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�غ�ب أن ن�� ش�� ال ی�م� ب�ج�د ال�� في أح��, ل�+ات ح(اته، إذ أن ال�� مفه�م إن م� ال�

��-ات �ثقافي واسع االن�5ار ب:� ال9اس، و-+ه� ل�, م��لف ال�5ائح االج��ا2(ة، والف1ات الع��-ة، وال�

��(�ة جال@ة لل�� A ع�ن(ة�لة ال�أو الع Bم� ال��� أو القل C��ال�عل(�(ة، ح�ى أن9ا ن�� أن ال@عD م9هB ی

قاد الف�د Oأن ال9�(�ة ال�ي حMل عل:ها ح�ثK م� دون إرادته و�IJ-قة ، و-ع�ف ال�� أنه اع�!!!ال�ع:� 

�ع Oال�احة وال�فاP(ة ��غ:� م��قعة، فإذا جات هCه ال9�(�ة إ�Qاب(ة فأن الف�د س(5ع� أن ح+ه سع:�، وس:

واإلن�از وال��ف:O Z�ا Qق�م Oه م� أع�ال، في ح:� إذا جاءت ال9�(�ة م�:@ة وغ:� م�ض(ة فأنه س(5ع� 

��ءO م�̀ن واإلح@ا_ والغ^[ والل  . ال��، وهCا ما �Qعله 5Qع� Oال�

 

  BالزمهQ ی�Cاألف�اد ال DعO م(ة إال أن ه9اك�اقف9ا ال:�م DعO ئه في�اجه ال�� أو س�أن9ا ق� ن Bورغ

، وهCا ه� )األس�-ة والعالقات االج��ا2(ة، وال�(اقات ال�راس(ة وال�ه9(ة(س�ء ال��ف:Z في أح�اثهB ال�(ات(ة 

�الزمة س�ء ال��، الQ iC+ه� ع�9ما ی�اجه الف�د ال9�ائج ال�لg(ة، والف5ل، ما �O jاء ال9ف�عل(ه عل ZلIQ

وال�ع�قالت، وال��ض ع�9ما �Qاول ت�ق:Z أه�افه وما ی�د ال�M�ل عل(ه م� حق�ق ون�ائج إ�Qاب(ة k5Oل 

��� وم��oر، وهCا ما ی�دO iه إلى ال5ع�ر Oال+لB والع�` وفق�ان ال�(�Iة �على ح(اته، وت9gي ص�رة م

سلg(ة ات�اه الCات، وع�م ت�قع ح�وث ال9�ائج ال�:�ة رغB ت��عه Oالق�رات واإلمkان(ات ال�ي ت�هله في 

 .ال�M�ل عل:ها

 

 الوقوع في سوء الحظ  
 Bرادتهrو Bه�:Mعلى م �I)�̀و غالg(ة األف�اد ذو ال�� ال�يء ال9�ائج ال�لg(ة إلى ق�, خارج(ة ت Qع

A(ة، إال أن ال�راسات ال9ف�(ة ب:K9 خالف حt(قة هCا االف��اض، إذ وج� أن الCی� QالزمهB ون�ائ�هB ال�ل� 

��ء ال�� ت9قMهB الoفاQة في ال��u)I ألم�رهB ال:�م(ة، وضعف MO:�تهB في تف�:� األح�اث، O قاد�االع

 iCال أن الف�د الv�ل ال:gنه م� ف5ل، على س�اجه�ا في ما ی�̀ءا رئ( ̀و عIل بل أنهQ Bع��gون ج Qع

س(ارته أث9اء ال�ص�ل إلى مقابلة ع�ل مه�ة إلى س�ء ال�� ، ق� kQ�ن ه� ال�g[ في ذلw، ألنه اه�ل 

س(ارته ولQ Bف�Mها k5Oل ج:� قgل ی�م م� م�ع� ال�قابلة، CAلw ال��5 الiC ت�اجهه عاصفة م�I-ة 

أن الحظ مفهوم ثقـافي واسع  
االنتشار بين الناس، ويظهر  
لدى مختلف الشرائح  
االجتماعية، والفئات العمرية، 
والمستويات التعليمية

يعرف الحظ أنه اعتقـاد الفرد  
بأن النتيجة التي حصل عليها  

دون إرادته    حدثت من
وبطريقة غير متوقعة

إذا جات هذه النتيجة إيجابية  
فـأن الفرد سيشعر أن حظه  
سعيد، وسيتمتع بالراحة  
والرفـاهية واإلنجاز والتوفيق  
بما يقوم به من أعمال

إذا جاءت النتيجة مخيبة وغير  
مرضية فـأنه سيشعر بسوء الحظ، 
وهذا ما يجعله يشعر بالحزن  

. لومواإلحباط والغضب وال

هناك بعض األفراد الذين   
يالزمهم سوء التوفيق في  

األسرية  (أحداثهم الحياتية  
والعالقـات االجتماعية، 
والسياقـات الدراسية  

، وهذا هو ما يطلق  )والمهنية
عليه علماء النفس بمتالزمة سوء  
الحظ

أن الذين يالزمهم االعتقـاد  
بسوء الحظ تنقصهم الكفـاية في  

يومية، التخطيط ألمورهم ال
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jقIال ال�ان ال ب� م� م�اجعة أحA -ة إلى بل�ه، إذ�ه في رحلة جOه أث9اء ذها�... قgل ت��ی� م�ع� رحل

�g[ س�ء ت�ب:�ه، أو ت�اهله !) سيء ال�� (وهCkا ن�� أن أك�v أن�اع الف5ل ال�ي ی�اجهها الف�د O ن�oت

OعD ال�فاص:ل ال�ه�ة م� أجل ت�ق:Z ال9�ائج اإل�Qاب(ة، م�ا �Qعله ذلw ی�اجه الvo:� م� األح�اث 

 . ال�لg(ة

 

 من القوى البيئة إلى الذات
ا ال��اقف ال�اOقة ال�ي اع�ق�نا في ح:9ها أن9ا ذو ح� سيء، ل��ACنا م5اع� ال��ارة ل� اس��ع:9

��Z ما حMل9ا عل(ه م� �والغ^[ واأللB الiC شع�نا Oه في ذلw ال�قK، الس(�ا ع�9ما نع�ق� أن9ا ال ن

̀و هCه ال9�(�ة إلى ق�, خارج(ة غ:� م�(�I عل: ها، فأن ن�(�ة سلg(ة، وJ�ا أن الف�د ذو ال�� ال�يء Qع

ت�oار ال�ع�قات ال�ارج(ة وrح@ا_ حاجات وأه�اف الف�د ب�رجة م��oرة ت�دi إلى شع�ر الCات Oالع�` 

ال�اخلي، وقلة ال�ل(ة، وال^عف أمام ال��O Bk�M:�ها، لCلw ت59أ ل�, الف�د ذات سلg(ة، وم��Mعة، 

i���̀ة، وم�@Iة، تف�ق� إلى روح ال�@ادرة، وال�غ::�، وال لw أن اع�قاد الف�د ب�ج�د ق�, ف^ال ع� ذ. وعاج

ش�-�ة ت��Bk في ح+ه ومM:�ه ور}@اته، ت�عله ی9�اق وراء ال�فo:� أن ق�ره وح+ه ال ب� م� تع�یله 

 .ب�اسIة ق�, أخ�, {:@ة ت9افj تلw الق�ة ال�5-�ة، وت�ف� له ال��اQة واآلم� وال�� ال�ع:�

 

 طقوس الحظ السعيد
الIق�س والعادات ال�ي ت�اع�هB في دعB ح+هB، یCه[ OعD ذوi ال�� ال�يء إلى اس�ع�ال 

وت��vل هCه الIق�س في ق�اءة OعD ال��ل واألد2(ة أو الt(ام ب@عD ال��Aات مvل ف�ك ال:�ی� وال9فخ 

و{�ق ال�5[ وح�ل OعD االش(اء ال�ال@ة لل�� Aال��ز وال�عاو-C، ورغB أن هCه ال��Aات غ:� مtI9(ة 

ال�راسات ال9ف�(ة ب:K9 أنها مف:�ة في {�د األفoار ال�لg(ة، وز-ادة الق�رة  وال عالقة لها �O(اة الف�د، إال أن

في م�اجهة ال^غ�_ والع�اق[ ال�لg(ة، وم9ح الI�أن:9ة للCات، واالع�قاد أن األم�ر س���i على خ:�، 

�I(ع ت�ق:Z األش(اء اإل�Qاب(ة، وJهCا تع�ل هCه�Q وز-ادة  وان الف�د ،Zس على ت��(� ح�ة القل�قIال

 Z:قة، وال�9اح في ت�قvالO 5ع�Q عل الف�د�Q ا ماCم(ة، وه�هام ال:�ع�9 أداء ال `:A����, االن�@اه وال�م

 .م�عاه

 

 متالزمة سوء الحظ الجمعي
إن ما یZgI9 على الف�د Q��k أن Qع�B على أب9اء ال��اعة، ف�� ن5��ك مع اآلخ�-� في ال�ع�ق�ات 

ألفoار وال�5اع�، ون��Mف �IO-قة م�5ابهة ت�اه األش(اء واألح�اث واألزمات، ونق�م Oاس�ع�ال تعل(الت وا

��ء ال�� ع�9ما ی�اجه�ن ذات ال��IO �:M-قة O 5ع�ونQ عل ال9اس�Q ا ماCعا ما، وه�ة نJقار�وم�gرات م

، إذًا Q+ه� )وغ:�ها..األم�اضمvل ال�Mائ[ والo�ارث واألزمات االق�MادQة وال���Qات ال�(اس(ة و (م��oرة 

س�ء ال�� ال��عي في ض�ء اع�قاد أب9اء ال��اعة أن ه�-�هB ال���(ة غ:� م�+��ة، وأنها ت�Mل على 

ول�o هل . OعD ال9�ائج ال�لg(ة م� دون حZ، وت�اجه ال�Mائ[ رغB ات�امها Oال�:� واإلن�ان(ة والI:@ة

 Q��k أن kQ�ن ذلw ص�(�ا؟

 

وضعف بصيرتهم في تفسير  
األحداث، بل أنهم يعتبرون  
جزءا رئيسا في ما يواجهونه من  
فشل

أكثر أنواع الفشل التي  
!) سيء الحظ  (يواجهها الفرد  

تكون بسبب سوء تدبيره، أو  
تجاهله بعض التفـاصيل المهمة  
من أجل تحقيق النتائج اإليجابية، 
مما يجعله ذلك يواجه الكثير  

اث السلبية  من األحد

أن اعتقـاد الفرد بوجود قوى  
شريرة تتحكم في حظه ومصيره  
ورغباته، تجعله ينساق وراء  
التفكير أن قدره وحظه ال بد  
من تعديله بواسطة قوى أخرى  
طيبة تنافس تلك القوة  
الشريرة، وتوفر له الحماية  
.واآلمن والحظ السعيد

يذهب بعض ذوي الحظ  
السيء إلى استعمال الطقوس  
والعادات التي تساعدهم في  
دعم حظهم، وتتمثل هذه  
الطقوس في قراءة بعض الجمل  
واألدعية أو القيام ببعض  
الحركات  

بهذا تعمل هذه الطقوس على  
تخفيف حدة القـلق، وزيادة  
مستوى االنتباه والتركيز عند  
أداء المهام اليومية، وهذا ما  
يجعل الفرد يشعر بالثقة، 

.اهوالنجاح في تحقيق مسع

يظهر سوء الحظ الجمعي في  
ضوء اعتقـاد أبناء الجماعة أن  
هويتهم الجمعية غير محظوظة، 
وأنها تحصل على بعض النتائج  
السلبية من دون حق، وتواجه  
المصائب رغم اتسامها بالخير  
.واإلنسانية والطيبة

أن األفراد يميلون إلى التحيز، 
ويتجاهلون بطريقة ال شعورية  

رتكبوها في  األخطاء التي ا
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ال�ع�ق�ات ن�� أن األف�اد Q�:ل�ن إلى ال��:`، و-��اهل�ن �IO-قة ال شع�ر-ة إن في ض�ء م�اجعة هCه  

 iادM���ء ال�� اله�-اتي وال�(اسي واالقO عل(ه ZلIQ اضي فأن ما�ها في ال�goي ارت�األخIاء ال

إلى ف5ل أب9اء ال��اعة في ع�ل(ة ال��I(u واإلدارة ) ك�ا أش�نا ساOقا(وغ:�ها، ی�جع .. وال�ی9ي وال�Mي

ع�م ال��ع� في االخ�(ار مvل س�ء االن��اب ال�(اسي، وت�اجع فاعل(ة ال��ا{� في ال�5ارAة ال�(اس(ة، و 

وع�م ال5ع�ر Oال��ا{9ة، ف��(ع هCه ال�ل�A(ات االن��اب(ة ت�دi ح��ا إلى ت9امي الف5ل ال��س�اتي 

، ف��9 ال نعاني م� س�ء وش:�ع الف�اد واإلفالس ال�الي وال��ه�ر في القIاع االق�Mادi وال�عل(B وال�Mة

  .ال�� Oق�ر معانات9ا م� س�ء االخ�(ار وت�م:� ال�{�

الماضي فـأن ما يطلق عليه  
بسوء الحظ الهوياتي والسياسي  
واالقتصادي والديني  

كما  (وغيرها، يرجع   ..والصحي
إلى فشل أبناء  ) أشرنا سابقـا

الجماعة في عملية التخطيط  
واإلدارة وعدم التمعن في  
 االختيار

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsycho5-BadLuckSyndrome.pdf   

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  بعلوم وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا  

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 

 )ثامناالصدار ال(  "   فسية العربيةشبكة العلوم الن" لـ    2020الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
  

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
  

 ةعضويال  اتشتراكا
 "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 

  

*** *** *** 

 .... شاركونا اعمالنا على صفحاتكم للتواصل االجتماعي

  ...ب أبعدمعا يصل صوتنا ومعكم نذه

  معا نرقى بانساننا، فترقى اوطاننا، وترقى امتنا
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