
  

  سفْ ر النّ غَ ل مع صِ عامُ التّ 
  اتحترام وتقدير الذّ ا

 

 

 

 

   ن. هل عندك نظرة واضحة عن نفسك؟ز في أمر معيّ ا متميّ واحد منّ  شيء، لكن كلّ  ز في كلّ ال يوجد أحد متميّ 
مي أن تتعلّ ن ن أنفسهم، تستطيعيأيكون عندهم نظرة سلبية غير واقعية عن حيث  سفْ ر النّ غَ صِ اس من يعاني العديد من النّ 

ن أن تكوني نفسك وال تقلقي ي الجوانب التي لديك موهبة فيها، تستطيعينمّ يكون عندك نظره حقيقية ودقيقة عن نفسك وتُ 
  حلةضغطي هنا لتبدئي الرّ خرون بك. اا يظن اآلمّ باستمرار ع

 

 

فضلر نفسي بشكل أقد� أريد أن أُ   

  

   



 أين نبدأ
 

 
ر مستوى شعورنا بالقيمة وتقديرنا ألنفسنا بشكل مباشر على يؤثّ كما . خريند سلوكنا وعالقتنا باآلحد ر بها نفوسنا تُ قد ريقة التي نُ الطّ 

ق رُ طُ  عاتنا حّتىتوقّ و محادثاتنا، و م إليها، الوظائف التي نتقدّ و هداف التي نضعها ألنفسنا، واألخرين، وعالقتنا باآلحياتنا اليومية، 
 منا.تعل  
  

 القيمة التي نعطيها ألنفسنا كبشرات يعني تقدير الذّ 
  

  ؟سفْ ر النّ غَ صِ ما ھو 
 

 .مع من حولنا ةمشاركقدرتنا على الل من قيمة نفوسنا و قل هو أن نُ  سفْ ر النّ غَ صِ  •
 .طالق"على اإل خرين، وقد نقول ألنفسنا "رأيي ال يهمّ رضي اآللنُ  هطريقة تفكيرنا وما نفعلر غيّ هو أن نُ س فْ ر النّ غَ صِ  •

 .خرينم اآللتهج  ةً رضَ نصبح عُ  الّ لى أمر ال نريد أن نوافق عليه. لئيعني أن نوافق عس فْ ر النّ غَ صِ  •

 .ر عن احتياجاتنايعببالتّ  ةال نشعر بالحريّ نا دائمًا على خطأ، وأن نشعر أنّ  يجعلناس فْ ر النّ غَ صِ  •

 حتياجاتنا.في تلبية ا نا نحاول أن نرضي اآلخرين طوال الوقت ونفشلد ألنّ اجهباإل نشعرهو أن س فْ ر النّ غَ صِ  •
ة ف عن أن نحيا حياة صحيّ شيء نتوقّ  نا نريد الكمال في كلّ نّ ديد من الفشل، وألكنا الخوف الشّ هو أن يتملّ س فْ ر النّ غَ صِ  •

 عة.شبَ ومُ 
 

 

ر نفسي بشكل صحيحقد م أن أُ أريد أن أتعلّ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  ري نفسك بشكل صحيحقدّ لتُ خمس خطوات 
  

 ةلبيّ الخبرات السّ  ميعمّ ال تُ  .1

 

ح لشيء صلُ ات، فتقول لنفسها "لقد رسبت في هذا االمتحان، أنا غبية جدًا ولن أَ ياضيّ متحان الرّ اى في دعلى سبيل المثال، رسبت ه
تي تحدث للعديد ة اللبيّ حياتها بسبب هذه الخبرة السّ  كمًا على كلّ أصدرت هدى حُ ريقة بهذه الطّ  .ًا"راسة نهائيّ ف عن الدّ أبداً، ويمكن أتوقّ 

  .اسمن النّ 

 .!"بسيطةً  وجبةً  د عِ أُ ن أ ىحتّ  عفلم أستط صالحةً  اً مّ وأُ  زوجةً  لست ناأها فتقول "عدّ تحرق راضية وجبة كانت تُ أو مثًال 

  .سفْ ر النّ غَ بصِ  اً ون داخلك شعور وشعرتي بالفشل سيتكّ  ة التي تحدث لكلبيّ في تعميم الخبرات السّ  يلو بالغت

 

 ؟رلكي أتغيّ ماذا أفعل 
  



  ر.بع يجب أن يتغيّ وهذا بالطّ  ،يتيهاك أصبحت طريقة تفكير تبنّ مع تحدث يتة اللبيّ المبالغة في تعميم الخبرات السّ  نّ أن تعترفي أ مهمّ 

ألشياء  في أمثلة ريفكّ  ميها، ثمّ ضخّ عي وال تُ بية بحجمها الطّ لبيّ في وانظري لخبراتك السّ ريقة، توقّ رين بهذه الطّ نفسك تفكّ  نة تجديمرّ  كلّ  
 .ةركتك فيها إيجابيّ اكانت مش

ت ر هل درست واستعدّ ة كما ينبغي لهذا االختبار، فيجب أن تفكّ ن مستعدّ ها لم تك، وهذا يعني أنّ اتياضيّ ختبار الرّ رسبت هدى في ا
خرى وتنجح، ولو ة أُ جيدًا وتدخل االختبار مرّ  ها من الممكن أن تدرس وتستعدّ نّ فمعنى هذا أجابة "ال" لالختبار، لو اإل بشكل كافٍ 

 ومن المهمّ  خرى.ة أُ ر أن تختار مادّ ومن الممكن أن تفكّ  ،ة تدرسهاات ليست أنسب مادّ ياضيّ الرّ  نّ عني هذا أجابة "نعم" فقد يكانت اإل
خرين؟ وهذا ومساعدة اآلقص، الغناء والرّ ك، ةة أو إبداعيّ عمال فنيّ خرى، كأة أُ تقنها، مثل مادّ شياء التي تُ ر في أمثلة لألأيضًا أن تفكّ 

   .دقيق وغير مبالغ فيهصحيح و ة بشكل لبيّ سيساعدها أن تنظر لخبراتها السّ 

 

خرى، ة أُ ، وماذا تحتاج أن تفعل كي ال يحدث هذا مرّ نتباههاات حدث شيء شتّ ر هل وحرقتها. يجب أن تفكّ  وجبة دّ عِ راضية كانت تُ 
تقان، هل هي مستمعة بإ ر فيما تعملهأن تفكّ  يضاً أ من المهمّ  عام.نجرة دائمًا تحرق الطّ الطّ  أنّ  مْ مناسبة أَ دوات التي تستخدمها هل األ

   ة؟ وهكذا ....ب؟ هل تساعد أوالدها في الواجبات المدرسيّ دة ألوالدها وزوجها؟ هل البيت دائمًا نظيف ومرتّ جيّ 

انيةالثّ ذهبي للخطوة ا  
 

  



 دي إلى من تستمعيحدّ  .2
 

ي في الماضي عندما كان ينتقدك ر قناها. فكّ ا في الماضي وصدّ ن عنّ و خر آلراء قالها اآما ننظر ألنفسنا بشكل سلبي بسبب  عادةً 
هل أل، ممكن من اخرينآلمن ا غالبًا ما تأتي أصالً ورة التي ترسمينها عن نفسك الصّ  س. ستجدين أنّ فْ ر النّ غَ خرون فتشعرين  بصِ آلا
ة عن نفوسنا بسبب مشاكل في حياتهم شخاص رسائل سلبيّ ألنا هؤالء ايًا أن يعطصديقة أو جارة. من الممكن جدّ  ىسين أو حتّ و المدرّ أ

  .هم

 

 ؟رماذا أفعل ألتغيّ 
  



 

ات ي، اقرئي هذه اآلوال تكوني قاسية على نفسك ي بنفسك وراعيهاهتمّ ولة عن نفسك، االمسؤ  ما يقوله عنك اآلخرون، فأنت ليس المهمّ 
  :لكة من اهللا يات ككلمات شخصيّ ، أعلني هذه اآلرنا اهللا ويرعاناث عن كيف يقدّ تحدّ التي ت

 

 31 ،30: 10 مّتىة" فضل من عصافير كثير أنتم أفال تخافوا.  .حصاةى شعور رؤوسكم جميعها مُ نتم فحتّ أا مّ أ"

  

  15: 49 عياءشإ "نساكى هؤالء ينسين وأنا ال أحتّ  ة رضيعها فال ترحم ابن بطنها.هل تنسى المرأ"

 

  14، 13: 103" مزمور نا تراب نحننّ يذكر أ ه يعرف جبلتنا.نّ أل  .على خائفيه بّ ف الرّ البنين يترأّ ب على كما يترأف األ"

  

  الثّالثة للخطوة اذهبي

 

   



 خرينيجب أن تكوني عادلة مع نفسك ومع اآل .3

قض اتنا، فنحن نقبل النّ ة في شخصيّ جاحات ونقاط القوّ ونتجاهل النّ ة خصيّ ظر للفشل والعيوب الشّ ن نبالغ في النّ أس يعني فْ ر النّ غَ صِ 
دفة وليس ه يحدث بالصّ نّ إجاح لو حدث فالنّ  نّ أخطأنا و  نتيجة الفشل هو فكير أنّ لى التّ إح جمَ شجيع، نَ خرين ونرفض المدح والتّ آلمن ا

 ن أن نرى أنّ و ، بدنحن خطأناأكيد هو بالتّ  لخطأا أنّ  ف بشكل سلبي معنا فنفترضنا شخص ما أو تصرّ لَ لنا دخل فيه، فلو تجاهَ 
  خرين.آلكون غير عادلين مع أنفسنا ومع ا، وعندما نفعل ذلك نناوليس في خرآلرف االمشكلة قد تكون في الطّ 

 

 ؟رتغيّ أ لكي أفعلماذا 

  



ك نّ ة ألمور اإليجابيّ اآلخرون. (اكتبي فقط األة التي يقولها عنك عليقات اإليجابيّ يوم التّ  كتبي كلّ اسة وتد أن تشتري لنفسك كرّ من الجيّ 
، من قل كل يومًا على األواحد اً يجابيّ ًا إتعليق أيضاً  ن تضيفيرينها جيدًا). حاولي أك تتذكّ ة ألنّ لبيّ عليقات السّ ال تحتاجي لكتابة التّ 

يات قع النسيم جميًال اليوم". اكتبي آية من اآلقد كان و لنجزه اليوم" أو ""لقد أنهيت كل العمل الذي أردت أن أُ  الممكن أن تكتبي مثالً 
مثل "لقد كان ما فعلته ضيفي أيضًا تعليقات أة، يجابيّ لى كتابة أمور إد ععوّ ة اهللا ورعايته، ومع مرور الوقت والتّ ث عن محبّ التي تتحدّ 

  عي نفسك.سبوع لتشجّ لتعليقات مرة كل أم" واقرأي هذه القد أنهيت العمل في وقت قياسي اليو  جداً  اً ليوم جيدًا" أو "كان هذا جيدا

 .نت تسلكين بحسب صورة اهللا التي خلقك بها على شبههأو كبرياء أو أمر سيء، في الواقع تشجيعك لنفسك ليس ه

رض ألوا األثمروا واكثروا وامأَ وباركهم اهللا وقال لهم  28. نثى خلقهمأو  ذكراً  على صورة اهللا خلقه. نسان على صورته.إل"فخلق اهللا ا
 28 - 27: 1 وين" تكضر ألعلى ا ماء وعلى كل حيوان يدبّ طوا على سمك البحر وعلى طير السّ خضعوها وتسلّ أَ و 

 31: 1 وين" تكذا هو حسن جداً إفى اهللا كل ما عمله أور "

 

خطوة الرابعةللاذهبي   
  



 صي من عقدة الكمالتخلّ  .4
 

 
، ط!ق و/ يصلح لشيء% فھو غير نافع على ا"100العمل كام!ً بنسبة ه لو لم يكن يعتقدون أنس فْ ر النّ غَ كل من يعانون من صِ 

  .ط!قعلى ا" كنا فغير نافع لشيء"، وھذه الطريقة في التفكير / تساعدأ امّ ويقولون في أنفسھم "ھم كاملون أ

 ؟رتغيّ كي أماذا أفعل ل
  



سألي نفسك ما هي النسبة المئوية التي ي وجبة، اعدّ سبيل المثال عندما تُ  مي نفسك بصورة منطقية. علىقيّ دي على أن تُ تعوّ 
، وعندما تجدي نفسك تفكرين "أنا ال ذا كانت سيئة جدأ% إ 0ذا كانت الوجبة ممتازة ، و% إ 100مي بها عملك، حيث قيّ تُ 

 على أالّ  وية، وهذا سيساعدكمي عملك في الطبخ بنسبة مئقيّ جبري نفسك على أن تُ لح لشيء" أو "ال نفع من وجودي"، أَ أص
   نه يوجد شخص واحد كامل وهو اهللا.يض واألسود، أو الصواب والخطأ، تذكري أيمي نفسك من منطلق األبقّ تُ 
  

لخطوة الخامسةذھبي لا  

 

  



 ي بنفسكھتمّ ا .5

ي شيء ليبدو شكلها أف شعرها أو تفعل صفّ ال تُ  ال يهتم بنفسه وبمظهره، فمثالً  س عادةً فْ ر النّ غَ الشخص الذي يعاني من صِ  
  ًا.س أكثر وتزداد المشكلة سوءفْ ر النّ غَ ، وبالتالي يجعلها هذا السلوك تشعر بصِ اً مهندم 

 

 ؟رتغيّ أ لكي ماذا أفعل
  



ياضة، حاولي وتمارسي بعض الرّ  اً صحيّ  اً في شعرك، وتأكلي طعامتقدرين وأن تصفّ  إذا كنت جديدةً  اً ي مالبسر أن تشت من الجيد مثالً 
 اً أن تفكري في نفسك بشكل صحي، كوني نشيطة واهتمي بصحتك وضعي أهداف اً لي مجهودذ، وخالل حياتك اباً مرح اً وقتن تقضي أ

بي على أن تقفي منتصبة وتمشين تجاه نفسك، تدرّ  فكير هذا لحياتك وكيف تشعرينجاه التّ حدثه اتّ لنفسك، ستندهشين للتغيير الذي سيُ 
 .رج سيؤثر على داخلك أيضاً ن هذا التغيير في الخاأير ستالحظين نفسها، وبعد وقت قص كإنسانة تثق في

 

داد كل يومثقتي بنفسي تز   
  



  

 .حد أعضاء الفريقأاعدة من فضلك تواصلي معنا أو مع قصتك معنا، أو تحتاجين مس ن تشاركيأذا كنت تحبين إ

www.maarifa.org 

  اتصل بنا على:
 +20 128 5586 214في مصر: هاتف رقم 
  + 961 313 4822    في لبنان:

 hayatinfo@maarifa.org أو عن طريق البريد اإللكتروني في أي مكان في العالم: 


