
 سيكولوجية التفكير الكارثي
 

 إعداد
 )**(أمنية أحمد ناجي محمد 0،      أ      )*(فضؿ إبراىيـ عبد الصمد 0د0ا

 

( ال يػتلمـ فييػا مػف يمػارس التكييػر Catastrophicثيػة )ر توجد طريقػة تكييػر يا 
يسػب  واليارثي مف أخطائو، وليذا السبب تتيرر ىكواتو وزالتػو، مػأ أنػو مػف المكتػرض أنػ

الخبرة مف تجاربو السابقة. حيف يمارس البلض التكيير اليػارثي فيػـ يلسػمنموف جػدال   بلض
تباع طريقة التكيير نكسيا والتي أدت في السػابؽ إلػ  ابأف شيئ ا لف يحدث لو استمروا في 

الكشؿ وتيرار األخطػا.. ولػذلؾ ينصػل الكةسػكة والمتخصصػوف فػي عمميػات التكييػر أف ال 
ال  بمػػا حولػػو فقػػط ألنػػو تلػػود عمػػ  وضػػلو الحػػالي وبػػدأ يظػػف أف حياتػػو يلسػػم ـ اسنسػػاف جػػد

اليومية لف تتغير فجأة . التكيير اليارثي ىو التكيير التسػميمي واالنيزامػي إذا أردتػـ والػذ  
ال يتوقأ حػدوث الكواجػأ واليػوارث لػو حػاوؿ المػر. تجاىميػا، وليػذا السػبب تحػدث اليػوارث 

جئ! يقترح المتخصصوف وأىؿ الخبرة في حقؿ التكيير أف واألمور غير المتوقلة بشيؿ مكا
ال يلسمنـ أحدىـ بسةمة طريقة تكييره، بؿ يسػتمر فػي تطويرىػا. فاسنسػاف اللاقػؿ ىػو الػذ  
يلقؿ أو يكير بشيؿ عممي ومنطقي حػوؿ تجاربػو وخبراتػو الشخصػية. عمػ  سػبيؿ المثػاؿ، 

جأ بشيؿ ملسبؽ وجذر  طبيلة وأنماط مف يةحظ أنو بدأ ييرر األخطا. نكسيا عميو أف يلرا
جمبػت لػو اليػوارث أو جلمتػو ضػػحية  أنيػا سػمويو التكييػر ، فػ ذا يانػت طريقػة تكييػره يبػػدو

سيمة لبلض السيئيف فمف المكترض أف يليد تكييػؾ أنمػاط التكييػر السػابقة والتػي أدت بػو 
ح يثيػػر مػػف إلػػ  ارتيػػاب األخطػػا..مف المكتػػرض أف يسػػتمر الكػػرد اللاقػػؿ والػػرزيف فػػي طػػر 

األسئمة حوؿ أغمػب مػا يحػدث فػي حياتػو اليوميػة وأف ال يلسػم ـ جػدال  بػأف شػيئ ا مكاجئ ػا لػف 
 يحدث في حياتو.

أف اليػػػوارث والكواجػػػأ والنيبػػػات والمصػػػائب، وبخاصػػػة تمػػػؾ التػػػي ىػػػي مػػػف صػػػنأ  
ْيتلشػػػؼ الحق ػػػا أف الُل اسنسػػػاف ال تحػػػدث بشػػػيؿ مكػػػاجئ، فيػػػؿ يارثػػػة حػػػدثت فػػػي السػػػابؽ، 

راد عمػػ  التكييػػر فػػيػػا يانػػت واضػػحة لمليػػاف، وليػػف بسػػبب تلػػود بلػػض األمئا ودال مؤشػػراتي
النمطػػي الرتيػػب لػػـ ينجحػػوا فػػي ملالجتيػػا ملبيػػر ا. التكييػػر اليػػارثي يشػػير إلػػ  ذلػػؾ الػػنمط 
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التكييػػر  السػػمبي والػػذ  ينتظػػر إلػػ  تخػػر لحظػػة حتػػ  يتحػػرؾ الثغػػرات أو لميافحػػة الظػػاىرة 
لجة المشيمة قبؿ أف تتلقد وتبدأ تأخذ أبلاد ا وتشلبات سػمبية المدمرة قبؿ أف تتكاقـ أو لملا

خطيػػرة. أخػػذ جرعػػات تكييػػر استقصػػائية بػػيف الحػػيف وايخػػر ىػػو أفضػػؿ طريقػػة لةسػػتلداد 
 لحدوث اليوارث والكواجأ والمصائب بشيؿ مكاجئ.

ويصػػؼ اللممػػا. والمتخصصػػوف طػػرؽ وأسػػاليب التكييػػر وفق ػػا لمنيجيتيػػا الخاصػػة  
حقة. فثمة فرؽ مثة  بيف التكيير اللممػي والتكييػر الخيػالي الةواقلػي، فػاألوؿ ونتائجيا الة

منيجي فلة  يريز عم  الحقائؽ الرصينة والواضحة لوقائأ الحيػاة اليوميػة، والتكييػر األخػر 
اعتبػػاطي وخيػػالي ومبػػالي فيػػو يكبػػرؾ رؤم مختمطػػة ومتخمػػة ال تليػػس الملطيػػات الكلميػػة 

أف ثمػػة صػػنؼ تخػػر مػػف التكييػػر الةواقلػػي، قػػديـ وجديػػد فػػي تف  لمواقػػأ اليػػومي. بػػؿ يبػػدو
ا   النتائج . ومأسو واحد، ولينو لو استمر في عالـ اليـو فيصبل فادح 

إف اللوامؿ النكسية بما في ذلؾ التكيير اليارثي السمبي ورىاب الحرية الخوؼ مػف  
جـ اللجز في األطراؼ مور الميمة التي تؤثر عم  حألالشلور باأللـ عند الحرية ىي مف ا

مريض مصاب بلجػز فػي األطػراؼ اللمويػة  319اللموية. قاـ الباحثوف ب جرا. دراسة عم  
لكحػػص تػػأثير رىػػاب وتصػػور الػػدعـ الػػذ  قػػد يقػػدـ لممرضػػ  وتػػـ جمػػأ الملمومػػات مػػػف 
حصػػػائيات حػػػوؿ اللجػػػز فػػػي اليػػػد والػػػذراع واليتػػػؼ وقيػػػاس مسػػػتويات األلػػػـ  اسػػػتبيانات واا

والتكيير اليارثي ورىاب الحرية التي ترافػؽ ىػذا اللجػز وجػد البػاحثوف أف وااليتئاب والقمؽ 
يانت أفضؿ بػيف الرجػاؿ مقارنػة بالنسػا. يمػا أنيػـ يػانوا أيثػر تػأثر ا  اسحصائياتنتائج ىذه 

بالتشخيص والحالة الزوجية والحالة الوظيكية يما ياف ىنػاؾ رابػط واضػل بػيف نتػائج عجػز 
يتئػػاب والتكييػػر اليػػارثي ورىػػاب الحريػػة وتػػـ اعتبػػار الجػػنس األطػػراؼ اللمويػػة وأعػػراض اال 

والتشخيص والحالة الوظيكية والتكيير اليارثي ورىػاب الحريػة عوامػؿ مرتبطػة بزيػادة عجػز 
اللينػػة مػػف األشػػخاص يػػاف رىػػاب الحريػػة والتكييػػر الػػذراع. وقػػاؿ البػػاحثوف أنػػو فػػي ىػػذه 

اللمويػة فػي النمػوذج الػذ  قػاـ بحسػاب  اليارثي مف أيثر اللوامؿ تأثير ا عم  عجز األطػراؼ
 أعراض االيتئاب والتوتر .

إذف " التكييػػر اليػػارثي " ىػػو أف اسنسػػاف يلطػػي األمػػور أيثػػر يثيػػر ا مػػف حجميػػا  
خطػأ فػي  ئويتوقأ المستقبؿ بطريقة سمبية ليس فييا أ  احتماالت إيجابية، أمثمػة   يخطػ

الشػارع، أو ينسػ  أف يػذاير صػكحة عممو فيتخيؿ أف مديره سوؼ يرفػده وأنػو سػييوف فػي 
فيتخيػػؿ أف يػػؿ االمتحػػاف سػػوؼ يػػأتي منيػػا وأنػػو سيسػػقط، أو يتػػأخر زواجػػو فيتخيػػؿ أنػػو 
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سيمضػػي عمػػره يمػػو وحيػػد ا ولػػف ينجػػب أطكػػاؿ وسػػيموت وحيػػد ا، أو يػػذنب ذنب ػػا فيتخيػػؿ أنػػو 
 ذاىب لجينـ ال محالة.

 أوالً ـ أسببة التفكير الكبرثي :

لتىشئة االجتمبعية ـ التربية الخبطئة وا 1

التي تلاقب الطكؿ عم  يؿ صغيرة وتيوؿ  والتحديبت التي تىاجههب :
 .ف ىذا سيجلمو ال ييررىا مرة أخرممف أخطائو بزعـ أ

 يقوؿ اهلل تلال  " الشيطاف يلديـ الكقر " . ـ الشيطبن : 2
والذيف قػد يدفلونػو دفل ػا ليػذا اليمػأ  ـ الىبس المحيطىن ببإلوسبن : 3

ف نيػػة ألف المػػتيمـ يشػػلر فلػػة  بػاليمأ أو بسػػو. نيػػة لتحقيػػؽ ىػػدؼ مػػا . فمػػثة إمػا بحسػػ
حػػدم وسػػائؿ الحػػروب نشػػر اسشػػاعات فػػي صػػكوؼ اللػػدو لزلزلػػة الجنػػود وجلػػؿ روحيػػـ إ

في حالة االنتخابات ) وخاصة في اليـو  اسشاعاتالملنوية في الحضيض ويذلؾ تنتشر 
 سياسية ملينة . السابؽ لمتصويت ( لدفأ الناس التخاذ مواقؼ

للؿ القوؿ المشيور فػي ىػذا المجػاؿ بػأف الحػروب يصػنليا اليبػار  ـ الحروة : 4
ويقأ ضحيتيا الصغار ىو أيبر تلبير عف مدم التػأثير الملنػو  والنكسػي ليػذه الحػروب 
عمػػ  األطكػػاؿ، حيػػث تؤيػػد يثيػػر مػػف الدراسػػات والبحػػوث النكسػػية عمػػ  أف أخطػػر تثػػار 

  األطكػاؿ مػف حيػث فقػداف التػوازف النكسػي لػدييـ، وظيػور الحروب ىي التي تظير عم
اليثيػػػر مػػػف المشػػػيةت النكسػػػية يػػػالقمؽ الشػػػديد والكػػػزع والتلاسػػػة واللدوانيػػػة واللصػػػاب 

 النكسي وغير ذلؾ .
ال يوجد ىناؾ مف المؤسسات أو الييئات التي تسػتطيأ  ـ المىبخ األسري : 5

فراد، ومف أىـ السمات المميزة ليذا المناخ أف تملب الدور الذ  تملبو األسرة في حياة األ
تبػاع أسػموب الحػوار والنقػاش  األسر  مثؿ تشجيأ األبنا. عم  االستقةلية في التكييػر واا
والتكاىـ وليس أسموب إلقا. األوامر وأسموب الطاعة اللميا.، وذلؾ مف خػةؿ مػا تقدمػو 

ب التربيػة غيػر السػوية مف شلور باألمف واالطمئناف لمطكؿ، التخمص ما أميف مف أسالي
يالقسوة والتيديد والتوبيخ، والسخرية واللقاب البدني والملنو ، أو التػدليؿ الزائػد، والنبػذ 

 واسىماؿ، أو التذبذب وعدـ الثبات في أسموب ملاممة األبنا. .
مؤسسػة اجتماعيػة وتربويػة تقػـو بلمميػات التلمػيـ والتربيػة مل ػا  ـ المدرسة : 6

األول  تتلمؽ بنقؿ التػراث والمحافظػة عميػو، والثانيػة تتلمػؽ بػالتغير  وىي تقـو بوظيكتيف
وموايبة التطور، والنظاـ التلميمي الجيد ىو الذ  يسػتطيأ التوفيػؽ بػيف ىػذيف الجػانبيف 
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والمدرسػػة ىػػي المؤسسػػة التربويػػة الرسػػمية الوحيػػدة التػػي يمينيػػا تقػػديـ خػػدمات تربويػػة 
 متوازنة لألفراد ،

إف حجػـ اسقبػاؿ عمػ  وسػائؿ اسعػةـ  المختلفـة : ـ وسبئل اإلعالم 7
المتطػػورة بأشػػياليا المختمكػػة يتضػػاعؼ تقريب ػػا يػػؿ عػػاـ ويػػؿ شػػير وبشػػيؿ متسػػارع، إف 
سيولة الوصوؿ إل  الملمومات الغزيرة جد ا باستخداـ تقنيات في متناوؿ الجميػأ يشػبية 

نيات دوف أف يستخدـ تكيره، االنترنت اللالمية، تؤد  إل  ريوف األفراد إل  الوسائؿ والتق
نمػا يجػب اسػتخداميا بالقػدر وىنا يجب أف ال يكيػـ محاربػة  ىػذه التقنيػات ومقاطلتيػا، واا

الذ  يؤد  الغرض واليدؼ، وأف يلتمد عم  أساليبو وسماتو في التكيير والبحػث وأف ال 
 يريف إل  ما ىو سيؿ .

 ثبويًب ـ أعراض التفكير الكبرثي :
 بط حقائؽ ووقائأ الحياة اليومية مأ ملطياتيا الكلمية.ػ عدـ القدرة عم  ر  1
 ػ ماضوية التكيير وتلنتو وخوؼ الكرد مف التكيير الحر ونتائجو المتوقلة. 2
ػ تقوقػػأ وجيػػة النظػػر الشخصػػية وارتباطيػػا الػػدائـ بػػالخوؼ مػػف ايخػػر وغيػػر المػػألوؼ  3

 وتكاد  تجريب طرؽ تكيير أيثر عممية .
الوقائأ المحمية واالستناد غالػب الوقػت إلػ  تلميمػات فيريػة تخمػط ػ المبالغة في تشويو  4

 الحابؿ بالنابؿ .
ػ جمػػود التكييػػر الشخصػػي ودوراتػػو المسػػتمر حػػوؿ حمقػػات مكرغػػة مػػف التػػردد السػػمبي  5

 وصلوبة اتخاذ القرارات المختمكة في الحياة اليومية .
 عشوائيتو .ػ تيويؿ المخاوؼ التافية ونكاذ الصبر ومزاجية التكيير و  6
ػ الشغؼ بالشلارات الرنانة حوؿ اللدالػة االجتماعيػة والمسػاواة والحقػوؽ والمميػزات مػف  7

دوف إظيار رغبة حقيقية في عػيش حيػاة إنسػانية منظمػة تريػز عمػ  التسػامل والمثػابرة 
 ونظامية التكيير .

 . ػ اضطراب الشلور أ  ظيور حالة مف الكتور والخموؿ في التكيير أو ما تسم  8
ػ حالة السبات في التكيير، يما قد يظير ذلؾ عم  شيؿ ىذياف فير  بحيػث ييػوف ذىػف  9

 الكرد في ىذه الحالة ما بيف اليقظة والنلاس ويصؿ أحيان ا إل  حالة اسغما. التاـ.
إدماف االتيالية عمػ  ايخػريف وتوقػأ أف ىنػاؾ فػي األفػؽ مػف سػينقذ الوضػأ أو مػف ػ  10

 يؿ ما فيو عم  حاجات تافية .الجيب بلد صرؼ  ألسيم
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ػ يره ومقت اللمؿ اليدو  ميم ا ياف نوعو وميم ا يانت سيولتو وميما يانت ضروريتو  11
 لتحقيؽ حياة إنسانية بنا.ة ومثمرة .

ػ التػػدخؿ الكػػج فػػي خصوصػػيات النػػاس ايخػػريف وحشػػرية التكييػػر والتبػػـر الحق ػػا مػػف  12
 .تدخميـ في الشؤوف الشخصية الخاصة

ػ إىمػاؿ اسػتلماؿ لغػة األرقػاـ واسحصػائيات والدراسػات اللمميػة فػي تكسػير المشػيةت  13
 الخاصة واللامة وفبرية الحموؿ وفؽ مزاجية شخصانية.

ػ التلامؿ الشخصاني مأ اسػتحقاقات الممارسػة الديمقراطيػة الملاصػرة وتكػاد  االلتػزاـ  14
 بمسؤولياتيا المختمكة.

 ييج الجماىير عم  أنو بطؿ قومي وقدوة حسنة .ػ النظر إل  الكوضو  وم 15
ػ رفػػض التقيػػد بموازنػة صػػرؼ شخصػػية وعػدـ االىتمػػاـ فػػي تحقيػؽ تػػوازف فلمػػي بػػيف  16

 الدخؿ الشير  وبيف ما يتـ صرفو .
ػ لػػـو ايخػػر ، والمسػػتلمر األجنبػػي، واألشػػباح ويػػؿ مػػا ىػػو خػػارج الشخصػػية عمػػ   17

 اليارثي الشخصاني. المصائب واليوارث التي يرتيبيا التكيير
لمسػػطو عمػػ  مػػف ىػػـ أضػػلؼ أو عمػػ  األقػػؿ  ةػ ازدرا. ايخػػر، والمحػػاوالت المسػػتميت 18

 استيجانيـ واحتقارىـ.
مػػػف التكييػػػر غيػػػر  اػػػػ االضػػػطراب االنكلػػػالي بملنػػػ  أف يظيػػػر الكػػػرد المضػػػطرب نمط ػػػ19

ر الملبرة المتناسب مأ الموقؼ يما ونوع ا، بحيث يظير الكرد بلض المكردات المغوية غي
بشيؿ دقيؽ عما يجوؿ في خاطره مف أفيار، فيقأ نتيجة لػذلؾ بػبلض األخطػا. واألوىػاـ 

. 
ػ اضطراب السموؾ الحريي ويظير ذلػؾ عمػ  شػيؿ تيػرار لػبلض الحريػات اللصػبية أو  20

بلض التلابير والمكردات دوف أف ييوف ليا حاجة أو ضرورة، يما تظيػر لػدم الكػرد فػي 
ريات المقموبػة أو المصػطنلة عمػ  شػيؿ أنمػاط مػف السػموؾ ايليػة ىذه الحالة بلض الح
 غير المقنلة لمموقؼ .

كػرد عمػ  مجموعػة مػف األشػيا. أو األفػراد بنػا. عمػ  ػ التلميـ الزائد بملن  أف يحيـ ال 21
 جز. أو مظير واحد مف ىذه األشيا. .
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يصػبل ىػذا  ػ يؿ شػئ أو ال شػئ أ  إعطػا. أىميػة مبػالي فييػا لموضػوع ملػيف بحيػث 22
لو، ويسل  إلػ  تحقيقػو دوف غيػره وقػد يصػؿ  ة  الموضوع محور تكيير الكرد وال يجد بدي

 درس إطةق ا .أدرس الطب مثة  أو ال أإليو وقد ال يصؿ يأف يقوؿ لنكسو إما أف 
ػ الجمػػؿ المطمقػػة اسػػتخداـ عبػػارات تقػػدـ إحيػػاـ مطمقػػة قاطلػػة ال تأخػػذ االحتمػػاالت  23

 عتبار، واستخداـ مكردات لغوية في غير موضليا .المختمكة بليف اال
ػ استمرار الوضأ قائم ا زمني ا أ  عدـ الثقة بالمستقبؿ واستخداـ األفيار المتشائمة مف  24

الحيػػاة عمػػ  افتػػراض أف مػػا يػػاف موجػػود ا فػػي الماضػػي سػػيبق  يمػػا ىػػو فػػي الحاضػػر 
 . (3)والمستقبؿ

 ثبلثًب ـ أومبط التفكير الكبرثي :

مجػػأ بلػػض األفػػراد إلػػ  نمػػط مػػف التكييػػر الخػػاطئ الػػذ  يسػػيـ فػػي حػػؿ ليػػف قػػد ي
المشيةت التي تواجييـ بالشيؿ المطموب والمتوقأ منيـ، ومف بلض ىذه األخطا. القاتمة 

 التي توصؿ الكرد إل  التكيير اليارثي  
لمتكييػر وىػو  اقاصػر   اػ النظرة الجزئيػة وىػي نظػرة سػطحية ضػيقة لألشػيا. وتلتبػر أساس ػ 1

خطأ في اسدراؾ أو الكيـ، وىو يقـو عم  تقويـ اليؿ عم  أساس الجز. الذ  أدريو أو 
 فير فيو مف الموقؼ اليمي .

ػ السمـ الزماني حيث يتـ الترييز عم  فترة زمنية محددة وغالب ا ما تيوف قريبة وحاضرة،  2
ا ال يحسب أ  حساب لممفيبق  ىذا النمط مف التكيير تكيير ا اني ا   .ستقبؿوخاص 

ػ التمريز حوؿ الذات وىنا ينصب التكيير فقط عم  ما يحققو لمكرد مف مصمحة خاصػة،  3
يػاب غ بملن  أف اسدراؾ والتكيير لدم الكرد في ىذه الحالة تتصؼ بالتكيير الذاتي مػأ
يـ ىػذه خمكيـو النحف االجتمػاعي، والسػير ورا. المػؤثرات واالنكلػاالت الوجدانيػة وتضػ

 ة دوف عميقة لمموقؼ مأ انلداـ الثقة بالنكس .المواقؼ اللاطكي
جرفػػة وىػو شػلور الكػرد بػػالغرور والتلػالي فػي نمػط تكييػػر ىػو يلتبػر ىػػذا لػ الغػرور وال 4

الشلور مف األخطا. الشػائلة فػي تكييػر األشػخاص، ويصػؿ بأصػحابو إلػ  البحػث فػي 
ي فيػو حتػ  أمور ال تحتاج إل  تكسير منطقي ألنيا تتسـ بالوضوح فيو يضخميا مبال

 يلطي نكسو اللذر لمناقشتيا ومتابلتيا .
ػ االنطباع األول  ويلتبر ذلؾ أحد مظاىر الجمود في التكيير يقـو عمػ  الكيػـ الخػاطئ،  5

ويتسـ ىذا النمط مػف التكييػر بالتسػرع واالنػدفاع فػي اتخػاذ القػرارات حػوؿ مشػيمة مػا، 



 11 

قادر عم  تلديؿ وتغييػر تصػوراتو دوف اسملاف والتلمؽ ، لذا ال يد لمكرد مف أف ييوف 
 الناتجة عف االنطباع األوؿ لألشيا. والظواىر إذا ما ثبت لو خطأ ىذه االنطباعات.

ػ التطرؼ وىو رغبة الكرد ب طةؽ تلابير ملممة وحدية سمب ا أو إيجاب ا، ويلتبر ذلػؾ مػف  6
األشػيا. مػف  يجابي، حيث يقػـو تكييػر الكػرد ىنػا عمػ  تلمػيـ تقػويـسملوقات التكيير ا

خةؿ تقويـ جز. أو عنصر أو خاصية واحدة، وباستخداـ تلابير لغوية حاسمة وقاطلة 
غير قابمة لمتغيير أو التلديؿ، ويقود ذلؾ إل  سموييات تؤثر بشػيؿ يبيػر عمػ  اللةقػة 

 مأ ايخريف .
 ػ الكػراغ وانلػداـ وجػود األىػداؼ أ  عػدـ وجػود أىػداؼ مثاليػة وعظيمػة فػي حيػاة الكػرد 7

 وعدـ وجود طموحات عالية لدية تشغؿ تكييره، مما يؤد  إل  وجود فراغ فير  لديو .
ػ اتجاىات الحيـ والتقدير ويلني ذلؾ امػتةؾ الكػرد لمملػايير الموضػوعية والسػميمة التػي  8

تحػدد لػػو االنطبػػاع الصػحيل أو الخطػػأ لألشػػيا.، فتصػػبل قراراتػو ناتجػػة عػػف التصػػورات 
لػػة عػػف المشػػاعر واألحاسػػيس والميػػوؿ واالتجاىػػات النكسػػية األوليػػة السػػطحية، الناب

واالجتماعيػػة غيػػر المقنلػػة، وغيػػر اللقةنيػػة، ممػػا يػػؤد  ذلػػؾ إلػػ  الخطػػأ والكشػػؿ فػػي 
 التكيير واسدراؾ .

ػ تأثير اليالة اللاـ أ  قد يتأثر حيػـ الكػرد الحػالي لمظػاىرة السػمويية أو األشػيا. نتيجػة  9
اىرة أو الشئ، ف ف يانت فيرتو وملرفتو السػابقة ايجابيػة لملرفتو السابقة عف ىذه الظ

سوؼ تؤثر عم  تقويمو ليا حت  وأف يانت سمبية، والليس صحيل، حيث تؤثر فيرتو 
السمبية السابقة ليا عمػ  تقويمػو السػمبي لمظػاىرة حتػ  وأف يانػت إيجابيػة فػي الوقػت 

 الراىف .
رد فػػي حيمػػو وتقويمػػو لألشػػيا. عمػػ  ػ القوالػػب أو األنمػػاط المسػػبقة أ  اسػػتخداـ الكػػ 10

أسػػػاس وضػػػليا عمػػػ  شػػػيؿ قوالػػػب جػػػاىزة، متػػػأثر ا فػػػي حيمػػػو عمػػػ  ىػػػذه األشػػػيا. 
بالخصائص اللامػة االيجابيػة أو السػمبية عػف ىػذه القوالػب الملػدة مسػبق ا، واسشػيالية 

، ألف أطػالتلميـ، وقد ييوف ىذا التلميـ خىنا ، ىي أف التكيير بيذه الحالة يقـو عم  
أحيامنػا وتجاىػؿ ىػذه االختةفػات تلميـ فردية واضحة بيف األفراد ال يميف  اؾ فروق  ىنا

 . (4)الكردية 
 رابًعب ـ المشبكل الىبتجة عه التفكير الكبرثي :

 ػ اليمأ الشديد. 1
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 ػ عدـ القدرة عم  التكيير السميـ . 2
تخيمة عمػ  غػرار ػ القياـ بتصرفات عشوائية ملظميا غير صحيل لمتلامؿ مأ اليارثة الم 3

اليرب مف مواجية المشيمة ألنو يتخيميا يارثة ) مثة أف يتجنػب مقابمػة مػديره وشػرح 
المشيمة لو مما قد يجلميا تتكاقـ أيثر أو يتأخر عف التوبة مف الذنب ألنو يظف نكسو 

 ال محالة ( . اىالي  
أو الجمطػػة أو  ػ اسصػػابة بػػاألمراض اللضػػوية المرتبطػة بػػالتوتر مثػػؿ ارتكػاع ضػػغط الػػدـ 4

 باألمراض النكسية مثؿ االيتئاب أو القمؽ، الوسواس القير  .
ػ المجػػو. ألسػػاليب غيػػر صػػحية ليػػنكس بيػػا عػػف غضػػبو وىملػػو مثػػؿ اللصػػبية والتػػوتر  5

 والتدخيف واسدماف .
 خبمسًب ـ عالج التفكير الكبرثي :

وؿ اليػد . ويطمػؽ عمػ  ػ االعتراؼ بالحاجة إل  المسػاعدة وملرفػة أف يػاف متػوفر ا فػي متنػا
(، CBTالنموذج األيثر فلالية مف اللػةج لملالجػة التكييػر اليػارثي اللػةج الملرفػي )

ىذه األعماؿ منكردة مأ طبيب نكساني متخصص لمساعدتيـ عم  تحديد وتمييػز بػيف 
األفيػػار الةعقةنيػػة الخاصػػة بيػػـ ) اسدراؾ(. مػػف ىنػػا، يميػػف إدخػػاؿ اللػػةج التلػػرض 

التوجيػو والػدعـ المسػتمر الػذ  تقدمػو الملػالج بيػـ ، ومسػاعدتيـ عمػ   التدريجي مأ
تحد  أنماط التكيير غير اللقةنية، واستبداؿ ىذه مأ أيثر واقليػة، تسػتند إلػ  اسدراؾ 
. في جميأ أنحا. اللةج، واألفراد تلمـ وايتساب مختمؼ الميػارات وتقنيػات االسػترخا. 

كيػدة عمػ  نحػو أيثػر فلاليػة، حتػ  يتمينػوا مػف لمساعدتيـ عم  إدارة عواطكيـ غير م
تطبيػػؽ ىػػذه لمختمػػؼ المواقػػؼ اللصػػبية أف الحيػػاة يمقػػي عمػػييـ ، ومسػػاعدتيـ عمػػ  

 الليش حياة إل  يامؿ إمياناتيـ .
 ة، الػػػدعا. ، تػػػذير الخبػػػرات السػػػابقة الجيػػػدة، استشػػػار الثقػػػة واليقػػػيف بػػػاهلل تلػػػال 

وعدـ التأثر بيـ ، وضػأ نسػبة شػؾ فػي يػؿ  الحيما. مف المحيطييف ، البلد عف الميوليف
فػػي حجمػػو الصػػحيل ، تحػػر  الصػػدؽ  شػػي.مػػا تسػػملو ميمػػا يػػاف مػػف يقولػػو، وضػػأ يػػؿ 

والحرص عم  تقوم اهلل ، مف ياف يؤمف باهلل واليػـو ايخػر فميقػؿ خيػر ا أو ليصػمت ، عػدـ 
 . (5)اليروب مف مواجية المشيمة 
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يجػػابي مسػػتلين ا إبرنػػامج إرشػػاد  التكييػػر اليػػارثي مػػف خػػةؿ  جػػةتـ ملالتػػوسػػوؼ 
يجػابي وتحويػؿ إبمكاىيـ اللةج النكسي االيجابي وذلؾ لتحويؿ التكييػر اليػارثي إلػ  تكييػر 

 يجابية تكاؤلية وذلؾ في بحوث مستقبمية .إالمشاعر السمبية اليارثية إل  مشاعر 
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