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الجزء الثاني2



المرأة الحاسمة

2 الجزء الثاين / صفحة  

عندما تكوين حاسمه فأنت تساعدين على إقامة عالقة صحية مع اآلخر و تتقبلين 

قدراتهم و تشجعينهم على إقامة عالقة توافقيه قائمه على النفع المتبادل . 

و إيمانك بأنهم مسئولين عن مشاعرهم يجعلك تتواصلين معهم بطريقة متزنه و 

صحية قائمة على احترام قدرة اآلخر يف التعامل مع الحياة بخيباتها و سعاداتها دون 

الحاجة لتدخلك لحمايتهم .

كون متيقظة تجاه اآلخر و إذا  عندما تكونين عدوانيه يكون لديك فكرة : يجب أن أ

أمكن: أتحكم بهم قبل أن يتحكموا يب ، و ذلك قد يقود اآلخرين بالطبع لعنادك و 

مقاومتك ثم : يعملون ضدك بدال من أن يعملوا معك . 

الفكرة الغالبة عليك : رأيي مهم و أنا أفهم من اآلخر و هو أقل أهمية مني .

أما إذا كنت سلبية فلديك افتراض : أن اآلخرين أهم منك و لذلك يجب أن تخدمهم و 

توقرهم بصورة عاليه تؤثر على أولوياتك و تشعرك بمشاعر سلبية غير صحية و قد 

تتفاقم حدة المشاعر السلبية لديك عندما تشعر أنك قد خذلت . 

كما أنك تتحمل مسئولية مشاعر اآلخرين و تحاول مراعاتها بما ليس بتحكمك : 

كون طيبة جدا و ال أعبر عن  فاعتقادك أن سلوكك قد يؤذي اآلخر يورث فكرة : يجب  أن أ

نفسي بصراحة ألن ذلك قد يثقل كاهلهم بما أريد و أفضل  .

 الحسم

العدوانية

السلبية

ماذا تعلمنا من الجزء األول ؟ 

عن نمطنا يف التواصل 
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يعتمد اتخاذ القرارات اليومية أو المصيرية على مدى تقديرنا لذواتنا و على رؤيتنا 

ألنفسنا .  

فإذا كنت ترين نفسك قوية جدا و يمكنك القيام بمهمة معينه فأنت تخاطرين 

وتقومين بها دون تفكير و أحياناً بدون استشارة ذوي الخبرة . ( تتصرفين بتهور )  

و إذا كنت ترين نفسك قادرة على القيام بالمهمة مع بعض المخاطر فأنت 

تدرسين الموضوع جيدا و تستعدين له و تخططين له ثم تتوكلين على هللا 

وتقومين به . ( تتصرفين بحسم ) 

و إذا كنت ترين نفسك ضعيفة و غير قادرة على القيام بالمهمة يصيبك التردد 

والخوف من البدء بها و تعيقين نفسك عن العمل على تسهيلها و التخطيط لها . 

و قد تعتمدين على اآلخرين يف ذلك و تطالبينهم إما صراحة و إما داخل نفسك 

بمساعدتك . ( تتصرفين بسلبية ) 

و عند تنفيذ القرار .. تبدأ أفكارك العميقة عن نفسك و عن قيمتها تظهر للسطح 

مما يدفعك لإلمام إذا كانت قيمتك الذاتيه قوية أو حتى معتدله ، دون االلتفات 

لرأي اآلخرين أو الصعوبات . 

و سمعنا كثيرا عن الناجحين الذين رفضت أعمالهم من عدة شركات و لم يتوقفوا 

أو ينصاعوا لرأي اآلخرين و استمروا يف العمل حتى حققوا نجاحا عظيما و يعود 

ذلك إىل تقديرهم لذاتهم .  

كتبي اسفل هذا الجزء يف جانب التعليقات قصة تدل على ذلك ) ( ا

لماذا ال نكون حاسمين يف اتخاذ القرارات ؟ 
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يظن البعض أن هذا أمر جيد و فيه محاسبة للذات.  -

يظن البعض أن النقد الذايت يخفض التكبر.  -

يظن البعض أن النقد الذايت يحفز لألفضل.  -

- لماذا ننتقد أنفسنا و نحدثها بأسلوب سلبي ؟  

أثبتت الدراسات النفسية المحكمة أن اإلنسان يحقق استجابة أفضل  

كثر  (بالتشجيع الداخلي) وبث الصبر و الهدوء و هذا ما نفعله مع اآلخرين غالباً أ

مما نفعله مع أنفسنا. 

لكن هل هذا صحيح ؟  

- كما أن عالقتنا بذواتنا و تقديرنا لها يتأثر بنوعية الحوار الداخلي  

حوارنا الداخلي مستمر أثناء اليوم . -

و نقوم من خالله تقييم أنفسنا و سلوكنا ، و أحياناً نقدها . -

كما نقوم بنقد و تقييم سلوك اآلخرين . -

و إعادة فهم و تحليل مواقف الحياة .-
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لماذا نتصرف وفق نمط معين؟ 

يعتمد سلوكنا مع أنفسنا و اآلخرين على ( تقييمنا ألنفسنا ) ومدى 

تقديرنا لذاتنا . 

كل ما نقوم به من سلوك يف تصرفاتنا مع اآلخرين فالمقصود منه حماية ذواتنا 

و الدفاع عنها . 

- فمنا من يتخذ السلوك السلبي و االنسحاب للشعور باالمان.  

ومنا من يعبر عن نفسه بوضوح و أدب دون خوف للشعور بالقوة  .  -

 ومنا من يكون غاضباً و يحمي نفسه بأساليب حادة تؤذي اآلخر ، ليحمي -

نفسه و يثبت ذاته ألنه يعتقد أنه  أفهم  غيره . 

تتأثر عالقاتنا سلباً أو إيجاباً بنظرتنا ألنفسنا . 

- فاذا كانت نظرتنا ألنفسنا إيجابية و فيها احترام و تقدير فإن كالم 

اآلخرين السيء ال يؤثر بنا أو يحدث تأثيراً خفيفاً وعابراً يمكن تجاوزه .   

- و أما اذا كانت نظرتنا ألنفسنا سيئة و احترامنا لذاتنا متدين فإن تأثير سلوك 

كثر ضرراً و أشد قسوًة علينا و يصعب  و كالم اآلخرين السلبي يكون أ

نسيانه و تجاوزه . 

و بذلك :  
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ولعلِك تتسائلين من أين 

تأيت هذه األفكار و التقييمات 

الذاتية (السلبية) ؟  

من مواقف حياتية مرت بنا و بعد أن تصرفنا بطريقة معينه . -

بنينا على أساسها معتقداتنا عن ذواتنا.  -

 فتقييمنا لذواتنا هو نتيجة توصلنا لها بناًء على تحليلنا للمواقف. -

 و تحليلنا لسلوكنا يف هذه المواقف. -

و مما يجب التركيز عليه أن ذلك مجرد رأي عن الذات و ليس حقيقة .-

قد تنشأ هذه المعتقدات من مواقف حصلت يف الطفولة مثل :  

١- صعوبة يف تلبية معايير الوالدين.  

٢- الشعور باالختالف عن الزمالء يف المدرسة.  

٣- صعوبة التوافق مع الرفاق من األهل.  

٤- المرور بمشاكل و مضائق عائلية. ( مشاكل أسرية - مشاكل مالية ) 

٥- أقدار ربانية ( اليتم - خالف الوالدين- السجن - …. مرض شديد ).  
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و بالتايل يظهر شعور سلبي :  

١- تنتقدين نفسك بحده.  

٢- تخبرين نفسك ( كان المفروض أعمل كذا وال أعمل كذا ) و تعنفي 

نفسك ألنك لم تتبعي المعايير التي ترينها صحيحة.  

٣- تلقبين نفسك بألقاب سيئة :- أنا سيئة غبية ال أحسن التصرف.  

٤- أو تتذكرين مواقف مشابهة و تربطينها بهذا الموقف و تصفين نفسك 

بصفات دائمة ( أنا دايماً كذا ).  

كيف يتكون تقييم الذات السلبي  

ثم تنخرطين بسلوكيات غير مفيدة مثل : 

االنسحاب من اآلخرين.  -

محاولة تعويض شعور األلم بسلوكيات قد تكون غير مفيدة . -

( االنغماس يف التسوق - األكل - مشاهدة التلفاز -  -

االنشغال ببرامج الهاتف لساعات ).  -

تكونين سلبية مع نفسك و غير حازمة يف اتخاذ القرارات.  -

-عدم الدفاع عن نفسك و المطالبة بالحقوق .

األفكار 

شعور  

سلوك  

يواجهك حدث في حياتك يثير األفكار ثم تظهر املشاعر و السلوك 

االفكار السلبية التي تظهر يف ذهنك عندما تواجهين موقف  

( ال يعجبك أو تعتبرينه خطراً ).  
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ثم تبدأ الدوامة بالحركة و تجرنا لألسفل : 

حوار داخلي سلبي مشبع بأفكارنا عن ذاتنا و عن اآلخرين . -

مشاعر القلق و الحزن و الذنب و قلة القيمة . -

نقوم بسلوكيات انسحابية أو حاسمه أو عدوانيه .-

فكرة

ور
شع

وك
سل
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و نتيجة لهذه القواعد و االفتراضات نبدأ بتحديد سلوكانا 

مع اآلخرين:  

سلبي

عدواني

عدواني 
سلبي

ننسحب من الناس.  -

ال نعبر عن رأينا خوفاً من الرفض.     -

الرضا بالمعاملة السيئة ( االعتقاد : أنا استحقها  ).  -

محاولة الدفاع عن النفس بالغضب و الصوت -

المرتفع.  

محاولة تقييم سلوكهم ( و تأديبهم ).  -

الرغبة يف حماية الذات بالقوة و العنف.  -

 الرغبة بالتادب مع اآلخر و بنفس الوقت التعبير -

عن الغضب و الرفض.  

و يكون ذلك بالنظرات الحادة ، التأفف.  -

االلتفاف و إعطاء الظهر للجليس المراد تجنبه.  -

عدم الرد على رسائله و اتصاالته و تجنب الكالم -

معه. 
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و إنطالقاً من (رؤيتنا لذاتنا و رغبتنا بحمايتها )  

قد نتخذ قواعد مثل :  

يجب أال أخطئ.  -

يجب أال أعرض نفسي للنقد.  -

يجب أال أطالب بحقويق .  -

يجب أال أتعرض للفشل.  -

إذا لم أتمكن من تحسين عالقتي بأمي فلن أتمكن من -

التحكم يف أي شي بحيايت.  

إما أن أفعل شيئاً مثالياً أو ال أفعل شيء.  -

كون نحيفة و أنيقة و إال لن يتقبلني أحد.  - يجب أن أ

و لكن هل هذه االفكار و االعتقادات بناءة؟ 

هل لديك المزيد من األمثله فكري جيداً و دونيها يف 

دفترك الخاص .
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موقف من الحياة 

نورية دائما تشعر بالخوف و التردد عند أي قرار ترغب باتخاذه ( شراء 

ساعه ثمينه - اختيار التخصص الدراسي - المطالبة بالترقية من مديرتها 

يف العمل ) و إذا اتخذت قرار ما فإنها تندم و تلوم نفسها ، حتى أصبحت 

عملية اتخاذ القرار صعبة بالنسبه لها . 

و عندما فكرت كثيراً و حللت مشاعرها وصلت إىل أن لديها فكرة دائماً 

تتكرر يف ذهنها :  

إذا اتخذت قرار خطأ سيلومني الناس و أصبح يف موقف محرج و أشعر 

بالخزي و الندم  

و الفكرة األعمق : من أنا حتى أتكلم و أطلب ما أريد ؟ ال أرغب بالدفاع 

عن نفسي أرغب بالشعور باألمان من النقد وال اتعرض للنقد أو اللوم  

فيكون شعورها : لن اتخذ هذا القرار حتى ابقى يف الجانب اآلمن 
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ال تجعلي من المواقف التي حدثت يف السابق تجرك للخلف و تصنع منك -

إنساناً ضعيفاً غير مقدراً لذاتك.  

فهذه مواقف حدثت منذ فترة طويلة و تصرفنا اثناءها بعقولنا الصغيرة عندما -

كنا صغاراً ،فليس من الصواب أن نقوم ونحن كبار بالغين اآلن بانتقاد ذواتنا 

الصغيرة التي كانت تنقصها العقالنية و الخبرة الحياتية.  

كما أنه ليس من مصلحتنا التمسك بانتقادات والدينا و الكبار من المحيطين -

بنا ،ومعلمينا و إعادته يف عقولنا المرة تلو المرة ، و نستخدمه كعصا نضرب 

بها ذواتنا ،مع علمنا أنه يؤلمنا و يصغرنا يف عين أنفسنا.  

و يؤثر على تقديرنا لذواتنا و تقييمنا ألنفسنا. 

لماذا ال نرجع للماضي و نفكر بإيجابية لنعيد تعديل أفكارنا تجاه أنفسنا ؟ -

فعندما كنا صغاراً لم نكن قادرين على التوسع يف وضع تفسيرات لما حدث.  

و اآلن بعد أن كبرنا و تعلمنا و ازدادت خبراتنا يمكننا استبدال الرجوع -

للماضي بتأسيس حاضر جميل. 

هذه األفكار السلبية ( التي نشأت و تمسكنا بها ) هي التي أنشأت تقييمنا -

ألنفسنا و تقديرنا لذواتنا، ولصقت فكرة يف أذهانا (هذه أنا). 

دع ما مضى يمضي  
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تدريبات األسبوع 

يف دفتر خاص  

كتبي األفكار التي تدور يف ذهنك عادة يف المواقف التي تحتاج إىل  ١/ ا

حسم . 

( مثال: أخاف أن أزعج اآلخرين ، سأفرض رأيي ألنه هو الصواب ، 

سأسكت ألن رأيي غير مهم ) . 

٢/ اعترضي على هذه األفكار غير المنطقية و أعيدي تحليلها وفحصها . 

٣/ يجب أن يكون ذلك مكتوبا بورقة و قلم ألن القيام بذلك يف الذهن 

يسبب فوضى و ارتباك . 

كتبي فكرة ايجابية بديلة عن فكرتك السلبية تستقينها من القرآن أو  ٤/ا

السنة أو الشعو أو سمعتيها من أحد أو كيفما تشائين   

كثر حسما فإنه  كما اتفقنا من قبل حتى تحصلي على نتائج أفضل و تكوين أ

من المفيد جدا التدرب على الحسم و سيساعدك يف ذلك هذه المجموعه من 

كتبيها بدفتر منفصل و كرري ذلك يوميا .  التدريبات ا

كتبي بسالسة كما تشائين )  و تذكري ( ال يوجد طريقة صح و طريقة خطأ أ

تدريب تعديل األفكار 1



هذا التدريب رائع جدا يقوم على فكرة ( التعاطف مع النفس ) و يكون 

بإقامة حوار داخلي مهدئ للخوف و  محفز على العمل و مصبر على 

ما يمكن أن يواجهك ، مثلما تفعل الوالدة العقالنيه الحنونه . 

مثالً :  

يف حال الخوف ( هدي نفسك اللي ريب كاتبه بيصير ) -

يف حالة االنزعاج من الناس ( الناس رضاهم صعب المهم اتخذي  -

القرار الصح و اللي يرضي هللا ) 

يف حالة الرغبة بالقيام بعمل ( أنت قوية و ياما قمت بأعمال ناجحه -

فكري و استشيري و استخيري و كوين مطمئنه ) 

يف حال الرغبة بالمطالبة بحق ( هذا حقك و ما يضيع حق وراه -

مطالب طالبي بحقك بأدب ) 

يف حال فعلت ما يجب فعله و لم تحصلي على نتيجة ( المهم أنك -

بذلت جهد النتائج غير مضمونه ، حلو أنك حاولت ) 

يف حال الرغبة بالقيام بعمل كبير ( خففي على نفسك و صغري -

الخطوات و شوي شوي بتوصلين )

تدريب الوالدة الحنونة   2
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لالستفادة من المعلومات المكتوبه يف الدورة البد من التطبيق و باألزرق  

كتبنا لك نموذج إلجابات أحد المشتركات  

كثر حسما حتى :  أريد أن أصبح أ

أتخلص من الرسائل التي تأتيني خارج وقت العمل من مديريت . -

أعبر عما أريد بوضوح مع والدي ، -

أرفض القيام بمهام ليست يل.  -

 -

النتائج التي أرجوها من هذه الدورة : 

كون حاسمه أقول ( ال ) بدال من القيام بعمل ال أريده  - أ

أتخلص من الثرثره العقليه  و القلق بسبب الخوف من رأي الناس -

لتحقيق هذا الهدف سأبدأ بالتدرب على : 

أتدرب على قول ال أستطيع ذلك اآلن .  -

االعتذار عما ال أرغب به.  -

أطلب ما أريد.  -

-

تدريب ( االرتقاء )3
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ما سيساعدين على تحقيق هديف :  

ما أتحلى به من مهارات : 

- أنا شخصية لطيفة أعرف كيف ألطف طلبي 

  -

 -

مهارات سأحرص على التحلي بها :  

- أخفض صويت و أجعله متزنا مسموعا  

- أتواصل مع اآلخر بالنظر يف عينه  

 -

كثر حسما) و أجعله سهل التنفيذ:  لكي أحقق هذا الهدف ( أكون أ

كتبي ثالث خطوات صغيرة جدا تقربك من هدفك   أ

١-لن أجيب على الرسائل التي تردين مباشرة . 

٢-إذا طلب مني أمر سأقول ( سأفكر يف الموضوع و أرد عليكم )ما أستعجل 

بالقبول أو الرفض
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السلوك 

السلبي 

الحسم  

والثقة بالنفس 
العدواين 

تذكري مواقف مرت عليك يف حياتك ، تمثل أنماط 

السلوك و دونيها تحت كل نمط :
4


