
 المرأة الحاسمة
إعداد و تدريب : باسمه الكوس



2 الجزء األول / صفحة  

سعيدة جدا بمشاركتك يل يف هذه الدورة المكتوبة  

و المنشورة هنا يف موقعي ، لقد بحثت طويال و أخطأت  

و تعلمت من أخطايئ و قررت أن أشاركك هذه 

المعلومات حتى تصلي لمرحلة أعلى يف التعامل مع 

نفسك و اآلخرين يف حياتك االجتماعية و المهنية . 

ستتعلمين يف هذه الدورة معلومات و تقنيات إلصالح  

و تطوير إسلوبك يف التعامل مع نفسك ، و اآلخرين.  

 يا هال و يا مرحبا



3 الجزء األول / صفحة 

 تنبيهات مهمة

هذه دورة تعليمية و ليست كورس عالجي . -

ال تحتوي هذه الدورة على عالج للمشكالت النفسية . -

ال تغنيك عن مراجعة معالجة نفسية . -

تذكري أن هذه المهارة تتطلب وقت و تدريب .  -

خصوصاً إذا مضت سنوات وأنِت ُتسكتين نفسك  أو دفعك -

الغضب لتكوين ( عدوانية غاضبة ) 

كوين لطيفة مع نفسك و تصبري حتى تطبقي الدورة و تبدأ -

النتائج بالظهور ، فإن ذلك يتطلب وقتاً. 

الدورة لك أنت فقط ال يمكنك التحكم باآلخرين أو تغيير -

سلوكهم . 

ال يحق لك نشر الدورة أو إعطاء المذكره لآلخرين. -



4 الجزء األول / صفحة  

الحسم هو أسلوب تواصل مع اآلخرين ، وهو القدرة على 

التعبير عن المشاعر واألفكار واآلراء بإنفتاح وحرية دون 

اإلضرار بالنفس أو اآلخرين . 

الحسم هو مهارة التعامل مع اآلخرين بقوة و ثبات وعكسه -

ضعف الثقة بالنفس والخوف و عدم الشعور باألمان.  

أما عكس الحسم فهو التواصل السلبي و التواصل العدواين . 

يف التواصل السلبي نسمح لآلخر بانتهاك حقوقنا -

الشخصيه ، ونعطي لآلخرين األولوية على حسابنا . 

- التواصل العدواين ننتهك نحن حقوق اآلخر و نعطي حقوقنا 

األولوية حتى لو كان ذلك ضاراً باآلخرين .

ما معنى أن تكوين حاسمة ؟



5 الجزء األول / صفحة  

يختلف الحسم عن العدوانية يف كثير من 

األمور ستتضح أثناء الدورة أهمها 

األسلوب و األخالق و لغة الجسد.

الحسم عدوانية

كونك حاسمه ال يضمن لك أي نتيجة 

على اإلطالق ، إنما يجعلك تعبر ين 

بانفتاح عن نفسك و تطالبين بحقوقك أو 

ترفضين  عمل ما ،  و قد تحصلين على 

ما تريدين  و قد ال تحصلين  و قد تصلين 

لحل وسط يرضي الجميع .

إذا كنت حاسمه سأحصل 

على كل ما أريد

يف بعض المواقف من العقل و األدب أن 

تتنازل  و ال تتكلم حفاظا على نفسك من 

ضرر شرعي أو جسدي . مثال الكالم 

بحضرة شخص عدواين متهور أو متناول 

للمسكر .

يجب أن أكون حاسمه يف 

كل موقف و مع كل 

شخص

أخطاء حول الحسم 

الصواب  الخطأ



6 الجزء األول / صفحة  

فوائد الحسم 

التمتع بصحة ذهنيه أفضل و انخفاض الحديث الداخلي السلبي . •

الرضا عن الذات و احترامها و التخلص من مشاعر الذنب و لوم الذات اللتي •

تصاحب عادة السلبية و العدوانية . 

فهم و مالحظة مشاعرك و معرفة كيف تتكون و بالتايل يمكن التخلص من •

السيئ منها الذي يتسبب أحيانا يف مشاكل مع اآلخرين ( مثل ثورات الغضب ) . 

الحصول على احترام اآلخرين ، يحترم الناس من يعرف ماذا يريد و يطلبه بأدب •

واحترام و يحترمون من يضع لنفسه  حدوداً . 

خلق عالقات ( الجميع يكسب ) . •

تحقيق مهارات : اتخاذ القرارات . •

صنع عالقات أمينة . •

الحصول على الرضا الوظيفي . •

التعبير عن المشاعر بوضوح . •

عالقات أفضل ، عادة الناس تستجيب بشكل أفضل للشخص الحاسم الذي •

يعرف ما يريد .



7 الجزء األول / صفحة  

أساليب التواصل 

يختلف الناس يف طريقة تعاملهم مع أنفسهم و مع بعضهم 

البعض و لكٍل أسلوبه الغالب عليه ، فال يوجد أسلوب واحد 

يتسم به اإلنسان دائما مع الجميع أو يف كل المواقف . 

و فيما يلي شرح لكل أسلوب من أساليب التواصل  

كثر من  ( حاويل أثناء القراءة التركيز على فهم نفسك أ

تركيزك على فهم اآلخرين )



8 الجزء األول / صفحة  

المرأة السلبية 

صفاتها : 

المرأة السلبية تبدو منسحبة وال تعبر عن رأيها و رغباتها و حاجاتها بحرية  

و ذلك خوفاً من الصراعات و الخالفات . 

كما أنها تتصرف مع اآلخرين بخضوع و تستسلم لمطالبهم ( غير المعقولة ) و إن كان 

فيها ضرر عليها . 

كما أنها تتسم باالعتماد على اآلخرين يف أمورها.

الحظي : 

تتبع آراء اآلخرين و تقلدهم . 

تكره إعطاء النقد البناء ألي شخص . 

تتجنب أي قول أو فعل أو لبس قد يجذب االنتباه أو يستدعي الرفض . 

كثر شعوراً بانحدار الثقه بالنفس و الحزن .  أ

السلبية : إعطاء قيادة حياتك لآلخر و السماح لهم بالتحكم فيك  



9 الجزء األول / صفحة  

المرأة العدوانية 

  صفاتها :

 تسعى إلشباع حاجاتها و رغباتها دون التوازن بينها و بين حاجات  اآلخرين ،

  المهم تشبع حاجاتها و إن كان على حساب غيرها .

 تسعى للتحكم باآلخرين و فرض رأيها عليهم و غالباً لديها حاجة للتحكم.

   بالمواقف بالطريقة التي تراها صواب.

 كما أنها تفتقر إىل الوعي بأن سلوكها يساهم يف زيادة المشاكل .

   الحظي :

 يستفيد الشخص المسيطر كثيراً : حيث أنه يفرض رأيه و يفعل مايريد كما

 يشاء دون النظر لحاجات اآلخرين و لكن يؤثر ذلك سلباً على عالقاته فالناس ال

 تحب البقاء مع شخص يدير األمور كما يشاء هو فقط ، فإما تنفك العالقة أو

 تبقى العالقة مع وجود صراع .

كثر شعوراً بالغضب.    العدوانية أ

العدوانية :  تظنين ما ترينه صواب و مناسب يجب أن يفرض على 

اآلخر و تغضبين من عدم تنفيذه .



10 الجزء األول / صفحة  

المرأة العدوانية السلبية  

صفاتها : 

تعبر عن مشاعرها السلبية بشكل غير مباشر بدالً من التحدث عنها صراحة  

وتشعر الشخصية ( العدوانيه / السلبيه )  بالرغبة يف اشباع حاجاتها رغماً 

عن اآلخرين . 

مما يسبب لها الشعور  بالغضب و االستياء الداخلي لكنها تظهر اللطف 

والحيادية، ثم تقوم بطرق غير مباشره الظهار شعورها الحقيقي و التذمر ، 

محاولًة بذلك  للحصول على ماتريد أو تجنب ماال تريد مع االفتقار لالنفتاح 

والمسؤولية . 

الحظي : 

تظهر العناد لتثبت نفسها  . 

تتجنب قول ال و قد تخلف المواعيد ألنها لم تقل أساسا (ال أستطيع) . 

قد تورط اآلخر بإعطاء وعد و عدم تنفيذه . 

تتصرف بطريقة فيها صدود و عقاب دون توضيح السبب . 

العدوانية السلبية : ترغبين من اآلخر بتحمل مسئولية مشاعرك 

وتستخدمين الصمت كعقاب لهم إن لم يفعلوا ما تريدين . 



11 الجزء األول / صفحة  

المرأة الحاسمه 

 من هي المرأة الحاسمه ؟ 

إذا كنت حاسمة فأنت تعبرين عن نفسك بوضوح و تطلبين من اآلخرين 

ماتريدين مع مراعاة حاجاتهم و رغباتهم و رأيهم . 

فالمرأة الحاسمه تتصرف بوضوح و انفتاح و تعبر عن رأيها بدون قلق وال 

تعدي على اآلخر ، وال تنكر حقوق اآلخر بأي أسلوب . 

تحترم رأي اآلخرين .

إذا كنت حاسمة فأنِت تحسنين قيادتك لذاتك و تتحملين مسئولية 

أفكارك و مشاعرك دون االضرار بنفسك أو باآلخر .

الحظي  :  

الحاسمون يتحكمون جيداً بمشاعرهم .  

لديهم القدرة على المرونة و تغيير القرارات و تعديل المواقف .  

يعرفون حقوقهم و يتمسكون بها دون إضرار باآلخرين .  

يحافظون على العالقات سوية و صحية .  

أقل شعوراً بالقلق . 



12 الجزء األول / صفحة  

موقف من الحياة  يوضح أنماط التواصل 

إذا سألت عن الذهاب لمطعم ال ترغب الذهاب إليه :  

١- السلبي : بالتأكيد سأكون معك .   

٢- عدواين : ال أحب هذا المطعم ، لماذا  تحبه ؟ ذوقك سيء لنذهب إىل 

المطعم الفالين . 

٣- عدواين سلبي : بالتأكيد سأذهب ليس لدي مانع ، 

 وبعد ذلك : إما تتهربين من الموعد ، أو تذهبين  و أنت منزعجة ، 

وتلومين اآلخر على أي شي يحدث يف المطعم  .  

٤- الحاسم : سأخرج معك ، وجداً احترم رأيك ، لكني ال أفضل هذا 

المطعم  لو نغير المطعم يكون أفضل ، مطعم يحبه كالنا .  



13 الجزء األول / صفحة  

مالذي يعيقنا عن الحسم ؟ 

عدة أسباب عميقة :  

أفكارنا و حديثنا الداخلي .  -

سلوكيات اعتدنا تكرارها .  -

مشاعر عميقة بالخوف من رفض اآلخرين أو انزعاجهم .  -

مثالً :   

١- أن نسلك سلوك متكرر لنتجنب بعض المشاعر .  

٢- و الداعم لذلك حديثنا الداخلي و الثرثرة العقلية التي تتسم بالخلل .  

٣- و تظهر لدينا مشاعر القلق و الخوف و الرغبة بتجنب الصراع و هكذا 

تدور الدائرة و يبدو لنا أنها صعبة التوقف و لكن بمجرد تغيير أحد 

محركات الدائرة فإنها تبدأ بالتوقف .  



14 الجزء األول / صفحة  

الفكرة الرئيسية  

التي تدفعنا لعدم الحسم 

الفكرة الرئيسية التي تدفع اإلنسان لسلوك( السلبية ) و عدم الحسم 

والتردد يف اتخاذ القرارات الشخصية هي كما حددها علماء ( العالج المعريف 

 : CBT ( السلوكي

كمل وجه و يجب   - احتاج و يجب علي القيام بالمهام المطلوبة مني على أ

علّي أن أنال محبتهم و احترامهم ، و إال فأنا ضعيفة وال يمكنني أن  احترم 

ذايت . 

و تنتج عن هذه الفكرة :  

كون لطيفة و ال أعبر عما أريد بوضوح و صراحة  ١- فكرة : يجب أن أ

حتى ال أخسر رضا اآلخر . 

٢- تصنع لنفسك قواعد و قوانين سلوكية للمثالية تجاهد لتطبيقها  .  

٣- تلوم نفسك كثيراً و تنتقدها بحدة .  

٤- ترغب بإرضاء الجميع .  

٥- تحاول  الوصول للمثالية و الكمال مع اآلخرين . 



15 الجزء األول / صفحة  

كثر حسما  بعض النصائح لتكوين أ

هل تعبري عن آرائك أم تنسحبي و تلتزمي الصمت ؟ هل تقبلين بحمل 

إضايف ال تقدرين على أداءه ؟ هل أنِت سريعة الحكم و اللوم ؟  

هل يبدو أن الناس يخافون و يتجنبون الحوار معك ؟ 

١- قيم أسلوبك 

فذلك يتيح لك التعبير عن نفسك دون أن تتهم اآلخر مثل : -  

أنا ال أوافق بدالً من أنت مخطئ . 

اجعلي طلباتك بسيطة و محدودة  . 

٢- استخدم كلمة أنا 

و إذا صعب عليك قول ال . قويل ال يمكني فعل ذلك اآلن . 

كوين مباشره ، ال تترددي و إذا كان الشرح ضرورياً قوليه بإيجاز .
٣- تدرب على قول ال 

جهزي كالمك وعباراتك وتوقعي الردود المحتملة و تجهزي لها .  
٤- تدرب على الحوار

تصريف كما لو أنك واثقة من نفسك ،   ارفعي كتفك ، اجعلي ظهرك 

مستقيما ، ال تهزي رجليك ، تواصلي بالعين ، ال تلفي رأسك ، ال تعقدي 

ذراعيك

٥- استخدم لغة الجسد 

الصراع قد يكون مزعج و يتسبب لك بالتوتر و الغضب التزمي الهدوء 

تنفسي ببطئ حافظي على ثباتك . 
٦- سيطر  على مشاعرك 

تدريب مع أشخاص يسهل التدرب معهم  ( على سبيل التدرب و 

التمثيل ) تخيلي أن الحسم مثل سلم تصعدينه درجة درجة .
٧- إبدأ بخطوة صغيرة 



16 الجزء األول / صفحة  

أضرار عدم الحسم 

تظهر عندك هذه السلوكيات :  

 - االعتناء بحاجات اآلخرين على حساب حاجاتك .  

- الموافقة على كل طلب وعدم قول ( ال ) . 

الرد على كل المكالمات و الرسائل يف وقت واحد مما يربكك  .  -

حمل مسؤليات اآلخرين بدال منهم .  -

مما يسبب لك :  

- الشعور المزعج بثقل المسؤوليات و ارهاقها .  

الشعور بالقلق الدائم  -

ثرثرة عقليه مستمره و حديث داخلي مزعج . -

ادمان ( إرضاء اآلخرين ).  -

ربط احترامك لذاتك برضا اآلخرين وقد تكون محاطاً بشخص سئ وصعب اإلرضاء -

وتقع يف فخ محاولة إرضاؤه ( البائسة )  

كبت المشاعر يتحول يف بعض األحيان إىل أعراض جسدية تشكل عبء ثقيل على -

صحتك مثل : ( الصداع النصفي ، أمراض الحساسية ، أمراض الجهاز الهضمي ، 

اآلالم الظهر والرقبة ) . 

- وقد يؤدي ذلك إىل االنفجار بثورات غضب تؤذيك وتدمر عالقاتك.



17 الجزء األول / صفحة  

( السلوك غير لفظي ) 

رفع مستوى الحسم يف شخصيتك هو الهدف من هذه الدورة و هناك عدة عوامل تساعد على 

كثر احتراما لك مثل :  ذلك  منها : لغة الجسد فهو يوصل لآلخرين صورة عنك تجعلهم أ

( حركاتك - جلستك - نظراتك - درجة صوتك )  

١- حافظي على التواصل البصري  

السلبي ينظر إىل كل مكان إال عين المتحدث ينظر لها قليالً . 

العدواين يسلط النظر إىل عين المتحدث بطريقة مزعجة .  

الحاسم يوزع النظر بطريقة مرنه و لطيفة .  

٢- عديلّ جلستك  

كانت جديت تقول لنا دائماً ( رفعي كتفك ) و ( عديل ظهرك )  

المرأة السلبية تنزل رأسها و تحني كتفها و تظهر أصغر من حجمها . 

٣- ال تلفي يديك على صدرك  

وال تضعي رجالً على رجل  

كوين مسترخية و مرتاحة وال تظهر بمظهر ( المنغلقة )  

وال تهز قدميك باستمرار فهذه الحركات تظهرك بمظهر المتوترة غير الواثقة مما يقلل من احترام 

اآلخر لك .  

٤- تكلمي بصوت معتدل 

ال ترفعي صوتك كثيراً وال تخفضيه لدرجة أنه ال يمكن سماعك بوضوح . 

إذا الحظت أن يف التجمعات يميل اآلخرون لتجنبك فمعنى ذلك أن سلوكك غير اللفظي 

يحتاج إىل ( شغل ) و تعديل .



18 الجزء األول / صفحة  

قومي بقراءة الجزء األول بتركيز . •

أعيدي القراءة مع كتابة مالحظاتك على المذكره يمكنك الكتابة باآليباد •

أو طباعتها و الكتابة يدويا . 

تذكري ٥ مواقف حياتيه مررت بها و دونيها و حللي سلوكك يف هذه •

المواقف . 

تدريب هذا األسبوع مع شخص  ( مثال الخادمة - صديقتك - زميلة يف •

العمل - جرسون يف المطعم … ) 

دوين بشكل يومي األفكار التي تدفعك للسلوك ، إسأيل نفسك لماذا •

لم أعبر عن رأيي ؟ما الفكره التي كانت يف ذهني ؟ أو لماذا لم أقل رأيي 

بصراحة ؟ 

أعيدي كتابة ( تدوين األفكار كل يوم لمدة أسبوع و يفضل بنفس •

الوقت و نفس المكان ) يمكنك مسحها بعد كتابتها  لو شئت  . 

تذكري : يمكنك كتابة سؤالك أو استفسارك تحت الجزء األول بالموقع •

ماذا عليك فعله هذا 

األسبوع ؟


