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كن اجيابيا

كن ايجابياً
مقدمة
يسعى اإلنسان مهما كان عمره  ،ومهما كان الزمان أو المكان الذي يعيش فيه إلى أن تكون
حياته وحياة من حوله مليئة بالسعادة  ،والرفاهية  ،والنجاح المتواصل في شتى مجاالت الحياة ،
ولذلك يحاول جاهداً أن يجلب لنفسه ولغيره الخير والمصالح الماديةة والمعنويةة  ،وأن يةدف عةن
نفسةةه ال ةةر والمفا ةةد  ،وكةةي يمكةةن اإلنسةةان مةةن الوصةةول إلةةى مةةراده فإنةةه يقةةوب بةةاد دي بةةد
بتحسين مستوياته الفكرية ودلك بتبنةي مةنهف فكةري ةلي عةن نفسةه وعةن مجتمعةه وعةن الحيةاة
بصفة عامة  ،وأن يدرب نفسه علةى التخلةي عةن اافكةار السةلبية التةي تحةد مةن دراتةه  ،والتةي
ت ي جهوده في بيل تحقيق ما يصبو إليه من أهداف في حياته.
فاإليجابية تعني المحافظة على التوازن السلي في إدراك مختلف المشكالت .وهي أ لوب
متكامل في الحياة ،في التركيز على اإليجابيات في أي مو ف بدالً من التركيز على السلبيات،
وأن تحسن ظنك بذاتك ،وأن تظن خيراً في اآلخرين ،وأن تتبنى اا لوب اامثل في الحياة.

مفهوم التفكير اإليجابي:
التفكير اإليجابي هو الوعي بأهمية ا تعمال العقل بطريقة فعّالة ت ةفي إيجابيةة علةى الحيةاة
الشخصية أو العملية أو اا رية .وهو ا تخداب العقل البشري بكل طا اته وإمكانياتةه دون وعة
أي إعا ات لبية من أفكار أو شعور أو تصرف.

أهمية التفكير اإليجابي:
إن معرفتنا لتفاعةل العقةل الةواعي والعقةل البةاطن ةوف تجعةل اإلنسةان ةادرًا علةى تحويةل
حياته كلها ،فعندما يفكر العقل بطريقة صحيحة ،وعندما يفهة الحقيقةة ،وتكةون اافكةار المودعةة
فةةي بنةةك العقةةل البةةاطن أفكةةاراً بنةةا ةً وبينهةةا انسةةجاب وخاليةةة مةةن االعةةطراب فةةإن القةةو الفاعلةةة
العجيبة وف تستجيب وتجلب أوعةاعاً وظروفةاً مالةمةة وااف ةل فةي كةل شةي  ،ولكةي يغيةر
اإلنسان الظروف الخارجية فإنه يتعين عليه أن يغير السبب ،والسبب هةو الطريقةة التةي يسةتخدب
بها اإلنسان عقله وهو الو يلة التي يفكر بها اإلنسان ويتصورها في عقله".
وصدق اهلل العظي حيث يقول ":إن اهلل ال يغير ما بقوب حتى يغيروا ما بأنفسه " فإن اهلل ال يغير
نعم ةةً أو بؤ ةاً ،وال يغيةةر عةةزاً أو دلةةة ،وال يغيةةر مكانةةة أو مهانةةة  . . .إال أن يغيةةر النةةا
مشاعره وأعماله ووا

مةةن

حياته  ،فيغير اهلل ما به وفق ما صارت إليه نفو ه وأعمةاله  .وإن

كان اهلل يعل ما ةيكون مةنه بةل أن يكةون .ولكةن مةا يقة علةيه يترتةب علةى مةا يكةون مةنه ،
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كن اجيابيا
ويجي الحقاً له في الزمان بالقيا

ة

إليه  ،وإنها لحقيقة تلقي علةى البشةر تبعةة ثقيلةة ،فقةد

مشيئة اهلل وجرت بها نته ،أن تترتب مشةيئة اهلل بالبشةر علةى تصةرف هةؤال البشةر ،وأن تنفةذ
فيه

نته بنا على تعرعه لهةذه السةنة بسةلوكه  ،والةن

صةريح فةي هةذا ال يحتمةل التأويةل،

وهو يحمل كذلك -إلى جانب التبعة -دليل التكري لهذا المخلوق الذي ا ت

مشيئة اهلل أن يكون

هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة اهلل فيه ".
" ولكي تحقق النجاح وتعيش عيداً وتحيا حياة متوازنة يجب أن يشمل التغيير طريقةة تفكيةرك،
وأ لوب حياتك ،ونظرتك تجاه نفسةك ،والنةا  ،وااشةيا  ،والموا ةف التةي تحةد لةك ،والسةعي
الداة إلى تطوير جمي جوانب حياتك".
"ويجب عليك أن تعل أن أي تغيير في حياتك يحد أوالً في داخلك ،في الطريقة التي تفكر بها،
والتي تسبب لك ثورة دهنية كبيرة د تجعل حياتك عيدة أو غير عيدة".
" ومن هنا ندرك أهمية التفكير اإليجابي فاإلنسان يسةتطي أن يقةرر طريقةة تفكيةره فةإدا اختةرت
أن تفكر بإيجابية تستطي أن تزيل الكثير من المشاعر الغير مرغوب بها والتي ربما تعيقك عةن
تحقيق ااف ل لنفسك ".
"فداةما ي رتبط االتجاه العقلي اإليجابي ارتباطاً وثيقاً بالنجاح في كل مجال من مجاالت الحياة".

كيف تستطيع التفكير بإيجابية؟
 -1الرغبة المشتعلة
ما هو الشي الذي تريد تحقيقه في حياتةك أكثةر مةن أي شةي آخةر إدا أردت فعةالً تحقيقةه
دعةةه يمشةةي فةةي عرو ةةك ،فكةةر فيةةه با ةةتمرار ،وخطةةط لةةه ،ث ة عةةعه فةةي الفعةةل ،ومهمةةا كان ة
التحديات فال تتركه على اإلطالق" .ما يوجد في عقلي ويسيطر على أفكاري ،ويعةيش فةي لبةي
ويسري في عرو ي ودمي ،يجب أن يخرج للحياة".

لويس بريل

 -2القرار القاطع
وهو القرار الذي ليس فيه أية رجعة مهما كان التحديات والصعوبات؛ ان هةذه التحةديات
ليس إال خبرات ومهارات تكتسبها في طريقك إلى القمةة ،لةذلك ةرر اليةوب أن تكةون أف ةل مةا
تستطي أن تكونه في كل مجاالت حياتك ،وتذكر أنه لو حقق أي إنسان شي فأن أي ًا تستطي
أن تحققه ،بل وتتفوق عليه.
"القرار القاط ال يدع مجاالً للتردد أو التراج  ،بل يعطي الشخ
أهداف حياته"

وة راةعة توجهه إلى تحقيق

إبراهي الفقي

 -3تحمل المسئولية كاملة
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كن اجيابيا
النجاح على أي مستو

يتطلب من اإلنسان أن يأخذ المسئولية كاملة ،في نهاية اامر

فالميزة الوحيدة التي تجم بين الناجحين في العال تكمن في درته على تحمل المسؤولية.
 -4اإلدراك وهو بداية التغيير ،والتغيير هو بداية النمو.

 -5تحديد األهداف
عندما تعرف أهدافك وتخطط لحياتك لن تكون حياتك كما كان  ،بل يصبح لها معنى آخر،
و ةةتجد أنةةك ال تريةةد أن ت ةةي د يقةةة واحةةدة دون أن تحسةةن نفسةةك فيهةةا ،حتةةى ولةةو كةةان دلةةك
ا ترخا وراحة .وتذكر أنه إن ل يكن عندك هدف تعيش في أهداف اآلخرين ،فابدأ مةن اليةوب
وتأكد أن اهلل ال ي ي أجر من أحسن عمالً" .لو عرفنا أوالً ،أين نحن ومادا نريةد نسةتطي أن
نحك مادا نفعل وكيف نحصل عليه "

إبراهي لينكولن

 -6التأكيدات المتضامنة
التأكيدات المت امنة تساعدك على التركيز على من أن

في الحقيقة والوا  ،وكيف

تستخدب دراتك لتحقيق أهدافك هذا ال يعني أنه ال يجب علينا أن نستفيد من آرا اآلخرين
ونقيمها ،ث نحد

التغيير الذي يتماشى م

يمنا واعتقاداتنا ومبادةنا“ .إن ل تعرف دراتك

وتقدرها وتقن نفسك بأنها حقيقية ،فكيف تتو أن يقدرك اآلخرون"

إبراهي الفقي

 -7الوقت اإليجابي
درب عقلك على التفكير اإليجابي في و

تحدده أن  ،على أال يزيد الو

عن عشرة د اةق

في البداية ،ث زد المدة تدريجياً إلى خمس عشرة د يقة ث عشرين د يقة وهكذا .على الرغ من
درات العقل الراةعة إال أنه بسيط جداً ،ومن الممكن أن نعيد برمجته مرة أخر باا اليب التي
تنا بنا وتساعدنا على النمو والتقدب.

 -8التنمية اإليجابية
ال يوجد أي شي يمن اإلنسان من التقدب غيره هو شخصياً! انه لو أراد أن يحسن نفسه
إيجابياً يجد ويحقق ما يريد ،لذا كن إيجابياً وال تسمح للسلبيات بأي شكل من ااشكال أن
تسيطر عليك.
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الحديث اإليجابي مع النفس
هل تعل أن لذلك الصوت داخل رأ ك تأثيراً كبيراً على شخصك وتصرفاتك وإنجازاتك
وكيف تعيش حياتك

د ال تعتقد دلك ،ولكن م الممار ة يمكنك تغيير نوعية النقاش الذاتي

لديك ،فلمادا ال يحاول أي شخ

تطوير هذا الجانب نحو اإليجابية

ثق أن هذا يرتقي بك نحو ااف ل؛ فهو يساعد على زيادة الثقة بالنفس ،ويمكّنك من جذب ما
تشتهيه نفسك والوصول اهدافك ومساعيك ،ويسمح لك أن تتبنى نمط حياة صحي وبعيد عن
التوتر .واليك عبارات إيجابية وتحفيزية اجعلها أمام عينيك :ـ
 أنا ادر.
 أنا أعرف من أنا و دراتي كافية.
 اخترت أن أكون واعياً في كل ما أ وب به.
 اخترت أن أثق داةماً باافكار التي تخدمني نحو ااف ل.
 اخترت أن أشعر بااف ل.
 أشارك عادتي م المحيطين بي.
 جسدي هو يارتي في الحياة؛ واخترت أن امأله بالخير.
 أشعر بالحيوية والنشاط والطا ة.
 حياتي تتكشف بشكل جميل.
 أنا واثق بنفسي.
 أنا داةما أتأكد من ردود فعلي بل القياب بها.
 أنا أعرف أنني بالو

والجهد يمكنني تحقيق كل ما أريد.

 أنا أحب التحديات وما أتعل من خالل التغلب عليها.
 كل خطوة أ وب بها تأخذني إلى حيث أريد أن أكون.

ثمرات التفكير اإليجابي
يمكن أن تحدد ثمرات التفكير اإليجابي من خالل الفلسفة التي يتبنها اإلنسان لتحقيق أهدافه
في هذه الحياة  ،فالمسل لديه هدف امي يتمثل في تحقيق دوره في هذه الحياة بالعبودية هلل عز
وجل ودلك بالتزاب التفكير السلي بما تت منه معاني اإليمان وأركانه  ،وبما ينتف عن دلك
اإليمان بحيث يكون من لوازمه العمل اإليجابي العمل الصالح حينها يتحقق لإلنسان الحياة
الطيبة في الدارين ال اهلل تعالى

 ":من عمل صالحاً من دكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه

حياة طيبة " فالعمل الصالح ال بد له من القاعدة ااصيلة التي ترتكز عليها اعدة اإليمان باهلل (
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وهو مؤمن ) فبغير هذه القاعدة ال يقوب بنا  ،وبغير هذه الرابطة ال يتجم شتاته إنما هو هبا
كرماد اشتدت به الريح في يوب عاصف  ،والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جميعاً ،
وإال فهي أنكا

 ،فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعثاً وغاية فتجعل الخير أصيالً ثابتاً

يستند إلى أصل كبير ال عارعاً مزعزعاً يميل م الشهوات وااهوا حيث تميل  ،وأن العمل
الصالح م اإليمان جزاؤه حياة طيبة في هذه اارض ".
ومما يذكره المؤلفون في التفكير اإليجابي من فوائد استخدامه ما يلي:
" هو الباعث على ا تنباط ااف ل ،وهو ر اادا العالي ،ويعزز بيئة العمل باالنفتاح
والصدق والثقة".
" يدعك التفكير اإليجابي تختار من اةمة أهداف الحياة المستقبل ااف ل الذي يحقق
أهدافك".
" تأكد أن التغيير اإليجابي البنا الذي تجريه داخل نفسك وف يكون له ااثر الناف في
شخصيتك وفي كافة نشاطاتك".
" أن تكون مفكراً إيجابياً يعني أن تقلق بشكل أ ل ،وتستمت أكثر ،وأن تنظر للجانب
الم ي بدالً من أن تمأل رأ ك باافكار السودا  ،وتختار أن تكون عيداً بدالً من الحزن،
وواجبك ااول أن يكون شعورك الداخلي طيباً ".
" إن العقل يمتلك فكرة واحدة في أي و

فإدا أدخلنا في عقولنا فكرة إيجابية أخرج

الفكرة

السلبية التي تقابلها ،إن العقل ال يقبل الفراغ فإدا ل نمأله باافكار اإليجابية فسوف تمأله اافكار
السلبية ".
" إن هذه اإليجابيات في عقولنا ومشاعرنا تصن في حياتنا :اإليجابية ،والتفاؤل والطا ة،
والقدرة على الدفاع عن النفس ،وصد الهجوب الذي يصدر إلينا من شياطين اانس والجن ،وأكبر
منهما حديث النفس".
" عندما نفكر بطريقة إيجابية تنجذب إلينا الموا ف اإليجابية ،والعكس يحد

عندما نفكر

بطريقة لبية فإننا نجذب إلينا الموا ف السلبية".
" إن الشخ

الذي يفكر إيجابياً ويعتمد على نفسه ،وينظر نظرة متفاةلة يستطي أن يستهوي

ما حوله فعالً ،ويطلق القدرات التي تحقق الهدف".
" يبحث التفكير اإليجابي عن القيمة والفاةدة ،وهو تفكير بنا توالدي ،وتصدر منه المقترحات
الملمو ة والعملية حيث يجعل ااشيا تعمل ،وهدفه هو الفعالية والبنا ".
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" وينبغي عدب اإلفراط في أن التفكير اإليجابي بمفرده يكفي لتغيير الحياة إلى ااف ل فإنه من
ال روري أن يكون لد

اإلنسان بعض اال تراتيجيات ،وبعض الخطط التدريجية لتغيير

الطريقة التي يفكر بها ،والتي يشعر بها ،وأي اً لتغيير ما يفعله في كل يوب يمر عليه".
" فالتفكير اإليجابي هو عملية وإجرا وليس غاية في حد داته ".

التفكير السلبي

التفكير اإليجابي

اإليمان مدخل من مداخل الشيطان الرجي

مصدر من مصادر ارتفاع مستو
وتوثيق الصلة باهلل تعالى.
يولد لديك القوة والحما واإلبداع في درا تك يولد لديك العجز والكسل ويشكل فاعليتك
الشخصية
تكون عال تك جيدة م أ رتك وزمالةك عال ات يشوبها الشك واالعطراب والحيرة
م الجمي
وأ اتذتك
يولد اإلحسا بالفشل والتعا ة
يولد اإلحسا بالسعادة والنجاح
يعطي إيحا ات جيدة وانطباعات حسنة وثقة يعطي إيحا ات لبية ويعزز مشاعر الشك
ويكرهه النا
النا وحبه

المفكر االيجابي والسلبي
 المفكر االيجابي يفكر في الحل ،والمفكر السلبي يفكر في المشكلة.
 المفكر االيجابي ال تن ب أفكاره ،والمفكر السلبي ال تن ب أعذاره.
 المفكر االيجابي يساعد اآلخرين ،والمفكر السلبي يتو المساعدة من اآلخرين.
 المفكر االيجابي ير حالً في كل مشكلة ،والمفكر السلبي ير مشكلة في كل حل.
 المفكر االيجابي ير الجانب المشرق في حياته ،والمفكر السلبي ير الجانب المظل
في حياته.
 المفكر االيجابي ال تن ب أفكاره ،والمفكر السلبي ال تن ب أعذاره.
 المفكر االيجابي يكرر المحاولة دون يأ  ،والمفكر السلبي ييأ

من أول إخفاق.

معادلة التفكير اإليجابي
ينطلق أساس التفكير اإليجابي من الشخص نفسه (نظرتي لذاتي) من خالل األسس التالية:






بنا الهوية اإليجابية للذات.
اا ما والصفات اإليجابية على الذات.
التو اإليجابي لألمور.
التفاؤل ،واامل.
الحديث اإليجابي م الذات.
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 التطوير اإليجابي المتواصل.
كما تتكامل هذه األسس من خالل نظرة الشخص للمجتمع (مشاعري تجاه اآلخرين) من خالل
األسس التالية:






النظرة اإليجابية للمجتم .
محبة اآلخرين ،ومحبة الخير له .
المو ف اإليجابي من أخطا اآلخرين.
احتراب النا  ،وتقدير منازله .
التواصل اإليجابي م المجتم .

اإليجابية من حياة الرسول
فر ولنا صلى اهلل عليه و ل أرشدنا إلى التفاؤل وتو

الخير وثب

عنه أنه كان يعجبه

الفأل ،والفأل هو الكلمة الطيبة التي يسمعها اإلنسان ،فيرتاح لها وتسره ،ونهى عن الطيرة وهي
التشاؤب .وكما في القول الشاة " :تفا لوا بالخير تجدوه" .وكيف نتفا ل بالخير إال بأفكارنا
اإليجابية وكالمِنا اإليجابي ويُخبرنا صلى اهلل عليه و ل إنه بتعمُّد التفكير اإليجابي وانتقا
الكلمات اإليجابية نستقطب الخير انفسنا ولغيرنا.
وفي حديث د ي يقول لنا رب العزة جل وعال" :أنا عند ظن عبدي بي" (صحيح البخاري –
 .)7405فظَنُّك في شي أو شخ

أو حتى في رب العالمين -إن كان حسناً أب يئاً-يُحدِّد

مو فك منه وبالتالي أفعالك ،وفيما بعد النتاةف المترتبة عليها.
ول يكن الخطاب لنا فقط لنتفا ل ونُحسن الظن -وهي مسألة دهنية داخلية-بل تعدّاها إلى أمرٍ
آخر .فقد روي عن ر ول اهلل صلى اهلل عليه و ل وله" :خير اا ما عبد اهلل وعبد الرحمن
وأصد ها الحار وهماب وشرها حرب ومرة"( .السلسلة الصحيحة – .)1040
ويرو أنه صلى اهلل عليه و ل غيّر ما بُحَ من أ ما الصحابة .فعن ابن عمر“ :أن ابنةً لعمر
كان يقال لها عاصية؛ فسماها ر ول اهلل صلى اهلل عليه و ل جميلة" (صحيح ابن ماجه –
 .)3023فالكلمات التي تخرج من أفواهنا والتي تحمل شؤماً أو و اً لها تأثير علينا وعلى من
حولنا .وتحذير الر ول صلى اهلل عليه و ل لنا يؤكد أن المعاني التي تحملها تلك الكلمات ربما
تتحول وا عاً بحسنها و يئها.
وأكدها ر ول اهلل صلى اهلل عليه و ل في عدة منا بات كقوله عن السيدة عاةشة رعي اهلل
عنها" :ال يقولن أحدك خبث

نفسي ،ولكن ليقل لقس

فانتقا االفاظ الحسنة مطلوب ،والتحدّ

بالخير وتو عه مرغوب ،كي ينعكس على وا عنا.

وفي رواية أخر ":فإدا رأ أحدك ما يحب فال يحد
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 )7044فمن السنة أن يحد

بالرؤيا من يحب ويعل منه المودة ،وال يقصُّها على من ال يأمنه

ودلك حتى ال يشوش عليه بتأويل يوافق هواه ،أو يسعى حسداً في إزالة النعمة عنه .أما الرؤيا
السيئة فال يذكرها احد خشية تعبيرها بالمكروه ،فيحصل االعطراب منها ،وان كتمها بب
العمحاللها .إنها إلشارات واعحة إلى أن ما نفكر فيه وما نقوله من كلمات  -صدنا معناها أب
ال-يؤثر بشكل واعحٍ على حياتنا ،ويصوغ مستقبلنا.

الخاتمة عزيزي الدارس...........اآلن تستطيع
من اآلن عزيزي الدار

تحتاج لـتصمي وإرادة ،اخرج ور ة واكتب خمسة أشيا

أن

إيجابية في حياتك وا ً كان شخصية أو تتعلق بالعمل أو اا رة أو المجتم  ،ومار
طغ

عليك اافكار السلبية .مار

هذا كلما

اال ترخا كل يوب ،وعندما تخلد إلى ريرك فكر في كل

ااشيا الجميلة التي مرت بك في حياتك بشكل عاب والتي حدث

في يومك بشكل خاص .أحط

نفسك داةماً بااشخاص اإليجابيين الذين يبثون فيك اامل والتفاؤل وابتعد عن السلبيين الذين
ينقلونك للتفكير في الفشل ويمنعون دخولك لداةرة اإليجابية وا رأ ير الناجحين .اعد اآلخرين
على تحقيق أهدافه والتغلب على الصعوبات التي د تواجهه  ،مساعدة اإلنسان لآلخرين تعود
اإلنسان على مالحظة اإليجابيات وتعزيزها وتنعكس إيجاباً عليه.
تبس داةماً ،وكن بشوشاً ومنطلقاً ،و رر من اآلن وفي هذا اليوب أنك تتخلى عن النظرة السلبية
و تكون داةماً متفاةالً وإيجابياً

أشرف فؤاد محمد ابو سالم
المرشد االجتماعي
معهد االدارة العامة المركز الرةيسي( الرياض)
ت0114745225 :
البريد اإللكترونيAbousalemA@ipa.edu.sa :
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