
النظرية والعالج

ديغمد ـ عبد المحسن ابراهيم     

األمل



 ما هو األمل؟ 

األمل هو عبارة  عن مجموع من قوة اإلرادة      
وقوة الدافع التي يملكها اإلنسان لبلوغ أهدافه،        
ولكي يكون هذا التعريف واضحا ويسهل فهمه،     
يتعين لنا أن نوضح ثالث مكونات عقلية أساسية  
في نظرية األمل وهم األهداف وقوة اإلرادة وخلق        

. المسارات   



األهداف 

المسارات    اإلرادة قوة



goals  :األهداف 

 األهداف هي أي موضوع أو خبرة أو نتائج نتخيلها                    
في أذهاننا ونصبو إلى الوصول إليها، لهذا فإن األهداف                         
هي أشياء نريد تحقيقها، وتكون عبارة عن رغبة نريد                       

الوصول إليها وقد تكون هذه الرغبة مجرد إشباع معنوي                     
أو نفسي مثل البحث عن السعادة أو معنى الحياة، أو أن                          
تكون رغبة في إنجاز بعض األعمال مثل الهدف الذي                    

أصبو إليه اآلن وهو االنتهاء من هذا البحث، وربما يكون                           
الهدف هدف على المدى البعيد مثل محاولة إنقاص الوزن                   

. أو الوصول إلى وضع اجتماعي مميز في المجتمع                     



األهداف -:  اذًا 
موضوع
او

خبرة 

حاجة او رغبة    

تحقق على المستوى  
القريب او البعيد 



Willpower   -   قوة اإلرادة   

 قوة اإلرادة هي الدافع الذي يحرك األهداف              
واألفكار التي يأمل اإلنسان الوصول إليها، فهي     

 التي  Mental energyعبارة عن الطاقة الذهنية    
.يملكها اإلنسان في بلوغ هدفه 



 Way power Way powerخلق المسارات      خلق المسارات      

القدرة على خلق المسارات تعكس الخطط الذهنية             
لألفكار والطاقة الذهنية نحو الهدف، أي أن                   كمرشد 

 Mentalخلق المسارات هي عبارة عن السعة الذهنية              
Capacity              التي نستدعيها إليجاد واحد أو أكثر من 

طريق للوصول إلى أهدافنا، فهي أيضا القدرة على                   
إيجاد خطط بديلة للوصول إلى الهدف، فعلى سبيل                     
المثال كما يظهر في الشكل ربما يكون هناك عوائق                      

المسارات هنا على           للوصول إلى الهدف وتساعدنا               
إيجاد بديلة، أي خلق المسارات هي القدرة على                 

التخطيط للوصول على الهدف             



الهدف  

عوائق
انا



الطاقة الذهنية وقوة الطاقة الذهنية وقوة = = األمل األمل 
القدرة على خلق القدرة على خلق +  +  اإلرادة اإلرادة 

مسارات للتفكير في الوصول إلى مسارات للتفكير في الوصول إلى 
  الهدفالهدف



    -: األمل ليس  

األمل ليس اإلفراط في 
 التفاؤل



األمل ليس هو التفاؤل 
 Hope not    المتعلم

learned optimism 



األمل ليس انفعال وتقدير
 Not   للذات

Emotion and Self 
Esteem 



األمل ليس هو
    )أ( سلوك النمط 

Hope is Not 
Type A Behavior

Pattern



األمل ليس الذكاء



األمل ليس شيء عديم  
األهمية  

Not use less



نظرية األمل نظرية األمل 
العالج المعرفى للنظرية   العالج المعرفى للنظرية   



 إلى إلىhope therapyhope therapy ينتمي العالج باألمل    ينتمي العالج باألمل   
  SnyderSnyder" " لسنيدر لسنيدر "" مبادئ نظرية األمل   مبادئ نظرية األمل  

ولكن تطورت فكرة العالج باألمل من خالل    ولكن تطورت فكرة العالج باألمل من خالل    
فقد اهتم  فقد اهتم      Jerome FrankJerome Frank فرنك   فرنك  جيروم جيروم     

فرنك بالمقارنة بين النظريات والعلماء  فرنك بالمقارنة بين النظريات والعلماء  
الذين اهتموا بتأثير مناحي عالجية مختلفة      الذين اهتموا بتأثير مناحي عالجية مختلفة      

 ومدى كفاءة هذه المناحي في تخفيض المشاعر         ومدى كفاءة هذه المناحي في تخفيض المشاعر        
 السلبية واألعراض المرضية لدى عينات    السلبية واألعراض المرضية لدى عينات   

.. من المرضى من المرضى



””األمل األمل ""ومن خالل هذه المقارنات وجد أن   ومن خالل هذه المقارنات وجد أن   
 تعتبر بمثابة عامل مشترك بين غالبية    تعتبر بمثابة عامل مشترك بين غالبية   

 الناجح    الناجح   النفسيالنفسي نظريات العالج    نظريات العالج   


