األحكام التلقائية عن الذات : Self Automatic Judgment
هي التقييمات اليت ترد للفرد تلقائيًا عن نفسه كتعميم الفشل  ،واملبالغة يف املستويات ومعايري
األداء ولوم الذات  ،فنتيجة لألخطاء والتشويهات املعرفية يقوم الفرد بتضخيم العيوب وجوانب النقص
فيه ،والق فز إىل احلكم على الذات بالفشل من جمرد حدث أو واقعة معينة  ،والتشدد فيما يتطلبه الفرد
من نفسه من مستويات لسلوكه وأدائه حيث يضع معايري ومستويات عالية لألداء مث يلوم ذاته عند
أحكاما عامة عن ذاته تدور حول الفشل ولوم
إدراكه ألدىن قصور عن بلوغ هذه املستويات  ،مث يصدر
ً
الذات  ،وينشأ عن هذه األحكام التلقائية السلبية استجابات انفعالية وسلوكية سلبية تؤثر سلبًا على
حياة الفرد ( إبراهيم.) ٨٩٩١ ،
وقدد تولدل

فدولر (Fowler )1992

 ،و أوهدرت وخخدرو

)Ohert,et al.)1999

إىل وجدود عققدة

بددا التشددويهات املعرفيددة واتكتبدداب  ،وإىل فاعليددة اسددتخدام أسدداليب املناقشددة ،وتعددديل األفكددار ،وإعددادة
البن دداء املع ددريف ،وإعط دداء الواجب ددات ،يف خف د مس ددتوال اتكتب دداب ،وتع ددديل األفك ددار املش ددوهة ،وا ف ددا
الشعور بالدونية ،وعدم القيمة .
وأشار علماء النفس الروس إىل أ الوظائف الفسيولوجية تتأثر إجيابًا أو سلبًا مبا يقوله الفرد عن
نفسه ،وأ الكلمات قد تثري استجابات انفعالية حادة ،فعندما تكو العبارات اليت يستخدمها الفرد
ذات حمتوال سار ،فإ خثارها اتنفعالية سوف ختتلف عما لو استخدم الفرد عبارات ذات حمتوال
اكتبايب ،حيث تبا أ اتستثارة يف مناطق اجلهاز العصيب تزداد وترتفع عندما يطلب من الشخص أ
يفكر يف موضوعات عدوانية ،بينما ينخف النشاط وتقل اتستثارة عندما يطلب من الشخص أ
يفكر يف موضوعات هادئة ومرحية ،وبالتايل فإ هذا سوف ينعكس على سلوكه مع اآلخرين،ومستوال
تكيفه مع األحداث واملواقف ( إبراهيم. ) ٨٩٩١ ،
العالج املعريف السلوكي واألحكام التلقائية عن الذات :
يعد العقج املعريف السلوكي من أهم التطورات يف علم النفس احلديث ،ففي بداية السبعينيات من
القر العشرين ،زاد اتهتمام بأمهية العمليات املعرفية ودورها مثل التفكري والتخيل يف تعديل السلوك.
ومن امل قحظ أ العديد من األساليب العقجية ألبحت تأخذ بعا اتعتبار التأثري على العمليات
املعرفية بشكل خاص ،فألبح اهلدف الرئيس من العقج املعريف السلوكي حماولة تغيري األفكار اخلاطبة
تاجا للتفكري
وتعديلها ،من خقل أساليب وتدريبات متعددة تركز على السلوكات القتكيفية باعتبارها ن ً
اخلاطئ (. )Hersen & Bellack,1985

وهي املنطلقات الىت انطلق منها كل من أليس  Ellisوبيك  Beckيف تطبيقهما للعقج النفسي
املعريف  ،حيث تتضح من كتابات بيك  Beckمابا الفرتة من  ٨٩٩٨-٨٩91أ النظرية املعرفية
لألمرا النفسية تفرت أ وجود اتضطرابات لدال الفرد مرتبط بوجود حتيز وأخطاء يف معاجلة
املعلومات لديه كما تفرت وجود أبنية معرفية ( خمطوطات ) كامنة عاجزة عن التكيف تسيطر على
الفرد من خقل ماينتج عنها من أفكار وأخيلة تلقائية تصاحب اتضطراب وتساعد على استمراره .
وللفرد من وجهة النظر املعرفية هذه  ،دور نشط يف تكوين واقع خاص به،حيث يعتمد الفرد يف رؤيته ملا
غري  ،ويفسر املثريات اليت تصادفه.
حوله على نظام معاجلة املعلومات لديه الذي من خقله خيتار  ،يُ ر

هاما يف قدرته على التكيف،
دورا ً
وتلعب املعاين الشخصية(الذاتية)اليت يعطيها ملا يعرتضه من حوادث ً
فقد يستجيب باستجابات سلوكية وانفعالية غري متكيفة إ أخطأ يف تفسري ما حيدث حوله.
وقد تولل الرحياين وخخرو (  ، )٨٩١٩يف دراستهم إىل أ عامل القعققنية املرتبط بامليل حنو
تعظيم األمور ،والتأكيد على الكمال ،وجتنب حتمل املسؤولية ،هو العامل الذي يفسر التباين با
اتكتبابا وغري اتكتبابا  ،وأ الربامج اإلرشادية اليت تتضمن تدريبات ،وواجبات لتعديل األفكار
القعققنية ،تساعد يف الوقاية من اتكتباب.

كما أ العبارات واألفكار الذاتية والتخيقت هي اليت تتحكم يف احلالة اتنفعالية والسلوكية للفرد
ولذلك فإ هناك تفاعل وتأثري متبادل با األفكار والسلوك واتنفعاتت واليت يوضحها (الشكل)٨
(احملارب.)0222،
شكل ()1
التأثير المتبادل بين األفكار والسلوك واالنفعاالت

األفكار

السلوك

اتنفعاتت

ويعد دد بي ددك ( )Beckالع ددقج املع ددريف الس ددلوكي أس ددلوبًا لتع ددديل الس ددلوك ل دددال الف ددرد ،م ددن خ ددقل
التددأثري علددى عمليددات التفكددري ،حيددث يددؤدي تغيددري األفكددار إىل تغددري يف السددلوك ،ويف الوقددت نفسدده ينددتج
ع ددن تغ ددري الس ددلوك تغي ددري يف األفك ددار ،وه ددذا يش ددري إىل أ الع ددقج املع ددريف عن دددما رك ددز عل ددى ال دددور الس ددبيب
للتفكد د د ددري يف حد د د دددوث اتنفع د د د دداتت والسد د د ددلوك،مل يهم د د د ددل دور تغيد د د ددري الس د د د ددلوك يف تغيد د د ددري اتنفع د د د دداتت
والتفكري ))Beck,et al., 1979
ويرال كل من بيك ) Beck (1976وإيلس ( Ellis (1976أ اتضطرابات النفسية والعقلية ت
ميكن عزهلا عن الطريقة اليت يفكر فيها الفرد عن نفسه ،وعن العامل أو اجتاهاته حنو نفسه ،وحنو
اآلخرين ،وأ العقج النفسي جيب أ يركز مباشرة على تغيري العمليات العقلية ،قبل أ نتوقع أي تغري
حاسم يف شخصية املري أو يف األعرا اليت دفعته لطلب العقج.
وتؤكد ذلك نتائج دراسة كل من الدحادحة(،)022٢وشاها( )0221واليت أظهرت أثر التدريب
على تفنيد املعتقدات القعققنية يف تأكيد الذات  ،وتقدير الذات وخف اتكتباب ومستوال الصدمة
لدال املكتببا .
ولقد طُور العقج املعريف من قبل بيك ( )Beckيف عام ٨٩92بدايةً كعقج لقكتباب ،مث بشكل
مباشر حلل املشكقت اليت يواجهها األفراد ،وتعديل اخللل أو التشوه املعريف والسلوكي لديهم فالنموذج
املعريف ( )Cognitive modelيفرت أ اتضطراب أو اخللل املعريف الذي يؤثر على احلالة النفسية
املزاجية ( )Moodوالسلوكية ،يشمل كل اتضطرابات النفسية ،فقد مت اختبار فاعلية العقج املعريف
السلوكي يف اتضطرابات النفسية واتكتباب يف العديد من الدراسات كدراسة( & 1990Neirneyer
،Weissو ، Fowler 1992و ، Propst,et al. 1992و ،Ohert,et al.1999والكثريي،عفاف
،022٢و ،Beevers & Miller,2004و الشريف،بسمة)0229كما مت استخدام العقج املعريف يف
عقج كثري من اتضطرابات كالتوتر والقلق واضطرابات الشخصية واضطرابات مابعد الصدمة والعزلة
اتجتماعية والتكيف و مسات القيادة كدراسة(، Davis & Boster 1992و، Nardi 1994و
،Pintoو، Apsche 2001و، Jackie,et al. 2003و ، Levent,et al. 2004و،Sam,et al. 2005وشاها
 0221و) Whitton,et al. 2008
2001

فالشخصية كما يرال بيك تتكو من خمططات أو أبنية معرفية تشتمل على املعلومات،
واملعتقدات ،واملفاهيم واتفرتاضات والصيغ األساسية( )Schemasلدال الفرد،واليت يكتسبها من خقل
نتاجا ملعارف حمرفة وتعققنية،وهذه األبنية املعرفية
مراحل النمو،فاملزاج النفسي واملشاعر السالبة تكو ً
متيز اتضطرابات اتنفعالية،وتؤثر على إدراكات الفرد والتفسريات اليت يقدمها لألشياء والذاكرة ،ويتم

إدراك اخلربات يف ضوء عققتهاباألبنية املعرفية للفرد،ومن احملتمل أ يتم تشويه تلك اخلربات حىت
تتناسب مع هذه األبنية))Beck ,1967والشكل()0يوضح ذلك املخطط(علوي ،وزغبوش:022٩،
)1٨

شكل ()2المخطوطة المعرفية
جتارب الطفولة املبكر
تطور املخططات ( األبنية املعرفية ) ،واملعتقدات ،واملفاهيم  ،واتفرتاضات
حوادث حرجة
تنشيط املخططات ( األبنية املعرفية ) ،واملعتقدات ،واملفاهيم  ،واتفرتاضات

أفكار آلية ( تلقائية )
تنشأ عنها

أحكام تلقائية عن الذات

انفعاتت

سلوك

استجابات فسيولوجية

وقد ددد تولد ددلت دراسد ددة كد ددل مد ددن عبد ددد العظد دديم(،)٨٩٩١وبيفد ددريز وميلد ددر
،والشريف،بس ددمة ( )0229إىل أث ددر ع ددقج تل ددك التش ددويهات املعرفي ددة باس ددتخدام اسد درتاتيجيات الع ددقج

(Beevers&Miller ) 2004

املعريف كاستخدام أسلوب احلوار السقراطي ،وحتديد التشويهات املعرفية ،والواجبات املنزليدة ،واتسدرتخاء،
يف خف اتكتباب وحتسا مستوال التكيف ..
وع ندما يفكر الفرد بطريقة مشوهة ،فإ حديثه لذاته سوف يكو اهنزاميًا ،وقد يرال
الفرد نفسه بإحدال الصور التالية :اليأس( )Hopelessnessوالعجز()Helplessnessوسحق الذات
( )Overwhelmingواخلوف من الفشل (  ) Fear of Failureواخلوف من النجاح((Fear of Success
أحكاما تلقائية سلبية عن ذاته
ونتيجة لذلك يصدر الفرد
ً

)، (Burns,1980و ).)Clark,2002

ويتعر األفراد يوميًا للكثري من األحداث واملواقف اليت تعيقهم عن حتقيق أهدافهم ورغباهتم،
ومن املفرت أ استجاباهتم هلذه املواقف ت تكو مضطربة ،فالطريقة اليت يفكر هبا األفراد يف تفسري
األمور ،واحلوار الذايت الذي يقوم به الفرد مع نفسه يساعده على التكيف مع مواقف احلياة املختلفة،
لذلك فإ وراء كل انفعال إجيايب كالرضا عن الذات والسرور أو انفعال سليب كاتكتباب بناء معريف
ومعتقدات وطريقة تفكري سابقة لظهوره ،فإذا كانت طريقة تفكري الفرد إجيابية وغري مشوهة ،فإ
اتنفعال والسلوك كليهما سيكونا إجيابيا ،وينعكسا على مستوال تكيف الفرد ،والعكس لحيح
(الشريف،بسمة . )0229،
، Pinto 2001و ، Jackie,et al 2003وSam,et al. ، Levent,et al. 2004

وقد تولل كل من
، 2005و Whitton,et al. 2008إىل أ تأثري التشويهات املعرفية ت يقتصر فقط على انفعاتت الفرد
وتكيفه بل ميتد تأثريها على السمات الشخصية كسمة القيادة،والسلوكات اتجتماعية املضطربة
،والسلوكات العصابية ،والقلق اتجتماعي  ،والتوافق اتجتماعي.
ويهدف العقج املعريف إىل فهم طبيعة اتنفعاتت واضطراباهتا والرتكيز على احملتوال الفكري املعريف،
وردود أفعال الفرد حنو األحداث املزعجة اليت مير هبا،وعلى طريقة تفكريه املتطرفة يف تلك األحداث،
للولول إىل أساس املخطط املعريف لديه،ومن مث البدء بفكرة إعادة بناء طريقة تفكريه،وهذايتم من خقل
تشجيع الفرد على جتميع األدلة وتقيمها لدعم أفكاره ومعتقداته اإلجيابية )( Derubeis& Beck,1998
كما أ أكثر الطرق مباشرة يف عقج اتضطرابات اتنفعالية والسلوك لدال األفراد ،هي من
خقل تعديل األفكار املشوهة واتضطراب املعريف ،وتستخدم الكثري من التقنيات املعرفية يف العقج

املعريف بعضها تركز على حتديد األفكار التلقائية وضبطها  ،والبع

اآلخر يركز على اتفرتاضات غري

املتوافقة مع املخطوطات املعرفية غري الواقعية ومن تلك االستراتيجيات العالجية :
 .٨تحديد ثنائية المعنى  :فقد تكو للكلمات معا خمتلفة لدال الناس وف ًقا ألفكارهم مثل مقصد

املعا جَل من كلمة(فاشل ،متضايق) اليت يستخدمها يف حديثه ،ولذلك يساعد احلوار يف حتديد املعىن
ُ
املقصود.

يعرب امل جعا جَل عن معاناته من خقل تصرحيات متطرفة تتضمن استخدام
 .0تحدي المسلمات:فقد ر
ُ
كلمات
مثل(اجلميع ،دائما،أب ًدا )مثل(مجيع الزوجات أفضل تعامق مين) ومن خقل تساؤل املعالِج عن تلك
ُ
املسلمات يستطيع امل جعاَلج التعبري عن معاناته بشكل أكثر دقة .
ُ
 .3إعادة اإلسناد :قد يسند امل جعا جَل املسبولية التامة عن األحداث لنفسه ولوم نفسه والشعور بالذنب
ُ
وباستخدام تقنية إعادة اإلسناد يتم مساعدته على توزيع املسبولية عن احلدث مع اآلخرين .
 .٢تحديد التشوهات والتحريفات  :كالتجريد اتنتقائي وتعميم الفشل والتفكري بكل شيء أوت شيء
فمن خقل ولف هذه التشويهات يتمكن امل جعا جَل من تصنيف األفكار التلقائية اليت تتداخل مع
ُ
املنطق السليم .

جدا من النتائج غري املرحية اليت ميكن أ حتدث له
 .1التخفيف من التهويل  :قد يكو امل جعا جَل خائ ًفا ً
ُ
 ،واستخدام هذه التقنية القائمة على ( ماذا – إذا ) تساعد يف ختفيف اخلوف من النتائج وهي تقنية
مقئمة للذين يفرطو يف توقع النتائج املمكنة .
 .9ضبط الئحة المزايا والعيوب  :من املفيد كتابة مزايا معتقدات وسلوك امل جعا جَل ومساوئها حيث
ُ
يساعد هذا اإلجراء على اتبتعاد عن موقف كل شيء أو تشيء .
 .1التدريب المعرفي  :كاستخدام التخيل يف التعامل مع املواقف و األحداث القادمة .
كما توجد العديد من التقنيات األخرال السلوكية كالتدريب على املهارات اتجتماعية  ،والعقج بالقراءة
 ،والتدريب على تأكيد الذات والتدريب على اتسرتخاء (علوي،وزغموش .)022٩،

المراجع :

 .٨إبراهيم  ،عبد الستار( : )٨٩٩١اتكتباب  ،الكويت ،سلسلة عامل املعرفة .

 .0الدحادحددة  ،باسددم ( :)022٢أثددر التدددريب علددى تفنيددد األفكددار القعققنيددة وتأكيددد الددذات
يف خف د مسددتوال اتكتبدداب وحتسددا مفهددوم الددذات لدددال الطلبددة املكتببا(،رسددالة دكتددوراه
غري منشورة)  ،عما  ،جامعة عما العربية للدراسات العليا.
 .3الرحياين ،سليما ومحدي ،نزيه وأبوطالب،لابر ( :)٨٩١٩األفكار القعققنية وعققتها
باتكتباب لدال عينة من طلبة اجلامعة األردنية،جملة دراسات العلوم الرتبوية ،العدد ()9
ص. 39
 .٢شاها  ،حممد (  : )0221فاعلية برندامج تددرييب معدريف يف حتسدا التفكدري العقدقين وتقددير
ال ددذات وخفد د اض ددطرابات مابع ددد الص دددمة ل دددال الطلب ددة اجل ددامعيا يف فلس ددطا ( ،رس ددالة
دكتوراه غري منشورة )  ،عما  ،كلية الدراسات العليا  ،جامعة عما العربية .
 .1الش دريف  ،بسددمة (  : ) 0229أثددر برنددامج مجعددي لتعددديل التشددويهات املعرفيددة  ،يف خف د
اتكتباب وحتسن مستوال التكيف لدال طالبات املدرحلتا األساسدية والثانوية(،رسدالة دكتدوراه
غري منشورة ) ،عما  ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية .
 .9عبددد العظدديم ،سدديد(:)٨٩٩١أثددر اإلرشدداد املعددريف يف خف د الشددعور باليددأس لدددال عينددة مددن
املكفوفا  ،جملة اإلرشاد النفسي  ،جامعة عا مشس .
 .1عل ددوي  ،امساعي ددل .زغب ددوش  ،ب ددن عيس ددى (: )022٩الع ددقج النفس ددي املع ددريف  ،عما ،ع ددامل
الكتب احلديثة .
 .١احملد د ددارب  ،نالد د ددر إب د د دراهيم ( : )0222العد د ددقج اتسد د ددتعرايف السد د ددلوكي ،الريد د ددا
احلميضي.
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