات خالل الشهر القادم(. إن النتائج االنفعالية لمثل هذا التفكير هي عادة  الشعور بالذنب. وعندما يوجه الفر 5وزني 

 النوع من التفكير تجاه اآلخرين فإن النتائج االنفعالية عادة هي الغضب واإلحباطوالُحنق.

هذا النوع من التفكير هو عندما يعتقد الفرد أن ما يشعُر به ال بد أن يكون حقيقيا  بطريقة اوتوماتيكية.  المنطق االنفعالي/المشاعري: .11

نه حقيقة  غبي وممل. ويفترض الفرد صاحب هذا التفكير أن ما يشعُر به تجاه األحداث فإذا شعر الفرد أنه غبي وممل فإنه يعتقد أ

والمواقفوالناسونفسه هوانعكاس لواقع األحداث والمواقفوالناسوذاته على حقيقتها. مثال : )أنا أشعر أنني غير جميل...إذا ال بد أنني 

 حقيقة  غير جميل(.

يعتقد الفرد أن الناس أو األحداث أو المواقف ستتغير لتناسبنا لو مارسنا الضغط عليها. ويعتقد هذا التفكير مضمونه أن فكرة التغيير:  .12

 أصحاب هذا التفكير أنهم يحتاجون لتغيير الناس أو األحداث ألن أملهم في السعادة يتوقف على اوالئك الناس أو / وتلك األحداث!

م:  .13 م الفالوصم الُمعمَّ رد سيئة أو اثنتين على موقف أو حدث أو اشخاص و تحويل ذلك التعميم للسيئة أو هذا التفكير فحواه أن يُعّمِ

اإلثنتين إلى تعميم سلبي شامل حول الموقف أو الحدث أو الناس بدال  من وصف سيئة أو خطأ ما ضمن سياقه الُمحّدد. و الفرد الذي 

ة. إلصاق الوصمات و تعميمها في هذا النوع من التفكير لديه مثل هذا النوع من التفكير سوف يِصم نفسه بصفات سيئة غير صحيَّ 

هو أيضا  إطالق صفات سيئة عامة على المواقف أو األحداث أو األشخاص مبنية على جزئية سيئة صغيره. مثال : إذا كان الفرد 

ما صفة أو وصمة سلبية من جزئية  صاحب هذا التفكير يسير في زحمة و دفعه أحدهم في كتفه فقد يقول )هذا إنسان حقير( ُمعّمِ

صغيرة على هذا الشخص. و عادة  هذا التعميم يكون ُمثقال  باأللفاض اإلنفعالية. مثال : اذا كان لدينا سيدة تضع طفلها في الحضانه كل 

ن يصف واقع الحال يوم صباحا ، و مّر بها فرد ممن لديهم هذا التفكير، فسيقول: هذه السيدة تُسيِّب ابنها مع الغرباء كل يوم. بدال من أ

 أنها تضع ابنها في الحضانة كل يوم.

هذا التفكير مضمونه أن يكون الفرد دائما  في رحلة هدفها أن يُثبت أن آراءه أو أفعاله. الخ على صواب. الفرد أنا دائماً على صواب:  .14

على صواب. فمثال : أن يعتقد الفرد أنه ليس من الذي لديه هذا التفكير ال يتقبَّل أبدا  أن يكون قد أخطأ و يقوم بكل شيء ليُثبت أنه 

المهم المدى الذي يشعر به اآلخر بالسوء جّراء جداله معه، المهم أن يُثبت أنه على صواب. يعتقد الفرد الذي لديه هذا التفكير أنه أن 

 يُثبِت أنه على صواب أهم بكثير من كيف يشعُر اآلخرين. حتى الُمقّربين. 

 

 حكم بأنماط التفكير المشوهة وتغييرها: الت2الخطوة رقم 

 الخطوات الست لتغيير التفكير السلبي

 

: صف الموقف أو الحدث الذي أزعجك. من أو ما هو الذي انت ُمنزعج منه. اكتب هذا الموقف او الحدث في العمود تحديد الموقف الُمزعج .1

 األول.

 

ل مشاعرك/انفعاالتك السلبية .2 ي أزعجك؟ صف الشعور بدقة كبيرة. استخدم كلمات مثلـ عزين، ُمنغاض، : كيف تشعر حول الموقف الذسج ِ

ُمنزعج، غضبان، ُمهتاج، قِلق، ُمذنب، خجالن، ُمهان، ندمان، ُمحتار، ُمشوش، ُمضطرب، ُمحبط، فاقد األمل، يائس، خائف، مرعوب، 

ض لإليذاء، مهموم، شاك.  اكتب   ( = شديد جدا .10صفر( = غير شديد اطالقا ، الى )قم بتقدير شدة الشعور الذي تمر به من )ُمهدَّد، ُمعرَّ

 هذه اإلنفعاالت او المشاعر و تقدير شدتها في العمود الثاني.

 



هة( غير الصحيَّة .3 ل أفكارك السلبية )المشوَّ : انتبه الى األفكار السلبية المصاحبة لمشاعرك و انفعاالتك. انتبه لما تقزله لنفسك حول سج ِ

( = أُئمن تماما  و 10ير لمدى ايمانك حقيقة  أن هذه األفكار صحيحة من )صفر( = ال أئمن انها انها صحيحة ابدا ، الى )ضع تقدالمشكلة. 

 . اكتب هذه األفكار و تقدير درجة ايمانك بصحتها في العمود الثالث.كامل اإليمان انها صحيحة

 

بتسجيل مالحظاتك في العامود الرابع. يجب أن يشمل التحليل مالحظاتك كيف أن  : باستخدام قائمة األفكار السلبية. قمقم بتحليل هذه األفكار .4

بعد هذا التحليل، قم بتقييم مدى ايمانك أن هذه األفكار صحيحة مّرة اخرى باستخدام هذه األفكار غير عادلة، غير منطقية، و غير عقالنية. 

قييمك السابق، انتقل إلى الخطوة الخامسة أدناه. إذا لم يتغير تقييمك لمدى صحة . إذا كان تقييمك الحالي لها اقل من تقلم حبر من لون مختلف

 هذه األفكار، عليك التواصل معنا لجلسات فردية.

 

5.  ً : باستخدام واحدة من اآلليات العشرة التالية لتعديل التفكير قم بوضع او بناء افكار اكثر قم ببناء/وضع افكار بديلة أكثر عقالنية و إتزانا

ية نية و اتزانا  في العمود الخامس. يُمكنك أن تستخدم ايضا  اسلوب البناء من جزئين، بحيث تبدأ أوال بعبارة تعترف فيها بصحة فكرة سلبعقال

ر واقعي .." متبوعة  ببُعٍد ايجابي واقعي للموقف. بحيث يكون شكل الُمعادلة كما يلي: تفكيلكنمعينة، ثم تتبع هذه العبارة بعبارة اخرى تبدأ بـ "

 ، جانب ايجابي )+(.  لكن(. -= جانب سلبي )

 

 اآلليات العشر: 

 

ة في التفكير .1 د التشوَّ : اكتب أفكارك السلبية بحيث تُدرك أي من أنواع التفكير السلبي هي. هذا قد يساعدك على التفكير في حد ِ

 المشكلة بشكل أكثر ايجابية و واقعية

ألفكار السبية التي تأتيك هي أفكار صحيحة. حاول أن تفحص الدليل الفعلي على : بدال  من أن تفترض أن ااختبر الدليل .2

صحتها. مثال : إذا كنت تعتقد أن كل ما تفعله يكون خاطئا  )أنك ال تفعل شيء صواب( فاعلم أنك تستطيع أن تضع قائمة بأشياء 

 صائبة فعلتها سابقا .

معينة، حاول أن تتحدث إلى نفسك بالطريقة التي كنت ستتحدث بها  : بدال من تجلد نفسك في مواقفطريقة ثنائية المعيار .3

 لزميل لك مّر في نفس الموقف او المشكلة بطريقة داعمة.

: قم بتجربة تفحص فيها صدق تفكيرك السلبي غير الواقعي. مثال : اذا كنت تعتقد أنك تقرأ تفكير زميلك أو التكنيك التجريبي .4

 لبي، رتب جلسة معه و اطرح الموضوع معه و افحص إذا كان تفكيرك صائبا .مديرك تجاهك أنه يفكر بك بشكل س

قم بتقييم الحدث/الموقف/المشكلة على : بدال  من التفكير بالموقف/الحدث/المشكلة من منطلق )الكل أو العدم(، التفكير الرمادي .5

ج من صفر الى  ر بالموقف كنجاح جزئي بدال  من . عندما ال تسير األمور على الغرار الذي تريده او ت100ُمتدّرِ تمناه، ففّكِ

 فشل كامل. ابحث عن ما يمكن أن تكون قد تعلمته من الموقف/الحدث/المشكلة.

: اسأل الناس لتعرف فيما إذا كان تفكيرك صحيحا . مثال : إذا كنت تشعر أن انتقاد زمالئك أو طريقة المسح )االستبيان( .6

من قيمتك، اسأل موظفين آخرين فيما إذا كانوا قد تعرضوا لمثل هذه اإلنتقادات او  مديرك لعملك شيء ُمنذر بالفشل أو يحط

 التعليقات في مسيرتهم العملية.

ف المصطلحات .7 : عندما تصم نفسك على أنك فاشل، أو ُمتخلِّف، أو خسران، ...الخ، فابحث عن تعريف فاشل، او خسران، عر ِ

 شف انه ليس هناك شيء فعلي كفاشل، متخلف، خسران...الخ.او متخلف..... ستشعر شعورا  أفضل عندما تكت



ن الكبير. هذه الطريقة مناسبة للتفكير طريقة المعاني .8 : ببساطة، استخدم لغة وكلمات ليس فيها ذلك الحمل اإلنفعالي الملوَّ

بدل ذلك بتفكير مثل: القطعي والوجوبي. فبدال من تفكر في نفسك أنه "كان من الواجب عليك أنك لم تفعل ذلك الخطأ"، است

 "كان يمكن أن يكون الوضع أفضل لو لم أقم بذلك الخطأ".

ر بالعوامل العديدة إعادة العزو .9 : بدال  من أن تفترض اوتوماتيكيا  أنك سيء، و تلوم نفسك على مشكلة ما انك سببها الكامل، فّكِ

ز على التفكير في حلول االخرى التي يمكن أن تكون قد اسهمت في حدوث المشكلة/الموقف/الحدث. ر ّكِ

 المشكلة/الموقف/الحدث بدال  من أن تستهلك كل طاقتك في لوم نفسك والشعور بالذنب.

: ضع قائمة لحسنات و سيئات ان تشعر، مثال : بالغضب تجاه زميلك بالعمل ألنه لم يكن لديه الوقت ليساعدك تحليل الجدوى .10

ذل من مجهود، فأنا سأُحِدث مشكلة ال محالة". أو نمط سلوكي معين مثل: في عمٍل ما لك. تفكير من مثل "بغض النضر كم اب

األكثر أكثر و االرتماء على الفراش طوال الوقت وانت كئيب او حزين". أو مثال تفكير من مثل: يجب على أن اكون مثاليا  

 دائما   أبدا .

 

األفكار التي كتبتها في العمود الخامس من )صفر( = غير مقتنع/غير  قُم بتقييم مدى ايمانك وقناعتك بصحة: قم بتقييم العملية هذه كاملة .6

( = مؤمن/مقتنع بصحتها تماما . هل هذا التقييم أعلى من التقييم الذي وضعته لألفكار السلبية في العمود 10مؤمن بصحتها إطالقا ، الى )

( = شديد 10العمود الثاني من )صفر( = غير شديد اطالقا ، الى )الثالث؟ قم مرة  اخرى بتقدير حدة/شدة المشاعر/االنفعاالت الموجودة في 

 إذا ال. تواصل معنا لجلسات فردية.جدا . هل هي اقل شدة  اآلن مما كانت عليه في العمود الثاني اوال ؟ 
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واقعية. يُمكنك استخدام 

اسلوب البناء من 

لكن، (. -جزئين " )

.)+( 

 

 

 

 

 

 

1                                         . 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 الشعور/االنفعال

التقييم 

األول 

 10من 

التقييم 

الثاني 

 10من 

 

 التحليل

التقييم 

األول 

من 

10 

التقييم 

الثاني 

من 

10 

 األفكار
التقييم من 

10 

        

 

 

 إدارة الحدود .7

ا صارمة، فضفاضة أو بين يُقصد بالحدود الصحية الحدود التي تهدف الى ضمان صحتك النفسية واإلنفعالية. قد تكون الحدود التي نضعه

هذا وذاك، أو حتّى غير موجودة. إّن عدم وجود حدود على اإلطالق يشير الى أننا ال نملك هوية قوية أو أننا تابعون لشخص آخر. في 

بشكل خاص في تحديد حين أن الحدود تكون غالبا  نفسية أوإنفعالية، إال أنّها قد تكون جسدية. تُسهم الحدود الصحيّة في بناء الهويّة، وتسهم 

تفّرد الشخص وتحديد ما تكون مسؤوال عنه وما لست مسؤوال عنه، وهي ُمكّون  مهم في رعاية الذات ألّن الحدود الضعيفة في عملنا أو 

عالقاتنا الشخصية تقود الى حاالت من الَسَخط، الغضب واالحتراق النفسي. تشتمل عواقب عدم وضع حدود صحية على الضغط، أعباء 

لية، إضاعة للوقت ومشاكل في العالقات مّما قد يؤّدي الى حدوث توتّر نفسي. إن انعدام الحدود الصحية قد يؤثر على جميع الجوانب ما

الحياتية، في حين أن وجودها يحتوي على الكثير من الفوائد، بما فيها: مساعدتك على اتخاذ القرارات بناء  على ما يحقق مصلحتك وليس 

تعزيز اإلحساس بالذات، و ادارة الحدود تعمل على  ذاتيا  وهو مهم في رعاية الذات.خرين من حولك، وهذا يُعدُّ استقالال فقط مصلحة اآل

 تقليل ِحدة الضغط واالحتراق النفسي، زيادة الثقة بالنفس، توفير الوقت، زيادة اإلنتاجية وتعزيز الصّحة البدنية.



 

 الكيفية:

 رة الحدود:أدناه، وصف لكيفية وضع وإدا

 ما المقصود بالحدود هنا؟

 بشكل رئيسي، فإن الحدود هي حدود توّضح عالقتك مع اآلخرين. .1

قد تكون الحدود فيزيائية/مكانية/مادية، نفسية، وإنفعالية. فإذا قُلت ألحٍد ما:" إلزم حدودك"، فأنت بذلك قمت بوضع حد. وإذا  .2

وضعت حدا  ماديّا  وكذلك الحال إذا وضعت سياجا  حول منزلك أو  قلت ألحدهم:" هذا كرسيك" أو "هذا مكتبك"، فأنت قد

 ارضك.

 تهدف الحدود إلى تحقيق األهداف التالية:

 حمايتنا .1

 توضيح مسؤولياتنا مقابل مسؤوليات اآلخرين .2

 الحفاظ على طاقتنا النفسية والبدنيّة. .3

 السماح ألنفسنا بالعيش وفقا  لقيمنا الذاتية. .4

 توضيح حدودنا الشخصية. .5

 إن من المهم للغاية التفكير بما يلي عند محاولة إدارة عملية وضع الحدود في التعامل مع اآلخرين: 

 إن وضع الحدود ال يعني أن تكون صارما  وعدائيا .  .1

من المهم للغاية معرفة الُمثل والقيم لديك في العمل والمنزل كي تكون قادرا  على توضيح الحدود التي يتوجب على اآلخرين  .2

 ذها بالحسبان.  أخ

 إلدارة الحدود على نحو جيد، يتوجب عليك التواصل حول الُمثل والقيم واألمنيات الخاصة بك بوضوح.  .3

 التعامل مع من يتعدى على ُمثلك وقيمك على الفور وعدم تأجيل ذلك. عدم االنتظار واإلشارة إلى ذلك التعدي الحقا .  .4

، أنا ال أجيب وضعوإدارة الحدود في المنزل )على سبيل الم .5 ثال، أنا ال أجيب على المكالمات الهاتفية بعد الساعة العاشرة مساء 

على المكالمات الهاتفية المتعلقة بالعمل عندما أكون في إجازة(. ال ضير لدي في عدم العمل على اإلطالق عندما أكون في 

 إجازة(. 

ال تجعل التوضيح حول السبب  ة عند شرح الحدود لديك.تقديم تفسيرات واضحة. ركز على الناحية الخارجية وليس الداخلي .6

وراء عدم رغبتك في كسرإحدى القيم لديك يتركز عليك؛ بل اجعله مرتكزا  على نوعية العمل، واإلنتاجية، وربما مديرك بدال  

 من ذلك. 

 يفية الرد على ذلك. االستعداد للتعامل مع التعدي على الحدود. تخيّل قيمة معينة لديك تتعرض للتعدي وفّكر في ك .7



لجميع األطراف. على سبيل المثال، إذا طلب زميلك في العمل الحديث معك لبضعة دقائق، وكنت في استخدم استراتيجية مفيدة  .8

الواقع منهمكا  في العمل وال تستطيع الحديث معه أو ال ترغب في أن يقاطعك، عندها تستطيع أن ترد على ذلك الشخص 

. على سبيل المثال، تستطيع أن تقول، "إنني أود ذلك، لكنني ال أستطيع اآلن. أستطيع أن أجلس معك عند بطريقة مفيدة له أيضا  

 الساعة العاشرة أثناء االستراحة، أو عند الساعة الرابعة عند انتهاء ساعات العمل. أي من الخيارين تُفضل؟" 

. على سبيل المثال، إذا طلب منك مديرك القيام بمهمة عند تعرض حدودك للتعدي، حاول تجنب الردود الشخصية/اإلنفعالية .9

إضافية ال تملك الوقت للقيام بها، تجنب قول، "أنا أشعر باإلنهاك الشديد اليوم؛ لدي مليون شيء للقيام به." بدال  من ذلك، قل 

 ني القيام به؟"  شيئا  مثل، "إذا قمت بذلك اآلن، لن أتمكن من إنهاء الشيء اآلخر اليوم. أي من الشيئين تود م

(Hernes, 2003 Paulsen &) 

 إدارة الضغوط النفسية على مستوى المؤسسة

وضعت مؤسسة انتاريس مجموعة من المبادئ التي تقود عملية بناء و استمرارية سياسات مؤسسية تهدف إلدارة الضغوط النفسية على 

 المستوى المؤسسي. و هذه المبادء هي:

 

 

 بط التالي لإلطالع على هذه المبادئ بشكل أكثر تفصيال :و يمكن الرجوع الى الرا

antares_guidelines_arabic.pdf 
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