الواجباث المنزلية للتدرب رقم(1طريقة تفسير األحدات
إلقاء ا لوم و أخد االئتمان)

طريقة تفسيراألحدات=استنتاج ألسباب األحداث االتي تقع( كميتال .الوم )
لماذا نفعل هدا؟
تظهر الدراسات الطبية أن الكثير من الناس يعانون من مرض االكتئاب [ولكن ليس كل
الناس!] :
 يميلون إلى لوم أنفسهم في حالة لفشل
 يميلون الى اعطاء اآلخرين االئتمان في ظروف النجاح
وهذا قد يؤدي إلى تدني احترام الذات!
تظهر الدراسات الطبية أن الكثير من الناس مع مرض األوهام البسيشوج [ولكن ليس
الكل !] :
 يميلون إلى لوم اآلخرين لألحداث السلبية والفشل
 يميلون إلى االعتقاد بأن كل األحداث تقع خارج سيطرتهم
خاصة التفسير األول يؤدي إلى مشاكل في العالقات الشخصية مع األخرون

متال لطرقة التفسير الخاطئ
الفتات كالرا تقع في كثير من األحيان
االفكار الخاصة  :عمها هوالسبب يرسل نبضات كهربائية في رأسها .
تفسير بديل  :لديها مرض في األذن الذي يؤثرعندها على إحساس التوازن
)مولتيبل سكليروز(
نحن غالبا ما نغفل عن الفكرة أن نفس الحدت يمكن أن يكون لها أسباب مختلفة
تماما.
مثال :صديق جيد ال يستمع إليك.
ما هي األسباب لهذه الحالة؟
 انا ممل
نفسي...
 انا تمتم
 هي غير لطيفة
األخرين…
 عندها مشاكل
 راديو يلعب
اسباب أخرى
 تتكلم مع صديق عبر الهاتف النقال
او اسباب
عشوائية…
كما ظهر ،يمكن أن األسباب الكامنة وراء األحداث مختلفة جدا .وعالوة على ذلك ،في معظم
الحاالت هناك عدة عوامل تساهم مجتمعة لوضع معين .ومع ذلك ،كثير من الناس لديهم
تفضيل لرؤية جانب واحد فقط من األهمية (على سبيل المثال بدال من لوم اآلخرين لوم
الذات أو العكس)

شكل التفسير عند الكتئاب:
يشعر المرء وحده المسؤول عن األحداث السلبية مثل فشل امتحان(" أنا غبي") .في
نفس الوقت ،وتعزى األحداث اإليجابية للصدفة الحظ  ،/ومساهمة اآلخرين ،أو حتى أحد
يشك في الطبيعة اإليجابية لهذا الحدث ("أي شخص يمكن أن يفعل ذلك").
السلبيات :انخفاض الثقة بالنفس ،وإذا المتخذة لنقيض ،وهذا التفسير غير الواقعي
لألحداث.
التفسير الوهمي:
وتعقد غيرهم من المسؤولين عن األحداث السلبية (مثل فشل في االمتحان= "افحص
ان كان ظلما" ،ال تحصل على الوظيفة التي تحب="انا مكروه من البداية") .في نفس
الوقت ،وتعزى األحداث اإليجابية تماما لنفسه ("أنا أفضل واحد").
السلبيات :يتم رفع الثقة بالنفس ولكن هدا التفسيرمشدد ،و تقييم غير واقعي
لألحداث .وعالوة على ذلك ،قد يكون هذا الرأي من العالم مزعجة بسهولة أشخاص
آخرين (غيار االخرون) ويؤدي إلى صراعات
األهداف التعليمية :

تسعى إلى إيجاد توازن صحي:
 دائما النظر العوامل المحتملة التي يمكن أن عدة ساهمت في نتائج حدث
معين (أي نفسك  /أخرى  /الظروف).
 علينا أ ن نحاول أن نكون واقعيين ممكن في الحياة اليومية :ليس له ما يبرره له
باإلدالء بها دائما اللوم على اآلخرين ،تماما كما أنها ليست دائما خطأنا عندما
تسوء األمور
 في الغالب ،عدة عوامل تساهم في هذا الحدث.

طريقة التفسير(من فضك يرجى العثور على أمثلة خاص)
الظروف أو فرصة
شخص آخر أو
نفسك
متال
أشخاص آخرين
لم انام جيدا
الفاحص كان
لم أكن مستعدة
لم انجح في
غير عادل
تماما
االمتحان!
صديقي غني
صديقي هو
لقد ساعدته
صديق لي
جدا
سخي جدا
كثيرا في االونة
دعاني لتناول
االخيرة
وجبة

الواجباث المنزلية للتدرب رقم 2و( 7وضع
األستنتاجات السريعة1و)2
لماذا نفعل ذلك؟
تظهر الدراسات أن الكثير من الناس مع مد الذهان البشيسوج [ولكن ليس الكل !] يتخدون
قرارات على أساس معلومات قليلة .هذه الطريقة من عملية صنع القرارات تؤدي بسهولة
إلى أخطاء.لذلك  ،فإنه من األفضل استخدام أسلوب صنع القرار التي تأخذ في االعتبار
كثير ا جميع المعلومات الممكنة.
لكتير من الناس [ولكن ليس الكل!] الناس بمرض ذهان البسيشوج تميل الى فعل
استنتاجات وتكوين اآلراء المتتفرطة .وينبغي النظر في العديد من القطع من المعلومات.
مناقشة مجموعة متنوعة من التفسيرات واآلراء مع أناس تثق بهم.

متال لوضع األستنتاجات السريعة:
كارل يريد ان يصبح ملك المانيا.
معومات خلفية  :كارل وجد شخصية من الملك مع تاج في لعبة.
ولكن!  :ال يوجدفي المانيا ملك ،ألغى الملكية في ألمانيا منذ فترة طويلة ،ولكن قبل كل
شيء ال يمكن أن يعتبر محتوى العبة دليال قاطعا!

نحن غالبا ما فعل احكام واستنتاجات على أساس المعلومات المعقدة جدا في بيئتنا.
أحيانا ،نأتي إلى خاتمة دون دليل .٪ 011
 أسباب  /المزايا :قد يتسبب حفظ الوقت ،يجعل المرء يشعر باألمان ،وتبدو
مصممة المختصة لآلخرين (" قرار خاطئ أفضل من أي قرار"
 السلبيات :خطر اتخاذ قرار غير صحيح وخطير…
ينبغي العثور على الطريق المتوسط بين :
 اتخاذ قرار متسرع (خطر  :قرار غلط و يير جيد)
 وقرار متاخر بشكل مفرط (سلبي  :يستغرق وقتا طويال جدا).
خاتمة دون دليل  ٪ 011ولكن سبب وجيه للشك .
 الدخان يخرج من النافذة :النار!
 ربما -كما يقول المتال  ":ال دخان من دون نار"!
لكن الرجل يهذي هل هو سكران؟
الحضه من قريب هل هو اتي من بار او خانة الشراب؟من الممكن وجود حالة الخرف
اوالجلطات الدماغية.
إذا اهملنا التفسيرات األخرى الممكنة ،فهده ممكن اهانة لهدا الشخص (على سبيل
المثال يظهر االشمئزاز).
األهداف التعليمية :
 الشرح الماضي يثبت أن قرارات سريعة يمكن أن تؤدي إلى أخطاء وغالبا تضهر
فقط "نصف الحقيقة" .
 لذلك يجب انتاخد أكبر قدر من المعلومات وتبادل وجهات النظر ممكن مع
اآلخرين ،وخاصة إذاكانت القرارات حاسمة أو تكون لها آثار كبيرة (على سبيل

المثال الشعور بأن جارك هو يطاردك  -يفترض ان ال تهاجم األعداء الغلط!).
 األحداث ذات أهمية ثانوية ،يجب ان تقرر بسرعة (على سبيل المثال اختيار
العالمة التجارية أو اللبن الفرز من الكعكة ).
 البشر يخطئون -يجب أن تكون مستعدة الحتمال ان كنت مخطئا.
 يمكن أن يكون شعورك غير سار لكنه كثيرا ما يساعدك على منع
الوقوع في االخطأءالخطيرة:
الحياة هي غالبا ما تكون معقدة ،ويمكن أن يكون من الصعب أن تأخذ في كل
المعلومات بدفعة واحدة .ومع ذلك ،فإنه من المهم جدا أن ال تفعل العكس
والقفز الى استنتاجات .خاصة في الحاالت المعقدة ،والتي قد تكون المعلومات
التغاضي عنها بسهولة ،فإنه ليس من المفيد أن تكون واثقا جدا في حكمك
األول يستغرق بعض الوقت للبحث عن مزيد من المعلومات ،وأسأل عن آراء
الناس التي تثق بهم .حاول عرض المشاكل من منظورات مختلفة (ما هي
إيجابيات وسلبيات؟) .هذا قد يثير شعور غير سار  ،ولكنه يساعدك للحصول
على نظرية أكثر واقعية للحالة ويمكن أن يمنعنا من استخالص استنتاجات غير
صحيحة .هذا ،بدوره ،قد يقلل المشاعر السلبية مثل الخوف أو التهديد لمدى
طويلة.
قرارات متسرعة  /األحكام  /التقييمات أدليت به مرة واحدة( ...وربما
يندم)

مثال  :0بعد المدرسة بدأت التدريب المهني باعتباره بائع التأمين .على الرغم من أنني لم
المصالح المختلفة ونقاط القوة ودفع والدي لي .اآلن يؤسفني هذا القراروقد تم إنهاء
التدريب.

.

مثال  :2فكرت فتاة جميلة كان يبحث في النادي ،وقالت انها تريد أن ترقص معي.
ولكن بعد ذلك أنها صفعني ،اعتقد انني اخطأ في الحكم على الوضع

الواجباث المنزلية للتدرب رقم 3
(تغيير المعتقدات)

لماذا نفعل ذلك؟
تشير الدراسات إلى أن العديد من [ولكن ليس الكل !] الناس بمرض البسيشوج يواصلون
التشبث بالرأي أو معتقداتهم عن حدث ما ،حتى عندما تواجه مع المعلومات التي ال تبت هذا
االعتقاد.
وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في العالقات الشخصية والصحية  ،وتعطي نظرة غير واقعية
للبيئة
مثال لحالة عدم تغيير المعتقدات:
ليلى خربت لزمالئها إطارات السيارة!
خلفية :ليلى شعرت بمضايقات من زمالئها.
ولكن!  :على الرغم من أن بعض الزمالء في واقع األمر قد حاولو ازعاج ليلى ،لكنهاقد
جمعتهم بعضهم البعض ،وحصلت على المشاركة بشكل كامل في نظرية المؤامرة عليها.
ليلى قد نست بان بعض الزمالء قد تصرفو بشكل جيد تجاهها .

يميل اإلنسان للتشبث في االراء األولى (على سبيل المثال التفكير "الراي األول هو الراي
الوحيد" )
األسباب  :الكسل" ،تأكيد االفكار"  ،عدم إكتراث ،ويساعد على التوجيه في عالم معقد،
والفخر
المشاكل:
 تمسك األحكام الخاطئة (التحيز العنصري مثال)
 المبالغة في التعميم ("من رأي واحد  --الى اراء اخرى")
 ال يعطى فرصة ثانية شخص الذين قد يستحقون فرصة

األهداف التعليمية :
 في بعض األحيان  ،تتحول األحداث بشكل مختلف جدا عما هو متوقع  :قرارات
سريعة وكثيرا ما تؤدي إلى استنتاجات خاطئة.
 يجب عليك أن تنظر دائما في تفسيرات مختلفة  /ضبط الفرضيات ومعتقداتك
وفقا لذلك.
 التماس المعلومات بأكبر قدر ممكن للتحقق من حكمك.

تغيير المعتقدات يرجى العثور على أمثلة خاص
حاالت التي كان ال بد لي من مراجعة انطباعي األول  /الحكم!

مثال  :0في البداية لم أكن أحب  XYشخص ،و انه يبدو متعجرف جدا ،ولكن كما قلت
عندما تعرفت عليه بشكل أفضل اتضح أنه فعال شخص لطيف.
مثال  :2كنت أعتقد أن جميع اآلسيويين من الغطرسة والعجرفة وليس لديهم حس النكتة.
ولكن لقد تغيرت وجهات نظري منذ التقيت رجل آسيوي مضحك جدا ومنفتح .
مثال  :3بعد مرضي  ،كنت قلق ان جميع أصدقائي يبتعدون عني ،ولكن العديد مثل CD
صديقي تمسك في صداقتنا.

الواجباث المنزلية للتدرب رقم 4و
(6التعاطف1 ...و)2

لماذا نفعل ذلك؟
تشير الدراسات إلى أن العديد من[ ولكن ليس الكل ]!الذين يعانون من مشاكل نفسية
)البسيشوج خاصة(لديهم مشاكل مع ما يلي:
 عندهم صعوبات في الكشف وتقييم تعبيرات في وجه اآلخرون) مثل الحزن
والسعادة(.
 صعوبات في استنتاج ما هي اسباب اآلخرين التي تؤدي الى سلوكهم
الحالي.

المثال لسوء التفسيرفي حالة االجتماعية:
كما يفتح علي نافذته ،جاره يغلق الستائر نافدته.
تفسير :هذا هو الدليل القاطع له أن جاره يتآمر ضده ويحاول إخراجه من المنزل.
ولكن! :هذا كان يمكن أن يكون مجرد مصادفة أو ربما يخله مالبسه والجار ال يريد ان تنظر
اليه.

كيف مشاكل في االعتراف عن عواطف الناس تأدي الى التفسيرالخاطء خالل
البسيشوج  --أمثلة:
الشعور بأنك في خطر مستمر يؤدي إلى تصورات مشوهة عن اآلخرين:
 ال تتق بالكلمات المشجعة من أصدقائك.
 ابتسامة الطبيب تعتبر كأنها سخر.
 ويساء تفسيروجه ا لراكب العصبي على متن الحافلة فتضن انها تحذيرا (مثل
االعتداء القادم(

أحيانا فإننا نميل إلى تقييم لآلخرين عن طريق لغة الجسد (مثل الخدش األنف = الكذب؟
االيادي المكتفة= الغطرسة؟) أو نستنتج بعجل من األفكار أو النوايا الشخصية .غالبا ما
يكون من الضروري الحصول على معرفة أفضل شخص لجعل األحكام الصالحة .لغة الجسد
واالنطباعات األولى من حاالت تقديم معلومات مهمة ،ومع ذلك ،ينبغي للمرء أن يجمع المزيد
من المعلومات للحصول على صورة كامل
ما ياعدنا لفهم سلوك االخرون؟
على سبيل المثال :شخص ما يكتف يداه.
لماذا؟ الغطرسة ،وانعدام األمن ،لشخص ممكن أن يكون بارد؟
 المعرفة السابقة عن الشخص :الشخص اليميل إلى الغطرسة أو الخجولة؟
 البيئة  /الوضع :عندما يكون الشخص يكتف يداه في فصل الشتاء ،فانه  /انها
ربما الباردة!
 المراقبة الذاتية :في أي مناسبات يمكنني ان اكتف دراعي ؟ (حداري! ال

نستنتج فورا من نفسك لآلخرين)
 تعبيرات الوجه :كيف ينظر الشخص هل هو غاضب أو لطيف الخ؟
أهداف التعليم:
 يجب أن يوجه فقط استنتاجات قاطعة عن شخص آخر إذا كنت تعرف الشخص جيدا
أو إذا كنت قد الحظت تصرف الشخص في سياقات مختلفة.
 تعابير الوجه وتعابير الجسم هي أدلة مهمة بالنسبة إلى ما يشعربه الشخص ولكن
ممكن أن تكون ادلة مضلال في بعض األحيان.
 عند تقييم باستنتاجات اللحاالت المعقدة ،ال بد من النظر في جميع المعلومات
المتاحة.
 كلماعندك مزيد من المعلومات ،كلما ازداد احتمال إصدار حكم صحيح.
حاالت  /لغة الجسد ،التي ربما يساء تفسيرها

مثال  :1يوم األمس ،كان الناس يتهامسون وراء ظهري .ضننت أنهم كانوا يتحدثون عني،
ولكن ربما لم يكن عني على اإلطالق.
مثال  :2اعتقدت دائما بان  XYيمشي بطريقة غريبة ألنه يفتقر إلى الثقة بالنفس ،ولكن
اآلن اكتشفت أن لديه مرض في ظهره.
مثال :3ليلى تبدو دائما سعيدة جدا؛ االسبوع الماضي سمعت بأن حالتها سيئة حقا
ولكنها تحاول إخفاء ذلك.

الواجباث المنزلية للتدرب رقم ) 5الذاكرة(

لماذا نفعل ذلك؟
تشير الدراسات إلى أن الكثير من الناس بمرض السيشوج[ولكن ليس الكل !] أكثر ثقة في
ذكريات كاذبة من الناس بدون بمرض السيشوج.
في الوقت نفسه ينخفض حجم الثقة للذكرى الحقيقية (أي األشياء التي حدثت حقا) في
وقت المرض السيشوج .وهذا قد يؤدي إلى صعوبات تمييزالذكرايات الحقيقية من الذكريات
الكاذبة ويصعب امكانية نظرة واقعية للبيئة.

مثال للذكريات الخاطئة:
علي يضن بانه تعرض للخطف من قبل وكالة المخابرات المركزية.
الخلفية :علي كان مريضا فتم ادخاله لمستشفى الألمراض النفسية ؛ في حالة الخوف
واالرتباك ،وقال انه يتذكران المساعفين أن يكون وكالء الخدمة السرية.

إن قدرتنا على حفظ المعلومات هي قصيرة..
على سبيل المثال :ال يمكننا أن نعيد  ٪04من تفاصيل قصة سمعناها قبل نصف
ساعة بتذكير دقيق..
 إجابيات :ال يتم تسجيل المعلومات العديمة الفائدة التي تكون فوق طاقة دماغنا .
في الغالب ،يتم فقدان المعلومات ا لغير ذات اة  ...ولكن
 السلبيات :معلومات هامة تختفي هي أيضا (التعيينات ،ذكريات من أيام العطل،
والمعارف المكتسبة في المدرسة )...
ما يزعج تخزين المعلومات في الذاكرة؟
 الهاء أثناء الدراسة ( >-اإلذاعة وأشخاص آخرين في الغرفة ،والجو غير سارة)
 التعب والضغط النفسي
 االستهالك المفرط للكحول!
 تشتيت بعد دراسة األنشطة (مثل مشاهدة التلفزيون)
كيف يمكن حفظ األشياء في الذاكرة بشكل أفضل؟
 التكرار والتدريب؛ الفهم
 في الحاالت المعقدة:محاولة للتفكير في أمثلة بسيطة لكي تساعد ذاكرتك .كمتال
 (:شرق=شرف ,جنوب =جنود)
 ربط بين المعلومات المعروفة مع معومات اخرى.
 تجنب دراسة طويلة جدا.
 ال تشرب الكحول او القليل منه.
 ادهب ا لى السرير بعد التعلم (تجنب أي وسائل اإللهاء)
 استعمل العديد من الحواس في الوقت الذي تتعلم فيه (على سبيل المثال
االستماع أومشاهدة ،وكتابة أشياء )أومشاهدة

تنبيه :قد تتدخل ذكريات خاطئة في
ذاكرتنا!
مثال :كثير من الناس (حوالي )٪04-04
يدعون أن نتذكر أن هناك منشفة أو الكرة
في هذه الصورة .في الواقع ال يتم عرض
هذه االشياء اثنين.
ذاكرتنا تلعب الحيل علينا!

ليس كل شيء نتذكره فعال حدث!
 ذاكرتنا يضيف المعلومات المفقودة من األحداث السابقة وما يتصل بها (على سبيل
المثال مشهد شاطئ نموذجي من أيام العطل) .يتم إضافة بعض األشياء التي
تتشابه (في المثال :كرة ،منشفة)!
 وغالبا ما تكون الذكريات الحقيقية ذكريات “حيويه” الذكريات الكاذبة هي تكون باهتة
و أقل تفصيال.

أهداف التعلم:
 يمكن أن ذاكرتنا تكون احيانا خاطئة!
 وخاصة بالنسبة لألحداث الهامة (شهادة للشرطة او مشاجرة الخ) ،نضع في
اعتبارنا ,إذا كنت ال تستطيع تذكر تفاصيل حية عن الحدث:
 تدكر انه من الممكن ان ذاكرتك ليست دائما صحيحة.
 ابحث عن معلومات إضافية (على سبيل المثال الشهداء).
على سبيل المثال :انت تشاجرت مع شخص ما ،وتذكر بشكل مبهم أنه ادلى بتصريحات
مهينة لك .تذكر أن الذاكرة قد تكون لعبت حيلة عليك أو قد تكون التفاصيل مشوهة  .أيضا،
اسال الناس الذين كانوا حاضرين في هذه المناسبة مدا يتذكرون

عندما تم خداع الذاكرة الخاصة بك؟

مثال  :1أتذكر كيف  XYاتصل بي و قال انني "غبي" خالل مخالفتنا .ولكنالجميع الذي كان
حولي لم يسمعون ذلك ،وربما لذلك كنت ببساطة تخيلت هذا ألننيه كنت غاضبا .
مثال  :2أتذكر كيف كنت واقفا على برج ايفل في عمر 3سنوات .ومع ذلك ،ربما كنت
أصغر من أن اتذكر ويفترض قال لي والداي هذه القصة مرات عديدة أن أتصور اآلن أنني
اتذكر هذا بنفسي..

الذاكرة [من فضلك فكر في أمثلة خاصة بك]
كيف يمكنني حفظ األشياء شخصيا أفضل (يمكن أن تختلف من المقترحات أعاله) وما
يزعجك في التعلم الخاص بك؟
مثال :االستماع إلى الموسيقى الهادئة ،بيئة مريحة ،يجب أن أشعر بذلك

الواجباث المنزلية للتدرب رقم
 (8االحترام الذاتي والمزاج)
لمادا نفعل هدا؟
كثير من الناس يعانون من مشاكل الصحة العقليةالتي تظهر تشوهات في التفكير التي قد تؤدي
إلى حالة االكتئاب .يمكن تغيير هذه التشوهات في التفكير من خالل التدريب المكثف والمستمر..

هناك دليل على وجود استعداد وراثي لالكتئاب وأفكار عدم الثقة بالنفس ,.تربية اآلباء القاسية
واالهمال والصدمات عن طريق أحداث الحياة السلبية يمكن تعزز الصورة الذاتية.
ولكن :يمكن تغييرطريقة تفكير االكتئاب .االكتئاب ليس مصير ال رجعة فيه!
يمكن تغيير تفكير االكتئاب ،على سبيل المثال بالعالج النفسي وإعادة هيكلة التفكيرباللتحليل
النفي لالتفكير.ومع ذلك ،إذا لم يتم تنفيذ إعادة الهيكلة المعرفية بانتظام وعلى مدى فترة زمنية
أطول ،لن تغير دائم من الصورة الذاتية السلبية واألفكار السلبية تحدث.
في ما يلي يطلب منك القيام ببعض التمارين المنزلية .هذه المناورات هي مجرد بدء التشغيل
األولي  /الدافع وينبغي أن تمارس بشكل مستمر..
التعميمات المبالغ فيها ]تجدون أمثلة الخاصة بك[
تفكير مكتئب
متال
"انا عبيط"!
كنت قد استخدمت كلمة
أجنبية بشكل غير صحيح،
لم أفهم الكتاب.

تفكير احسن
أنا أعرف أشياء أخرى،
والبعض اآلخر أكثر دراية
بالموضوع ،ألنهم يتعاملون
باستمرار مع ذلك.

األهداف التعليمة:
 هناك فرق بين الحكم على نفسي و حكم اآلخرين علي!
 إذا كنت أعتبر نفسي ال قيمة لها ،ونني قبيح ،فليس بالضرورة ان وجهة النظراآلخرون
متل افكارك هذه.
 غالبا ما تكون هناك آراء متعددة  /األحكام  /األفضليات .والبعض اآلخر قد ال يتفق مع فهمي
للمخابرات أو النظرات ،الخ.
التفكير السلبي [تجدون أمثلة الخاصة بك]
متال
صديق لي لم يهتفني في
الموعد المتفق.

تفكير مكتئب
انه ال يحبني بعد اآلن ،وانه
ال يتصرف مع أصدقاء آخرين
بنفس الطريقة.

تفكير احسن
ربما قد حان شيء ما،
وأحيانا أنسى أيضا األشياء.

نصائح لتحسين المزاج المكتئب  /تدني احترام الذات








كل مساء ،أكتب بعض األشياء اإليجابية (إلى  )5في ذلك اليوم .ثم ،انتقل من خالل هذه
األشياء في عقلك.
تقول لنفسك في المرآة أمام“:أنا أحب نفس“;" أو „أنا احبك“! [مالحظة :في البداية ،قد
تشعربانها سخيفة بعض الشيء عند القيام بذلك!]
تقبل المجامالت واكتابها الستخدامها كموارد في األوقات الصعبة.
حاول أن تتذكر المواقف الجيدة ,حاول أن تتذكر هذه بجميع الحواس (الرئية ،الشعور،
الشم  ،)...ربما يمساعدك ألبوم للصور..
تفعل أشياء تستمتع بها مثالي -مع اآلخرين (على سبيل المثال أفالم ،انتقل إلى
مقهى).
تدريب الرياضي ( 21دقيقة على األقل) -ولكن بمرح -على سبيل المثال ،فترة طويلة من
المشي أو الركض.
استمع إلى الموسيقا التي تحب

ملخص وتمارين الوحدة اإلضافية األولى (تقدير الذات)

لماذا نفعل هذا؟
يعاني أغلبية المصابين بأمراض نفسية من تدني تقدير الذات
ما هو تقدير الذات؟
تقدير الذات هي تلك القيمة التي يمنحها الشخص لنفسه ،هو تقدير الشخص لنفسه ،ال
عالقة له بما يظنه اآلخرون أو يرونه فيك .
تدني تقدير الذات يمكن أن يساهم في مشاكل نفسية منها على سبيل المثال  :التشكيك في
الذات ،الخوف ،اإلكتئاب ،الوحدة...
مصادر تقدير الذات:
 اإلعتزاز بالنفس ليس أمرا ثابتا ,بل يمكنه أن يتجلى في مختلف مجاالت الحياة
بطريقة متفاوتة ،اهم شيء هو اخذنا بعين االعتبار مهاراتنا و قدراتنا بدل
التركيز فحسب علي نقاط ضعفنا.
األشخاص الذين يعانون من تدني تقدير الذات
 ال يميلون فقط للتركيز على نقاط ضعفهم بل يتعدون ذلك للتركيز على نقاط قوة
اآلخرين.
 يميلون إلى تعميم األحكام الذاتية السلبية( .مثال  :أنا ال أصلح لشيء)
 ال يميزون بين الشخص ككيان و بين التصرف (مثال :فشلت في شيء واحد...إذن
أنا إنسان فاشل)
األفراد ذوي التقدير المرتفع للذات
الخاصيات الظاهرة:
 الصوت  :واضح ,الكلمات مفهومة و غير مبهمة ,نبرة الصوت مالئمة.
 تعابيرالوجه – الحركات  :التواصل بالنظر ,مظهر يوحي بالثقة.
 طريقة الوقوف :مستقيمة.
الخاصيات غير المباشرة:
 ثقتك في قدراتك
 تقبلك ألخطائك و هفواتك (دون تحقير نفسك)
 تقييم و نقد الذات ،و الرغبة في التعلم (من أخطائك و هفواتك)
 أن تتعامل بإيجابية مع نفسك ،كأن تعترف لنفسك بنجاحها.

ستجد اسفله بعض التمارين المنزلية:
 .1خذ نقاط قوتك بعين االعتبار
ما هي المجاالت التي تتميز فيها؟ هل اثنى عليك احدهم ومؤخرا؟
على سبيل المثال :
"أنا موهوب في األعمال اليدوية و أستطيع إصالح اعطاب السيارات بسهولة"
ما هي نقاط قوتك و صفاتك الحميدة؟

.2

تخيل حياتك على شكل خزانة ذات رفوف متنوعة و مختلفة

 هل أهملت بعض الرفوف مؤخرا؟  .....الخزانات الفارغة بأمثلة من نقاط قوتك
في مختلف المجاالت.

الرياضة

العالقات
االجتماعية

العمل

المظهر
الهندام

الهوايات

أهداف التدريب:





تقدير الذات هي تلك القيمة التي يمنحها الشخص لنفسه.
كن على علم و دراية بنقاط قوتك في كل مجاالت حياتك و حاول قدر المستطاع
تطوير إعتزازك بنفسك مستغال ما تعلمته سابقا.
إبحث عن نقاط قوتك التي تتجاهلها (كنوزك المفقودة) عبر سؤال أصدقائك و
عائلتك ,أو عبر مذكرة السرور.
كن يقظا و ال تفوت أي لحظة إيجابية في حياتك اليومية.

نصائح للمساعدة على زيادة تقديرك لذاتك:





عبر عن أمانيك لآلخرين .
تحدث بصوت مسموع و واضح .
تواصل بالنظر (ابدأ باألشخاص الذين تخالطهم كثيرا ثم انتقل لآلخرين)
قف منتصب القامة :تذكر مفعول القامة المنتصبة على إعتزازك و ثقتك بنفسك و
على اآلخرين حولك.

ملخص وتمارين الوحدة اإلضافية الثانية

لماذا نفعل هذا؟
العديد من االشخاص المصابين بالفصام يعانون باستمرار من الوصم ،و قد يكون من
المستحسن في هذه الحاالت التعريف بأعراض المرض.
 يحدث الوصم حينما يتم ربط شخص أو مجموعة من األشخاص بصفة أو صفات
سلبية.
 عادة ما يربط مسطلح الفصام أو السكيزوفرينيا بمعتقدات خاطئة ال أساس لها من
الصحة.
 تساهم وسائل اإلعالم بشكل كبير في نشر و ترسيخ معلومات غير دقيقة حول
المرض ،اظافة لتعميم و تضخيم بعض االحداث.
عواقب الوصم:
 عادة ما يربط مسطلح الفصام أو السكيزوفرينيا بمعتقدات خاطئة ال أساس لها من
الصحة.
 تساهم وسائل اإلعالم بشكل كبير في نشر و ترسيخ معلومات غير دقيقة حول
المرض ،اظافة لتعميم و تضخيم بعض االحداث.
من أجل القضاء على الوصم و المعتقدات الخاطئة يجب أن نحدد أوال ما هي هاته
المعتقدات و األفكار القبلية حول الفصام لنصححها/نعالجها.
ما العمل؟
يجب عليك ان تكون ملما بأعراض بمرضك حتى تتمكن من شرحها لآلخرين.
كيف بإمكاني التحدث عن مرضي؟
اشرح اعراض مرضك عوض ذكر اسمه.
 خاصة إن لم تكن تعرف األشخاص حولك حق المعرفة ،فمن األفضل التعريف
بأعراضك عوض ذكر اسم المرض (سكيزوفرينيا ،فصام).
 يجب عليك ان تكون ملما بأعراض بمرضك حتى تتمكن من شرحها لآلخرين.

فكر في بعض الطرق للتعريف بأعراض مرضك :

األعراض:

كيفية التعريف بها:

الهلوسات

الهذيان

اعراض اخرى من بينها االكتئاب على
سبيل المثال

األهداف التعليمية:
لمحاربة الوصم ،من المهم التحدث بدقة عن اعراض المرض.
 تذكر انك غير مجبر عن الحديث عن تفاصيل مرضك ان كنت غير مستعد او
محرج من ذلك.
 التحدث بطريقة منفحة عن المرض ألقاربك قد تكون له انعكاسات ايجابية على
نفسيتك.
 طريقة تعريفك بمرضك قد تساعد االخرين في تغيير معتقداتهم و افكارهم الخاطئة
عن الفصام.

