
  عقدة الكمال

 

 

ھداف لتحقيق أ يھا. وھو يسعى جاھداً لبّ ن يُ � يستطيع أحد أ اً جدّ  عاليةً  اً يضع الشخص المصاب بعقدة الكمال مقاييس

 .نجازاتهم نفسه على قدر إقيّ مستحيلة ويُ 

 

 

وتتسبب  اً جدّ  صعبةً  اً ھداففتضع أكمال ا عقدة الأمّ  ھبنا الدافع 7نجاز أُمور عظيمة.وھو يَ  ،اً يجابيّ إ مراً وضع ا4ھداف أ د3 عَ يُ 

. وقد يتسبب ھذا ھدافشديد عندما نفشل في تحقيق ھذه ا4حباط النا نشعر با7نّ با7ضافة إلى أ ،نتجينن نصير غير مُ في أ

. وعندما يحدث ھذا في نجازنا غير قادرين على ا7نّ ، وا7حساس أوالقلق فسوصغر النّ  الضغط وا�ضطراببفي الشعور 

ي بدوره يتسبب صدقاء، والذمنطقية من أعضاء العائلة وا4النه يتسبب في: التوقعات الغير الشخصية فإ العAقاتنطاق 

من ھم حولنا يجدون  ن كل، 4لى ا�نعزال والوحدةفي المشاكل 4ن اIخرين � يعملون ا4شياء بطريقتنا فيؤدي ذلك إ

  .رضائناصعوبة شديدة في إ

 

 
خرين أن تتركي اI نن كنت � تريديرضي لك، وإبالشكل الكافي والمُ  مناسباً  ك لم ُتحقKقي شيئاً إن كنِت ُتصارعين 4ن

ك يصارعون مع ن أفراد عائلتك وأصدقاءان كبالقدر المناسب بحسب توقعاتك، وإ نھم لن يفعلوهما 4 مراً ديرون أيُ 

 .عانين من عقدة الكمالتُ  أنكمطالبك التي يصعب تحقيقھا، فمن الممكن 

 

 

 أريد أن أعرف أكثر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ع�مات ود�ئل على وجود عقدة الكمال سبع

 

 شياء عن نفسك:ال في كل ما تفعلينه فمن الممكن أن تAحظي ھذه ا4لى الكمتميلين إ ن كنتِ إ

   :المبالغة .1

 ،ًAو ھل ا4ولى جيدة بالشكل الكافي؟ أة الھديّ  نّ ة 4حد أصدقائك 4نك غير متأكدة أكثر من ھديّ تشترين أھل مث

صدقائك في العديد من المناسبات من أ ما تدفعين الحساب بد�ً واحد في دراستك؟ وربّ  بحث من ين بد�ً حثَ ين بَ دّ عِ تُ 

 .عجاب بكھدايا حتى يستمروا في ا7لھم الوتشترين 

 
 :ا�حتياطأخذ المبالغة في  .2

كل  خذتِ أالبوتاجاز، و أطفأتِ الباب بشكل جيد، و غلقتِ أنك أة إلى المنزل لتتأكدي كثر من مرّ ھل ترجعين أ

ما بالنسبة لك فھل ينھا؟ أغلب الناس قد يفعلون ھذه ا4مور مرتين في المناسبات الھامة، أوراق التي ستحتاجا4

 ة؟ ات عديدة وفي مناسبات عدّ تفعلين ھذا لمرّ 

  
 :والتأجيل التباطؤ .3

يوجد لدينا  هنعن عمل ا4شياء 4 نتباطأقد  يضاً كسالى، وأنھم ا4شياء 4د ويتباطأ بعض الناس عن عمل يتردّ 

  .مور بالجودة المطلوبة التي سترضينانا لن نفعل ا4نّ خوف دفين أ

 
 :القرار ذخاالصعوبة في اتّ  .4

 مورا4كمك على في حُ  ين دائماً كّ شُ وتَ  رين قرارات خاطئة،تقرّ  ك قدنين من أديدَ ھل تصابين بالقلق والخوف الشّ 

اً خاطئاً بسبب قلقك الشديد، أو 4نك خذي قرار؟ فينتھي بك الحال بأن تأمن ھم حولك صيحة من كلّ بين النّ وتطلُ 

   .ن تختاريانتظرت Iخر دقيقة فتضطرين �ختيار أي شيء فقط 4نك يجب أ

  

 :ا�نتقاد الزائد .5

وھل تقلقين من أن � أحد طريقتك"؟ بحسب مور "ري من سلوكيات اIخرين ليفعلوا ا4غيّ ن تُ أ ھل تحاولين دائماً 

ي كل شيء بنفسك؟ وھل تصارعين ن تفعلالشكل المطلوب فينتھي بك الحال بأمور با4 زنجن ھم حولك سيُ مّ م

 خرين؟لي من قدر مشاركة اIقلّ مور وتُ اً مختلفة عن طريقتك لعمل وإنجاز ا4قرُ ن تقبلي طُ في أ

 
  :ا�ستس�م .6

رة ؟ وھل تتسبب خبنفسه ما بشكل دقيق وسريع في الوقت مرٍ إنجاز أ ننك � تستطيعي4 ھل تستسلمين بسھولة

 ؟ثانيةمرة مر ھذا ا4 بداً أك لن تفعلي نّ ري أقرّ ن تُ فشل واحدة حدثت في الماضي في أ

  

 :بنْ الخزي والشعور بالذّ  .7

خرون وضعتيھا لحياتك، أو وضعھا اIلتي عات اوقّ على التّ  ك لم تعيشي بناءً نّ ب 4نْ ھل تشعرين بالخزي والذّ 

ل مسؤولية إنجاب تحمّ : "لن أستطيع أن أتقولين فمثAً  ،ءنك شخص سيS بأ شعوركلك؟ وقد يتسبب ذلك في 

 فع.عديمة النّ أي  ،شيء" يّ أطفال فأنا لست صالحة 4



 

 

 
تبدأي في  نمن ا4فضل لك أا شائعة بالنسبة لك، فسيكون نھذه السلوكيات وشعرت أكثر من ھأو أ 3إذا انطبق عليك 

  .لكمالھات نحو اوجّ التّ  محاولة التغيير من ھذه

  

رتغيّ م كيف أتعّل أريد أن أ  

  



  :سبع خطوات لتكوني في س�م مع نفسك
 

 :تجاه نفسك لطيفةكوني  .1

نفسھا � . وبالطريقة مرة واحدة ىعلعة من السAلم ليس من المنطقي أن تقفزي لTمام مجموأ نعندما تكوني

 جاح.نحو النّ  ھانالتي تأخذي عي نفسك بالخطوات الصغيرةشجK ن تُ مي أولكن تعلّ  ،النجاح المطلق المفاجئ تتوقعي

 

 :خرينكوني لطيفة تجاه ا7 .2

ى لو كانت لديك ، فحتّ بشكل دائم وهيفعل ذا يجب أنحد ما ماھذا الشعور بالسيطرة بأن يخبرھم أ� يحب الناس 

  .يضاً ن أطفالك أنفسھم وھذا يتضمّ حولك المساحة ليكونوا أ، أعطي من فضل منھممعرفة أ

  

 :دةلوان المتعدّ مي أن تنظري للحياة ذات ا8تعّل  .3

ھنك، ذفي  اً مرأ نميقيّ تُ  بي على استخدام العديد منھا، حتى إن كنتمور وتدرّ زي قائمة من الكلمات لتقييم ا4جھّ 

 .تAحظينه سلبيW  ءٍ شي لكلّ تقولينھا ة يجابيّ إ أشياء ةفي ثAثري ن تفكّ حاولي أ

 

 :كوني مرحة بعض الشيء .4

وغير اعتيادية. ھل قلت لنفسك في أحد مور من زاوية مختلفة نستطيع رؤية ا4 كوننايعتمد روح المرح على 

المقبلة اطلبي من الشخص ، في المرة مر المضحك في ھذا الموقف"المواقف "� أستطيع أن أرى ما ھو ا4

 اوية مختلفة.زن تنظري للحياة من مي أوتعلّ  مضحكاً  مراً أ د3 عَ ما حدث يُ  نّ معك لماذا يعتقد أالمقابل أن يشارك 

 

 :خطاء بالضرورة نھاية العالم!� تعني ا8 .5

لي خطاء عديدة. تخيّ زان بين عمل ا4مور بشكل صحيح والوقوع في أصف با�تّ ن تتّ أم يجب عل3 مراحل التّ  نّ إ

خطاء ن يرتكبوا أي أألة موسيقية. فھؤ�ء الذين � يريدون آمين العزف على تتعلّ  ومين لغة أجنبية أنفسك تتعلّ 

ء زي جھخطاء البسيطة ا4 نّ أ يقبلن تَ مي أتعلّ  ،طAق!مون على ا7قد � يتعلّ  وأمون ببطء شديد سوف يتعلّ 

 .في ھذه ا4خطاء ومضحكاً  مرحاً  جانباً قد تجدي  أحياناً نك من الممكن أوطبيعي من الحياة. 

  

  :ن تبدأي� تجعليي خوفك من ارتكاب ا8خطاء يمنعك من أ .6

عي نفسك بكل ن تشجّ ، وتذكري أجديداً  مراً بي أي المشروع الذي تفكرين فيه، جرّ خذي الخطوات ا4ولى وابدأً 

 .خذيھاخطوة صغيرة تأ

  

 :مور السلبية� تبالغي في تعميم ا8

تى 4فضل حشياء تحدث طوال الوقت يعني ھذا أنك إنسانة غير ذكية. فھذه ا4قعِت في خطأ أحمق � لو و ىحتّ 

لمن  وراحةٍ  تشجيعٍ  ك الغير مقصودة ستكون دافعَ أخطاء نّ ، بل على العكس سوف تجدين أكثرھم مھارةالناس وأ

  مر"."ھي بشر مثلنا في نھاية ا4 ھم حولك فيقولوا في ارتياح

اً جد الس�م مع ? أيضأريد أن أ  



على س�م ? الكامل الحصول  

 

 
 لن يقبلك [. �ّ وإ ن تفعلي كل شيء بشكل كامل تماماً نحيا بمقاييس [؟ فقد تشعرين أنك تحتاجين أ نوماذا عن أ

 

 
  ن نكون كاملين بالشكل الكافي لكي يقبلنا [:نا � يمكن في الواقع أنّ منا الكتاب المقدس أولكن يعلّ 

 

. ليس من يعمل الجميع زاغوا وفسدوا معاً   .ليس من يفھم. ليس من يطلب [  د.و� واح نه ليس بارS أ« ما ھو مكتوب:ك
 12-10: 3 مية" روليس و� واحد صAحاً 

 

 

 خذ المسيح كلّ قصنا وضعفنا ولقد تعامل مع ھذا ا4مر من خAل المسيح. فلقد أعن ن يعلم تماماً [  ھو أنّ  ارّ الخبر السّ  إنّ 

في طاعته حتى  وكامAً في كل شيء  ما نتصالح مع [. فھو الذي كان كامAً لكيعلى نفسه  نقائصناخطايانا وضعفاتنا و

   الموت.

فوق كل  عطاه اسماً أ، ويضاً أعه [ لذلك رفّ  .طاع حتى الموت موت الصليبأضع نفسه ونسان، وإفي الھيئة ك دَ جِ ذ وُ إو"

يسوع  نّ أويعترف كل لسان  رض،4رض ومن تحت ا4ن في السماء ومن على اركبة ممّ لكي تجثو باسم يسوع كل  اسم 

 Sلمجد [ ا المسيح ھو ربI11-8: 2 لّبي" فيب  

 

ن ، فنستطيع أن نأتي إلى [ اIم لنا الغفران والمصالحة بسبب ما فعله المسيح من أجلنا[ يقدّ  نّ ة ھي أارّ خبار السّ ا4 نّ إ

  ي استحقاق بشري.مل بسبب نعمته ورحمته وليس بسبب أي شيء عملناه أو أقبلنا بالكايھو و ،كما نحنو

 

  9: 1 حّنايو 1" ثمإيغفر لنا خطايانا ويطھرنا من كل مين وعادل حتى أاعترفنا بخطايانا فھو  نْ إ"
 

 
  لنصير مشابھين صورة المسيح. ئاً فشيئاً رنا شينه سيعمل في قلوبنا وسيحيا فينا بقوته ليغيّ أ دُ عِ كثر من ذلك فھو يَ بل أ

 

  
  6: 1 لّبيفي "لى يوم يسوع المسيحإل يكمّ  صالحاً  فيكم عمAً  أالذي ابتد نّ أبھذا عينه  واثقاً "

 

 [ ن يجعلك كاملة؟ فھذا ھو الطريق لنحيا في سAمة أن تعطي نفسك بالكامل ` وتثقي أنه يستطيع أمستعدّ  نتِ ھل أ
  الكامل، لقد قال يسوع لتAميذه: 

 

  
  27: 14 حّنا" يونا. � تضطرب قلوبكم و� ترھبأعطيكم أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أترك لكم. سAمي أ سAماً "
  
  
  
 

  أريد أن أجد الس�م مع ?
 

   



 :تواصلي معنا

   

 :201280050726+   

 :9613134822+  

 :khalil-maarifa 

info@maarifa.orgEmail:  

www.maarifa.org 
  
  


