استمارة شخصية

أوراق عمـــل  -جلسات الدعم النفسي االجتماعي

الجلسة الثالثة  :الثقة بالنفس.
تحدثنا يف الجلسة/الفيديو السابق عن مفهوم الذات وأهمية اكتشاف الذات وكيف يمكننا اكتشاف ذواتنا ،
قبل البدء بجلسة اليوم  ،هل قام الجميع بأداء املهام املطلوب تنفيذها من الجلسة/الفيديو السابق  ،ضع
إشارة عند اإلجابة إن كانت نعم أو ال.

نعم

ال
االجراءات التي سنقوم بإتباعها خالل هذه الجلسة:
- 1قم بإحضار مستلزمات الجلسة والتي هي  :قلم – ممحاة – الوان – مسطرة.

 -2قم بترتيب اجزاء الصورة املوجودة يف األسفل لتعطي صورة واضحة مكتملة املعالم (الوقت املتاح
لجمعها هو  30ثانية).
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مثال عن كيفية كتابة الحل :......4..... .......3...... .........2.... ......6....... .....1........ ......5......أي نقوم بكتابة رقم اجزاء الصور بترتيب معين كي يتم
 https://www.watadgroup.org/تشكيل الصورة كاملة .مجموعة وتد
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هل قام الجميع بترتيب أجزاء الصورة :ضع إشارة حول اإلجابة إن كانت نعم أو ال

نعم

ال

الترتيب الصحيح ألجزاء الصورة لتشكيل صورة واضحة هو3 - 6 :
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بعد أن تم تشكيل الصورة من خالل جمع األجزاء املبعثرة ينتج لديناالصورة ( )1نالحظ وجود هرة صغيرة ( قطة ) تقف مقابل املرآة ولكن يظهر
األنعكاس هو اسد أي أنه شكل مغاير لشكل القطة الصغيرة ,ماذا ندرك من
هذه الصورة:
o

أن الهرة تحلم وهذا شيء غير موجود.

o

أن الهرة اخطأت يف اختيار املرآة.

o

أن الهرة اذا احبت ذاتها ووثقت بقدراتها يمكنها الوصول إلى
انعكاس املرآة.

الخيار الصحيح هو الثالث
أن الهرة اذا احبت ذاتها ووثقت بقدراتها يمكنها الوصول إلى انعكاس

الصورة 1

املرآة.
 بعد معرفتنا سبب وجود الصورة سنقوم بالتعرف ىلع مفهوم جديد وهو مفهوم الثقة بالنفس :الثقة بالنفس هو "ثقة اإلنسان يف قدراته ويف صفاته ويف تقييمه لألمور" ويف علم النفس ،يعرّف
اإلنسان الواثق من نفسه بأنه شخص يحترم ذاته ويقدّرها ،ويحب نفسه وال يؤذيها ،ويدرك كفاءاته ،ويثق
بقدرته ىلع اتخاذ القرارات الصحيحة ،بناء ىلع هذا التعريف ،يتسم الشخص الواثق بنفسه بالتفاؤل
واالطمئنان والقدرة ىلع تحقيق أهدافه وتقييم األشخاص والعالقات بصورة صحيحة وفقًا لنظرته لنفسه
وتقديره لذاته.
مجموعة وتد
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 اسباب انعدام الثقة بالنفس:قم بوضع إشارة صح عند الجملة إن كانت هي من اسباب انعدام الثقة وإشارة خطأ عند الجملة التي ال تكون
من اسباب انعدام الثقة سيكون معنا  15ثانية بعد قراءة كل جملة:
.1

اللعب الزائد.

 .2السخرية والتنمر من األشخاص.
 .3العنف والضرب.
 .4الجو املمطر.
 .5العقاب البدني والنفسي من غير سبب.
 .6النجاح يف املدرسة والعمل.
 .7املدح والتفاؤل.
 .8استخدام عبارات وكلمات سيئة عند التواصل

معلومات إضافية عن الثقة بالنفس
تحمل الثقة بالنفس معانٍ كثيرة ويختلفُ مفهومها حسب اختالف األشخاص وآرائها ،ولكن
التعريف األكثر شموالا هو أنّ الثقة بالنفس هي اإليمان بنفسك ،وتأتي الثقة بالنفس من مشاعر
الرضا عن عقلك وجسدك أي من تقديرك لذاتك ،وكذلك من اإليمان بقدراتك ومواهبك وخبراتك،
إنّها القدرة ىلع مواجهة تحديات الحياة وتجاوزها بنجاحٍ.
إنّ إدراك اإلنسان لقدراته الحقيقية يساعد ىلع تحقيقِ توازن صحّيّ بين الثقة الزائدة وضعف
الثقة بالنفس ،فإنّ الثقة الزائدة بالنفس قد تدفعه إلى الشعور بالغرور واالكتفاء ،وبالتالي تراهُ
يفشل يف إتمام بعض األعمال أو املشاريع يف الوقت املحدد وذلك بسبب املبالغة يف
تقديره لقدراته ،فيعتقد أنّ بإمكانه فعل أيّ شيءٍ أو إكمال بعض املهام بفترةٍ قصيرةٍ،
وباملقابل فإنّ ضعف الثقة بالنفس يؤدي إلى الخوف وبالتالي عدم اغتنام بعض الفرص
الجيدة يف العمل أو املدرسة أو حتى يف حياتهم االجتماعية ككُل.
تساعدُ الثقة بالنفس األشخاص ىلع اكتساب املصداقية كما تترك انطباعاا جيّداا عند مقابلة
أشخاصٍ آخرين للمرة األولى ،وتُضفي ىلع الشخصية جاذبيةا خاصّةا
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جواب السؤال السابق :
اللعب الزائد

خطأ

السخرية والتنمر من األشخاص.

صح

العنف والضرب .

صح

الجو املمطر .

خطأ

العقاب البدني والنفسي من غير سبب.

صح

النجاح يف املدرسة والعمل.

خطًا

املدح والتفاؤل.

خطًا
صح

استخدام عبارات وكلمات سيئة عند التواصل.

بعد أن قُمنا بمعرفة ما هي الثقة بالنفس سنتعرف األن ىلع اسباب انعدام الثقة بالنفس:.1

كثرة النقد – خاصة يف أول سبع سنوات

 .2السخرية – سواء من األهل أو املدرسين أو الزمالء أو األغراب
 .3العقاب البدني أو النفسي – يعمل العقاب ىلع تأكيد مشاعر الذل والخجل واالنكسار ،ومع تكرار
العقاب تزداد البصمة السلبية حتى يصدّق الشخص أنه حقًا "سيء" أو "فاشل" أو "قبيح" أو "غبي".
 .4اإلهانة – أيضًا تكرار اإلهانة يُنقص ثقة الشخص بنفسه بشكل تصاعدي.
 .5الفقر والحرمان.
 .6الفشل أو التأخر يف الدراسة.
 .7الثقافة والعادات والتقاليد قد تكون السبب يف كراهية األنسان للون بشرته أو حجم جسده أو
مالمحه أو شعره أو صفاته لكونها خارجة عن مألوف ثقافة مجتمعه أو يصبح محط لالنتقاد أو محط
دائم للسخرية ،لذلك يفقد الشخص تقديره ذاته وثقته بنفسه.
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 تعرفنا معًا فيما سبق ىلع مفهوم الثقة بالنفس و أسباب انعدامها ،سنتعرف األن معًا كيفيمكننا زيادة الثقة بأنفسنا:
إنّ جميع العوامل التي ذكرناها سابقاا قد تؤثر يف شخصية اإلنسان بالفعل ،ولكن الحقيقة أنّ الشخص
الوحيد القادر ىلع التحكم بك هو نفسك ،حيث بإمكانك دوماا تغيير نفسك وتطوير إمكانياتك ،سنذكر لك
بعض الخطوات التي تساعدك ىلع زيادة الثقة بالنفس فيما يلي:
-1التخطيط واالستعداد:
ينبغي ىلع الشخص التخطيط واالستعداد أليِّ خطوة جديدة سيتخذها يف حياته ،ىلع سبيل املثال
عندما تريد التقدم إلى وظيفةٍ جديدةٍ فمن األفضل التحضير للمقابلة ،خطّط ملا تريد قوله وفكّر بكيفية
اإلجابة ىلع بعض االسئلة التي من املحتمل أن تُطرح عليك أثناء املقابلة.
-2التفكير اإليجابي:
“التفاؤل هو ذلك اإليمان الذي يؤدي إلى اإلنجازات ،ال شيء يُمكن إتمامه دون الثقة واألمل” ،إنّ صاحبة تلك
الكلماتِ الرائعة هي هيلين كيلر مؤلفة ومحاضرة وناشطة سياسية ،وبالطبع إنّ التفكير اإليجابي يؤدي إلى
التفاؤل فهما مفهومان متبادالن ،عندما تعتقد أنّ بإمكانك تحقيق شيءٍ ما فغالباا ستفعل ،ولكن عندما
تشعر أنّك لن تستطيع إنجاز املهمة فغالباا لن تستطيع ،إنّ التفكير اإليجابي يعني التركيز ىلع نقاط قوتك
وتطويرها ال ىلع نقاط ضعفك.
-3التحدث إلى األشخاص الواثقين:
إنّ التحدث إلى األشخاص الواثقين ومراقبة تصرُّفاتهم وأفعالهم وطريقةِ كالمهم قد يساعدك ىلع الشعور
بثقةٍ أكبر ،تعلّم من خبرات اآلخرين كيف تجاوزوا بعض الصعوبات ونجحوا يف تنفيذ أهدافهم.
-4الحفاظ ىلع الهدوء:
هناك عالقة وثيقة بين زيادة الثقة بالنفس والشعورِ بالهدوء ،فعندما تشعرُ أنّك ضعيف الثقة بالنفس فأنت
أكثر عُرضة للتوتر والقلق حيال مهمةٍ ما ،فعليك أن تتعلم فنون االسترخاء كأخذ نفسٍ عميقٍ عند الشعور
بالتوتر ىلع سبيلِ املثال.
-5ترديد بعض العبارات اإليجابية لنفسك:
عزز ثقتك بنفسك عن طريق ترديد بعض الكلمات والعبارات اإليجابية لنفسك يوميًّا ،فنحن بطبيعتنا نميلُ
دوماا إلى االعتقاد بما نقوله بشكل متكرر ،ويُفضل أن تقول تلك العبارات بصوتٍ عالٍ بحيث تستطيع سماع
صوتك.
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-6مواجهة مخاوفك:
من أجل زيادة الثقة بالنفس بصورة قويّة راسخة ،يجب عليك مواجهة مخاوفك ،بحيث تواجه شيء يخيفك
يوميًّا وبالتالي تستطيع اكتساب الثقة عقب كل تجربة ،اخرج من منطقة الراحة وواجه جميع مخاوفك.
-7مساعدة اآلخرين:
إنّ مساعدة شخص آخر يساعدك ىلع الشعورِ باالمتنان بما لديك ويقوّي ثقتك بنفسك ،خصوصاا عندما تشعر
أنك قادر ىلع إحدات تغيير يف حياةِ شخصٍ ما.
 بعد أن تعرفنا ىلع كيفية زيادة الثقة بأنفسنا ،يجب أن نعلم ملاذا تعتبر الثقة بالنفس مهمة:تساهم الثقة بالنفس يف تقويَّة شخصيَّة الفرد كثيراا ،والشخصيَّة القويَّة قادرة ىلع اإلنجاز ،وتحقيق رفعة
املجتمع ،وتقدُّمه ،وبثّ النشاط ،والحيويَّة فيمن حوله ،وتحفيزهم نحو العمل ،وبالتالي توفير الكثير من
الوقت ،والجهد الالزم إلنجاز املهمات ،وبذلك يُصبح الفرد قدوَّةا فعَّالةا.
إضافة إلى أنَّ مظهر الفرد الواثق بنفسه يجعل منه محطاا لألنظار،و يؤدّي إلى حصوله ىلع الكثير من الفرص،
وتقدُّمه لألمام يف شتى املجاالت ،والتعامل مع املشكالت ،وإيجاد الحلول املناسبة لها
املهمات التي يجب تنفيذها وتسليمها يف الجلسة القادمة:
- 1قم بتسجيل فيديو قصير وأنت تتحدث عن الثقة بالنفس  ،وملاذا تعتبرها ذات أهمية ؟
- 2اإلجابة ىلع السؤال :ما هي األمور التي نستطيع القيام بها ؟ وما هي األمور التي ال نستطيع القيام ولكن
نود القيام بها ؟
اإلجابة تكون إما برسم أو كتابة ضمن الصندوق املوجود أدناه.
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صندوق اإلجابة ىلع السؤال السابق:

املالحظات:
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