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إهداء
إلى كِل الباحثين عن اإليجابية ..

إلى كِل الذين يريدون أن يساهموا في جعِل هذا الكون أكثر إيجابية .. 

أهديكم هذا الكتاب.

املؤلف

علي محمد الخوري
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مقدمة الناشر
لقد ميـز هللا عز وجل اإلنسان عن سائر مخلوقاته بالعقل الذي هو مناط التفكيـر 
ــْم َمــا 

ُ
ك

َ
َر ل وأســاس الفكــر والتأمــل والتدبــر وجعلــه ســيد هــذا الكــون. قــال هللا تعالــى " َوَســخَّ

ــُروَن " )الجاثيــة 13(.
َّ

ــْوٍم َيَتَفك
َ

ِلــَك آلَيــاٍت ِلق
َ
ْرِض َجِميًعــا ِمْنــُه ِإنَّ ِفــي ذ

َ
ــَماَواِت َوَمــا ِفــي األ ِفــي السَّ

كمــا نعــى هللا عــز وجــل علــى مــن أهملــوا هــذه النعــم ولــم يعطوهــا حقهــا، فقــال 
ُهــوَن ِبَهــا 

َ
 َيْفق

َّ
ــوٌب ل

ُ
ل

ُ
ُهــْم ق

َ
نــِسۖ   ل ِ

ْ
ِجــّنِ َواإل

ْ
ــَن ال ِثيــًرا ّمِ

َ
ــَم ك ــا ِلَجَهنَّ

َ
ن

ْ
َرأ

َ
ــْد ذ

َ
ق

َ
ســبحانه وتعالــى " َول

َضــلُّ ۚ 
َ
َعــاِم َبــْل ُهــْم أ

ْ
ن
َ ْ
األ

َ
ِئــَك ك

َٰ
ول

ُ
 َيْســَمُعوَن ِبَهــا ۚ أ

َّ
اٌن ل

َ
ُهــْم آذ

َ
 ُيْبِصــُروَن ِبَهــا َول

َّ
ْعُيــٌن ل

َ
ُهــْم أ

َ
َول

ــوَن " )األعــراف 179(.
ُ
اِفل

َ
غ

ْ
ِئــَك ُهــُم ال

َٰ
ول

ُ
أ

وقــد مــدح هللا مــن يعقــل مــا ينــزل فــي كتابــه املقــروء ومــن يتدبــر فــي كتابــه املشــهود )الكون 
وَن " )العنكبوت 43(.

ُ
َعامِل

ْ
 ال

َّ
َها ِإل

ُ
اِسۖ   َوَما َيْعِقل ْضِرُبَها ِللنَّ

َ
اُل ن

َ
ْمث

َ ْ
َك األ

ْ
الفسيح( " َوِتل

ولــم يخلقنــا هللا ســبحانه وتعالــى علــى عقــل واحــد بصفــات واحــدة وإل لتشــابهنا فــي 
 عــن عقــول وجعــل اإلدراك يتفــاوت 

ً
التفكيـــر والتجاهــات وغيـــر ذلــك، فميــز هللا عقــول

الحضــارات  فتتبايــن  أمــة،  إلــى  أمــة  مــن  التفكيـــر  طــرق  وتتفــاوت  ألخــر.  شــخص  مــن 
جوهــر  فالعقــل  متكاملــة.  كبيــرة  واحــدة  أســرة  البشــرية  وتصبــح  املصالــح  وتتشــابك 
اإلنســان الســطوع ومعدنــه النفيــس، فبالعقــل تفتقــت امللــكات عــن روائــع الحضــارات 

والتقنيــات الدقيقــة وأبحــر بهــا أعمــاق الكشــوفات واملجــرات الســحيقة.

ســلطانا للحــرص  نفســه  علــى  ومــا   *** ومن كان للعقل سلطان عليه غدا 

 وهــو خذيــان
ً
أغضــا علــى الحــق يومــا  ***  لفرط الجهل نحو هوى 

ً
من مد طرفا

قصيدة "نونية البستي" للشاعر أبو الفتح البستي )من العصر العبا�سي(

التفكيـــر،  طــرق  وتطويــر  العقــل  أهميــة  علــى  يؤكــد  أيدينــا  بيــن  الــذي  الكتــاب  وهــذا 
لتعبــر  إيجابيــة  التفكيــر بطريقــة  نمــط  فهــو يســلط األضــواء علــى طــرق تحفــز وتنمــي 
مملــوءة  حيــاة  عيــش  ومنهــا  التمكيــن،  علــى  وقــدرة  وعًيــا  أكثــر  ليكونــوا  باألشــخاص 

اإلبداعــات. مــن  الكثيــر  فيهــا  املســبوقة  غيــر  والنجاحــات  باإلنجــازات 

مــن الجهــل تســأل خيــر ُمعــط لســائل  ***  واستعذ به 
ً
 نافعا

ً
سل هللا عقال

كمــا الجهــل ُمســتوف جميــع الرذائــل  *** ستوفى الفضائل كلها 
ُ
فبالعقل ت

الشاعر أبو الفتح البستي
فدعونا ننطلق في قراءة هذا الكتاب ليكون قفزة في مسار حياتنا.



“اإلنسان يمكنه بالتعلم امتالك القدرة على التحكم في 

 ولألمور، 
ً
أنماط تفكيره لتطوير فهمه واستيعابه لذاته أوال

وفي اتخاذ قراراته وحل مشكالته، واالستمتاع بالحياة 

والعيش بعقلية إيجابية متفائلة.. وهي عناصر حاسمة 

لتحقيق النجاح في شئون الحياة الشخصية والعملية.

والنقطة املحورية التي يجب علينا فهمها هو أن العقول 

البشرية تحتاج إلى أن تخضع للتدريب املمنهج لكي تتمكن 

من التطور اإليجابي، ولكي تستطيع التحول إلى عقول 

منتجة مستدامة.”

د. علي محمد الخوري
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إن ظننَت أنك مهزوم، فأنت كذلك!
وإن ظننَت أنك ال تجرؤ على فعل أمر ما، فلن تفعله!

وإن كنت تريد الفوز، لكن تعتقد أنك ال تستطيع،
ك لن تستطيع بالفعل!

ّ
فعلى األرجح أن

!
ً
وإن ظننَت أنك ستخسر، فسوف تخسر حتما

ففي عاملنا الخارجي نجد أن النجاح
يبدأ من إرادة املرء؛

ألنَّ كلَّ �ضيء يعتمد على الحالة الذهنية!
فإن ظننَت أن قدراتك أقل من قدرات غيرك، فكذلك ستكون!

يجب أن تفكر في الُعال لترتفع..
 من نفسك قبل أن تتمكن من الفوز في أّيٍ 

ً
ويجب أن تكون واثقا
من مضامير الحياة.

 من نصيب
ً
إن النصر في معارك الحياة ال يكون دائما

األقوى أو األسرع،
يعتقد ويؤمن  الذي  - سيفوز اإلنسان   

ً
أو آجال  

ً
- إن عاجال بل 

بأنه يستطيع الفوز.

نابليون هيل - كاتب أمريكي
)1970 -1883(
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مقدمة
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الفرق بين األشخاص املميزين وبين ِسواهم 

غير مرتبط بالظروف املواتية لكل منهم، بل 

يرتكز على طريقة تفكيرهم!

___
جيف جوينز 

كاتب أمريكي ومؤلف كتاب “فن العمل”



21 20

يتبنَب إيجابية، أو كانوا رن كانت لنا معهم تجاَْمخاص 

مقدمة 
من الطبيعي أن تقلق كل األمم حول العالم بشأن الحال الذي ستكون عليه 

َضاة، وأطباء، ومهندسين في 
ُ
األجيال القادمة؛ فمنهم من سيكونون قادة، وق

الغد. ومنهم من هم شباب اليوم، سواء أسميناهم جيل “األلفية” أم جيل 

حقيقة  في  ولكن  واملسميات،  األلقاب  من   
ً
ا أيَّ عليهم  أطلقنا  أم  “املستقبل” 

واقعنا اليوم يشبههم الكثيرون بالـ “ُمنغِلقون على أنفسهم”.

بأنهم ال  إليهم  ُينظر  الذات«؛ ألنه  “األنا” و»حب  البعض جيل  يهم  ُيسّمِ لذا 

التي  بالطريقة   
َّ
إال بهم،  الخاصة  األشياء  يفعلون  وال  بأنفسهم،  إال  يهتمون 

“نعيش  شعار  يرفعون  كأنهم   ،
ً
تقريبا مرونة  أي  إبداء  دون  من  يريدونها، 

حياتنا بال امتنان ألحد”. 

يحدث  تفاعل  أي  تجاه  تفكيرهم  طريقة  أو  الشخصية،  املواقف  وهذه 

ى لنا أن ال نتعجب من مواقفهم ووجهات 
َّ
حولهم، هو أمر سلبي للغاية، وأن

 
ً
ا جدَّ السلبية  التفكير  طريقة  نوا  كوَّ كيف  وأحفادنا؟!  أبناؤنا  وهم  نظرهم 

هذه؟! 

سرة ثم تجارب الحياة.
ُ
ال شك بأن مصدر طريقة تفكير كل فرد تتكون من األ

ره؟ أعتقد 
َّ

منا في الُعْمر، وإلقائنا نظرة على املا�ضي، ما الذي نتذك ومع تقدُّ

بوجه  ر 
َّ

نتذك واألماكن،  األحداث  ر 
َّ

نتذك مما  أكثر  األشخاص  ر 
َّ

نتذك أننا 

ْوَن نظرة إيجابية تجاه  َّ

الحياة، أو كانوا على استعداد لتجربة أشياء جديدة، أو خوض مغامرات؛ أو 

َمن حاولوا بسط أجنحتهم؛ ُمتجاِوزين ذواتهم املحدودة. 

كان  والذين  ومواقفهم،  مواقعهم  في  “الثابتين”  األشخاص  ر 
َّ

نتذك كذلك 

بدء مسار منهي جديد،  أو  في مغامراتنا،  إلينا   لالنضمام 
ً
علينا دفعهم دوما

 السعادة عند التغيير. 
ً
ولم تبُد عليهم أبدا

 
ً
دائما كانوا  إنهم  سلبي،  منظور  من  نفعله  أو  نقوله  ما  كل  َيَرْوَن  كانوا  إنهم 

على  الحصول  في  يسبقونهم  الذين  األشخاص  في  كين  ِ
ّ

ُمتشك يتعجبون؛  ما 
، كان هؤالء هم َمْن يقولون 

ً
وظائف جديدة، ويخوضون تجارَب سفٍر جديدة

 “ال”، ويقفون على هامش الحياة، وينتقدوننا. 
ً
دائما

لم يكن باستطاعتهم التفكير في كل ما حاولنا فعله إال بشكل سلبي. لم يكن 

شعروا  إذا  إنهم  حتى  حياتهم،  في  تفكيرهم  طريقة  تغيير   
ً
يوما بمقدورهم 

 تجاه �ضيء ما، كانوا ُيرِجعونه إلى ذلك اليوم، أو إلى 
ً
 إيجابّيا

ً
ذات يوٍم شعورا

أشخاٍص آخرين حولهم، وكأن األمر ال عالقة له بهم. 

من  أو  سرنا، 
ُ
أ من  أفراٌد  السلبيين  األشخاص  هؤالء  بين  من  كان  ربما 

مينا، أو زمالئنا، الذين لم يكن لديهم، على ما يبدو، أي  ِ
ّ
أصدقائنا، أو من ُمعل

ْعِمد إلى االبتعاد 
َ
ا ن نَّ

ُ
�ضيء جيد يتحدثون عنه، يمكن اإليجاز بأن نقول إننا ك

عنهم! 

على  الكتاب  هذا  في  وسنشير  للحياة،  إيجابية  أو  سلبية  نظرة  ا  منَّ لكل 
أصحاب العقول السلبية بأنهم يملكون »طريقة تفكير ثابتة«، فهم يظنون 

 
ً
كا  على الحال الذي هم عليه اآلن؛ لذا يظل بعضهم ُمتمّسِ

ً
أنهم سيبقون دوما
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بـ “طريقة التفكير الثابتة” السلبية؛ كأنَّ لساَن حاله يقول: »هذا ما أنا عليه، 

ر!« متناسين أو غير مصدقين بأنه   كذلك، ال أستطيع أن أتغيَّ
ً
وسأظلُّ دوما

إذا حاولوا ملرة واحدة على األقل املغامرة بالخروج من دائرة املألوف، فإنه في 

 .
ً
 تماما

ً
 جديدة

ً
األغلب قد يجدون بانتظارهم بداية

قابلة  تفكير  يملكون “طريقة  بأنهم  العقول اإليجابية  إلى أصحاب  وسنشير 

تحقيق  يمكن  أنه  وتعتقد  للواقع  بمرونة  تنظر  التي  الطريقة  وهي  للنمو”، 

النجاح رغم الصعوبات التي قد يواجهونها في حياتهم. 

 في رحلتي الشخصية نحو النجاح 
ً
 وإمتاعا

ً
ربما يكون االكتشاف األكثر إبهاجا

ي طريقة  َبّنِ
َ
ت هو أن جميعنا يمتلك القدرة على تحقيق أحالمه، فمن خالل 

 استطيع تحقيقها 
ً
م، وكيف أحدد أهدافا

ُ
مت كيف أحل

َّ
تفكير إيجابية، تعل

على أرض الواقع، وقد قادتني هذه الرحلة في جوهرها نحو تكوين النسخة 

املثالية من نف�ضي. 

وفي ضوء هذا، يتمثل الهدف األسا�ضي من هذا الكتاب في محاولة إرشادك 

التمكين؛  على   
ً
وقدرة  ،

ً
وإيجابية  ،

ً
وعيا أكثر  تفكيٍر  طريقة  تنمية  كيفية  إلى 

تساعدك في عيش حياة ملؤها النجاح واإلنجاز.

ر املرء عقليته السلبية، وطريقة تفكيره الثابتة؟!   أن ُيغّيِ
ً
هل من املمكن حّقا

 بخطوٍة الكتشاف ذلك.
ً
دعونا نبدأ الرحلة خطوة

  !
ً
 ممتعة

ً
أتمنى لكم قراءة

املؤلف
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الفصل األول1

ُه
ُ
أنواُع التفكيِر وطُرق
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، فما ستحققه 
ً
“إن كان خيالك محدودا

”!  بال شّكٍ
ً
سيكون قليال

___
ديبي ميلمان

كاتبة أمريكية
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أنواُع التفكيِر وطرقه
 أخبُر َمن يريد الوصول إلى أق�ضى مدى في الحياة أن ُجلَّ ما يحتاج إليه 

ً
دائما

َجّلٍ داخلي للشكل الذي 
َ
هو فقط طريقة تفكير إيجابية؛ فعقلك عبارة عن ت

فكما  الجميع؛  على  هذا  وينطبق  الخارجي،  العالم  في  به  وتظهر  عليه  تبدو 

 ستبدو!
ً
تفكر قطعا

يمكن تعريف طريقة تفكير اإلنسان، بوجه عام، بأنها مجموعة من املواقف 

من  وللعالم  ألنفسنا،  إدراكنا  كيفية  في  تؤثر  التي  األفكار،  أو  الشخصية 

حولنا. 

 على تسهيل أو عرقلة أي جانب 
ً
 قادرة

ً
 مؤثرة

ً
َعدُّ طريقة تفكير املرء وسيلة

ُ
وت

 في التفكير فيما تشاء، ومن ثم فإن طريقة 
ُ
من حياة املرء؛ فأنت لديك الحرية

تفكيرك هي أهم عنصر تحتاج إليه لتحقيق النجاح. 



31 30
31

لهذا السبب، عندما ُيعرض كوب مملوء نصفه باملاء على مجموعٍة متنوعٍة 

في حين  الناِس من مختلف األعمار، سيرى بعضهم أن »نصفه فارغ«،  من 
سيرى بعضهم اآلخر أن »نصفه مملوء«، ويعني هذا أن بعضهم سوف يرى 

أن فيه من املاء ما يكفي، في حين سيرى بعضهم اآلخُر أن املاء املوجود فيه 

غير كاٍف. 

ى طريقة تفكير   يتبنَّ
ً
ويصف علماء النفس بأن َمْن يرى نصف الكوب مملوءا

 
ً
نظرة ى  يتبنَّ  

ً
فارغا الكوب  نصف  يرى  َمن  أن  حين  في  تفاؤلية،  أو  إيجابية 

 في الحياة.
ً
كية

ُّ
 أو تشك

ً
سلبية

 تفكير املرء هي التي 
ُ
هذا اإلدراك املتنوع هو نتاج لطريقة التفكير، فطريقة

ُه للمواقف اليومية، بل وأن إحراز 
َ

ُه وإدراك
َ

ُد سلوك ُهُه إزاء الحياة، وتحّدِ توّجِ

املواقف  بها  نتأمل  التي  والوسائل  الطريقة  على  يعتمد  حياتنا  في  تقدم  أي 

أو  الحاضر،  أو  املا�ضي،  في  كانت  سواء  حياتنا  في  بها  نُمرُّ  التي  املختلفة 

املستقبل؛ وكذلك التي نتأمل بها ظواهر حياتنا وعناصرها املتفردة. 

تأثير  لها  يكوَن  أن  البديهي  للحياة سلبية، فمن  املرء  نظرة  كانت  إذا  لذلك 

ضارٌّ ووخيم في واقعه اليومي. 

 أن نبدأ بتغيير 
ً
في الحياة يجب علينا أوال النجاح  أنه ومن أجل تحقيق  أي 

طريقة تفكيرنا.
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التي  والطريقة  العقل،  قوة  بأن  اإلقرار  املهم  فمن   
ً
إذا

التي  للطريقة  يمكن  إذ  مصيرنا؛  دان  حّدِ
ُ
ت بها  نستخدمه 

كما  تحطمنا،  أو  النجاح  لنا  تحقق  أن  عقولنا  بها  نستخدم 

إمكانياتنا  استغالل  من  تمنعنا  أن  السلبية  لألفكار  يمكن 

أن  اإليجابية  لألفكار  فيه  يمكن  الذي  الوقت  في  الحقيقية، 

تساعدنا في تحقيق أهدافنا. 

معتقداتنا  أهمَّ  من  لة  تأّصِ
ُ
امل لشخصياتنا  الشخصية  نظرتنا  تكون  ربما 

ر  تطوُّ في  األثر  بالغ  لها  أنفسنا  بها  نرى  التي  فالطريقة  لذلك  الداخلية، 

ا سننجح  نَّ
ُ

شخصياتنا، وبالتالي يمكن أن يحدد هذا اإلدراك ألنفسنا ما إذا ك

أهدافنا  ق  سُنحّقِ ا  نَّ
ُ

ك إذا  وما  أنفسنا،  من  املثالية  النسخة  إلى  الوصول  في 

الشخصية أم ال. 

تغيير مسار  النحو؟ كيف يمكن ملعتقداتنا  يبدو األمر على هذا  ملاذا  رى، 
ُ
ت

حياتنا، وحالتنا الذهنية؟

لإلجابة على هذين السؤالين، نحن بحاجة إلى فهم طريقَتي التفكير، وهما: 

طريقة التفكير الثابتة، وطريقة التفكير القابلة للنمو. 

ومن األهمية أن نعلم بأن كلتا الطريقتين تتكون داخل املرء خالل السنوات 

، بل 
ً
األولى من طفولته، وقد يكون لهما تأثير قوي في سلوكه، ونجاحه الحقا

 فيما يتعلق بجوانب الحياة املختلفة. 
ً
في مواقفه ورضاه الشخ�ضي أيضا

 من الشرح لألمر!  
ً
ْم مزيدا

ُ
هاك

32

"الفشل هو حدود قدراتي"

"إما أني أجيد هذا األمر، أو ال أجيده"

"ال أحب التحدي"

 "إما أني أستطيع القيام باألمر، 

أو ال أستطيع"

"قدراتي أمر محدد سًلًفًا.. 

هي مسألة جينات!"
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طريقة التفكير الثابتة
أو  املوهبة  الثابتة، فإن مستوى  التفكير  يملكون طريقة  الذين  من منظور 

ز نجاح الفرد، بل ويؤثر في قدرته على تجاُوز املعايير  الذكاء الفطري هو ما ُيعّزِ

الثابتة في الحياة.. لذا، يحافظ الفرد ذو التفكير الثابت على الثقة في قدرته، 

وفكره، وذلك من خالل السعي املستمر نحو النجاح، وتفادي الفشل. 

د اعتقاده في ثبات شخصيته، بأنه يحتاج إلى إثبات نفسه ببذل املجهود  ِ
ّ
وُيول

الشاق؛ بل ويظن أن ذلك دليل على محدودية قدراته، وفكره وشخصيته 

بل وخياله. 

الصورة  تعزيز  على  الفرَد   
ُ
املختلفة التفسيرية  السياقاُت  هذه  حفز 

ُ
ت لذا، 

ما   
ً
دائما ألنه  ومنتظم؛  دوري  بشكل  وتترسخ  ثابتة،  صفاته  بأن  الذهنية 

يستخدم هذه العبارات و الظنون في مواقفه الحياتية!

في سيناريوهات مختلفة، ستجد مثل أولئك األشخاص يتساءلون عما إذا 

أو  النجاح  قون  سُيحّقِ كانوا  إذا  وعما  أذكياء،  أنهم  على  إليهم  سُينظر  كان 

أنهم أقرب إلى الفشل؛ وهم يعيشون في خوٍف دائٍم من أن تكون شخِصَياِتهم 

الثابتة ذات يوم غير كافية. 

بشكل   
ً
واضحة ذواتهم  إثبات  أجل  من  املبذولة  جهودهم  تكون  ما  وعادة 

كبيٍر في الكثير من مناحي حياتهم، سواء كان ذلك على املستوى الشخ�ضي 

حَبط املنزعج، الذي 
ُ
 للشخص امل

ً
ل لهم تعويضا ِ

ّ
مث

ُ
أو املنهي؛ فجهودهم تلك ت

يبدو أنه ال يفعل ما هو متوقع منه بالطريقة الصحيحة.

شخصياتنا  ومحدودية  ثبات  تفترض  الثابتة  التفكير  طريقة 

ْدر 
َ
ق بأي  تتغير  أن  يمكن  وأنه ال  لة، وفكرنا، وخيالنا؛  تأّصِ

ُ
امل

يملكون  أنهم  إلثبات  لديهم  الحاجة  يخلق  ما  وهو  ملحوظ، 

قدرات تميزهم عن غيرهم.
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طريقة التفكير القابلة للنمو
عن   

ً
تماما مختلف  بشكل  يتصرف  للنمو  القابلة  التفكير  طريقة  ى  يتبنَّ َمن 

ى طريقة تفكير ثابتة، فامليزة األساسية لطريقة التفكير القابلة  ذلك الذي يتبنَّ

 لديه 
ً
 عميقا

ً
حّفز أصحابها على تجاوز التحديات، وتزرع شغفا

ُ
للنمو هي أنها ت

ذي  الشخص  عطش  عكس  على  الحياة،  طوال  املستمر  والتعلم  للمعرفة 

طريقة التفكير الثابتة، الذي ال يرتوي، لالعتراف به وقبوله. 

املبدأ األسا�ضي، الذي تقوم عليه طريقة التفكير القابلة للنمو، هو أنها تعمل 

بقدرتهم  أصحابها  ويتميز  وتطويرها،  البشرية  الصفات  تعريف  إعادة  على 

على الحب وامتالك الخيال الواسع، والتعلم من خالل املمارسة واكتساب 

الخبرة.

؛ بل ويعتبرون  لذلك، يرى أصحاب طريقة التفكير هذه أن الفشَل أمٌر إيجابيُّ

 على التطور والتعلم، بل إنهم ال َيَرْوَن الفشل 
ً
التحديات والصعوبات حافزا

أكثر  تعلموا  وكلما  بأنه  يدركون  إنهم  بل  املهارة  أو  الذكاء  انعدام  على   
ً
دليال

ازداد ذكاؤهم؛ لذا فإن نظرة أصحاب من يملكون هذا األسلوب من التفكير 

تكون حياتهم أفضل في شكلها العام. 

التفكير  طريقة  أصحاب  يرى  الثابتة،  التفكير  طريقة  بأصحاب   
ً
ومقارنة

القابلة للنمو أن السعي الدائم والحثيث وراء االعتراف بهم وقبولهم أمٌر ال 

طائل من ورائه؛ حيث يمكن استغالل تلك الجهود بطريقة أفضل في التعلم 

والتطور.

 "الفشل ما هو إال فرصة للتطور وتراكم اخلربة" "الفشل ما هو إال فرصة للتطور وتراكم اخلربة"

"ميكنين تعلم أي شيء أريده""ميكنين تعلم أي شيء أريده"

" التحديات تساعدني على التطور"" التحديات تساعدني على التطور"

 "جهدي وطريقة تفكريي  "جهدي وطريقة تفكريي 
 )مواقفي الشخصية( مها ما  )مواقفي الشخصية( مها ما 

حيددان قدراتي"حيددان قدراتي"

"جناح اآلخرين مصدر إهلام يل" "جناح اآلخرين مصدر إهلام يل" 
"أحب جتربة األشياء "أحب جتربة األشياء 

الكتشاف إمكانية تطبيقهاالكتشاف إمكانية تطبيقها

طريقة التفكري القابلة للنموطريقة التفكري القابلة للنمو
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ومن الجدير بالذكر، أن “ألفريد بينيه” الذي وضع اختبار الذكاء في بداية 

مـن  الكثير  بهـا  يعتقـد  التي  السـائدة  الفكـرة  عارض  قد  العشـرين،  القرن 

قابل  وغير  ثابٌت،  الفرد  ذكاء  مستوى  إن  تقول  والتي  العصريين،  املفكرين 

 أن 
ً
حا د؛ ُموّضِ

َ
عتق

ُ
 “بينيه” املجتمع على التخلص من هذا امل

َّ
للتغيير؛ بل َحث

العقل البشري قادٌر على أن يكون أكثر ذكاًء من خالل التدريب واملمارسة. 

 بقبول واسع النطاق؛ حيث يرى الباحثون أن النجاح 
ً
وتحظى نظريته حالّيا

تلك  بها  ُر  ُيطّوِ التي  والوسائل  الفطرية،  املرء  مهارات  من  كٍل  على  يعتمد 

املهارات بمرور الوقت. 

“روبرت  مثل:  املجال،  هذا  في  البارزين  الباحثين  بعض  عمل  وبفضل 

 
ٌ
أدلة هناك  باتت  جوتليب”؛  و”جيلبرت  دويك”،  إس  و”كارول  ستيرنبرج”، 

 تدعم هذه النظرية، وفي قيمِة االعتقاد في تطور إمكانيات العقل. 
ٌ
كثيرة

ا وعقله عن اآلخر من حيث  وفي الوقت الذي تختلف فيه شخصية كل منَّ

 نستطيُع 
ً
أننا جميعا ُبَت 

َ
ث العام؛  املهارات، واملواقف الشخصية، والسلوك 

املكتسبة  الخبرات  أنفسنا من خالل  تطوير  ويمكننا  تفكيرنا،  تغييَر طريقة 

والتطبيق العملي للمعرفة.

سم بالتقدير 
َّ
طريقة التفكير القابلة للنمو تتطور بالتحدي، وتت

 لتحسين القدرات املوجودة 
ً
الكبير للذات، وترى الفشَل فرصة

بداخلنا، وأن الذكاء والقدرات الفردية يمكن تطويرهما من 

خالل املمارسة والتدريب.

أهمية تغيير طريقة التفكير 
أفكارنا هي التي تحدد أقدارنا، فمن خالل تغيير طرق تفكيرنا فقط، يمكن أن 

 لذلك كل َحَدٍث خارجي في حياتنا. 
ً
يتغير تبعا

بالتفاصيل  َيُعجُّ  م،  وقّيِ جميل  فني  عمل  أمام  تقف  أنك  تخيْل   ،
ً
فمثال

؛ حيث تبدو األلوان في اللوحة كأنها  الدقيقة، وُيَعدُّ ثمرة شغٍف وعمل شاّقٍ

 قماش اللوحة من جمالها؛ ومع ذلك 
ً
َمس، تكاد تقفز ُمغاِدرة

ْ
ل
َ
ة، وكذا املـــ حيَّ

ال يسع املرء سوى التركيز على بقعة سوداء صغيرة في إحدى أطراف اللوحة؛ 

قد تكون إحدى األخطاء التي وقع فيها الرسام. 

ما سبب تركيز البعض على العيوب في معظم األحيان؟! 

السبب يكمن في أن هذا النمط من األشخاص ذوي طريقة التفكير الثابتة ال 

يرى إال كل ما هو خطأ وسيئ، وال يسمح لنفسه برؤية الصورة الكلية حوله!

ذاتك  تحقيق  إلى  تقودك  فلن   ،
ً
سلبية تفكيرك  طريقة  كانت  إذا  أنه  أي 

وأهدافك، أو حتى في أن ترى نفسك أو من حولك بطريقة أفضل وتقدرها. 

هل بدأت ترى األمر؟

في ضوء هذا، دعنا نناقش بعض األسباب التي قد توضح لك سبب حاجتك 

إلى إعادة النظر في طريقة تفكيرك. 
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ن في الصفحة املقابلة، بعض السمات ألصحاب طريقة  بيَّ
ُ
ط امل

َّ
خط

ُ
يوضح امل

كانت  إذا  عما  معرفة  ُيمكنك  الصفات،  تلك  خالل  فمن  الثابتة،  التفكير 

طريقة تفكيرك ثابتة ومنغلقة، وهو ما قد يدعوك إلى تغييرها إن رغبَت! 

الكتاب  هذا  فبنهاية  عليك؛  تنطبق  الصفات  تلك  كانت  إذا  تقلق  وال 

تغيير عقليتك ومواقفك  بزمام حياتك من خالل  تأخذ  تتعلم كيف  سوف 

الشخصية وطريقة تفكيرك. 

ما  فإن  للنمو،  القابلة  التفكير  طريقة  تملك  بأنك  تعتقد  كنت  وإذا 

م نفسك  سنستعرضه من محاور في هذا الكتاب سيعزز أفكارك ويجعلك تقّيِ

من زوايا مختلفة وتتفادى الوقوع في مصيدة طريقة التفكير الثابتة.

... 
ً
فلنبدأ إذا
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ُيفكر صاحُب طريقة التفكير الثابتة ويتصرف على النحو التالي:

1 – عدم رؤية �شيٍء سوى السلبيات:

ال يرى صاحب طريقة التفكير الثابتة سوى السلبيات؛ فإذا كنت تعتقد أنك 

شخص سلبي، فعليك تحليل كل خاطرة سلبية تُجول في رأسك، وستكتشف 

؛ بل على العكس سُتعرِقُل السلبية سبيل تطور 
ً
أنها ال تعود بأي نفع إطالقا

شخصيتك ونموها. 

أنها في  في نفع األفكار السلبية، إال  ئ عقولنا على االعتقاد  نيهَّ أننا قد  ورغم 

الحقيقة لن تأتي لنا إال بمزيد من القلق والتوترات والضغوط النفسية. 

على   
ً
دائما ِيز 

ّ
بالترك فعليك  بحياتهم،  االستمتاع  يريدون  ممن  كنت  فإذا 

رؤية الجانب اإليجابي في كل أمر وفي جميع األوقات وخاصة الصعبة منها. 

ِص من كل األفكار السلبية التي 
ُّ
 للتخل

ً
ّقُبل نفسك وجهدا

َ
ويتطلب هذا األمُر ت

قد تحوم بداخلك، وفي رؤوس املحيطين بك أيضا!

2- رفض االعتراف بالحقيقة:

من  تشكو  نفسك  تسمع  فقد  تتحدث،  وأنت  نفسك  إلى  تستمع  كنت  إذا 

، أو 
ً
 آخرين، أو أحداثا

ً
، أو ربما تسمع أشخاصا

ً
الظروف التي تُمرُّ بها حالّيا

بت لك الضيق بطريقة ما.  تجارب سبَّ

وسيلة  تكون  وقد  الحالي  واقعك  ل  تقبُّ عدم  عن  للتعبير  وسيلة  الشكوى 

ْدُر كبيُر من السلبية، والقلق، 
َ
لتصوير الذات على أنها ضحية، ويصاحبها ق

والتوتر الذي يستنزفك ويمنعك من التركيز على أمور أكثر أهمية. 

ل وجودها؛  لذا من األفضل: إما القيام بفعل ما للتعامل مع املشكلة، وإما تقبُّ

 إلى الهروب 
ً
 عن الشكوى التي ال تجلب أي نفع، وال يشير ذلك ِضمنا

ً
ِعَوضا

األفكار  اإليجابية، ويمنع  بقوة على  التركيز  عك على  ُيشّجِ بل  الحقيقة،  من 

السلبية من إعاقة واقعك أو تلويثه في اللحظة الراهنة. 

عند  ضروري  أمر  الشخ�ضي  موقفك  تغيير  أن   
ً
وتكرارا  

ً
مرارا لنفسك  ْل 

ُ
ق

كل  خذت  اتَّ فإن  عليها،  السيطرة  تستطيع  ال  مزعجة  ظروف  مواجهة 

اإلجراءات املمكنة إلصالح األمر ولم يتغير �ضيء، فهنا يتوجب عليك حينها 

 من إهدار طاقاتك في الشكوى أو الندم.
ً
، بدال

ً
ُدما

ُ
�ِضيُّ ق

ُ
له، وامل تقبُّ

3- إلقاء اللوم على اآلخرين:

اللوم على اآلخرين، فقد حان وقت طرح أسلحتك  لِقي 
ُ
ت  

ً
دائما ما كنت  إذا 

على  ز  ِ
ّ

رك
ُ
ت َت 

ْ
ل

َ
ل
َ
ظ إذا   

ً
أبدا ر  تتحرَّ لن  اآلخرين،  لوم  عن  والتوقف   ،

ً
بعيدا

املشاعر السلبية، مثل: الندم، أو الغضب، أو عصر الذات. 

ل  التقبُّ املشكلة؛ فهذا   من 
ً
باعتبارها جزءا أفعالك  ل  تقبُّ م 

ُّ
تعل يجب عليك 

الشعور  عليك  ل  سُيسّهِ ما  وهو  العاطفية،  بالحرية  الشعوَر  ُز  ُيعّزِ سوف 

برضا حقيقي بداخلك. 

تك  ل ال يؤثر في اآلخرين، بل يؤثر بشدة في نفسيَّ من املهم إدراك أن هذا التقبُّ
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ً
واقعا يكون  السيطرة على مشاعره عندما  يستطيع  الذي  هو  القويُّ  أنت، 

 لتحقيق أهدافه في ظل كل 
ً
 ما، ويسعى حثيثا

ً
تحت ضغط أو يواجه تحديا

تلك الظروف الصعبة.

4- القلق من كل �شيء في الحياة:

أمام سعادتك، وهو طريقة غير   
ً
في كونه عائقا الزائد سوى  القلق  يمثل  ال 

ة أوجه يماثل استخدام   أن نعيش بها حياتنا، فالقلق من ِعدَّ
ً
ُمثِمرة إطالقا

ب الظروف  ، لذلك ينبغي لك تجنُّ
ً
أبدا خيالك في تصور أمور قد ال تحدث 

جه أفكارك فيها إلى أن تكون سلبية.  التي تتَّ

 ،
ً
 وإيجابيا

ً
ر نفسك بأن ما ُيِهمُّ هو ما تراه أنت مناسبا ِ

ّ
ذك

ُ
كذلك، من املهم أن ت

خّمنه؛ فأي سيناريو لعمل ما يمكن 
ُ
ال ما قد تتصوره من نظرتك األولى أو ت

تحقيقه بطريقة من طريقتين: إما إيجاُد فرصٍة يمكنك استغاللها لصالحك، 

 بحجر عثرة تتحطم عليه آمالك وأحالمك. 
ً
وإما االصطداُم مثال

 
ً
املقصد األسا�ضي هنا، أنه ليس من املفترض أن يكون العالم الخارجي خاليا

.. لذا، من املهم االبتعاُد عن القلق، والتركيُز 
ً
را  وُمبرَّ

ً
من العيوب ليكون منطقّيا

على لحظات حياتك الحاضرة؛ فقدرتك على التخيل يمكنه اصطحابك في 

رحلة إلى أي مكان تريده، وهو ما سيدفع بواقعك املادي إلى أن َيلَحق بك!

5- رسم توقعات عريضة وغير  واقعية:

َب لك  هل تحدد لنفسك توقعات غير ضرورية في حياتك؟ إن هذا لن ُيسّبِ

 عن حياتك 
ً
، وراضيا

ً
 من القلق! لذلك ينبغي أن تكون ُممتّنا

ً
 التوتر ومزيدا

ّ
إال

كما هي اآلن. 

إن أحد أهم ما يبرر منطقية وسالمة التوقعات واآلمال التي يبنيها اإلنسان 

للواقع  تستند  أن  ينبغي  والبعيدة  القريبة  أهدافه  مستوى  على  لنفسه 

انتظار  فإن  تحقيقها،  املمكن  والخطط  العلمية  املادية  واألسباب  املنطقي 

 أو أن يحلَم املرُء في الثراء املفاجئ ليس 
ً
 مثال

ً
 وفضة

ً
أن تمطر السماء ذهبا

 بل هو أمر مفتقد للمبررات العلمية الحقيقية التي يمكنها أن 
ً
 منطقيا

ً
توقعا

تساعد اإلنسان على تحقيق توقعاته وآماله.

فينبغي   ،
ٌ
فارغ الكوب  نصف  أن  رأيت  إن  إنك  فلتتذكر  أخرى  ناحية  ومن 

 مما تملكه. 
ً
تقدير نعمة أن لديك ماًء من األساس؛ فغيرك قد يتمنى ولو قليال

 في واقعك اليومي، 
ً
ران كثيرا ِ

ّ
ي نظرٍة إيجابيٍة، وإظهار االمتنان ُيؤث قرارك في تبّنِ

 بين نجاحك وسعادتك وطبيعة أفكارك. 
ً
 مباشرا

ً
بل أن هناك رابطا
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 6- افتقاد راحة البال 
)القلق من التجارب املؤملة(:

للوجود  املزعجة  الجوانب  من  الصعبة  والتجارب  اآلملة  اللحظات  عدُّ 
ُ
ت

عرِقل مسار حياتنا فحسب، بل وكافية لتجعلنا سلبيين 
ُ
اإلنساني؛ فهي ال ت

 نتناساها في معظم األحيان، 
ً
 مهمة

ً
 إيجابية

ً
؛ لكنَّ لهذه املعاناة وظيفة

ً
أيضا

وهي أنها تجعلنا أكثر صالبة وقوة في أجسادنا وقلوبنا وأرواحنا. 

 هو بسبب 
ً
وا بتجارب صعبة في حياتهم، فذلك حتما وإذا كنت ممن لم يُمرَّ

اعتك الفردية، وهو السبب ذاته الذي لم  وجودك داخل الحدود اآلمنة لُفقَّ

يمكنك من تحقيق نجاحات أكبر ألنك رضيت لنفسك أن تكون بداخل هذه 

الحدود التي رسمتها بنفسك. 

لذلك فإن تجارب الحياة ومواجهتها بواقعية، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، 

أمٌر ضروريٌّ نستطيع من خاللها تكوين فهم أفضل لحياتنا، وتتوسع معها 

مداركنا، وتمكننا أيضا من تطوير وتنمية شخصياتنا وذواتنا.

:
ً
7- الرغبة في املزيد دائما

تزداد مستويات القلق والتوتر عندما يكون لدينا �ضيء ما بوفرة، لكننا رغم 

 بالوضع الذي ال يكون لدينا فيه �ضيء وال نريد سوى 
ً
ذلك نريد املزيد؛ مقارنة

القليل. 

لذا، يجب أن نسأل أنفسنا: هل األشياء التي نتعطش للحصول عليها أفضُل 

بما  الرضا   بعدم 
ً
دائما للشعور  أنفسنا  أنا  أننا قد هيَّ أم  بالفعل،  لدينا  مما 

حصلنا أو نحصل عليه؟ 

 !
ً
بالنسبة إلى هؤالء األشخاص، فإن القدر الكافي من �ضيء ما ال يكفيهم أبدا

فيركز الكثيرون تفكيرهم على ما ال يستطيعون الحصول عليه، مما يجعلهم 

َسْوَن الشعور بالتقدير والعرفان بما لديهم بالفعل.
ْ
َين

باملرارة  أن نشعَر  أو  لدينا،  بما  نكوَن سعداًء وراضين  أن  نملك خيار  نحن 

بسبب ما َينُقصنا. 

ظِهره باستمرار، أي أننا دائما 
ُ
وبوجه عام، تنبع السعادة من التقدير الذي ن

أمام خيارين: أن نظلَّ غير راضين، أو أن نصبح أقوى. 

أظهر  الجهد..  نفسه من  ْدر 
َ

الق إلى  يحتاج  الِفْعلين  من  ِفْعل  كل  النهاية،  في 

امتنانك بما تملك، وال ضير في أن تطمح إلى املزيد.

:
ً
 جديدة

ً
 ما يتعلم املرُء أمورا

ً
8- نادرا

بل  الجديدة،  األشياء  ِم 
ُّ
تعل في  أوقاتهم  األشخاص  من  الكثير  يستغل  ال 

ومع  أخرى!  حياتية  أمور  على  التركيز  بغية  ذواتهم  تطوير  عن  ويتوقفون 

تقدمهم في الُعْمر، فإنه من الطبيعي أن يلقي املرء نظرة للوراء على املا�ضي، 

ل بعض األمور التي قد تدعوه للندم.  ويتأمُّ
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تغير  عند  أو  األوقات  هذه  ملواجهة  وسيلة  أفضل  فإن  وببساطة،  ولكن 

ِم أمور جديدة عن العالم الذي نعيش فيه، 
ُّ
الظروف املحيطة بنا، هي بتعل

مع  بالضرورة  تتراجع  أو  تتضاءل  ال  البشرية  الفرد  إمكانيات  أن  وإدراك 

مه في الُعْمر.  تقدُّ

 في التغلب على لحظات الحزن أو 
ً
 مفيدة

ً
م أمور جديدة وسيلة

ُّ
فقد يكون تعل

، فالتعلم ِفْعٌل لن تخشاه أو تندم 
ً
 تدريجّيا

ً
االكتئاب؛ بل ونحرز معه تقدما

ننا من تجاوز الصعوبات واملحن،  ِ
ّ

؛ ألنه ُيمك ؛ فهو له تأثير عالجيٌّ
ً
عليه أبدا

 في عبور محطات الحياة.
ً
ُدما

ُ
�ِضّيِ ق

ُ
وامل

9- العيش في املا�شي:

ا بشدة على األمور التي تحدث لنا في حياتنا، في حين أننا في  ُيركز الكثيرون منَّ

حقيقة الواقع ال نستطيع فعل أي �ضيء لتغيير املا�ضي. 

من  خذه  تتَّ وما  عقلك  على  سيطر  إذا   
ً
ُمِضّرا باملا�ضي  ارتباطك  يكون  وقد 

قرارات، وما تقوم به من أفعال في الحاضر؛ فذلك ال يتجاوز في كونه كمن 

 أن يعيد عقارب الساعة إلى مرحلة سعيدة من مراحل حياته! 
ً
يحاول عابثا

عن  بالرضا  يشعرون  ال  الذين  على  خاص  بوجه  الوصف  هذا  وينطبق 

أوضاعهم الحالية في حياتهم ويعيشون في ماضيهم. 

 هو 
ً
 ضاّرا

ً
وقد يكون التركيز على املشاعر السلبية مثل الغضب أو الهم أمرا

اآلخر.. فالقلق بشأن األمور التي ال يمكن تغييرها، ال تؤدي على األرجح، إال 

تدهور  إلى  يؤدي  ما   
ً
غالبا وهو  النف�ضي؛  والضغط  والتوتر،  اإلحباط،  إلى 

لة ومتجذرة  طريقِة تفكيِر َمن لديه بالفعل نفسية ذات مشاعر سلبية ُمتأّصِ

بداخله من املا�ضي. 

ل األمور التي ال تستطيع السيطرة عليها، وفي أن  والحُل الوحيُد هنا هو في تقبُّ

 للتعلم تساعدك في تحقيق نموك الشخ�ضي 
ً
ترى في األحداث السيئة فرصا

وتطوير ذاتك.

بظالله  ُيلِقي  أن  للما�ضي  تسمح  أن  ينبغي  ال  إنه  نقول  بأن  اإليجاز  ويمكن 

 في 
ً
 وثباتا

ً
الثقيلة على حاضرك، بل ينبغي أن ترى املا�ضي ك�ضيء يزيدك قوة

الحاضر. 

 في سياق محدد، كأن نستخدم ذكرياتنا 
ً
وقد يكون الحنين إلى املا�ضي مفيدا

 في مراحل حياتنا 
ً
م الدروس من تجاربنا، وكذلك يكون مفيدا

ُّ
املاضية لتعل

ق إنجازات كبيرة.  حّقِ
ُ
املختلفة حين ن

ِم  والتقدُّ نفسك،  لحمايِة  الوحيدة  الطريقة  هو  حياتك  من  جزء  كل  ل  تقبُّ

أحداث  تجاه  أفعالنا  ردود  في  التحكم  على  قادرون  فنحن  األمام؛  نحو 

محددة، على الرغم من عجزنا عن منع وقوعها.

 لديك، فقد يكون 
ً
إذا كان أيٌّ من تلك املؤشرات يبدو مألوفا

طريقة  تغيير  في  النظر  إعادة  لك  بالنسبة  الضروري  من 

تفكيرك بأكملها.
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ُم اتخاذ خطواٍت إيجابيٍة 
ُّ
تعل

نحو التغيير كل يوم!
عندما ينتقل املرء من طريقة تفكير ثابتة إلى طريقة تفكير قابلة للنمو، يرى 

 .
ً
 جديدا

ً
أمامه َعاملا

فصاحب طريقة التفكير الثابتة يعيش في عالٍم واحٍد من الصفات الثابتة، 

ويتصور النجاح على أنها محاوالت مستمرة إلثبات ذكائه ومهاراته، وهو ما 

 إثباَت وجوده. 
ً
 أنَّ عليه دائما

ً
يعني أيضا

 وترتبط بالرفض واالستنكار 
ً
 سلبية

ً
ُر إلى الفشِل باعتبارِه تجربة

َ
كما أنه َينظ

وعدم الرضا؛ فهو يرى أن مفهوم بذل الجهد في أي عمل يعني االفتقار إلى 

املهارة أو الذكاء.

لذا فإن الشخصية الثابتة عادة ما تجده سطحي التفكير، ألنه ال يتعمق في 

تفسير الواقع أو في استخدام حواسه لرسم الصورة الكاملة ملا يدور حوله، 

وال يجهد نفسه في استحضار املعلومات التي قد تساعده في فهم األحداث أو 

حتى في الربط بينها. 

فهو عادة ما يستخدم أسلوب “الفهلوة” إذا صح التعبير ويعتبرها أكثر سهولة 

لتحقيق النجاح عن الجهد والعمل والتعلم، وألنه يجد في ذلك وسلية للتهرب 

من بذل الجهد العقلي الذي يزعجه!

السطحية،  ضد  هي  للنمو،  القابلة  التفكير  طريقة  فإن  النقيض،  وعلى 

في  العقل  قوة  صاحبها  فيستخدم  التفكير؛  في  والجدية  بالعمق  وتتميز 

ذاكرته  واستخدام  بالواقع،  وإملامه  إحاطته  ولزيادة  املسائل،  تفحص 

الربط  وفي  الفهم،  في  تساعده  التي  الفكرية  واألدوات  املعلومات  السترجاع 

بين املعلومات وعالقاتها. 

ُر إلى الفشِل باعتباره 
ُ
كما أن من يمتلك طريقة التفكير القابلة للنمو، ينظ

 للتقدم والتطور، وإلظهار كل إمكانياته.. فهو يرى بأن اإلنسان يعيش 
ً
فرصة

قابلة  أنها  بْل  ثابتة،  غير  فيها  الشخصية  الصفات  تكون  متغير،  عالم  في 

للتحسين والتطوير، ويرى أن بذل الجهد يعني القدرة على النمو، واكتساب 

املزيد من املعارف والخبرات واملهارات وفرصة لتطوير الذات.

أو  سلوكِه  على  كبيٌر  تأثيٌر  لهما  املرِء  تفكيِر   
ُ
وطريقة  

ُ
طبيعة

شعوره بصورٍة يوميٍة.
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الفصل الثاني2

 التفكيِر  في 
ُ

طرق
الدراسات األكاديمية
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تمهيد
تبين لنا بالفصل السابق الفوارق األساسية بين الشخصية الثابتة في مقابل 

هي  اإليجابية  الشخصية  أن  الواضح  من  وكان  للنمو،  القابلة  الشخصية 

والنفس لسبر  ما دعا علماء االجتماع  للنمو، وهو   
ً
قابلة  

ً
تمتلك عقلية من 

كيفية  دراسة  بهدف  ومكوناتها  وأسبابها  املختلفة  التفكير  طرق  أغوار 

برمجة وتخطيط االنتقال من الشخصية الثابتة نحو القابلة للنمو واملرنة، 

وتطويع  فهم  على  الناس  ملساعدة  والفهم  والتحليل  الدراسة  واستدعى 

عقولها لتيسير هذا االنتقال. 

ومن هنا ظهرت الدراسات التي تبحث بطرق التفكير أي تبحث عن مستحثات 

التفكير ومعوقاته.

 التفكيِر في الدراسات األكاديمية
ُ

طرق

 هذا السؤال: 
ً
أنا على يقين من أنك قد سألت نفسك يوما

 أكثر من اآلخرين؟
ً
هل يملك بعض األفراد بطبيعتهم الفطرية قدراٍت فكرية

 على بعض الدراسات 
ً
ِق نظرة

ْ
ِلُنل قبل أن نحاول اإلجابة على هذا السؤال، 

التي حاولت فهم ما إذا كانت القدرات الفكرية لدى البشر – وسنشير إليها 

هنا بـ “الذكاء” - صفة ثابتة، أم يمكن النظر إليها على أنها صفة قابلة للتطور 

والنمو. 

 
 

ت األكاديمية
سا

را ت املحددة في الد
الفا

االخت

ن طريقة التفكير الثابتة وطريقة التفكير القابلة للنمو
ع
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 ألنظمتنا التعليمية والثقافية، يعتقد الكثيرون أن قدراتنا 
ً
فلألسف، ونتيجة

ر، بل دفع ذلك االعتقاد  ، وغير قابلة للَتغيُّ
ٌ
الفكرية – وذكاءنا - ومهاراتنا ثابتة

ي عن تحقيق أحالمهم وشغفهم قبل أن يبدأوها! ِ
ّ

الكثير إلى التخل

ز الكثيُر من اآلباء هذا املوقف بقولهم - على سبيل املثال:  ، عزَّ
ً
ولألسف أيضا

.. ألنه ال يملك مهارات الطبيب، أو أنه 
ً
 ناجحا

ً
»ال يمكن أن يصبح ابني طبيبا

ال يجيد الحديث جيدا، ... «. وقد يكون االبن فقط في الخامسة من عمره، 

أوه ليخِفق في أمٍر قد يستطيُع القياَم به ببراعٍة! لكنهم هيَّ

كما  تفكير  طريقة  كل  نظرة  كيفية  في  االختالفات  يوضح  املقابل  املخطط 

وردت في بعض الدراسات األكاديمية.

التي أجريْت ملعرفة االختالفات  الدراسات  تلك   من 
ً
دعونا نستعرض بعضا

ممن  وغيرهم  الثابتة  التفكير  طريقة  يملكون  الذين  تمييز  في  األطفال،  بين 

يملكون طريقة التفكير القابلة للنمو.
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الرابعة،  ُعْمر  في  األطفال  األولى:  الدراسة 
عة

َّ
قط

ُ
ولعبة تجميع الصور امل

لعب 
َّ
 من األطفال في الرابعة من الُعْمر أمام خيارين: إما ال

ٌ
ُوِضعْت مجموعة

عة أكثر من مرة، وإما التدّرُج في مستوى 
ّ
في لعبة سهلة لجمع الصور املقط

صعوبتها. 

من  كان  الصغير،  الُعْمر  هذا  مثل  في  حتى  أنه،  الدراسة  هذه  واكتشفت 

الواضح أن طريقة تفكير بعض األطفال هي »الطريقة الثابتة«؛ حيث اختار 

أصحاب هذه الطريقة االستمرار في اللعبة السهلة، التي أجادوها بالفعل؛ 

القابلة  التفكير  األطفال ذوو »طريقة  اختار  في حين  مهاراتهم،  زوا  ُيعّزِ حتى 

للنمو« اللعبة املتدرجة في الصعوبة؛ إذ لم َيَرْوا أي معنى لالستمرار في أداء 

اللعبة نفسها عدة مرات.

إظهار  في  الثابتة  التفكير  طريقة  أصحاب  من  األطفال  رغب  الواقع،  وفي 

في حين  بالفعل،  التي أجادوها  اللعبة  االنتهاء بسرعة من  ذكائهم من خالل 

رغب أصحاب طريقة التفكير القابلة للنمو في إظهار ذكائهم بمحاولة تجربة 

ألعاب تتدرَّج في مستوى صعوبتها.

وقد يسأل السائل هنا: وهل األطفال بهذا املستوى املبكر من العمر يمكن 

أن يصبحوا ذوي تفكير ثابت أو قابل للنمو؟ وكيف يمكن أن يكون ذلك ولم 

تكتمل خبراتهم وتجاربهم بعد؟
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 عند والدتهم ال يولدون 
ً
وهذا السؤال املشروع نجيب عليه بأن األطفال حتما

بطريقة تفكير معينة ولكنهم أشبه ما يكونون مثل اإلسفنجة التي تتشرب كل 

ل، فشعوره بالشبع 
ُّ
ك

َ
ش

َ
بالت �ضيء، فمن أول يوٍم لهم تبدأ بعض التوجهات 

وباملرض والجوع والسعادة واللعب وطريقة تفاعل من حوله معه تؤهله لبدء 

تكوين نظرياته عن الحياة وعن نفسه وعن االحتماالت التي يواجهها بحياته 

فتتشكل توقعاته تبعا لذلك.
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التفكير  طريقة  استجابة  الثانية:  الدراسة 
للتعليقات واملالحظات

جريت دراسة أخرى على أطفال لتحليل كيفية استجابة الدماغ عند طرح 
ُ
أ

من  األطفال  هؤالء  أن  الباحثون  واكتشف  عليهم..  دٍة  ُمعقَّ صعبٍة  أسئلٍة 

على  واملالحظات  التعليقات  ي  تلّقِ على  زوا 
َّ

رك الثابتة  التفكير  طريقة  ذوي 

وا  يهتمُّ الحالي، ولم  إلى مستوى مهاراتهم  أدائهم والتي أشارت بشكل مباشر 

ُيْبُدوا  بالتعليقات واملالحظات املتعلقة بكيفية تحسين معرفتهم، ولم   
ً
كثيرا

قد  أنهم  َيَرْوَن  كانوا  ألنهم  للسؤال؛  الصحيحة  اإلجابة  بمعرفة  اهتمام  أي 

أخفقوا فيما أسند إليهم من عمل.

للنمو  القابلة  التفكير  األطفال من ذوي طريقة  أبدى  اآلخر،  الجانب  وعلى 

بكيفية  املتعلقة  تلك   
ً
خاصة واملالحظات،  التعليقات  ي  بتلّقِ  

ً
كبيرا  

ً
اهتماما

ن والتطور؛ سواء أكانت إجابتهم على السؤال صحيحة أم ال.  التحسُّ

ين بفكرة النجاح أو الفشل في هذه التجربة، بل  وفي الواقع، لم يكونوا َمْعِنّيِ

م فحسب.
ُّ
ين بالسعي وراء املزيد من املعرفة والتعل كانوا ُمهتّمِ
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 الدراسة الثالثة: الثناء على اإلنجازات
)املهارة مقابل الجهد(

في دراسة ثالثة، تضمنت مئات الطلبة – في املرحلة اإلعدادية – اسُتخِدمت 

وجرى  دة..  وُمعقَّ لفظية  غير  ذكاٍء  مسائَل  ِر 
ْ

َعش من  نة  ُمكوَّ  
ٌ
مجموعة فيها 

قه من إنجاز، لكن الباحثين كانوا يستخدمون  الثناء على كل طالب ملا حقَّ

عبارتين مختلفتين للثناء:

1. “عظيم! لقد أجبت اإلجابة الصحيحة )عن العدد س من املسائل(، هذه 

نتيجة رائعة، ال بد أنك ذكي في هذا األمر”. 

2. “عظيم! لقد أجبت اإلجابة الصحيحة )عن العدد س من املسائل(، هذه 

.”
ً
نتيجة رائعة، ال بد أنك قد عملت بِجّدٍ حّقا

ز هنا!
ّ

َرك
في الوقت الذي ُمِدح فيه بعض الطلبة ملهارتهم، ُمِدح اآلخرون لعملهم بِجّدٍ 

الثناِء  التجربة جاءت مفاجئة؛ فقد شجَّ كلمات  نتائج هذه  واجتهاد، ولكن 

ي واتباع طريقة التفكير الثابتة؛ حيث   على الرغبة في تبّنِ
َ
على )الذكاء( الطلبة

 من املسائل الصعبة، وكان هؤالء 
ً
كانوا يطلبون القيام باملسائل األسهل بدال

الطلبة حريصين على حماية ذكائهم؛ لذا لم يرغبوا في أن ُيعّرِضوا مستوى 

مهاراتهم للشكوك أو الخطر.
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؛ فَمن تمَّ الثناء 
ً
ومع ذلك، كان ما تلى ذلك من أحداث هو الجزء األكثر إثارة

ون 
ُّ
ك

ُ
؛ بَدأوا يش

ً
وا مهامَّ أصعب ولم يكن أداؤهم فيها جيدا على ذكائهم، وأتمُّ

في ذكائهم، واعتبروا أنفسهم وكأنهم في مأزٍق حينما يفشلون في إنجاِز أمٍر ما. 

ْوا أن الفشل 
َ
ْوا فيه أن النجاح ُمعاِدل للذكاء، َرأ

َ
كما أنهم، وفي الوقت الذي َرأ

ُمعاِدل للقصور وانعدام الكفاءة!

على الجانب اآلخر، أبدى %90 من الذين تم الثناء عليهم ملا بذلوه من )ُجْهد( 

النمو  املهام األصعب؛ إلثبات قدراتهم على  املزيد من  بإتمام   
ً
كبيرا  

ً
اهتماما

ْوا أن الفشل يدلُّ على الحاجة إلى العمل بِجّدٍ أكبر، ولم 
َ
والتطور، كذلك َرأ

ْدراتهم، أو في مستوى ذكائهم.
ُ
 في ق

ً
يعتقدوا أنه قد يؤثر سلبا

استمتاع  مدى  على  كبير  تأثير  التفكير  لطريقِة  كان  فقد  ذلك،  على  عالوة 

ن  الطلبة باملهام التي كانوا يقومون بها؛ فأصحاب طريقة التفكير الثابتة، ممَّ

عن  فهم 
ُّ
توق بمجرد  النشاط  من  ِل 

َ
ل
َ
باملـــ ِصيبوا 

ُ
أ لقدراتهم،  عليهم  الثناء  تم 

القابلة  التفكير  طريقة  أصحاب  أن  حين  في  الصحيحة،  اإلجابات  معرفة 

بالنشاط، حتى  وا يستمتعون 
ُّ
الثناء عليهم ملجهودهم، ظل تم  الذين  للنمو، 

زيادة  مع  االهتمام  من  املزيد  ْبَدُوا 
َ
أ بل  ؛ 

ً
تعقيدا أكثر  مهامَّ  واجهوا  عندما 

التعقيد في املسائل التي كانوا يقومون بها. 

نت املجموعة التي تفكر بطريقة قابلة للنمو،  أما من حيث األداء، فقد تحسَّ

والتراجع.  التدهور  في  ثابتة  بطريقة  تفكر  التي  املجموعة  استمرت  بينما 

ويرجع هذا على األرجح إلى نظرتهم لذواِتِهم نظرة فاشلة!

وفي  التعليم  أنظمة  في  تستخدم  التي  “العبارات”  حتى 

السياقات االجتماعية املختلفة، 

قد يكون لها تأثير في تبني املرء لطريقة تفكير معينة!

ِلب من املشاركين أنفسهم كتابة خطابات خاصة 
ُ
في نتائج أخرى، عندما ط

يناقشون فيها تجربتهم مع أقرانهم، مع تخصيص جزٍء للتركيز على مجموع ما 

قوه من نتائج؛ اكتشف الباحثون أن الكثير من األطفال من ذوي طريقة  حقَّ

حصلوا  التي  العالمات  ر 
ْ

ِذك عند   
ً
تماما صادقين  يكونوا  لم  الثابتة  التفكير 

من  به  عوا  تمتَّ ملا  الثناء  ُوا  قَّ
َ
ل

َ
ت الذين  األطفال،  من   40% ر 

َ
ك

َ
ذ فقد  عليها؛ 

الحقيقي؛ حتى  أكبر من املجموع  أنهم حصلوا على مجموع  قدرات عقلية، 

َيْبُدوا أكثر ذكاًء أمام أقرانهم. 

لذا، خلص الباحثون إلى أن األطفال من ذوي طريقة التفكير الثابتة َيَرْوَن أن 

 لإلحراج، مما يدفعهم إلى عدم الحديث بصدق عن أدائهم؛ 
ً
العيوب َمْدَعاة

النتيجة  كانت  ذلك،  ومع  باملهارة..  تمتعهم  هو  الثناء  سبب  كان  إذا  خاصة 

 للقلق في هذه الحالة أن الباحثين قد دفعوا األطفال إلى الكذب 
ً
األكثر مثارا

من خالل الثناء على قدراتهم العقلية!

السابع:  شاِركات، من الصف 
ُ
امل باقتباس كلمات إحدى  إيجاز ذلك  ويمكن 

فطرية«.  موهبة  ليس  إنه  عليه.  العمل  إلى  يحتاج  �ضيء  الذكاء  أن  »أعتقد 

على  يكونوا  حتى  لسؤال   
ً
إجابة موا  ُيقّدِ لن  األطفال  أكثر  أن  إلى  وأشارت 

 ما تقدمت 
ً
ثقة من دقة تلك اإلجابة. هذا من جهٍة، ومن جهٍة أخرى، كثيرا
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هذه الطالبة بإجابات - وإن لم تكن صحيحة - ألنها ارتأت أنها ستتعلم من 

أخطائها.

باستمرار،   
ً
أسئلة األطفال  يطرح  عندما  أنه  الدراسة  هذه  الحظت  وقد 

ِصيبوا فيها باالرتباك؛ يصيرون أكثر ذكاًء!
ُ
ات التي أ رَّ

َ
ويعترفون بامل

طت هذه النتائج الضوء على الفرق األسا�ضي بين طريقة التفكير الثابتة 
َّ
سل

وطريقة التفكير القابلة للنمو، حيث يسعى أصحاب الطريقة األولى للنجاح 

من خالل تعزيز تفوقهم، في حين يسعى أصحاب الطريقة الثانية إلى النجاح 

الشخصية.  أهدافهم  تحقيق  أجل  من  الدؤوب  املستمّرِ  العمل  خالل  من 

، في حين ُيَعدُّ لدى 
ً
 سلبية

ً
وُيَعدُّ الفشُل لدى ذوي طريقة التفكير الثابتة صفة

 يدفعهم إلى املحاولة بِجّدٍ واجتهاد 
ً
ذوي طريقة التفكير القابلة للنمو حافزا

أكبر. 

إلى  ننظر  فإننا  للنمو،  قابلة  تفكير  طريقة  نتبنى  عندما 

أساس  أنها  على  الحالية  العقلية  ْدراتنا 
ُ
وق شخصياتنا 

لالنطالق نحو التطور في املستقبل.
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الفصل الثالث3

 التفكيِر والعالقات 
ُ

طرق
االجتماعية
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“في الحياة التي نعيشها، ما يحدث لنا 

ل سوى  ِ
ّ
َمث

ُ
والظروف التي نمر بها ال ت

ل طريقة تعاملنا  ِ
ّ
مث

ُ
10 باملائة،  بينما ت

واستجابتنا لألحداث الـ 90 باملائة األخرى”

___
تشارلز سويندول 

مؤلف أمريكي
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 التفكيِر والعالقات 
ُ

طرق
االجتماعية

دعونا نتناول اآلن جميع العالقات املختلفة التي قد تربط الشخص بمحيطه 

ومجتمعه على مدار حياته. 

 نتدبر جملة  “ال تهدم جسور التواصل مع اآلخرين”.
ً
دعونا أيضا

 تفاعلت فيها طريقة 
ً
ْم مرة

َ
 من األشخاص نقابلهم كل يوم؟ وك

ً
 مختلفا

ً
ْم نوعا

َ
ك

تفكيرنا الخاصة مع أشخاص لديهم طرق تفكير مختلفة؟ وما الفو�ضى التي 

م بصورٍة كبيرٍة في كيفية تفاعلنا مع 
ُّ

قد تنجم عن ذلك؟ وهل ُيمكن التحك

أشخاص آخرين بالنظر إلى طرق تفكيرنا املختلفة؟

العاطفية  حالتنا  على   
ً
كبيرا  

ً
أثرا تفكيرنا  طريقة  تترك  أن  البديهي  ملن  إنه 

أمر  املناسب  الوقت  في  الصحيحة  التفكير  طريقة  فامتالك  وعالقاتنا؛ 

الذات،  واحترام  والثقة  والسعادة،  والفرح  بالحب  حياتنا  مللء  ضروري 

والتسامح.

الخاطئة  املفاهيم  من  العديد  مصدر  بأنها  الثابتة  التفكير  طريقة  عَرف 
ُ
ت

في الحقيقة إحدى األمور  والخطرة عن طبيعة العالقات االجتماعية، وهي 

 التعامل معها. 
ً
التي يصعب جّدا

وتصوير  بحصر  يقومون  الثابتة  التفكير  طريقة  ذوي  فإن  األمر،  واقع  وفي 

من حولهم في قوالب ترسمها لهم عقولهم املحدودة؛ حيث يشعرون بأن قلة 

َهرهم بشكل أضعف أمام غيرهم، بل وتتكون لديهم فكرة 
ْ
ظ

َ
ذكائهم وقدراتهم ت

الخاسر!«؛  فأنا  أنت،  ربحت  »إذا  فيه:  يعيشون  الذي  العالم  عن  تعادلية 

وهذا املنظور ال ينتج عنه إال الصراعات وحالة من انعدام الثقة ومشاعر 

الحقد والكراهية بداخلهم.

على الجانب اآلخر، تنطوي طريقة التفكير القابلة للنمو على أفق توقعات 

العمل  »عند  وأنه:  اآلخر،  تقبل  حقيقة  ر  تصوُّ سوى  لها  ُيمكن  وال  أوسع، 

منا  واحد  كل  يعمل  عندما  ننتجه  قد  مما  أكبر  قيمٍة  إنتاج  ُيمكننا   ،
ً
سويا

والثقة  التعاون  مستويات  أن  فكرة  سوى  لها  يتراءى  وال  منفردة«.  بصورة 

 تسودها 
ً
، أكثر عمقا

ً
اءة  َبنَّ

ً
ن بالفعل بمرور الوقت، مما ُين�ضئ عالقة تتحسَّ

االحترام واملودة. 

كل  أن  يعتقدون  للنمو  القابلة  التفكير  طريقة  ذوي  فإن  ذلك،  جانب  وإلى 

 مع طريقة 
ً
 صارخا

ً
�ضيء وكل شخص يستطيع التغيير، وهذا يتناقض تناقضا

ليس  وأنه  نٍة،  ُمعيَّ بصفاٍت  دون 
َ
ُيول أنهم   

َ
فكرة ى  تتبنَّ التي  الثابتة  التفكير 

باستطاعتهم - وال باستطاعة أحد آخر - القيام بأي �ضيٍء لتغييرها.

وبالنظر ملا سبق، فإن األشخاص الذين لديهم طريقة تفكير ثابتة قد َيَرْوَن 

 في أنفسهم، ومن ثمَّ ُيلُقون باللوم 
ً
ل عيبا ِ

ّ
ك

َ
أن أيَّ صراع أو نزاع في عاملهم ُيش

أن تظهر عليهم  ُيمِكن  عيبة، وبعد ذلك، 
َ
امل أنفسهم وعلى شخصياتهم  على 

العيوب  هذه  أن  العتقادهم  تتفاقم  قد  غضب،  أو  وحزن  استياء  مشاعر 

ها. 
ُّ
ثابتة فيهم وال ُيمكنهم التغلب عليها أو َحل
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إذا  أنهم  يعتقدون  الثابت  التفكير  أصحاب  بأن  نجد  اآلخر،  الجانب  وعلى 

يلجأ  وفي مواقف حياتية مختلفة  فشلوا مرة واحدة فسيفشلون كل مرة، 

الكثير منهم إلظهار العيوب في شخصيات غيرهم، ثمَّ يحاولون إيجاد األسباب 

 
ً
- الواحدة تلو اآلخرى - إللقاء اللوم وتعليق أسباب الفشل على غيرهم بعيدا

عن أنفسهم، وهذا قد يؤدي بطبيعة الحال إلى توتر العالقات االجتماعية 

تقدير  وعدم  والعصبية  والوحدة  وامللل  بالقلق  بالشعور  تتسبب  ما   
ً
وكثيرا

الذات.

عن   
ً
كبيرا  

ً
اختالفا فيختلفون  للنمو،  قابلة  تفكير  طريقة  لديهم  الذين  أما 

غيرهم؛ حيث إنهم يرون أن عدم النجاح في تجربة ما هو أمر طبيعي، وأنها 

أخرى،  مرة  األخطاء  نفس  في  الوقوع  تالفي  في  تساعدهم   
ً
أسبابا تعلمهم 

معتمدين على فلسفة أن تحقيق أي هدف يحتاج إلى العزِم واإلرادِة واملثابرِة.

 أو 
ً
كما أن أصحاب طريقة التفكير القابلة للنمو وحتى عند اكتشافهم عيوبا

 في اإلنسان 
ً
 طبيعيا

ً
 في أداء أو شخصيات اآلخرين، يرون أن ذلك أمرا

ً
قصورا

في مساعدة  الُجهد  لبذل   
ً
م، ويعرضون استعدادا

ُ
بالّتعل وأنه يمكن تخطيها 

الطرف اآلخر.

 إلى أنه يجب عليهم 
ً
كما يرى هؤالء املتفائلون في الصراعات والنزاعات إشارة

التواصل بقدٍر أكبر وأكثر فعالية، وال يصورونها كأمٍر يستدعي العدوانية أو 

الخصومة. 

ولهذا املفهوم أهمية رئيسية في طريقة حفاظهم على عالقاتهم مع األصدقاء 

ومع أفراد أسرهم، وزمالئهم في العمل، فهم يستخدمون كل الوسائل املمكنة 

أصحاب  معظم  فنجد  اإلنسانية،  عالقاتهم  واستقرار  بناء  في  ملساعدتهم 

، وتبدو عليهم مشاعر السعادة والراحة 
ً
هذا النمط من التفكير أكثر اتزانا

النفسية والطمأنينة.

البشر  أن  للنمو  قابلة  تفكير  طريقة  لديه  َمن  ُيدِرك  ذلك،  إلى  باإلضافة 

يختلفون في سياقاتهم االجتماعية، وأن أي اختالف قد ينشأ فيما بينهم ليس 

مشتركة  قواسم  إليجاد  االجتماعية  الكائنات  في  طبيعية  ذهنية  حالة  إال 

إلصالح وبناء واستمرار العالقات اإلنسانية بين األطراف. 

ويرتكز كلُّ ذلك على حقيقة أن طريقة التفكير بشأن ما يحدث من حولنا 

نظرنا  وجهات  في  تؤثر  قد  كبشٍر  عقولنا  داخل  تفسيريٍة  بعملياٍت  تُمرُّ 

ومواقفنا الشخصية. 

األحكام  إطالق  في  يبرعون  الثابتة  التفكير  طريقة  أصحاب  أن   
ً
مثال فنجد 

على األشخاص واألشياء، بناًء على األحداث التي يتعرضون لها في حياتهم أو 

املعلومات التي قد تصل إليهم دون اإلدراك بأنها وإن بدت سيئة في ظاهرها، 

فقد تكون فيها نواٍح إيجابية، فهم يرون األمور كلها من منظور إما هي معهم 

ونظرة  متسرعة  انفعالية  انطباعات  إلى  مجملها  في  وتستند  ضدهم،  أو 

سطحية قاصرة معتمدة على املشاعر والعاطفة وقلة الوعي.
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البشرية  النفس  بأن  يرون  فإنهم  للنمو،  قابلة  تفكير  لديهم طريقة  َمن  أما 

تفسير  بالضرورة  يستدعي  وال  السهولة،  بهذه  فهمها  يمكن  وال  معقدة 

املواقف واألحداث بإصدار األحكام، فهم ال يعتمدون على ظاهرة واحدة، بل 

أنهم يتريثون ويبحثون عن ظواهر وحقائق أخرى تساعدهم في تكوين أرائهم 

 عن أي انحياز انفعالي أو عاطفي. 
ً
وأحكامهم بعيدا

ولكن النقطة األهم هنا، هو أن أصحاب هذا التفكير يميلون إلى تصوير كل 

املواقف واألحداث إلى أنها فرٌص للتعلم، ويستخدمونها في تحسين وتطوير 

ذواتهم ومهاراتهم.

إنهم يتمتعون بقدٍر جيٍد من الوعي الذاتي، يؤمن بحتمية االختالفات القائمة 

للجميع أن  البشر؛ وأنه ومن خالل األهداف املشتركة والتعاون يمكن  بين 

يكسب!

 أكبر 
ٌ
 على البقاء متفائلين، ولديهم قدرة

َ
ونتيجة لذلك نجد أن لديهم القدرة

ناجحة  اجتماعية  عالقات  وإقامة  معها،  والتعامل  الخالفات  معالجة  على 

باألمان  العقليات  هذه  أصحاب  تميز  سبب  ُيفسر  قد  ما  وهو  ومنسجمة، 

الصحي في الجسد والعقل والنفس، وقدرة أوسع على الفهم ورؤية النجاح 

والتناغم مع أسرار الحياة.

الشخصية  عالقتنا  في  تؤثر  املناسبة  التفكير  طريقة  باع  ِ
ّ
ات

واملهنية، وتحدد ما إذا كنا سننجح أو نفشل.

اِّـنزل
العمل

األخرى
العامة

...

ت األليفة
ا��يوانا

جة ج والزو الزو
األطفال

ن
األبو�

األشقاء
ا��دم/ العمال

األقر�اء

ت
القـــــــــــــــــــــــــا

الع

ت
ن/ العبادا

الدي
شر�ة

س ال�
النف

أفراد القبيلة
س�ان املدينة
مواط�� الدولة

ا��تمع
ضية

ر الكرة األ

ب
ر س/ املد

الرئ�
ق

ضاء الفر�
الء/ أع

الزم

/ البا�عون  ردون املو
/ املر��� املتعاملون

الداعمون
سون

املناف

طة
سل

ب ال
��ا

أ
ا��يـــــــــــــران
ت

مندو�و املبيعا
طاع العام

موظفو الق
األطباء

الفقراء
ت

ا��يوانا
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الفصل الرابع4

املواقف الشخصية 
وارتباطها بطريقة 

التفكير
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املواقف الشخصية وارتباطها 
بطريقة التفكير

املوقف الشخ�شي هو َردُّ الفعل أو التصرف أو الخطوات التي 

خذها في املواقف املختلفة.
َّ
نت

ألنه  اه؛  سنتبنَّ الذي  الشخ�ضي  املوقف  نوع  اختيار   - يوٍم  كل  في   - ُيمكننا 

 .
ً
م فيه فعلّيا

َّ
ال�ضيء الوحيد الذي نتحك

 مسبقة بقدر ما هي محصلة 
ً
إن املواقف الشخصية ليست قرارات أو أحكاما

وأخرى  اإلنسان،  بحياة  مرت  خارجية  وملعطيات  تاريخية  محطات  من 

مصدرها طريقة تفاعله مع تلك املعطيات؛ والصفات التي قد يكتسبها من 

 مقابل األحداث 
ً
 شخصيا

ً
 وموقفا

ً
هذه التجارب من شأنها أن تخلَق شخصية

املتعددة التي يتعرض لها اإلنسان.

تذكر! أننا في الواقع ال نستطيع تغيير املا�شي، أو منع حدوث 

األمور الحتمية. 

ملجموعٍة   
ً
وفقا الشخصية  املواقف  مفهوم  العلماء  من  العديد  عرَّف  وقد 

الشخ�ضي  املوقف  ُيعرَّف  عامٍة،  وبصفٍة  واملفاهيم،  رات  التصوُّ من  كبيرٍة 

بأنه:

نزعة شخصية ثابتة - سلبية أو إيجابية - يتبناها الفرد للحكم على شخص 

 
ً
مقياسا عد 

ُ
وت محدٍد،  نحٍو  على  ما  تصور  أو  حدث،  أو  فكرة  أو  �شيء  أو 

 تؤثر في طريقة استجابة الفرد وتعامله مع املواقف املتباينة. 
ً
اجتماعيا

ن باستخدام   تجاه أمٍر معيَّ
ً
 محددا

ً
على سبيل املثال: يتضح تّبني الفرد موقفا

بعض العبارات مثل: 

“أنا أستمتع بالعمل على هذه املهمة”..

أو 

“أنا أكره االضطرار للعمل في أوقاٍت متأخرٍة”. 

إما  عنه  التعبير  جرى  الذي  الشخ�ضي  املوقف  يكون  أن  ُيمِكن  الواقع،  في 

الفردية  التفكير  طريقة  بدوره  يعكس  فإنه   ، ثمَّ ومن   ،
ً
سلبيا أو   

ً
إيجابيا

لألشخاص.
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المواقف 
ال��صية وطر�قة 

التفك��

العنصر 
اإلعالمي

(المعتقدات)

العنصر 
العاطفي
(المشاعر)

العنصر 
السلو�ي
(األفعال)

العناصر ا��ركة للمواقف ال��صية وطر�قة التفك��

هناك ثالثة عناصر رئيسية يمكن ملواقفنا الشخصية أن ترتكز عليها، هي: 

العنصر العاطفي، والعنصر املعرفي، والعنصر السلوكي.

العنصر العاطفي )أو الوجداني(: وهو يشير إلى َرّدِ الفعل العاطفي  .1

للفرد مثل الخوف، الغضب، السعادة، إلخ. وذلك مثلما يحدث في    

 
ً
حالة الشخص الذي ُيعاني من ُرَهاب الثعابين، فإنه إذا واجه ثعبانا  

ر عن قلقه وخوفه. ، فسُيعّبِ
ً
ة

َ
ُصْدف  

العنصر املعرفي )أو اإلدراكي(: وهو يشير إلى األفكار واملعتقدات  .2

اها الفرد.. على سبيل املثال، سيشعر َمن ُيعاني واآلراء التي يتبنَّ  

من ُرَهاب الثعابين بعدم االرتياح، أو سيتصرف بقلٍق عند طرح  

 عن الثعابين.
ً
موضوع الثعابين، أو عند حضوره عرضا  

ى 
َّ

 إلى األسلوب املعتاد الذي يتحل
ً
العنصر السلوكي: وهو يشير أيضا  .3

به األفراد في سلوكياتهم عند تعرضهم ملواقف معينة؛ حيث يكون  

َردُّ فعل َمن ُيعاني من ُرَهاب الثعابين عند رؤيتها هو تفاديها أو   

الصراخ أو البكاء.  

الذي  والوحيد  الواضح  العنصر  السلوكي هو  العنصر  بأن  م  فهُّ
َ
ت بنا  يجدر 

، ذلك ألن العنصرين، العاطفي واملعرفي، ال َيظهران 
ً
رة

َ
ُيمكن مالحظته ُمباش

بهذه السهولة؛ ولكن ُيمكننا االستدالل عليهما فحسب. 

وهذا يعني أن عنصري املشاعر واالعتقادات في مواقف األشخاص يكونان 

الذي  السلوك  خالل  من  إال  معرفتهما  يمكن  ال  لذا  ظاهرة؛  غير  داخليين 
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َيظهر على هذا الشخص. 

أي أنه ومن خالل السلوكيات فقط يمكننا الَتعرُّف على طريقة التفكير التي 

يتبناها الفرد، ألنها تظهر مواقفه الشخصية من ردود أفعاله تجاه األحدث.

دٍة من األمور، 
َّ

ف املواقف الشخصية من مجموعٍة ُمعق
َّ
تتأل

والتي يمكن أن نلخصها في: الشخصية، واملعتقدات والقيم، 

أحد  موقف  إلى  اإلشارة  وعند  والدوافع..  والسلوكيات 

أنماط  شرح  نحاول  ما   
ً
عادة فإننا  ما،  أمر  من  األشخاص 

سلوكه أو طريقة تفكيره.

السلوك
معروف 
لآلخر�ن

التأث��
القيم – المعاي�� - األح�ام

التوّجھ
الدوافع – األخالقيات - المعتقدات

غ�� معروف 
لآلخر�ن
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عوامُل تكوين املواقف 
الشخصية

يتأثر األسلوب الذي يتبعه الشخص في تكوين موقفه الشخ�ضي بعدة عوامل 

م.
ُّ
رئيسية، هي: تجاربه، والعوامل االجتماعية، وقابليته للتعل

1. التجارب:

 نتيجة تجاربهم السابقة التي 
ً
رة

َ
ُن األشخاُص مواقفهم الشخصية ُمباش ُيكّوِ

شخصياتنا،  تغير  أن  شأنها  من  التجارب  أن  أي  حياتهم،  في  لها  يتعرضون 

التي  والكيفية  حياتنا،  تنظيم  خاللها  من  نقوم  التي  الوسائل  وتشكل 

نستعرض فيها الحوادث والتجارب وأنفسنا.

2. العوامل االجتماعية:

سم به سلوكيات األفراد في السياقات 
َّ
ع أن تت

َّ
ُيشار إلى األسلوب الذي ُيتوق

الشخصية بصورٍة  املواقف  وترتكز هذه  الدور االجتماعي،  باسم  املختلفة 

أو   
ً
مقبولة َعدُّ 

ُ
ت التي  السلوكيات  بشأن  املجتمعية  املعتقدات  على  عامٍة 

لتقاليد   
ً
نتيجة املعتقدات  هذه  ل 

َّ
تتشك وقد  محدد،  موقف  أي  في   

ً
مناسبة

هذه  أحد  يكون  قد  حيث  ديانته؛  أو  جنسيته  أو  ألصوله   
ً
تبعا الشخص، 

.
ً
العناصر الثالثة أكثر هيمنة

م:
ُّ
3. التعل

ف  ِ
ّ
وظ

ُ
م عامٌل رئي�ضٌي في تكوين املواقف الشخصية، فعلى سبيل املثال، ت

ُّ
التعل

أغلبية اإلعالنات تقنيات مختلفة لغرس مفاهيم معّينة في فكر املشاهدين 

اإلقناع  وأساليب  للصور  استخدامها  ع  ُيشّجِ منتجاٍت محددٍة؛ حيث  تجاه 

تجارية  عالمة  تجاه  إيجابية  شخصية  مواقف  ي  تبّنِ على  شاِهد 
ُ
امل األخرى 

شاِهد لشرائها.
ُ
محددة؛ وبهدف تحفيز امل

وُيمكن ألساليب الثواب والعقاب - والذي ُيشار إليها أيضا بالتكييف املمنهج 

األمد  ر طويل  التطوُّ في  م 
ُّ

التحك  - الخامس  الفصل  في   
ً
وسيتم شرحه الحقا

م. 
ُّ
للمواقف الشخصية ويعد من أحد أهم أساليب التعل

العقاب  وكذلك  به  ب 
َّ
املرغ السلوك  تصوير  على  تعتمد  األساليب  فهذه 

هذا  وتسلسل  ن  معيَّ سلوك  بين  رابط  إيجاد  على  تساعد  أنها  أي  املنتظر، 

السلوك.

مها الوالدين أو  مثال: الطالب الذين يشاركون في مسابقٍة للفوز بجائزٍة ُيقّدِ

 ،
ً
 محددا

ً
 أو مشروعا

ً
 محددة

ً
في املدرسة، أو املوظفون الذين ُينِجزون مهمة

وإطراء،  مدح  كلمات  ي  تلّقِ ُبغية  الجائزة  في  باملشاركة   
ً
اهتماما يظهرون  قد 

احتمالية  أو  الوعد  ُيسِفر  املثالين،  في هذين  ترقية مثال،  للحصول على  أو 

الحصول على جائزٍة عن زيادة في وتيرة إظهار السلوك الصحيح )املبتغى(.

وعلى الجانب اآلخر، ُيمكن استخدام نفس األسلوب للَحّدِ من السلوكيات 

غير املرغوب فيها، أو في منعها. 
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مثال: ُيمكن تحذير الطفل من أنه سيفقد امتيازات فترة الراحة أو اللعب 

ث في غير دوره داخل الفصل؛ فقد تؤدي احتمالية العقاب هذه إلى  إذا تحدَّ

.
ً
الَحّدِ من سلوكه املشاغب مثال

ر  تطوُّ في   
ً
رئيسّيا  

ً
دورا االجتماعية  العوامل  تؤدي  أن   

ً
أيضا ُيمكن   ،

ً
وأخيرا

ُيداِفَع  أن  العوامل  هذه  ظل  وفي  أنه   
ً
احتماال واألكثر  الشخصية؛  املواقف 

قيمهم.  عن  أو  ويحترمهم،  رهم  ُيقّدِ الذين  األشخاص  معتقدات  عن  الفرد 

 
ً
وميوال شخصية  مواقف   – املثال  سبيل  على   - األطفال  يكتسب  ما   

ً
وعادة

شبيهة بآفاق وأفكار آبائهم والبيئات االجتماعية التي يعيشون فيها.

أبعاد املواقف الشخصية
وهي:  الشخصية،  للمواقف  أبعاد  ثالثة  تعريف  إلى  الباحثين  بعض  ذهب 

صالبة املوقف، وقوة الذاكرة، والتناقضات التي قد تحدث فيها.

ً
شير إلى املواقف الراسخة جّدا

ُ
صالبة املواقف الشخصية: وت   .1

 
ً
 في تحديد سلوك الشخص، وعادة

ً
 رئيسّيا

ً
  لدرجة أنها تؤدي دورا

ما تكون املواقف الشخصية ذاُت القيمة الكبيرة لدى الفرد هي  

 ما تتعلق بالظواهر أو األحداث التي يمتلك الفرد
ً
األقوى، وغالبا  

 من املعرفة عنها.
ً
 كبيرا

ً
قدرا  

عَرف بأنها قدرة الفرد على استرجاع املعلومات من 
ُ
قوة الذاكرة: ت  .2

ذاكرته حول أمر ما، وهي ما تحدد سرعة إظهار املواقف   

الشخصية في ظروف مادية أو اجتماعية محددة، وتكون   

املواقف الشخصية األقوى املرتبطة بمجموعة من القيم بداخل  

الفرد هي الظاهرة في سلوكياته وفي فهمه ومشاعره، وتؤثر  

في قدرته على التحكم بأفعاله وردود أفعاله.    

التناقض في املواقف الشخصية: وتشير إلى وجود معتقدات   .3

ومشاعر وردود أفعال متضاربة في وقت واحد تجاه أمٍر ما؛ وتدل  

ُد فكرته حول أحد املواقف، أو على أن الفرد ال يعرف كيف يحّدِ  

.
ً
 أو إيجابا

ً
 شعوره تجاهها سلبا

ُ
كيف يِصف  

أهمية املواقف الشخصية
في الوقت الذي قد تكون فيه مواقفنا الشخصية مهمة ألسباب كثيرة، هناك 

د على أهميتها: ِ
ّ

أربعة عوامل وظيفية أساسية تؤك

 للحياة، 
ً
 ذاتيا

ً
م لنا املواقف الشخصية تعريفا قّدِ

ُ
املعرفة: ت  .1

وشكل العالم الذي تصوره لنا عقولنا سواء كان ذلك في مستوى   

الفهم أو اإلدراك أو املشاعر أو السلوك والتصرفات أو حتى   

في املظهر، كما أن حجم معارفنا تتيح لنا ما يمكن التنبؤ به،  

   و»يمكن معرفته« عن أمٍر ما إلى حّدٍ ما، وهو ما قد يمنحنا )َوْهَم( 

ل معالجتنا لتجاربنا، الشعور بالسيطرة واالستقرار، وُيسّهِ  

وخوضنا لها.   

والنقطة األهم هنا تكمن في أن معرفة الشخص وإملامه بمواقفه  
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الشخصية تساعده أيضا في إمكانية التنبؤ بأفعاله.  

التعبير عن الذات “األنا”: تتيح لنا مواقفنا الشخصية وتصرفاتنا   .2

إمكانية التعبير عن شخصيتنا، وتأكيد جوانب هويتنا بشكل   

 باستخدام أساليب 
ً
لفظي.. ويمكن كذلك التعبير عن الذات أيضا  

غير لفظية، مثل: طريقة ارتدائنا للمالبس، ونوع املالبس التي   

نرتديها.   

أي أن مواقفنا الشخصية تعكس شخصياتنا الفردية وقيمنا  

ومعتقداتنا ومشاعرنا.  

؛ حيث إنها تساعدنا فيٌّ التكّيف: ملواقفنا الشخصية دوٌر تكيُّ  .3

على التكيف مع املعطيات االجتماعية واالبتعاد عن ما قد يلحق   

بنا الضرر، فنرى أن الفرد يكون على استعداد بشكل أفضل  

لإلعراب عن آرائه التي يعترف بها اآلخرون أو ُيكاِفئونه عليها.   

 في تحديد الدوائر
ً
 رئيسّيا

ً
أي أن مواقفنا الشخصية تؤدي دورا  

ِحبُّ بصفٍة عامٍة
ُ
االجتماعية التي نعيشها فيها؛ حيث إننا ن  

االرتباط مع آخرين يتشاركون معنا في مواقف معينة أو معتقدات  

ُمشاِبهة لتلك التي نؤمن بها.  

اِّـواقف 
الشخصية

الوظيفة العرفية

تمكننا من معرفة العالم ا��يط بنا

الوظيفة التعبريية

سنا 
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ن التعب�� ع
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الوظيفة التكييفية

تمكننا من تحقيق امل�اسب
وتجنب العقبات

ة 
عي

فا
لد

ة ا
يف

ظ
لو

ا
س)

نف
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َّـ
ة 

ثق
(ال

وظائف اِّـواقف الشخصية األربعة
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الثقة في النفس: ُيمِكن تعريف هذه الوظيفة الرابعة ملواقفنا   .4

الشخصية بأنها امتالك توجهات شخصية معينة ووجهات نظر  

ئ حيال أمر ما قد نرى فيها أن تزيد من ثقتنا في أنفسنا، أو ُتهّدِ  

الشعور بالخطأ أو الذنب لدينا، ومن خالل هذه الوظيفة، يحمي   

الفرد نفسه من املخاطر الخارجية، والصراعات النفسية  

الداخلية.   

سلبي  موقف  اكتساب  ببساطة  للطفل  ُيمكن  املثال،  سبيل  على 

الرياضة  ممارسة  يحبذ  ال  ألنه  عامٍة؛  بصفٍة  الرياضة  تجاه  قوي 

يشعره  ذلك  ألن  مرتفعة  حرارة  درجات  وفي  الشمس  أشعة  تحت 

حصة  من  يتهرب  أو  متحمٍس  غير  فنجده  والدوران،  باإلرهاق 

الرياضة لكي يحمي نفسه من اإلحراج عند املشاركة. 

ي مثل هذه  وهناك دوافع نفسية قوية وراء هذه الوظيفة؛ ألن تبّنِ

املواقف في شخصياتنا سوف تحمي صورتنا الذاتية، وتحافظ على 

مستوى  إلى  أحيانا  النفس  في  الثقة  مستوى  يصل  وقد  كرامتنا، 

 للشخص 
ً
تقديس الذات وهي حالة بها من املبالغة، ما يشكل عائقا

 
ً
اإليجابي مع محيطه االجتماعي فيعتبر حالة التواصل  يمنعه من 

 يجب التغلب عليها وعالجها.
ً
مرضية

وتق�ضي هذه املبادئ إلى حقيقة أن املواقف الشخصية تعبر عن احتياجاتنا 

التي تنتج عن تفاعل هذه العوامل األربعة مثل: حاجتنا الدفاعية النفسية 

فية أو املعرفية الخارجية، فعلى سبيل املثال،  الداخلية مع احتياجاتنا التكيُّ

 لفريق كرة القدم »األزرق«، فإنه 
ً
سا  ُمتحّمِ

ً
عا إذا كان أحد األشخاص ُمشّجِ

 تجاه أي فريق يلعب ضد فريقه. 
ً
 سلبّيا

ً
ون موقفا

ّ
قد ُيك

الذين  »األزرق«  الفريق  مؤيدي  من  مجموعة  مع  التحدث  عند   ، ثمَّ ومن 

عي هذا الفرد أن فريقه »األزرق« هو األفضل في  لديهم املوقف نفسه، قد يدَّ

العالم، وأنه “ال يرقى إليه أي ناٍد آخر”.

الشخ�ضي  املوقف  ألن   
ً
نظرا بالفرد؛  املجموعة  تشيد  أن  املحتمل  ومن 

الذي يتبناه يحظى بقبوٍل على نطاق واسع، وفي هذه الحالة، يكون املوقف 

، فإذا كان أفراد املجموعة »الزرقاء« يرتدون 
ً
فية  تكيُّ

ً
الشخ�ضي هنا وظيفة

ْمَصان النادي »الزرقاء« الخاصة بهم، فإن هذا من شأنه أن يحقق 
ُ
 ق

ً
جميعا

وظيفة التعبير عن الذات، الخاصة باملواقف الشخصية. 

عى الفرد نفسه أن املشكلة األساسية لدى العبي أحد الفرق األخرى  وإذا ادَّ

هي أنهم يلعبون بعنٍف وشدٍة، مما يؤدي إلى إصابة العديد من العبي الفريق 

عه، فإن هذا من شأنه أن يحقق وظيفة املعرفة الخاصة  »األزرق« الذي ُيشّجِ

باملوقف الشخ�ضي.

محدودة  خبرة  لديه  الذي  »األزرق«،  الفريق  عي  ُمشّجِ ألحد  ُيمكُن  كما 

القدم؛  اآلخر من ممارسة كرة  الفريق  منع العبي  أنه يجب  عاء  اّدِ باللعبة، 

بون في حدوث إصابات لالعبي فريقه، وإذا كانت بقية املجموعة  ألنهم يتسبَّ

 هذه الحوادث، فإن هذا من شأنه أن يحقق 
ً
ِدين أيضا

ُ
فق مع هذا الرأي وت تتَّ

الوظيفة الدفاعية عن “األنا”، الخاصة باملواقف الشخصية. 

، فإن الفكرة األساسية التي يقوم عليها املفهوم الوظيفي للمواقف  ومن ثمَّ
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الداخلية  احتياجاته  بين  ط  التوسُّ على  الفرد  يساعد  أنه  هي  الشخصية 

ف واملعرفة(. )التعبير والدفاع( والعالم الخارجي )التكيُّ

الرابط بين املواقف 
دات 

َ
عتق

ُ
الشخصية وامل

والتجارب
ر بوجٍه عام إلى أن املواقف الشخصية ُمقتِرنة بمعتقدات وسلوك الفرد. 

َ
ُينظ

د بأنه: 
َ

عتق
ُ
وُيعَرف امل

املعرفة التي قد اكتسبناها من التجربة، وهي - من ثمَّ - تعكس ما نعتقد أنه 

الحقيقة. 

على سبيل املثال، قد نعتقد أن الجهد اإلضافي الذي نبذله في مهمة متعلقة 

، أو قد نعتقد بأّن 
ً
 كبيرة

ً
 التي نعمل لديها إفادة

َ
بالعمل سوف ُيِفيد املؤسسة

 على صحتنا وعالقاتنا الشخصية 
ً
 سلبّيا

ً
العمل لساعاٍت أطول قد يترك أثرا

واألسرية. 

وعلى الجانب اآلخر، يمكن تعريف السلوك بأنه: 

كل األفعال التي تصدر عن األفراد سواء كانت ظاهرة أم لم تكن ظاهرة؛ أي 

ما يمكن مالحظته أو قياسه كأنشطة فسيولوجية وحركية، أو أنشطة غير 

ملحوظة كطريقة التفكير وغيرها.

واالعتقادات  الشخصية  املوقف  بين  واضحة  روابط  هناك  عام،  بشكل 

والسلوكيات، على سبيل املثال، قد َينُتج ارتفاع سعر البنزين مواقف سلبية 

تنجم عن اعتقادات سلبية ملا قد يترتب على مثل هذا القرار. 

به  نقوم  ما  في  ز 
َّ

يترك املعتقدات  هذه  من  املنبثق  سلوكنا  فإن   ، ثمَّ ومن 

التواصل  مواقع  على  حملٍة  في  كاملشاركة  فيه؛  ظهر 
َ
وت سلبية،  أفعال  من 

االجتماعي للتنديد بالقرار واملطالبة بإرجاع األسعار إلى ما كانت عليه.

وبين  الشخصية  مواقفنا  بين  قوية  عالقة  توجد  ما   
ً
غالبا

اعتقاداتنا وسلوكياتنا.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ذلك ال ينطبق على جميع الحاالت، على سبيل 

املثال، إذا كّنا نعترف بأن الدراسة سوف تسفر عن حصولنا على درجاٍت 

بِدي حالة نفور كبيرة 
ُ
ن في بدء الدراسة، أو قد  دين  ُمترّدِ أفضل، فقد نظلُّ 

منها. 

 من الوقت في الدراسة ولو لم نكن نستمتع بها، أو لم 
ً
 هائال

ً
وقد نق�ضي قدرا

نكن نعتقد أنها ستسفر بالتأكيد عن حصولنا على درجاٍت أفضل، وهذه هي 
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ى فيها مواقفنا الشخصية في سلوكياتنا على الرغم من أن 
َّ

الحالة التي تتجل

.
ً
 أو مترددا

ً
االعتقاد كان مخالفا

 غير متجانس ما بين املوقف 
ً
ِشير الدراسات إلى أن هناك في الحقيقة رابطا

ُ
وت

في  ذلك  تأثير  مدى  حول   
ً
جدال هناك  فإن   ، ثمَّ ومن  والسلوك،  الشخ�ضي 

سلوكنا. 

 
ً
 ُمعاِكسا

ً
التي قد يتخذ فيها الفرد سلوكا  على الحاالت 

ٌ
 عديدة

ٌ
وهناك أمثلة

 في حالة تأييد العديد من األشخاص 
ً
ملوقفه الشخ�ضي، مثلما يحدث مثال

على  ضمان  أي  هناك  ليس  أنه  إال  معّينة،  سياسية  انتخابات  في  ملرشح 

تصويتهم له بالفعل. 

 ما، 
ً
دة نوعا ، من الواضح أن املوقف الشخ�ضي عملية عقلية ُمعقَّ ومن ثمَّ

د الجوانب. مما يجعل الرابط بينها واالعتقاد والسلوك ُمتعّدِ
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العوامل املؤثرة في قوة 
املواقف الشخصية

ع  شّجِ
ُ
 من الظروف التي قد ت

ً
لت األبحاث والدراسات إلى أن هناك عددا توصَّ

 ،
ً
تحديدا أكثر  نحٍو  وعلى  مواقفهم،  مع  يتما�ضى  بما  التصرف  على  الناس 

عندما  الشخصية  مواقفهم  وفق   
ً
سلوكا الناس  ى  يتبنَّ أن   

ً
احتماال فاألكثر 

نُتج عن تجربة شخصية، أو عندما يكون الفرد على درايٍة تامٍة باملوضوع، 
َ
ت

، أو يكون الفرد قد 
ً
، أو عندما يكون املوقف شائعا

ً
 إيجابية

ً
أو يتوقع نتيجة

 بنتيجة قضية محددة. 
ً
أبدى اهتماما

مع  للتما�شي  الشخصية  املواقف  توجيه 
السلوك

 مع 
ً
ر الناس مواقفهم الشخصية بحيث تصبح متوافقة  أن ُيغّيِ

ً
ُيمِكن أيضا

أفعالهم؛ فعندما يُمرُّ الفرد بصدمٍة نفسيٍة، بسبب أفكار أو معتقدات ال 

تتما�ضى مع مواقف شخصية قد يمر بها، يحدث تنافٌر إدراكي. 

موقفه  تعديل  الفرد  يختار  قد  التنافر،  هذا  ة  ِحدَّ لتخفيف  محاولٍة  وفي 

الشخ�ضي منها بحيث يتفق مع معتقداته أو أفعاله أو سلوكه.

على سبيل املثال، إذا َعِمل شخٌص لصالح إحدى املؤسسات غير املستقرة 

 لالستقرار املالي؛ فإنه قد 
ً
 كبيرا

ً
، في حين أن فريق اإلدارة ُيوِلي اهتماما

ً
ماليا



103 102

يحاول القضاء على الصراع املحتمل بين اعتقاده وسلوكه بطريقٍة من بين 

طريقتين: 

عن  ليبحث  وظيفته  يترك  قد  إنه  بحيث  نفسه،  سالمة  على  العمل  األولى، 

 من الناحية املالية. 
ً
عمل بديل أكثر استقرارا

املسألة  هذه  بوزن  يتعلق  فيما  الشخ�ضي  موقفه  ل  ُيعّدِ قد  أنه  والثانية، 

وأثرها، ونتيجة لذلك يتعين إجراء تغييرات، إما على موقفه، وإّما على سلوكه 

عند حدوث تنافر بين كال العنصرين.

سماتنا  ويحدد  بالكامل  البشري  وجودنا  العقل  د  ُيحّدِ

بحياتنا  يتصل  �شيء  وكل  الشخصية،  ومواقفنا  الشخصية 

اليومية.
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الفصل الخامس5

تغيير املواقف 
الشخصية
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تغيير املواقف الشخصية

م 
ُّ

التحك على  القدرة  يمنحك  اإليجابي  الشخ�شي  “املوقف 

م ظروفك بك”.
ُّ

 من أن تتحك
ً
بظروفك،  بدال

الكبير  األثر  عن  النظر  ّضِ 
َ
بغ  ،

ً
ثابتا  

ً
أمرا ليس  الشخ�ضي  الفرِد   

َ
موقف إنَّ 

الذي قد يتركه على سلوك الفرد. 

بل في الحقيقة، تتماثل العوامل التي تؤثر في تكوين املواقف الشخصية مع 

ْت 
َ
حاول وقد  الشخصية،  الرؤى  تلك  مثل  تغيير  إلى  تدفع  قد  التي  العوامل 

العديد من النظريات اإلجابة على السؤال الجوهري التالي: 

»كيف يكتسب الناس السلوكيات التي تظهر عليهم؟«.

 من النظريات املرتبطة بهذا الشأن.
ً
دعونا نستكشف بعضا

م لتغيير املواقف 
ُّ
نظرية التعل

الشخصية لدى األفراد 
طريق  عن  ما  أمر  حول  الشخصية  مواقفهم  لتغيير  األفراد  تحفيز  ُيمِكن 

عوامل ثالثة هي: التكييف التقليدي، أو التكييف املمنهج، أو التعلم املعرفي.

التكييف التقليدي: ُيِتيح للفرد اكتساب موقٍف شخ�ضي أكثر  1

 عن طريق ربط األفكار اإليجابية بهدف ما.
ً
إيجابية  

التكييف املمنهج: تغيير االختيار السلوكي كنتيجة لفهم التوابع  2

لهذا السلوك.  
ً
التعلم املعرفي: ُيمكن لألفراد تعديل مواقفهم الشخصية؛ استنادا  3

إلى مالحظة سلوكيات اآلخرين.  
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نظرية احتمالية إعمال العقل 
لتغيير املواقف الشخصية 

)قوة اإلقناع(
تشير هذه النظرية االفتراضية إلى أنه يمكن تغيير املواقف الشخصية عن 

 في بعض املعلومات املختلفة واملحددة، 
ً
طريق تشجيع الفرد على التفكير ملّيا

كان  وإن   - التغيير  لتحفيز عملية  املتحدث  استخدام سمات  أو عن طريق 

 - لدى املستمع. 
ً
ذلك مؤقتا

 
ً
م بحصافٍة، نجاحا قدَّ

ُ
ق الرسائل العقالنية، التي ت حّقِ

ُ
وفي معظم الحاالت، ت

رات طويلة املدى في املواقف الشخصية املختلفة. على األرجح في تحقيق تغيُّ

نظرية التنافر لتغيير املواقف 
الشخصية

التنافر  مواجهة  في  الشخصية  مواقفهم  تغيير  لألشخاص   
ً
أيضا ُيمكن 

 ملا أوضحناه من قبل، وتؤدي الرغبة في الَحّدِ من الصراع بين 
ً
اإلدراكي، وفقا

املعتقدات واملواقف الشخصية التي ال يتالءم بعضها مع بعض، إلى حدوث 

تغيير في تلك املواقف، وهو ما يراه البعض أنه نزوح نحو املواءمة والحلول 

الوسط.

 /  
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نظرية الفعل املعقول
عات الكبيرة 

ُّ
ع النية السلوكية، والتوق

ُّ
نظرية الفعل املعقول هي نموذج لتوق

عات السلوك. 
ُّ
للمواقف الشخصية، وتوق

وتشير هذه النظرية إلى أنه في حالة تقييم الشخص للسلوك املقترح على أنه 

إيجابي )موقف(، وكان يعتقد أن اآلخرين الذين يمثلون أهمية بالنسبة له 

ي بنفس هذا السلوك املقترح )معيار شخ�ضي(؛ فمن شأن  ِ
ّ

يريدون منه التحل

ة أقوى )حافز(، وعن احتماليٍة أكبر لقيامه بذلك. ذلك أن يسفر ذلك عن نيَّ

ط
َّ
خط

ُ
نظرية السلوك امل

ط بين املعتقدات والسلوك؛ حيث تحدد هذه 
َّ
خط

ُ
تربط نظرية السلوك امل

)السلوك  بين  فجوة  وجود  ن  بّيِ
ُ
وت بالسلوك،  أ  تتنبَّ التي  العوامل  النظرية 

خالل  من  إال  الفجوة  هذه  َسدُّ  ُيمكن  وال  الفعلي(،  و)السلوك  املقصود( 

الوعي الذاتي، واملسؤولية الذاتية.

 لهذه النظرية، تسترشد األعمال البشرية بثالثة أنواع من االعتبارات:
ً
ووفقا

املعتقدات السلوكية )معتقداتنا حيال النتائج املحتملة للسلوك(.  1

اآلخرون  ا  منَّ ع 
َّ
يتوق ما  حيال  )معتقداتنا  املعيارية  املعتقدات   2 

القيام به(.  

منا
ُّ

مية )معتقداتنا حيال مستوى تحك
ُّ

املعتقدات التحك  3

في سلوكنا(.  
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ملاذا علينا أن نفهم النظريات؟
 في 

ً
د أن الشخص العادي يساوره أكثر من 45,000 تفكيٍر سلبِي تقريبا

َ
ُيعتق

اليوم الواحد، وهذا يعادل 80 في املائة من مجموع األفكار التي قد تدور في 

عقله. 

 أو 
ً
 أو هادما

ً
 من تفكيرنا يعد سلبيا

ً
 هائال

ً
وعلى هذا النحو، فإن هناك جزءا

 
ً
ر إذا ِصْرنا أكثر وعيا ، ومع كل ذلك، فإنه يمكننا تعلم كيفية التطوُّ

ً
كئيبا

بمدى تركيزنا على األفكار السلبية. 

 ما تتمحور أفكارنا السلبية حول أحداث سابقة أو أحداث 
ً
فعادة

مستقبلية، وذلك ألننا نفكر باستمرار في التجارب السابقة التي قد تكون 

؛ كما يساورنا القلق حيال أحداث مستقبلية 
ً
 أو ُمْجِهدة

ً
 أو صادمة

ً
ُمحِرجة

لم تقع بعد.

ز على الوهم؛ وذلك ألن املا�ضي قد انتهى،  ِ
ّ

وعلى أّيِ حال، فإن العقل ُيرك
 سوى مجرد تخمينات، وعلى الرغم من ذلك، 

ً
ل شيئا ِ

ّ
واملستقبل ال ُيمث

ُيمِكن لعقولنا إنتاج قدٍر هائٍل من القلق أو التوتر حيال هذه املواقف غير 
ب في  ن هذه األفكار السلبية عقولنا، وُيمِكنها أن تتسبَّ

ُ
سك

َ
املوجودة، فت

م فيها بفعالية. 
َّ

ضرر ال يمكن إصالحه إذا لم نتحك

ومن املهم أن نعترف بقوة أفكارنا، وقدرتها على تحديد مسارات حياتنا 
م 

َّ
ه من الضروري أن نسيطر على أذهاننا، وأن نتعل

ّ
، فإن وسعادتنا، ومن ثمَّ

كيفية إدارة أفكارنا بفعالية. 

م كيفية اكتساب طريقة تفكير 
ُّ
وبمجرد أن يتحقق ذلك، فإنه يمكننا تعل

ف�ِضي إلى زيادة الثقة بالذات، والرضا، والسالم 
ُ
، من شأنها أن ت

ً
أكثر إيجابية

الداخلي، واالستقرار. 

ويتطلب اكتساب مواقف شخصية إيجابية ما يلي:

م في
ُّ

 في العقل واإلدراك؛ أي أّن لدينا القوة للتحك
ً
 كبيرا

ً
تحوال  .1

  أفكارنا. 
ويمكننا في الوقت املناسب - التركيز على تغيير أفكارنا،   .2

م في طرق تفكيرنا. 
ُّ

خاذ إجراءاٍت ُمباِشرٍة وتدريبات متتالية للتحك ِ
ّ
ات  .3

  .
ً
بِهجة األكثر إيجابية

ُ
التعود على املواقف امل  .4

إدراك أن الشعور باإليجابية هو طريقة التفكير االفتراضية لدينا.   .5

، عندما نواجه حاالت التوتر أو النزاعات، نكون بهذه الطريقة ندفع  ومن ثمَّ
بأنفسنا إلى داخل دوائر إيجابية والتي تمنحنا القدرة على إعادة توجيه 

أفكارنا، والعودة إلى حالة الهدوء واالرتياح النف�ضي.
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الفصل السادس6

املعتقدات وطريقة 
التفكير
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“املعتقد ليس مجرد فكرة يستحوذ عليها 

 على العقِل”
ُ
 تستحوذ

ٌ
العقُل، بل فكرة

___
روبيرت بولت  
كاتب مسرحي إنجليزي
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املعتقدات وطريقة التفكير
 ،

ً
عمقا أكثر  مستوى  وعلى  الحقيقة،  أنها  ر  نتصوَّ فكرٍة  إلى  عتقُد 

ُ
امل ُيشير 

 في غايِة األهمية، ألننا نعيش حياتنا على أساس 
ً
ضح أن املعتقد يمثل أمرا يتَّ

 .
ً
خذ قراراتنا الكبيرة على أساسها أيضا معتقداتنا، ونتَّ

قد  التي  واألحكام  املعتقد  بين  التمييز  بمكان  األهمية  مِلن  ه 
ّ
إن ذلك،  ومع 

إلى  ؤدي 
ُ
ت واٍع،  تفكير  عملية  تمثل  قد  األحكام  تلك  مثل  إنَّ  حيث  نطلقها؛ 

أساس  النتيجة  هذه  ل  ِ
ّ
شك

ُ
ت ذلك،  وبعد  ما،  افتراض  أساس  على  نتيجٍة 

 .
ً
معتقداتنا التي تنشأ الحقا

د ما إذا كان الشخص يعتقُد  حّدِ
ُ
 ت

ً
 إدراكية

ً
، بينما يكون املعتقُد عملية ومن ثمَّ

باعتباره  لالفتراض  تقييمنا  هو  الحكم  فإن  بخطأه،  أو  ما  افتراض  بصحة 

.
ً
 أو ُمنِصفا

ً
 أو معقوال

ً
منطقّيا

أنواع  أحد  أنه  على  املعتقد  عن   
ً
إدراكّيا التعبير  بالضرورة   

ً
دائما يجب  وال 

َزاعات، ففي الحقيقة، نمتلك جميعنا العديد من املعتقدات التي قد ال 
َّ
الن

نعترف بها وال نتأملها. 

إليها  لكي تجدر اإلشارة  التعبير عنها؛  احتمالية  تتوافر  أن  ومع ذلك، يجب 

على  وجل  عز  باهلل  اإليمان  يرتكز  املثال،  سبيل  فعلى  معتقدات،  أنها  على 

عدٍد من املعتقدات اإلضافية التي قد ال يكون الفرد على وعي بها.

املعتقُد مقابل املعرفِة
 
َ
واملعرفة املعتقَد  أن  األشخاص  من  العديد  فيه  يزعم  الذي  الوقت  في 

 أحُدهما عن اآلخر تمام االختالف. 
ٌ

مترادفان، فإن كال املفهومين مختلف

على سبيل املثال، ُيشير أحد التعريفات الواسعة للمعرفة إلى أنه ال ُيمكن 

.. لذلك، إذا كان 
ً
 وصحيحا

ً
 منطقّيا

ً
ُيَعدُّ اعتقادا معرفة �ضيء ما إال إذا كان 

هذا  وأن  به،  يؤمن  ه  ُعدَّ
َ
ن أن  يمكننا  ٍد،  ُمحدَّ بافتراٍض  معرفٍة  على  الفرد 

االفتراض صحيح، وأن هذا الفرد لديه سبٌب قوٌي لإليمان به. 

منطقي  االفتراض  أن  من  الرغم  على   - باالفتراض  يؤمن  ال  الفرد  كان  وإذا 

 بافتراٍض بديٍل. 
ً
 خاطئا

ً
ومعقول - فإن هذا الفرد يؤمن إيمانا

الفرد  يكون  فحينها  صحيح،  غير  االفتراض  كان  إذا  اآلخر،  الجانب  وعلى 

د، وإذا لم يكن هناك أساٌس قوٌي 
َّ

 بافتراٍض غير ُمؤك
ً
 خاطئا

ً
إيمانا قد آمن 

 من املعرفة.
ً
س الفرد اعتقاده على الّتخمين بدال لالفتراض، عندئٍذ ُيؤّسِ

 املعتقداِت
ُ
أهمية

جميع  ألن  ذلَك  السلوك؛  أهمية  ضوء  في  املعتقدات  أهمية  دراسة  ينبغي 

 من ممارسات 
ً
أفعال األشخاص ترتكز بصورٍة عامٍة على معتقداتهم؛ بدءا

 للقرارات الوظيفية. 
ً
 ووصوال

ً
حماية صحة األسنان مثال



121 120

 في طريقة استجابتنا لسلوك اآلخرين؛ لذا 
ً
 رئيسيا

ً
كما أن للمعتقدات دورا

يمكن أن تؤثر معتقداتنا في األشخاص املحيطين بنا، حتى املعتقدات التي 

الذي  الَحّدِ  إلى  سلوكنا  في  تؤثر  تزال  ال  بخصوصيتها  االحتفاظ  نحاول  قد 

 في اآلخرين.
ً
يجعلها تؤثر حتما

عي العديد  وال شكَّ في أن املعتقدات الدينية تؤثر في سلوك األشخاص، ويدَّ

 في تعلم كيفية تهذيب النفس على 
ٌ
 محورية

ٌ
يَن له أهمية من املتدينين أن الّدِ

نحٍو مناسب. 

 
ً
نا األكثُر أهمية

ُ
َعدُّ املعتقدات التي تقوم عليها سلوكيات

ُ
وفي معظم الحاالت، ت

هي املعتقدات األهم؛ لذا يجب أن تخضَع للتحليل والنقاش.

 

فة
عر

امل
ة 

كل
ش

وم
رة 

بر
امل

ت 
دا

تق
ملع

ا
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أصُل املعتقداِت
 تقبع في عقلك الالواعي، بل هي نشطة، ولها 

ً
 جامدة

ً
معتقداتك ليست أفكارا

 في أفكارك ومشاعرك، وكذلك في أفعالك وردود أفعالك اليومية تجاه 
ٌ
أهمية

األشخاص واألحداث. 

ل  سّهِ
ُ
وبفضل معرفة أصول معتقداتنا، يمكننا اكتساب معتقدات إضافية ت

ذلك،  إلى  وباإلضافة  والنجاح،  الشخصية  التنمية  تحقيق  عملية  علينا 

 على 
ً
يمكننا معرفة السبب وراء كون بعض املعتقدات املحددة أكثر مساعدة

تحقيق النجاح، في حين أن بعضها اآلخر قد يؤدي إلى الفشل.

إنتاج   
َ
اليوم طريقة في عاملنا   

ُ
دة عقَّ

ُ
امل  

ُ
الثقافية  

ُ
 االجتماعية

ُ
األنظمة ل  ِ

ّ
شك

ُ
وت

معتقداتنا،  عنها  تنشأ  رئيسية  مصادر  خمسة  وهناك  وتأثيرها،  املعتقدات 

وتصورنا  السابقة،  والتجارب  واألحداث،  واملعرفة،  املحيطة،  البيئة  هي: 

للمستقبل.
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ُ
 املحيطة

ُ
1- البيئة

الحالية  معتقداتنا  ز  عّزِ
ُ
ت فالبيئة  ؛ 

ً
أيضا بيئته  له  ِ

ّ
شك

ُ
وت بيئته  الفرد  ل  ِ

ّ
ُيشك

حيال ظروفنا، وتحدد كيفية إدراكنا إلمكانياتنا الكلية. 

ل وجودنا اليومي الجزء األصعب إذا كنا نعيش في الفقر،  ِ
ّ
وفي الواقع ال ُيمث

ا  نَّ
ُ

بل إن الجزء األصعب يتجسد في أثر البيئة على آمالنا وتطلعاتنا، فإذا ك

 
ً
ُمحاطين ببيئات تتسم بالفشل والبؤس والتعاسة يصبح من الصعب جّدا

إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  معتقداٍت  ي  وتبّنِ السلبية  األفكار  هذه  على  ب 
ُّ
التغل

النجاح. 

املعتقدات  لنظام   
ً
أهمية األكثر  ج  رّوِ

ُ
امل هي  فيها  نعيش  التي  فالبيئة   ،

ً
إذا

الخاص بنا.

ُ
2- املعرفة

تجربة  صورة  في  ربما  املعرفة،  خالل  من   
ً
أيضا معتقداتنا  تنشأ  أن  ُيمكن 

وأفالم،  تلفزيونية  برامج  مشاهدة  طريق  عن  ربما  أو  مباشرة،  شخصية 

وقراءة كتب، ومراقبة اآلخرين. 

ب على البيئة غير 
ُّ
 عن أن املعرفة هي إحدى الوسائل الفعالة للتغل

ً
هذا فضال

ر الحافز ملواصلة تحقيق  ِ
ّ
وف

ُ
املرغوب فيها؛ ألن املعرفة بإنجازات اآلخرين قد ت

ّضِ النظر عن الصعوبات التي ينطوي عليها السعي لتحقيق هذا 
َ
النجاح، بغ

النجاح.
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3- األحداث

 - املعتقدات  تكوين  إلى  بنا  تؤدي  حيث  حياتنا؛  على  خفُي  أثُر  لها   
ُ

األحداث

ِتِه.   ما يكون من دون وعي ِمّنا - فتؤثر في نظرتنا لألشياء وللعالم بُرمَّ
ً
وهذا غالبا

لألحداث  خاطئٍة  تفسيراٍت  على  دة  قّيِ
ُ
امل املعتقدات  من  العديد  وترتكز 

بطريقة  عليك  أسا�ضي،  معتقد  تأسيس  سهولة  مدى  ولتوضيح  السابقة، 

تدريب الفيلة.

العجز املكتسب

 عشرات منذ  عليها  ف رمتعا تقاليد  توجد  عدة  آسيوية  وبلدان  الهند  في 

لتد يتجاورالسنين  - ال  بوتد  متصل  بحبل  والدتها  منذ  بربطها  الفيلة   زيب 

 هذه القيود كافية لتقييدها في ذلك العمرنعرضه بضعة سنتيمترات – تكو

لصغِر حجمها وضعِف قوتها، على الرغم من محاوالت متكررة لفك القيود 

ولكن دون جدوى.

 كان ما 
ً
أّيا  بفكرِة أنه 

ُ
جِدية، تقبُل الفيلة

ُ
وبعد العديد من املحاوالت غير امل

د هذا الحصر قدرتها على الحركة  تفعله، فال يمكنها التحرر من قيودها، وُيقّيِ

- ولو في مواجهة الخطر - على الرغم من عدم صحته. 

وتكبر هذه الحيوانات معتقدة أنها ال تزال غير قادرة على فك القيود والتحرر 

منها بل تظل على اعتقاد أن الحبل ال يزال يقيدها ولذلك هي ال تحاول أن 

فت  ، إنها ببساطٍة قد تكيَّ
ٌ
تتحرر منه، ألنها تعلمت منذ الصغر بأنها عاجزة

لقبول ما ال يمكنها تغييره.

دة للفيلة، دعني أسألك: قّيِ
ُ
وكما هو الحال في الحدود امل

بها  تعيش  التي  الطريقة  تقيد  وأصبحت  لنفسك  قبلتها 
َ
ت التي  الحدود  ما 

حياتك؟ 

وهل ال تزال أحالمك وتطلعاتك محبوسة في دوائر القلق واليأس واإلحباط 

كالحبل الصغير الذي يربط الفيل؟

127
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ُ
4- التجارُب السابقة

لديك عادات ومعتقدات  نت  تكوَّ ما كُبرت، 
ّ
فكل لنا؛  م مما يحدث 

َّ
نتعل نحن 

الالواعي.  العقل  في  َزُن 
َ
خت

ُ
ت َرَياٍت 

ْ
ِذك ل  ِ

ّ
شك

ُ
ت بتجارب  وَمَرْرَت  جديدة،  وقيم 

 .
ً
، فإنه يزداد قوة

ً
 وتكرارا

ً
ر مرارا وعندما يكون لدينا معتقد قد تكرَّ

وكذلك، عندما يقوم االقتراح على قدر كبير من العاطفة، فإنه يساعد على 

تقوية أواصر املعتقد. 

أن  تعتقد  أن   
ً
احتماال األكثر  مرٍة، فسيكون  ذات  ما   

ً
شيئا قت  حقَّ إذا  لذا، 

 أخرى. 
ً
بإمكانك تحقيقه مرة

تأليف  عليهم  إذ يجب  ؛ 
ً
 صعبة

ً
مهمة الصحفيون  يواجه  املثال،  على سبيل 

 
ً
نظرا ذلك،  ومع   ، حاّدٍ ضغط  وتحت  قة  ضّيِ أوقات  خالل  متميزة  مقاالت 

قة في املا�ضي، فإنه  ّيِ
لنجاح الصحفي في الوفاء بمهامه خالل املواعيد الضَّ

يعرف أن بإمكانه االستمرار في الوفاء بها في املستقبل. 

بل  ذكاًء،  أكثر  أو  أسرع  أصبحوا  قد  بأنهم  ذلك  يتعلق  ال  األمر،  حقيقة  في 

يتعلق بأنهم يؤمنون بقدرتهم على كتابة مقال خالل أي إطار زمني ُيتاح لهم. 

 أن ينطبق مستوى االعتقاد نفسه على مجموعٍة مختلفٍة من 
ً
وُيمكن أيضا

السياقات، سواء أكانت شخصية أم مهنية.

السابقة”،  “التجارب   
ً
كثيرا تشابه  السابقة”  “األحداث  أن  تجد  قد  ولعلك 

الحدث  بين  التمييز  يجب  أنه  إال  املضمون  في  التقارب  رغم  أنه  والحقيقة 

 أو 
ً
 ويخلف من ورائه عادة ما أو تحفظا

ً
 وعابرا

ً
الذي غالبا ما يكون قصيرا

 باالبتعاد عنها. 
ً
 دائما

ً
 كلسع النار يخلف وراءه احتياطا

ً
احتياطا

 ما يطول زمانه وتتعقد تجربته مثل تجربة عمل 
ً
أما التجربة فهي أمٌر غالبا

أو زواج أو شراكة أو قرار سيا�ضي وهو ما يستغرق سنواٍت لحدوثه وسنواٍت 

لتكوين فكرة وعقيدة ونظريات حوله.

وعلى الرغم من ذلك، تكون بعض التجارب هي أساس العديد من معتقداتنا 

 ،)
ً
وعملّيا  

ً
وجسدّيا  

ً
وعاطفّيا  

ً
)عقلّيا  

ً
ُدما

ُ
ق نم�ضي  ولكي  تنا،  لقوَّ قّوِضة 

ُ
امل

نحتاج في بعض األحيان إلى نبذ الكثير من معتقداتنا.

 املستقبِل
ُ

5- استشراف

أن   
ً
أيضا ُيمِكننا  سابقة،  تجارب  على  معتقداتنا  تأسيس  طريقة  غرار  على 

، ونعيش تجارب 
ً
 جديدة

ً
ق أهدافا حّقِ

ُ
ل أنفسنا ن نستشرف املستقبل ونتخيَّ

معتقداتنا  في  باستمراٍر  للتحكم  الة  الفعَّ الطرق  إحدى  هي  وهذه   ،
ً
جديدة

وتنقيحها. 

ل أننا نعيش في الوقت الحاضر   إنتاج معتقداٍت عن طريق تخيُّ
ً
فُيمكن مثال

عمل  آلية  مع  ذلك  عمل  آلية  تتماثل  املثالية،  املستقبلية  التجارب  إحدى 

لناه  تأثير التجارب السابقة علينا، من خالل إقناعنا بأن مستقبلنا الذي تخيَّ

مستقبٌل محتمٌل، وأنه وسيلة لتجربة النتائج قبل الوصول إلى املستقبل. 
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 ،
ً
 وإنتاجية

ً
ومن خالل تعديل نظرتنا للعالم والدخول في حالٍة أكثر إيجابية

ل – بدورها - سلوكنا، وبصفٍة  عّدِ
ُ
يكون من املمكن تعديل معتقداتنا التي ت

 همـا جميـع مـا يحتـاج إليـه الشخص لتحقيق 
ُ
 والعزيمـة

ُ
 القوية

ُ
عامٍة، اإلرادة

هدٍف محدٍد.

 للتحقيق أو غير قابل 
ً
املعتقد له أثٌر كبيٌر على ما قد نراه قابال

للتحقيق.

إدارة املعتقدات
املعتقدات.  إدارة  باْسِم  تعزيزها  أو  املعتقدات  في  التحكم  إلى أسلوب  ُيشاُر 

م املعتقدات على نحٍو عشوائي  دعَّ
ُ
وفي معظم الحاالت، في حياتنا اليومية، ت

باكتسابنا ملعلوماٍت من البيئات املحيطة بنا. 

العملية  هذه  إدارة  ُيمكننا  بأنه  االعتراف  املهم  من  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

لدينا  ل  تأّصِ
ُ
امل املعتقدات  فنظام  بفعاليٍة؛  حياتنا  إدارة  وكذلك   ،

ً
رة

َ
ُمباش

 . ، وقد يتغير إذا شعرنا أنه غير مفيٍد أو ضاٍرّ
ً
ليس ثابتا

معتقداتنا  تكمن  حيث  هرمي؛  شكٍل  في  معتقداتنا  تنتظم  عامٍة،  وبصفٍة 

 - مثل املعتقدات املتعلقة بالعاطفة والهوية الشخصية - في قلب 
ً
األكثر قيمة

هذا التسلسل الهرمي. 

 قد نكون اكتسبناها دون وعي طوال فترة 
ٌ
ومع ذلك، هناك معتقداٌت إضافية

حياتنا، ومن شأنها أن تؤثر في نجاحنا بوجٍه عام. لذا، من املهم أن نركز على 

ف�ِضي إلى تحقيق أهدافنا الشخصية.
ُ
هذه املعتقدات، ونضمن أنها ت

نموذج  في  رة،  تصوَّ
ُ
امل الذاتية  الكفاءة  دور  ندرك  أن  للغاية،  املهم  ن 

َ
مل وإنه 

فالكفاءة  عليه؛  مترتبة  نتائج  له  تكون  سلوٍك  في  ينخرط  الذي  الشخص 

إنتاج  على  قدراتهم  حيال  األشخاص  معتقدات  هي  رة  تصوَّ
ُ
امل الذاتية 

نة لها تأثير في األحداث التي تؤثر في حياتهم. مستويات أداء معيَّ
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د معتقدات الكفاءة الذاتية مشاعر األشخاص، وتفكيرهم، وأسلوب  حّدِ
ُ
وت

مختلفٍة  آثاٍر  عن  املعتقدات  هذه  وتسفُر  وتصرفهم،  ألنفسهم،  تحفيزهم 

والوجدانية،  والتحفيزية،  اإلدراكية،  هي:  رئيسية،  عمليات  أربع  خالل  من 

واالختيارية.

 10,000 براتب   
ً
وظيفة تختار:  التاليين  االختيارين  أيَّ   :

ً
مثال سألُتك  فإذا 

 براتب 100,000 دوالر؟ 
ً
دوالر، أم وظيفة

فستكون اإلجابة واضحة، إنَّ فكرة كسب 100,000 دوالر سوف تكون أكثر 

َحّدٍ  إلى  زك  سُتحّفِ النتيجة  حيال  التوقعات  فإن   ، ثمَّ ومن   ..
ً
وإثارة  

ً
تشجيعا

بِلي بالًء 
ُ
ت الوظيفة، وأن  في الحصول على  املتمثل  كبيٍر على تحقيق هدفك 

ز الحتمالية النجاح أو النمو املستقبلي   فيها، جميعنا في الواقع يتحفَّ
ً
حسنا

 بالحفاظ على مستوى إمكانياتنا ودخلنا الحالي.
ً
مقارنة

وتؤثر املعتقدات بشأن الكفاءة الشخصية في اختياراتنا الحياتية، ومستوى 

رنا بالتوتر 
ُّ
التحفيز لدينا، ومستوى أدائنا، ومرونتنا في مواجهة الشدائد، وتأث

رنا منهما.  واالكتئاب، وتضرُّ

بالكفاءة؛ للحفاظ على مستوى   
ً
 قوّيا

ً
لذلك، يجب علينا أن نمتلك شعورا

ذْيَن نحتاج إليهما لتحقيق النجاح.
ّ
املثابرة والجهد لدينا، الل

 التفكيِر القابلة للنمِو بالتطوِر على املدى املتوسِط 
ُ
تلتزُم طريقة

أو  االضطراب  أوقات  في  تتطور  أنها   
ً
أيضا ثبت  بل  والبعيِد، 

التوتر.
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تغيير معتقداتك وطريقة 
تفكيرك

إلى  نحتاج  التفكير،  وطرق  املعتقدات  حول  وخرافات  حقائق  أربع  هناك 

 من بين الخطوات األولى للشروع في رحلتك 
ٌ
فهمها؛ حيث إن معرفتها واحدة

نحو تغيير طريقة تفكيرك:

كان  إذا  خاصة   ،
ً
طويلة تكون  قد  املعتقداِت  تغيير   

ُ
عملية األولى:  الخرافة 

ى هذا املعتقد أو ذاك لفترٍة من الوقت.  الشخص قد تبنَّ

في  األعصاب  وعلم  النفس  علم  مجاال  كان  أن  منذ  الخرافة  هذه  انتشرْت 

ه اإلنسان  شّبِ
ُ
َمْهِدهما، وهي ترتكز على فكرة أن عقولنا ثابتة وساكنة؛ حيث ت

ناٍت ماديٍة. إلى َحّدٍ ما باآللة التي تتألف بالكامل من ُمكّوِ

ببساطٍة  يمكن  باستمراٍر،   
ً
عصبية اتصاالٍت  العقل  إلجراء   

ً
نظرا الحقيقة: 

شديدٍة تغيير معتقداتنا، ويمكننا مقارنة ذلك بعملية تغيير ُمستَند في أحد 

، فلن يستغرق األمر 
ً
ستَند قديما

ُ
برامج معالجة النصوص؛ فمهما كان هذا امل

سوى بضع لحظاٍت إلجراء التغييرات. 

ُيخّزِن  العقل  أن  نجد  الكمبيوتر،  بجهاز  التشبيه  هذا  في  االستمرار  ومع 

، فإن إدخال تغييراٍت  أنماط معرفة وطاقة، ويعيد تهيئتها باستمراٍر.. ومن ثمَّ

وُيخّزِنه  العقل  له  ُيسّجِ ما  لتغيير  األمر  يتطلبه  ما  كل  هو  التهيئة  هذه  على 

ويعرضه للتنشيط أو للتطبيق.
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 - تغيير أنماط االعتقاد. 
ً
 - وربما يكون صادما

ً
الخرافة الثانية: من املؤلم جّدا

نشأت هذه الفكرة من أعمال الطبيب النمساوي سيجموند فرويد، الذي 

النمو والتعافي.  ل عملية  سّهِ
ُ
ت أن  املؤملة من شأنها  كريات  ِ

ّ
الذ أن  كان يعتقد 

وتكمن الفكرة هنا في أننا قد نتعلم كيفية اتخاذ قراراٍت أكثر ذكاًء إذا تكرر 

املوقف نفسه. 

، باعتبار أن الوعي باأللم 
ٌ
 مهمة

ٌ
وفي حين أن هذه النظرية قد تكون لها قيمة

قد ظهر للمساعدة في عملية التعافي؛ فالوعي بمفرده لن يُحول دون استمرار 

دورات التفكير الالواعي. 

إنَّ بناء مجموعة املعتقدات التي تتوفر لدينا حيال وجودنا يستغرُق الُعْمر 

 
ً
ُعْمرا بالتأكيد  يتطلب  الخفية  ِذكرياتنا  جميع  إلى  الوصول  أن  كما  بأسره، 

آخر.

وتكوينات   
ً
أنماطا املعتقدات  نظام  ُيمثل  مستوى،  أبسط  على  الحقيقة: 

، يمكننا تغيير معتقداتنا بفعاليٍة  محددة للطاقة واملعرفة الداخلية.. ومن ثمَّ

كبيرة عن طريق استخدام نظام طاقة الجسد وقوته.

الخرافة الثالثة: إنَّ الفكرة التي تق�ضي بوجوب إخراج املعتقد الذي تريد 

ج لها فرويد، ومع   للفكرة التي روَّ
ً
تغييره إلى حيز العقل الواعي، مشابهة تماما

ْدر من الطاقة أكبر بكثيٍر 
َ
ذلك، من الشائع اآلن أن العقل الالواعي لديه ق

من العقل الواعي. 
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ً
جميعا ا  نَّ

ُ
لك الحقيقة،  في   

ً
قوّيا الواعي  العقل  كان  لو  املثال،  سبيل  على 

ا  نَّ
ُ

ناجحين في تحقيق قراراتنا التي اتخذناها عشية بداية العام الجديد، ولك

ى!   َرِشيقين وأغنياء كما نتمنَّ
ً
 أيضا

ً
جميعا

ر في القضايا عن طريق تحليل تعاقبها أو  ، في حين أنه من املمكن التبصُّ
ً
إذا

 من الطفولة أو من عالقاٍت مضطربٍة محددٍة أخرى، فإنه من 
ً
تسلسلها بدءا

غير املحتمل أن تحدد هذه العملية املعتقدات األساسية التي قد أفَضت إلى 

 أن 
ً
دورٍة من السلوكيات التقييدية، كما ُيمكن لتحليل العقل الواعي أيضا

ل عملية التعافي، ولكن قد ال يثبت أن له أي آثار طويلة املدى.  ُيسّهِ

يشبه  قد  األمر  أن  نجد  الكمبيوتر،  بجهاز  للتشبيه  أخرى   
ً
مرة رجعنا  وإذا 

كيفية  في  لجهاز كمبيوتر، عن طريق معرفتنا  محاولة إصالح قرص صلب 

الناحية  فمن  النصوص،  بمعالجة  قة 
ّ
املتعل البرامج  ألحد  استخدامنا 

.
ً
ز حينها على الجانب الخطأ من النظام األكبر حجما ِ

ّ
رك

ُ
العملية، ست

من  وكفاءٍة،  بفعاليٍة  الالواعي  العقل  في  معتقداتك  ر  غّيِ
ُ
ت لكي  الحقيقة: 

ف  ِ
ّ
وظ

ُ
 بـ »نظام عمل« العقل - والجسم، وأن ت

ً
الضروري أن تكتسب معرفة

 من األساليب النفسية الِديَناِميِكّية لتسهيل عملية تحويل املعتقدات 
ً
عددا

لة.  تأّصِ
ُ
امل

نجاح  تحديد  في   
ً
أيضا مفيدة  تكون  أن  باِشرة 

ُ
امل الفعل  ردود  آللية  وُيمكن 

باستخدام األساليب   -  
ً
، سيكون ممكنا ثمَّ العملية من عدم نجاحها.. ومن 

املناسبة - تغيير مخزون طاقاتنا ومعلوماتنا الداخلية بفعاليٍة، دون الحاجة 

 من خالل التفكير الواعي. 
ً
رة

َ
فِجعة ُمباش

ُ
كريات املؤملة أو امل ِ

ّ
إلى املرور بالذ

تولد  التي  العليا  العقائد  بها  تعمل  التي  الطريقة  وبنفس  إنه  آخر  وبقول 

املعتقدات املسببة لتصرفات اإلنسان اليومية فإن إعادة التدريب والتصرف 

 على املعتقدات العليا ويغيرها مع املثابرة 
ً
وفق النهج الجديد سيؤثر صعودا

دون الحاجة للجوء آلليات اجترار الذكريات املؤملة.

رات التي تحدث في العقل ُينِتجها املخ! الخرافة الرابعة: جميع التغيُّ

الحقيقة: الجسم هو نقطة الدخول إلى العقل، كما أن سيكولوجية الطاقة 

ح لنا أن الجسم يعالج جميع املعتقدات الكامنة لدينا ويترجمها.  توّضِ

 عن أنَّ “األنا” لديها درجة 
ً
لذا، أينما ذهب العقل، تبعه الجسم. هذا فضال

بها.  ل تجنُّ فّضِ
ُ
عالية من املهارة في إخفاء الحقيقة، ومنعنا من رؤية أشياء قد ن

ولكْن في الواقع، الجسم بشكٍل عاٍم هو َمْصَدُر الحقيقِة، وهو أسرع طريق 

يمكننا من خالله الوصول إلى عقولنا الالواعية.
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الفصل السابع7

 لنا
ُ
دة قّيِ

ُ
األقفاُص امل
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“الطيوُر التي ولدت داخل أقفاٍص تعتقُد أن 

 هو مجرد مرٍض.”
َ

الطيران

___
إليخاندرو جودوروسكي 

كاتب مسرحي وسينمائي فرن�ضي - تشيلي
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 لنا
ُ
األقفاُص املقيدة

 أنه من السهِل للغاية تغيير طريقة تفكير 
َ
، لكنَّ الحقيقة

ً
قد يبدو األمر صعبا

شخص ما. 

د   عن طريقة تفكيره، وال تتقيَّ
ً
 كاملة

ً
 مسؤولية

ً
في الواقع، يكون الفرد مسؤوال

 بعدم القدرة على التغيير أو التطوير.. ولذلك، فإن القيود 
ُ
هذه املسؤولية

، وتمنعنا من تحقيق قدراتنا 
ً
ذاتّيا ر وجودها هي قيود مفروضة  التي نتصوَّ

الحقيقية، وتضعنا هذه القيود في »قفص« من ُصْنع أيدينا.

ْضبان أو أسالك أو 
ُ
ن من ق ُيمكن تعريف القفص بأنه هيكٌل تقييدٌي يتكوَّ

بيئتها  عن   
ً
ُمنعِزلة وإبقائها  الطيور،  أو  الحيوانات  ْسر 

َ
أل م  وُمصمَّ شبكات، 

التي  القيود  لتجسيد   
ً
أيضا القفص  هذا  استخدام  ُيمِكن  كما  الطبيعية، 

يتعلق   فيما 
ً
نفرضها على معتقداتنا وعواطفنا وطريقة تفكيرنا، وخصوصا

ر أو النمو.  بقدرتنا على التغيُّ

أن  د، من الضروري  قّيِ
ُ
امل القفص   من هذا 

ً
أكثر عمقا بمفهوٍم  ولكي نحظى 

إلقاء نظرٍة على  العريضة لبعض األسس، وذلك من خالل  نضع الخطوط 

النقطة؛ وهي قصة  توضيح هذه   
َ

استهدف بحٍث  قتَبسة من 
ُ
امل األمثلة  أحد 

القرود الخمسة.

قصة القرود الخمسة
في  ووضعوا  واحٍد،  قفٍص  في  قرود  خمسة  وضعوا  الباحثين  من  مجموعة 

 
ً
ممكنا يكن  ولم  املوز،  بعض  وضعوا  م 

َّ
ل السُّ وأعلى   ،

ً
ما

َّ
ل سُّ القفص  وسط 

م. 
َّ
ل للقرود الوصول إلى املوز إال بصعود السُّ

إلى  ليصل  م 
َّ
ل السُّ درجات  صعود  القرود  أحد  فيها  يحاول  كان  مرٍة  كل  وفي 

األمر،  تكرار  ومع  باردة،  بمياه  األخرى  القرود  ون  َيُرشُّ الباحثون  كان  املوز، 

أصبح كل قرد يصعد ألخذ املوز يقوم األربعة الباقون بضربه وشده ومنعه 

من  قرد  أي  يقم  لم  بسيطة  فترة  وبعد  البارد،  املاء  خشية  الصعود،  من 

 من الضرب واملاء البارد.
ً
الخمسة بمحاولة الصعود، رغم جوعهم، خوفا

بأحد   
ً
جديدا  

ً
قردا واستبدلوا  املياه،  خرطوم  الباحثون  أبعد  ذلك،  وبعد 

القرود. 

صعود  محاولة  هو  املوز،  رأى  أن  بعد  الجديد  القرد  به  قام  ما  أول  وكان 

م، ولكن رد فعل القرود األربعة القدماء كان أنهم قاموا بجذبه وضربه 
َّ
ل السُّ

ومنعه من الصعود.

حتى  باستمراٍر  للضرب  يتعرض  كان  ولكن  الجديد  القرد  محاوالت  تكررت 

توقف عن املحاولة هو اآلخر دون أن يفهم ملاذا؟!



147 146

وبعد ذلك قام الباحثون بتبديل قرد ثاٍن من القدماء بآخر جديد، ولم يكن 

القرد الجديد إال أن يفعل األمر نفسه، إذ حاول الصعود إال أنه وجد املصير 

نفسه.

منع  في  شاركهم  السابق  الجديد  القرد  أن  هو  دهشة،  األكثر  األمر  ولكن 

هذا األخير وفي ضربه، دون أن يعرف ملاذا يضربه أو يفهم سبب منعهما من 

الصعود.

بآخر   
ً
قديما  

ً
قردا مرة  كل  الباحثون  استبدل  أسابيع،  بضعة  مدار  وعلى 

م، وفي 
َّ
ل جديد، ويحصل األمر نفسه مع أيَّ قرد يحاول صعود درجات السُّ

م للوصول 
َّ
ل نهاية التجربة، لم يحاول أيُّ قرد من القرود صعود درجات السُّ

إلى املوز على الرغم من أنه تم استبدال جميع القرود القديمة، وأنها بالفعل 

لم تتعرض لرش املاء. 

من  املستجد  القرد  ملنع  دعتهم  والتي  السلوكية  العادة  اكتسبت  ولكنها 

 ضمن 
ً
جلب هذا املوز، فقد ترسخت تلك الفكرة لديهم وأصبحت مستقرة

توجهاتهم الفكرية ومتمثلة في سلوكهم!

ما رأيك؟

منها  العديد  يكون   – معتقداٍت  من  ن  تتكوَّ تفكيرنا  طريقة  أن  الواضح  من 

 لطريقة تفكيرنا 
ً
ده، إذا قّيِ

ُ
مِلي علينا كل فعل نفعله، وت

ُ
معتقدات الواعية - ت

تواصلنا،  عملية  إلى  باإلضافة  لدينا،  القرار  ُصْنع  عملية  في  أسا�ضٌي  دوٌر 

منا. 
ُّ
وعملية تعل
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سِفر بدورها عن ردود 
ُ
م بوضوٍح في أفكارنا، فإنها ت

َّ
وألن طريقة تفكيرنا تتحك

د هذه العواطف حالتنا عند  حّدِ
ُ
عَرف باسم العواطف، وبعد ذلك، ت

ُ
أفعاٍل ت

ِلعة 
َّ
ط

ُ
دة أو غير امل قّيِ

ُ
القيام بأفعاٍل.. وعلى هذا النحو، فإن طريقة التفكير امل

ِلعة، من شأنها أن تُعوق أي 
َّ
دة أو غير ُمط سوف تؤدي إلى القيام بأفعاٍل ُمقّيِ

نتيجٍة جيدٍة تترتب على ذلك. 

عمليات  من  ص 
ُّ
التخل الضروري  من  لنا،  دة  قّيِ

ُ
امل األقفاص  على  وللتغلب 

ر عقولنا من املعتقدات أو  دة، وهذا من شأنه أن ُيحّرِ قّيِ
ُ
طريقة التفكير امل

بِقينا داخل القفص. 
ُ
دة، التي تمنعنا من تحقيق أهدافنا وت قّيِ

ُ
كريات امل ِ

ّ
الذ

ل  ُيسّهِ مما  جديدة،  وآفاق  تجارب  ي  لتلّقِ  
ً
ة ُمستِعدَّ عقولنا  تكون  وحينها 

 على 
ً
، تكون عقولنا أكثر قدرة ثمَّ نقيٍة.. ومن  نقّيٍ وأفعاٍل  إلى فكر  التوصل 

تحقيق مستوى النجاح الذي نريده. 

: العوامل 
ُ
دة قّيِ

ُ
 امل

ُ
عتقدات

ُ
امل

بة الخمسة سّبِ
ُ
امل

 هي املعتقداُت التي تعتقد أنها صحيحة حيال شخصيتك، 
ُ
دة قّيِ

ُ
عتقداُت امل

ُ
امل

وحية.  د تطوير قدراتك الجسدية والعاطفية، واملالية والفكرية والرُّ قّيِ
ُ
وهي ت

بِقيك داخل القفص! 
ُ
إنها ت

خالل  من  كتَسب 
ُ
ت بل  العقل،  في  لة  ُمتأّصِ ليست  دة  قّيِ

ُ
امل املعتقدات  هذه 

لدينا  املتوفرة  املعلومات  بها  نعالج  التي  الطريقة  ومَن  الحياتية،  تجاربنا 

وكيفية تطبيقها. 

ْي من دون معرفتنا أيَّ �ضيء 
َ
ن معظم املعتقدات من دون وعي، أ وهكذا تتكوَّ

ر بالضرورة املوافقة على هذه املعتقدات ألننا أردنا  قّرِ
ُ
عنها.. لذا، فإننا لم ن

ذلك.

دة: قّيِ
ُ
في الواقع، هناك ثالث فئات للمعتقدات امل

معتقداتنا حول أنفسنا، وهي نظرتك ورأيك حيال نفسك؛ حيث  1

يؤثران في ثقتك ونشاطك، وفي تعبيرك عن ذاتك )أنا لن أنجح...   

ليس لديَّ وقت... أعتقد أنني ال أمتلك هذا املستوى من اإلبداع...   

 بما فيه الكفاية على اإلطالق...(.
ً
أنا لن أكون جيدا  

معتقداتنا عن األشخاص من حولنا )الناس غير ودودين بطبيعتهم...  2

... إنهم ليسوا مثلي...(.
ً
إنهم يعتقدون أنني لست كفئا  

معتقداتنا حول طريقة تنظيم العالم الذي نعيش فيه )لن تتمكن  3

من الحصول على وظيفٍة في الوقت الحالي إذا لم تكن لديك  

.)...
ً
عالقات... ُوِضع »النظام« ليجعل هذا صعبا  

ل  ِ
ّ
 - ما ُيشك

ً
إنَّ إدراكنا لشخصيتنا وطريقة نظرتنا لآلخرين وللعالم هي َحْرِفّيا

ق ذاتها.  حّقِ
ُ
حياتنا.. لذا، تصير معتقداتنا نبوءات ت
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ولهذا،  املصادر..  من  متنوعٍة  مجموعٍة  عن  دة  قّيِ
ُ
امل املعتقدات  تنشأ  وقد 

هذه  تكوين  في  تساهم  التي  الرئيسية  العوامل  على  الضوء  لِقي 
ُ
ن سوف 

 منها بالفعل فيما سبق، ولكننا سوف 
ً
دة، وقد تناولنا بعضا قّيِ

ُ
املعتقدات امل

 باختصاٍر.
ً
نتناولها مجددا

 في التجارب 
ُ
لة تأّصِ

ُ
 امل

ُ
دة قّيِ

ُ
 امل

ُ
1- املعتقدات

املاضيِة

أساس  على  معروفٍة  غير  بصورٍة  الدقيقة  غير  املعتقدات  تنشأ  ما   
ً
غالبا

السابقة.. وبناء على ذلك، فإن معظم معتقداتنا تكون تعميمات  التجارب 

 لتفسيرنا للتجارب املؤملة واملمتعة؛ فنحن نأتي بتصرف 
ً
بشأن ماضينا، وفقا

معين ثم يحدث �ضيء ما، فنستخلص منه النتائج. 

دة   خاطئة وُمقّيِ
ً
 ما تكون هذه املعتقدات مفيدة، إال أنها قد تكون أيضا

ً
وغالبا

.
ً
معا

 للذاِت تتعلق بطريقِة 
ُ
دة قّيِ

ُ
 امل

ُ
عتقدات

ُ
2- امل

منا
ُّ
تعل

إلى  إسنادها  بإمكاننا  يكون  فلن  العالم،  بشأن  تصوراٍت  نكتسُب  عندما 

ألّن  ذلك  منا؛ 
ُّ
تعل طريقة  معتقداتنا  د  قّيِ

ُ
ت حيث  األوقات،  جميع  في  تجارب 

 
ً
ْيِن؛ فهو يوضح لنا الصواَب من الخطأ من جهٍة، فضال َم سالٌح ذو َحدَّ

ُّ
التعل

عن الجيد والسيئ، كما أنه يساعدنا على البقاء والنمو من جهة ثانية. 

 تجربة 
ً
 بالتفصيل، فإنك قد ال تحاول أبدا

ً
مت أمورا

َّ
 ألنك قد تعل

ً
ولكن نظرا

ع على نفسك تجارب ومعارف ممتعة ومفيدة. ضّيِ
ُ
بعض األمور، ومن ثمَّ ت

 على آراِء 
ُ
 القائمة

ُ
دة قّيِ

ُ
 امل

ُ
3- املعتقدات

اآلخرين

َدَع آراء اآلخرين تؤثر 
َ
إذا لم تكن تشعر باألمان إلى َحّدٍ ما، فمن السهل أن ت

في معتقداتك.. على سبيل املثال، إذا سنحت لك فرصة الشروع في نشاط 

قه،   في مدى النجاح الذي سُيحّقِ
ً
تجاري جديد معين، ولكنك لم تكن واثقا

فمن املحتمل أن تسمح آلراء اآلخرين أن تحدد قرارك بشأن االستمرار فيه، 

ي عن الخطة. ِ
ّ

أو التخل

س  ؤّسِ
ُ
ت أن  املستحيل  من  بأنه  دون  قّيِ

ُ
امل األشخاص  هؤالء  ُيخِبرك  قد   ،

ً
إذا

اآلخرين  بإخفاقات  يستشهدون  أو  يستعينون  وقد   ،
ً
ناجحا  

ً
تجارّيا  

ً
نشاطا

ي عما قد يكون فرصة  ِ
ّ

، فإنك قد تقرر التخل للتأكيد على كالمهم.. ومن ثمَّ

 برأي املعارضين.
َ

 األخذ
ً
لك، في القيام بنشاٍط تجاري ناجٍح، مفضال

من  لذا  فعله؛  تستطيع  عما  فكرٍة  أدنى  لديهم  ليس  األشخاص  معظم  إنَّ 

األفضل تجاُهل نصيحتهم السلبية. 

النجاح؛   تحقيق 
ً
ى لك معظم هؤالء األشخاص حّقا يتمنَّ وبصفٍة عامٍة، ال 

السعي وراء تحقيق  تعتمد على نفسك فقط عند  أو  تركز  أن  لذلك يجب 

أهدافك. 
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ات، 
ّ

بالذ الثقِة  على  تقوُم  تفكير  طريقة  تمتلك  أن   
ً
أيضا الضروري  ومن 

، والتحديات  باإلضافة إلى الشغف الدؤوب، بصرف النظر عن العمل الشاّقِ

التي قد تواجهها في سبيل نجاحك. 

 للتغلب على 
ً
ي معتقدات أكثر إيجابية وعلى هذا املنوال، إذا أخفقت في تبّنِ

دة والسلبية  قّيِ
ُ
املعتقدات السلبية، فإنك عندئٍذ تسمح ملعتقدات اآلخرين امل

بإرشادك وتوجيهك.

ت
دا

تق
مع

 لل
دة

قي
امل

ل 
ام

عو
ال
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دٍة  4- انعداُم الوعي يؤدي إلى معتقداٍت ُمقّيِ
خاطئٍة

إلى معرفة  تفتقُر  أو كنت  الكثير حيال موضوع محدد،  تعرف  ْن 
ُ

تك لم  إذا 
س معتقدات  أجزاء جوهرية محددة من الحقائق؛ فإنك على األرجح سُتؤّسِ

دة لك بشأن هذا األمر.  ُمقّيِ

ْدر ممكن من املعلومات الصحيحة املحددة 
َ
لذا، من الضروري معرفة أكبر ق

 .
ً
 وشموال

ً
بشأن املوضوع؛ لكي تكتسب معتقدات أكثر دقة

وفي معظم الحاالت، يؤدي بنا التخمين أو وضع افتراضاٍت إلى ارتكاب أخطاٍء 

في سياق اتخاذ قراراتنا، وهذا يؤدي بدوره إلى جعلنا نضع تقديرات ضعيفة 

لالحتماالت بسبب هذا النقص في املعلومات. 

ل على التخمين، فال يمكننا  لذلك، إذا كانت معتقداتنا ُمرتِكزة في املقام األوَّ

افتراض أن تكون جميع معتقداتنا صحيحة في الحقيقة.

 جذوَر املعتقداِت 
ُ
 السلبية

ُ
5- تمثُل العبارات

دِة قّيِ
ُ
امل

؛ 
ٌ
حقيقية أنها  على  صحتها-  مدى  عن  النظر  ّضِ 

َ
-بغ عبارٍة  أي  إدراك  ُيمكن 

 بصورٍة 
َ
ألنها ببساطٍة تكررت في العديد من األحيان، فالعقل ُيعاِلُج العبارة

متكررٍة، ويبدأ في قبولها باعتبارها إحدى الحقائق بعد تركيز الضوء عليها 
لٍة.  ملدٍة زمنيٍة ُمطوَّ

ْصِدرها ألنفسنا، أو ربما تكون 
ُ
وقد تكون هذه العبارة إحدى العبارات التي ن

، فإن ثقتنا بأنفسنا تتضاءل، ونكتسب  ْصَدرها شخص آخر.. ومن ثمَّ
َ
عبارة أ

 بسبب تكرار العبارات السلبية.
ً
دة  منها معتقداٍت ُمقّيِ

ً
بدال

وهذا ما نود تنبيه اآلباء عليه بأن ينتقوا من عباراتهم وكلماتهم ما يعزز ثقة 

تتكرر  االبنة  أو  لالبن  غضب  بلحظة  تخرج  كلمة  فلُرب  بأنفسهم  أبنائهم 

بمخيلتهم طوال عمرهم وتعيقهم عن تحقيق أحالمهم وال يدري األب واألم 

كم سببوا ألبنائهم من شقاء وحزن.

دة ل معتقدات ُمقّيِ ِ
ّ
شك

ُ
6- األعذار ت

دة  ل معتقدات ُمقّيِ ِ
ّ
شك

ُ
، ون

ً
 خاطئا

ً
، فإننا نستخدم منطقا

ً
م أعذارا قّدِ

ُ
عندما ن

ْوِقع 
َ

ق
ُ
ن لتبرير أفعالنا، مما يسفر عن تبرئتنا.. ومع ذلك، فإننا ال نتعلم، بل 

دين ما نفكر فيه ونفعله في املستقبل. أنفسنا في إحدى الزوايا؛ ُمقّيِ

اإلنسان  فرصة  يقيد  الذات  وتبرئة  الخارجي  العالم  التهام  االستسالم  إن 

للتطور والتعلم والتكيف مع املتغيرات، وهو ما يجب االنتباه له باستمرار.

باملشاكل،  تعترف  ال   
ُ
دة قّيِ

ُ
امل  

ُ
املعتقدات  -7

 لحماية األنا
ً
وتعمل جاهدة

 في صورة 
ً
دة نِتج في الحقيقة - دون وعي - معتقداٍت مقّيِ

ُ
في بعض الحاالت، قد ن

آلية دفاعية.. على سبيل املثال، إذا كان نشاطك التجاري على اإلنترنت غير 
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قِنع نفسك بأن اإلخفاق يرجع إلى »الحظ السيئ«. 
ُ
ناجح، فإنك قد ت

وفي الوقت الذي قد يحمي هذا املعتقد “األنا” لديك وكرامتك، فإنه يمنعك 

 في املستقبل. 
ً
من االعتراف باالنتكاسة، ومن تحديد كيف تصير أكثر نجاحا

معتقداٍت  الدفاعية  للذات  دة  املقّيِ املعتقداُت  نِتج 
ُ
وت ذلك،  إلى   

ً
إضافة

 أخرى، مثل: »هذا ليس خطأي«، أو »أنا غير محظوظ«، أو »الركود 
ً
دة مقّيِ

االقتصادي هو السبب«، أو »ال ُيمكنني؛ ألنه ليس لديَّ وقت لذلك«.

على  دة  قّيِ
ُ
امل املعتقدات  معظم  ترتكُز   -8

خوٍف غير منطقي وخاطئ

دة قائمة على الخوف؛ ألن الخوف َردُّ فعل  قّيِ
ُ
يمكن أن تكون املعتقدات امل

نواجهها  التي  املخاوف  ومعظم  ْيِن؛ 
َ

وشيك خطٍر  أو  تهديٍد  عن  ناتٍج  عاطفي 

لية.  اليوم تخيُّ

 ال نعترض على العديد من معتقداتنا املترسخة بدرجٍة كبيرٍة؛ ألننا 
ً
إننا غالبا

 بهذه 
ُ
، سوف يكون هناك عنصٌر اجتماعٌي قوٌي يرتبط ي.. ومن ثمَّ ِ

ّ
نخ�ضى التأذ

أو رفض اآلخرين، وجميعها  أو السخرية  النقد  القرارات، مثل الخوف من 

 ملنعنا من النجاح بالقوة.
ً
 كافيا

ً
ل عنصرا ِ

ّ
شك

ُ
ت

دة من خالل الكثير من الطرق املختلفة؛ فإذا  قّيِ
ُ
كتَسب املعتقدات امل

ُ
ت قد 

دة للكبار.  ِسبت في فترة الطفولة، فإنها تنمو لتكون نظام معتقدات مقّيِ
ُ
اكت

وال تبدأ الطفرات التي تحدث في حياتنا إال بتغييٍر في املعتقدات؛ فاللحظة 

التي  والتجارب  معتقداتنا،  حول  التساؤل  في   
ً
حّقا البدء  فيها  يمكننا  التي 

لِحقها بها، ال نشعر بعدها بأي �ضيء مؤكد حيالها. 
ُ
ن

االتجاه  في  تدعمنا  جديدٍة  معتقداٍت  إلدخال  ذلك  بعد  الباب  يفتح  وهذا 

ة. قّوِضة للقوَّ
ُ
 من املعتقدات القديمة امل

ً
الجديد، الذي نود أن نسلكه بدال

القضاُء على املعتقداِت 
دِة للذاِت املقّيِ

الشخصية  مواقفنا  تحدد  أنها  من  املعتقدات  أهمية  تأتي   ،
ً
آنفا ذكرنا  كما 

فمن  دة،  املقّيِ املعتقدات  هذه  على  ْقِض 
َ
ن لم  إذا   ، ثمَّ ومن  وسلوكياتنا.. 

ْقَبع في »قفص« َيصُعب الهرب 
َ
ق في دورة تفكير سلبية، أو ن

َ
ْعل

َ
املحتمل أن ن

منه. 

 أن أنماط التفكير السلبية 
ً
 تاّما

ً
وفي هذه الحالة يجب علينا أن ندرك إدراكا

من  بنا  باملحيطين  عالقاتنا  في  تضُر  ال  السلبية  املعتقدات  أو  وسلوكياته، 

السلبية  األفكار  إن معظم هذه  بل  أسرة وزمالء فحسب،  وأفراد  أصدقاء 

ه سمعتنا واحترام الذات لدينا.  يستنفدنا من الداخل، وُيشّوِ

؛ ألّن القضاء على املعتقدات 
ً
لذا، من األهمية بمكان القضاء عليها قضاًء تاّما

من  لدينا  ما  ّلِ 
ُ
بك بالكامل  أهدافنا  لتحقيق   

ً
استعدادا أكثر  يجعلنا  دة  املقّيِ
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طاقٍة وتحفيٍز، ومن ثمَّ نحظى بفرصٍة كبرى لتحقيق النجاح. 

هذه  على  للقضاء  الرئيسية  الطرق  من   
ً
عددا التالي  الجزء  ح  وسيوّضِ

دة للذات. املعتقدات املقّيِ

خالل  من  قدرية  نعتبرها  التي  واملسلمات  العادة  أسر  من  عقولنا  فلنحرر 

األفكار  وتحدي  والتحليل  والنقد  والتعلم  املعارف  من  الجديد  اكتساب 

تجارب  تعلم  على  وقدرتنا  أنفسنا  في  الثقة  من   
ً
مزيدا ولنكتسب  الضارة، 

جديدة واكتساب خبرات وقيم جديدة أفضل وأكثر إيجابية فهذا االستثمار 

مضمون بال خسائر.

تتشكل املعتقدات غير الصحيحة عندما ال نفهم الصورة الكلية
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ْدٍر أكبر من املعلوماِت
َ
1- احصْل على ق

دة، وهذا هو السبب   ما يسبب نقص املعرفة في إيجاد املعتقدات املقّيِ
ً
غالبا

ة السفر أو خرائط 
َّ
 من تلك الواردة في أدل

ً
وراء معلوماتنا التي نستمّدها غالبا

وذلك  وواقعية،  حقيقية  معلومات  باعتبارها  البحث،  محركات  أو  جوجل 

عندما ال يمكننا الوصول إلى أي بياناٍت أخرى. 

بكثافٍة  جوجل  البحث  ُمحّرِك  الحالي  الوقت  في  الناس  يستخدم  ما   
ً
وكثيرا

شديدٍة للبحث عن معلوماٍت؛ وهذا ما جعلهم َيْبُنون الكثير من معتقداتهم 

على املعلومات التي يحصلون عليها. 

ن،  ْدر أكبر من عمليات البحث، عن أي موضوع ُمعيَّ
َ
، فإن إجراء ق ومن ثمَّ

قبل البدء في تكوين معتقداتهم بشأن ذلك املوضوع، هو أمر ضروري لتفادي 

دة، التي قد َيثُبت ضررها لهم في املستقبل. ّخِ املعتقدات املقّيِ
َ
الوقوع في ف

اها َحدَّ
َ
 بأفكارك وت

ْ
2- اعترف

عند  بها  االعتراف  خالل  من  وذلك  دة،  املقّيِ املعتقدات  ب  تجنُّ  
ً
أيضا ُيمكن 

ها؛ فمن املهم  ِ
ّ
التركيز على تحديد سبب إحدى املشاكل، وما يمكننا فعله لَحل

 معرفة كل �ضيء. 
ً
 أبدا

ً
أن تدرَك أنه ليس ممكنا

دة  كما أن االعتراف بذلك من شأنه أن يمنعنا من اكتساب معتقدات مقّيِ

إذا رفضت  املثال،  التخمين.. على سبيل  أو  أو االفتراض  ّنِ 
َّ
الظ على أساس 

قد  فإنك  املشروعات،  إدارة  مجال  في   
ً
جيدا ليس  مستواك  بأن  االعتراف 

باع التفكير نفسه إللقاء اللوم على عدم الكفاءة، بشأن عدم  ِ
ّ
تستمرُّ في ات

نجاحك في ِفَرق املشروعات والزمالء اآلخرين.

 الطريِق بل 
َ
إن معرفة مواطن الثغرات املعرفية ونقاط الضعف ليست نهاية

هي بدايته التي سيمكن من عندها بدء التحدي مع النفس الكتساب املعرفة 

 أن ال مناص من علتها وعثرتها، وهذا كما سبق 
ً
واملهارة التي كنا نظن سابقا

وأخبرنا هو أفضل ما يستثمره اإلنسان في نفسه من خالل تطوير معارفها 

وتوسيع مداركها والتخلص من عقد الخوف والتردد التي تراودها. 

3- تجنب افتعال أسباب لتفسير الواقع من 
خالل املجهول

دة للذات هي  ى فيها املعتقدات املقّيِ
َّ

ربما تكون الوسيلة األساسية التي تتجل

خلق  طريق  عن  نملؤها  ما   
ً
كثيرا التي  التفسيرات،  في  كبيرٍة  فجواٍت  وجود 

أسباب، أو إلقاء اللوم على �ضيء ما يقع خارج نطاق سيطرتنا. 

معتقدات  لتصير  فتَعلة 
ُ
امل األسباب  هذه  ر  تتطوَّ الحاالت،  من  العديد  وفي 

دة لنا بشأن املوضوع الذي نواجهه.. على سبيل املثال، إذا لم تكن تعرف  مقّيِ

تفتعُل  قد  فإنك  باستمراٍر،  به  تقوُم  ملا  بك  املحيطين  رفض  وراء  السبب 

؛ لحماية كرامتك واألنا لديك.
ً
 تراها مقبولة

ً
أسبابا

بصفٍة عامٍة، ُيمِكُنَك تحقيق %90 من األهداف التي ترغب في تحقيقها إذا 

أفكار  على  ز  ِ
ّ

ُيرك عقلك  وجعلَت  دة،  املقّيِ السلبية  معتقداتك  عن  يَت 
ّ
تخل
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إيجابية، ثّم بدأَت في إنشاء الواقع الذي تريده. 

دة،   للتغلب على هذه املعتقدات املقّيِ
ً
 وشجاعة

ً
وهذا األمُر يتطلب منَك ُجْهدا

ي هذه املعتقدات.  ِ
ّ

غذ
ُ
ص من املشاعر التي ت

ُّ
باإلضافة إلى التخل

للتغلب   
ً
مؤقتا  

ً
مفعوال ويعطي   

ً
مريحا واملجهول  الغيبي  التفسير  يكون  قد 

 ولن يفيد األنسان وال من 
ً
أبدا الواقع  يغير  أو الحرج، ولكنه لن  على األلم 

حوله، البد لإلنسان الراغب بالنجاح بالتخلي عن إلقاء اللوم على املجهول 

والتعامل مع الواقع بواقعيته وأن يحدد كيف يمكنُه تطويَر ذاته وتحسين 

قدراته وتحدي املسلمات.

!
َ

الشخُص الوحيُد الذي يُعوق طريقك هو أنت
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الفصل الثامن8

 الوفرة
ُ
عقلية
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عقليـــة الوفــرة
يمكن  بها، وال  نعيُش  التي  الطريقة  اختيار  بالقدرة على  نتمتع   

ً
نحُن جميعا

ألحد سوانا أن يحدد الخيارات الرئيسية لحياتنا. 

 مما يدعوه بعضهم »نقطة االفتقار«، أو أن 
ً
ويمكن للمرء أن يعيش انطالقا

 من »وفرة هائلة«، ولطاملا كانت عقلية الندرة هي املهيمنة خالل 
ً
يحيا انطالقا

فترات التاريخ البشري، ورّبما لم تزل هذه العقلية هي املفهوم الذي يعتقد به 

غالبية البشر اليوم. 

 نعلم أهمية غاز األوكسجين الستمرارية حياة البشرية، 
ً
، نحن جميعا

ً
فمثال

إذ تشيُر التقديرات إلى أن كل إنسان يستهلك 500 لتر من األكسجين الصافي 

 أنك تجلس اآلن في 
ً
، ولنفترض مثال

ً
؛ وبخاصة إذا كان اإلنسان نشطا

ً
يومّيا

مكتبك، ومعرفتك محدودة بكمية األوكسجين املوجود في الغرفة. 

عند  استخدامها  السهل  ومن  للغاية،  مدهشة  الوفرة  عقلية  تكون  هنا، 

التفكير في مسألة األوكسجين؛ ولكنَّ األمر يصير أكثر صعوبة عند استخدام 

 
ً
جميعا نحن  ا  كنَّ وإذا  اليومية،  حياتنا  جوانب  من  العديد  في  العقلية  تلك 

نهتم  ال  فلماذا  الحياة؛  قيد  على  نظلَّ  كي   
ً
يومّيا األوكسجين  إلى  بحاجة 

خّزِن منه للمستقبل؟
ُ
بتوافره؟ وملاذا ال ن

 في األوكسجين 
ً
 بعض ال�ضيء؛ ألن هناك وفرة

ً
ال ِ

ّ
قد يبدو هذا القياس ُمضل

 استخدام 
ً
املتاح للحفاظ على حياة البشر، وواقع األمر هو أن بوسعنا جميعا

ومن  كذلك،  لآلخرين  توافره  في  هذا  يؤثر  أن  دون  منه  يلزمنا  الذي  ْدر 
َ

الق

لتأمين  التنافس  إلى  الحاجة  تنفي  األوكسجين  وفرة  بأن  القول  يمكننا   ، ثمَّ

إمدادات كافية منه. 

، فلن تكون تلك الوفرة 
ً
ومع ذلك، إذا اعتزمنا الذهاب للغوص في البحر مثال

من األوكسجين متاحة لنا؛ بل - على النقيض من ذلك - سوف تكون مواردنا 

األوكسجين  بعض  إلى  آخر  اُص  غوَّ احتاج  إذا  ألنُه  آنذاك،  محدودة  منه 

املتوفر لدينا، فكيف تكون استجابتنا لذلك؟! 

التاّمِ  إلدراكنا   
ً
نظرا دفاعي؛  بشكل  نستجيُب  سوف  أننا  املحتمل  من 

إلى  أنفسنا  ملحدودية مواردنا من األوكسجين، وأننا سوف نحتاج من أجل 

اناتنا.  كل األوكسجين الذي نحمله في خزَّ

لَزمنا منه للبقاء على قيد 
َ
لذا، من الطبيعي أن نخ�ضى فقدان الكمية التي ت

الحياة، أو نخ�ضى أن يحاوَل أحٌد أن يأخذ ما لدينا منه، يشار إلى هذه الحالة 

 ، ْدرة؛ حيث كل مكسب لنا هو خسارة لآلخرين.. ومن ثمَّ األخيرة بعقلية النُّ

يكون الناس دفاعيين وغير راغبين في املخاطرة؛ بغية الحفاظ على ما لديهم 

من موارد محدودة. 

 

الحالة،  تلك  في  قيمتها  أضعاف   
ُ
عشرة نفسها  تطرح  فرصة  لكل  يكون  كما 

للغاية؛   
ً
عصبّيا ُمرِهقة  شخصية  مقابلة  كل  نجد   ،

ً
مثال العمل  سوق  ففي 

 لتنافس عدٍد ضخٍم من املوظفين على عدٍد محدوٍد من الوظائف. 
ً
نظرا

فرٌص  هناك  تكون  أال  تخ�ضى  فقد  املقابالت،  تلك  من  أّيٍ  في  أخفقت  فإذا 

ْدرة.  أخرى في املستقبل؛ وهنا تنشأ عقلية النُّ

ْدرة، له أثٌر كبيٌر على  ولقد ظهر لنا أن تأثير مواقفنا، سواٌء في الوفرة أو النُّ
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ْدرة  النُّ عقلية  في  بعمق  منغرسون  األشخاص  وغالبية  نجاحنا،  مستويات 

تلك، وينظر أصحاب تلك العقلية إلى فرص الحياة باعتبارها موارد محدودة، 

تهم منها إذا حصل اآلخرون على قسٍم  ْوَن أنهم لن يحصلوا على ِحصَّ
َ

ش
ْ

وَيخ

كبيٍر منها ألنفسهم.

وإنجازاتهم،  اآلخرين  قيمة  إدراك  في   
ً
صعوبة ْدرة  النُّ عقلية  أصحاب  ويجد 

 .
ً
ْوا لهم النجاح حّقا  في أن يتمنَّ

ً
وصعوبة

بينما يتمتع ذوو عقلية الوفرة بشعوٍر أصيٍل بقيمة الذات، واألمان، ويعملون 

ع  شّجِ
ُ
وت للجميع،  ما   

ً
وشخصا ما   

ً
شيئا  

ً
دائما هناك  أن  فرضية  إلى   

ً
استنادا

هذه الشخصية على تبادل املشاعر اإليجابية، والتقدير، واالعتراف بقدرات 

اآلخرين؛ بما ُيف�ِضي إلى املزيد من اإلبداع، واالبتكار، والنمو الشخ�ضي.

أو نشب  العمل،  ِرْدَت من 
ُ
ط إذا  استجابتك  تكون  املثال، كيف  على سبيل 

راتك في انهيار سوق األسهم؟ 
َ

خ حريٌق في منزلك، أو خسرت ُمدَّ

لت سيناريوهات رأيت فيها  إذا فكرت في تلك األسئلة، فمن األرجح أنك تخيَّ

عاملك بأكمله ينهاُر ِمن حولك. 

تلك  إصالح  في  َرع 
ْ

ش
َ
ت حتى  عمله  يمكن  ا  عمَّ فكرة  أي  لديك  يكون  ال  وقد 

الحوادث أو التعامل معها. 

لُته ِصفٌر، وأنك   نموذٌج للحياة، ُمحّصِ
ً
ْدرة، هناك دائما لذا، فمع عقلية النُّ

على  ز  ِ
ّ

وُيرك األمِد،  البعيَد  املنظوَر  يغفُل  النموذج  فهذا  حيلة؛  بال  ببساطة 

 لكل خيار. 
ً
املدى القريب جّدا

 
 

 
 

 



171 170

الفرص،  آفاق  فتح  إلى  الوفرة  عقلية  عِمد 
َ
ت ذلك،  من  النقيض  وعلى 

العقلية  تلك  وتنطوي  البعيد،  املدى  على  تركُز  فهي  والبدائل؛  والخيارات، 

على فهم عميق، ألن مجرد عدم حصولك على �ضيء ما، أو فقدانك ل�ضيء 

 في 
ً
 أبدا

ً
ما في هذه اللحظة ال يعني أنك لن تستطيَع الحصوَل عليه مجددا

املستقبل. 

َك على 
ُ
 الوفرِة تصنُع مشاعر إيجابية بشأن املواقف املختلفة، وتحمل

ُ
فعقلية

التفكيِر من خالل تلك التساؤالت الناشئة، وتنتهي بَك إلى أنك على األرجح 

 ألي موقف كان.
ً
سوف تجد في النهاية َحال

راته، 
َ

خ د ُمدَّ
َ

ق
َ
على سبيل املثال، إذا حدث لفرد من ذوي عقلية الوفرة أن ف

رات جديدة.. وإذا نشب 
َ

خ فسيبحث على الفور عن طريٍق بديٍل لتكوين ُمدَّ

ِرد من عمله، 
ُ
 آخر لإلقامة فيه.. وإذا ط

ً
حريٌق في بيته، فإنه يجد ببساطٍة مكانا

فمن األرجح أنه سوف ُيقِنع نفسه بأنه لم يحصل على وظيفته املناسبة بعُد، 

وسوف يبدأ البحث عن وظيفة أخرى جديدة. 

 واحتماالت جديدة. 
ً
 فرصا

ً
وتخبرك عقلية الوفرة أن هناك دائما

ف عنك الكثير من الضغوط والقلق، بينما  ومن شأن هذا التفكير أن ُيخّفِ

ْدرة تفكر في أن لديك بضعة خيارات قليلة الختيار ما تريد  تجعلك عقلية النُّ

من بينها.

والنهايات  واملرض  والقنوط  لليأس  إال  صاحبها  توصل  ال  الندرة  عقلية  إن 

الدرامية املأساوية، أترى ما أعنيه؟

كيف تعيش حياة الوفرة؟
، بل 

ً
 جّدا

ً
 صعبة

ً
ْدرة إلى عقلية الوفرة مسألة قد يكون االنتقال من عقلية النُّ

 .
ً
قد يبدو مستحيال

ي الذي يبدو في تلك العملية، فإنها أفضل تطوير أو  ومع ذلك، رغم التحّدِ

درِة إلى حالة  تحسين قد تفعله لعقليتك؛ فاالنتقاُل من حالة االفتقاد أو النُّ

 بالغ األهمية، ليس فقط في كيفية عيشك لحياتك، 
ً
ل جانبا

ّ
الوفرة قد يشك

 في كيفية قيادتك لها؛ وهو األمر الذي سوف يجلب لك املزيد من 
ً
ولكن أيضا

الفرص. 

 أن تبدأ بتحقيق أهدافك 
ً
ر األسا�ضي في العقلية، يمكنك أخيرا ومع هذا التغيُّ

به  تحلم  كنت  طاملا  الذي  حياتك،  في  نجاحك  عن  سِفر 
ُ
ت التي  وغاياتك، 

ه.. وتستحقُّ

وتغيير  الوفرة،  عقلية  ُصْنع  في  تساعدك  قد  خطوة،  عشرون  يلي  ما  وفي 

عقليتك الخاصة بك وتعزيزها:
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واإلدراك  الوعي  مستوى  رفع   :)1( الخطوة 
لديك

الوعي أو اإلدراك هو قدرة العقل على رصد الذات الداخلية للفرد وتحليلها 

ة  وللبيئة الخارجية ِمن حوله، وكذلك القدرة على إصدار أحكام عاطفية ُحرَّ

حول األشياء املختلفة، ثم االنتهاء إلى استنتاجات واضحة، وإنشاء أساليب 

سلوكية واعية. 

دِرك 
ُ
لذلك يتعين عليك أن تستغرق الوقت الكافي إليالء االهتمام الواعي وامل

 تشعُر 
ً
لتحديد ماهية أفكارك ومشاعرك، وقد تشهد في بعض األحيان أوقاتا

 .
ً
 محددا

ً
 لذلك سببا

َ
فيها بالضيِق أو الضغِط من دون أن تعرف

 
ً
ليزيد وضوحا العقلية؛   تحت عدستك املجهرية 

َ
لذا يجب أن تضَع املوقف

ل أيَّ األفكار أسفرت عن ظهور تلك املشاعر. ، ثم للتأمَّ
ً
وعمقا

ربما  االرتياح،  عدم  أو  لالستياء  األصلي  السبب  على  بالتركيز 

امات األفكار السلبية. نكتشف كيف ِصْرنا ُمحاَصرين في دوَّ
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ل املسؤولية عن حياتك الخطوة )2(: تحمَّ

أنك  إقرار  بمكان  األهمية  من  الوفرة،  عقلية  من  كامل  بشكل  لالستفادة 

حياتك،  في  الكاملة  املسؤولية  تلك  وقبول  حياتك،  عن  الوحيد  املسؤول 

 فيها أو لم تكن، بما في ذلك املشاكل الخارجية، فهذا من 
ً
با سواء كنت ُمتسّبِ

شأنه أن يدعمك في إيجاد الحلول البديلة. 

وحتى لو لم تكن على يقيٍن مما إذا كانت القضية ناجمة عن خطأ كامٍل منك، 

 ، ثمَّ ومن  األمر..  على  املسيطر  الشخص  أنك  تعتقد  أن  لك  األفضل  فمن 

ال مع القضايا التي تنشأ وليس لك سيطرة عليها.  عليك أن تتكيف بشكل فعَّ

قد يكون هذا هو الجزء األصعب في العملية االنتقالية؛ ألنه يستلزم منك أن 

 عن إلقاء اللوم على اآلخرين، ويمكنك بدء 
َّ

ف
ُ

ل املسؤولية، وأن تك تقبل تحمُّ

 في كل املسائل، حتى ولو اقتصر 
ً
ل هذه املسؤولية باإلقرار أن لك خيارا تحمُّ

تأخير   
ً
أيضا يمكنك  كما  ما،  موضوع  في  تفكيرك  كيفية  على  الخيار  هذا 

استجابتك تجاه األحداث السلبية، والتوقف عن إلقاء اللوم على اآلخرين.

ل املسؤولية الكاملة عن حياتك، هناك العديد  وعلى الرغم من صعوبة تحمُّ

من املزايا التي تحصل عليها من هذا التوجه؛ على سبيل املثال، سوف تشعر 

ر من هيمنة القوى الخارجية.  زة عندما تتحرَّ عّزِ
ُ
بالثقة امل

ثقتك  ويزيد  نك  ِ
ّ

ُيمك سوف  حياتك  عن  املسؤولية  لك  تحمُّ أن  األمر  وواقع 

وُضحاها،  عشية  بين  قلة  النُّ تلك  تحقيق  يمكنك  ال  ذلك،  ومع  بنفسك.. 

نك من العمل على ذلك 
ّ

ْقل املستمر لسماتك الشخصية التي تمك بل بالصَّ

وتحقيقه. 

ل املسؤولية عن حقيقتك، وعن  ، عليك أن تقبل تحمُّ
ً
وبتعبير أكثر بساطة

خذها، والعواقب التي تنشأ عنها.. لذلك، إذا تقّبلت املساءلة  الخيارات التي تتَّ

فحسب، سوف يؤدي بك هذا إلى حياة الوفرة في جميع جوانب حياتك.

قراراتك هي التي تحدد مصيرك في الحياة.

م الصمود
ُّ
الخطوة )3(: القبول وتعل

ي املوقف واستيعابه كما هو؛ جيد أو سيئ  ينطوي القبول على الرغبة في تلّقِ

أو حيادي، وهذا ما قد ُيلِقي الضوء على ما تحتاج إليه للتغيير، أو للمساعدة 

على إيجاد طريقك من خالله، أو من خالل تعديله. 

ف  وتتكيَّ تتواءم  وأن  يحدث،  ما  تاّمٍ  بشكل  تدرك  أن  عندئٍذ  عليك  يتعين 

 أن تدرك املوقف كما هو، وأن تستوعب 
ً
معه بال ردود أفعال، وعليك أيضا

الحقيقة بقلبك وروحك. 

وفي هذا قد تحتاُج إلى عقٍل منفتٍح، ورغبة في االستماع إلى وجهة نظر أخرى. 

ْير، ولكن  السَّ إذا اعتزمت   
ً
سُقط أحيانا

َ
ت أو  ر أنك قد تتعثر 

َّ
عليك أن تتذك

 بعد كل عثرٍة أو سقطة!
ً
ر كذلك أن تقف مجددا

َّ
تذك
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 على التفكير اإليجابي والنمو 
ً
 وقدرة

ً
 ومرونة

ً
إن الرضا يورث في النفس ارتياحا

واملقاومة لكل ما يواجهه اإلنسان من متاعب.

يمكن تحييد مواقف كثيرة في حياتنا - أو أن نجعلها مواقف 

ة - من خالل القدرة العجيبة للقبول. سارَّ

شاَرك بما لديك مع اآلخرين
َ
الخطوة )4(: ت

ما  �ضيء  إعطاء  هي  الوفرة،  عقلية  لغرس  فعالية،  األكثر  الطريقة  لعلَّ 

 .
ً
لشخص آخر هو بحاجة إليه؛ وهذا العطاء عمٌل ترغُب فيه وتحبه جّدا

ويجعل  باالكتمال،  والشعور  السعادة،  يزيد  الكرم  أن  الدراسات  وتؤكد 

يات 
َ
قتن

ُ
امل أو  تلك املسألة بمشاركة األموال  تتعلق  ، وال 

ً
عِطي هدفا

ُ
امل لحياة 

واملساعدة،  والرعاية،  الوقت،  في  املشاركة  على  كذلك  تشتمل  بل  فقط، 

والتشجيع، والتوافر العاطفي، واملواهب، والخبرات، والدروس املستفادة؛ 

 .
ً
وأكثر من هذا بكثيٍر أيضا

العقِل  ُمنفِتَح  يجعلك  فهذا   ،
ً
وعطوفا  

ً
كريما تكون  أن  ذلك،  على  عالوة 

 على استيعاب اآلخرين بمزيد من اإليجابية. 
ً
والقلِب، وقادرا

شكله  في   - يكون  وإنما  بالصدفة،   
ً
سلوكا أو   

ً
عشوائية  

ً
فكرة ليس  والكرُم 

 في الحياة؛ فالتعامل الجيد، مع 
ً
 وأخالقّيا

ً
 وشخصّيا

ً
 أساسّيا

ً
ها الناضج - توجُّ

 لتغيير وجهات نظرنا حول الوفرة. 
ٌ
 سهلة

ٌ
، طريقة

ً
ا
ّ
َمن هم أقلُّ حظ

م�ِضي بعض الوقت مع أقربائك، وأصدقائك، 
ُ
على سبيل املثال، حاول أن ت

 أن لديك أكثر بكثير مما لدى 
ً
 ُمْمَتّنا

ً
ْن دائما

ُ
؛ وك

ً
دا

َ
ومع َمن هم أقلُّ منك َرغ

اآلخرين.

الُعْمر،  وطول  البدنية  الصحة  وتحسين  العطاء  بين  العلماء  ربط  وقد 

ْجَرْتها جامعة جون هوبكنز وكاثلين لولر من جامعة تيني�ضي 
َ
وكشفت دراسة أ

كان  آلخرين  االجتماعي  الدعم  قدموا  الذين  األشخاص  أن   2006 عام  في 

ضغط الدم لديهم أدنى منه لدى املشاركين الذين لم يفعلوا ذلك، مما يعني 

ون. 
ُ
فائدة فسيولوجية ُمباِشرة لهؤالء الذين ُيْعط

خذ القرار بأن تفعل، ثم  ، ثم اتَّ
ً
ر، ببساطة في قيمة أن تكون أكثر كرما ِ

ّ
لذا فك

 تجاه اآلخرين.
ً
اضبط سلوكك؛ كي تبحث عن طرق تكون بها أكثر كرما

 في كل فرصة تحين لك!
ً
كن أكثر كرما
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 مع ذاتك
ً
الخطوة )5(: كن كريما

 تقضيه مع نفسك الحقيقية. 
ً
 كافيا

ً
استغرق وقتا

ص لنفسك الوقت، واحرص على االستشفاء بسخاء في تلك اللحظات؛  خّصِ

ز عقلية الوفرة لديك.  ؛ لُتعّزِ
ً
فمن املهم أن تضع حياتك اليومية املعتادة جانبا

 ما نن�ضى أن أجسادنا، وقلوبنا، وعقولنا تحتاج إلى الراحة والتجديد 
ً
فكثيرا

خاذ  ِ
ّ
الت  

ً
استعدادا أكثر  تكون  باحتياجاتك،  تعتني  وعندما  آلخر،  وقت  من 

خيارات أفضل لنفسك ولآلخرين. 

 باألشياء التي يتعين عليك فعلها؛ كي تحقق لك 
ً
عالوة على ذلك، اكتب قائمة

السعادة، وتهبك الرفاهية العاطفية. 

بها حسب األولويات، والتزم بأدائها.  ِ
ّ
رت

على  نزهة  في  تذهب  كأن  محتواها؛  في   
ً
جّدا بسيطة  القائمة  تلك  تكون  قد 

 من الشاي في املساء، أو 
ً
َدحا

َ
ِعدَّ لنفسك ق

ُ
ت القدمين خالل يوم العمل، أو 

ام دافئ، أو أن تسترخي لفترة 10 دقائق فقط.  تستمتع بحمَّ

.
ً
ر أنك تستحقُّ أن تعتني بنفسك! إن لبدنك عليك حقا

َّ
تذك

يحتاج جسدك، وقلبك، وعقلك إلى الراحة. يزيد هذا حيويتك، 

وتوازنك العاطفي، وقدرتك على السيطرة على حياتك.

ل، ثم  ر، وتأمَّ ِ
ّ

ف، وفك
َّ
الخطوة )6(: توق

افعل

الخطوة التالية هي أن تتوقف عن املبالغة في َرّدِ فعلك تجاه أي مواجهة، أو 

 .
ً
أي فكرة مزعجة أو ُمجِهدة تختبرها يومّيا

 وعليك 
ً
يجب عليك أن تتعلم كيف تتوقف، وتفكر، ثم تنفذ فعال مدروسا

فِسد 
ُ
ت ما   

ً
كثيرا  

ُ
الصغيرة  

ُ
فاألحداث فعلك؛  َرّدِ  في  املبالغة  نحو  تنجرف  أال 

ُيعّرِض  التفكير السلبي؛ مما قد  ّخِ دائرة 
َ
ف في  إلى السقوط  يومك، وتدفعك 

املهام التي يتعين عليك القيام بها مع أشخاص آخرين للخطر، فعندما تلتقي 

 أو تعلق في ازدحام مروري، أو تتعرض ملشاجرة في العمل، 
ً
بشخص وقح مثال

فإن ذلك يمكن أن ُيف�ضي بك إلى أن تق�ضي ساعات مليئة بالتوتر واألفكار 

السلبية.

زات التي تقودك مساراتها ودروبها عبر طريق من التفكير  حّفِ
ُ
والحياة مليئة بامل

أن  يمكنك  عقلك،  على  الفعلية  السيطرة  مارست  إذا  ذلك،  ومع  السلبي.. 

يق أو  صاب بالّضِ
ُ
 من أن ت

ً
مِلي عليه كيف تختار رّدات فعلك.. ومن ثم، بدال

ُ
ت

.
ً
 وراضيا

ً
الغضب أو اإلحباط، يمكنك أن تختار أن تظلَّ هادئا

 للتفكير بصورة منتظمة عن الوفرة في حياتك )األسرة، 
ً
 جديدا

ً
أن�ضئ نمطا
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والصداقات، ولحظات الضحك والسعادة،.. إلخ(. وينبغي أن يتضمن ذلك 

إجبار عقلك على التساؤل والتأمل بشأن مواقفك وأسبابها. 

اسأل نفسك عما إذا كنت تفعل ما تريد بالفعل أن تفعله في حياتك، وهل 

تسير على طريق تحقيق أهدافك التي وضعتها لنفسك؟ فمن شأن التفكير في 

حياتك بإيجابية أن يسمح لك بإجراء تحليل واٍع ملواقفك، وتحديد قراراتك؛ 

معرفتك  على   
ً
مجددا تفكيرك  تركيز  على  يساعدك  الذي  هو  األمر  وهذا 

الحالية، ويساعدك على تحقيق معرفة وأفكار جديدة. 

قد تسفر هذه املمارسة عن تعديل أفعالك، وسلوكك، واحتياجات التعلم 

 عن إعطائك املزيد من الدعم الداخلي.
ً
لديك؛ فضال

اإليجابية،  بأفكارك  يضرُّ  قد  حدث  ألي  الذهني  استعدادك 

س 
َّ

تتنف بأن  أفعال مناسبة  ي ردود  ِ
ّ
تبن  من 

ً
أيضا نك  ِ

ّ
ُيمك وقد 

ببطء وعمق.

الخطوة )7(: ممارسة االمتنان

؛ حيث إن األفكار السلبية قد تقودنا 
ً
الخطوة التالية هي إظهار االمتنان يومّيا

 
ً
في كثيٍر من األحيان إلى التعامل مع َجَمال الحياة ودهشتها، باعتبارهما أمورا

 منها.. ومن ثم، ينبغي اتخاذ تدابير هادفة لتقدير قيمة وجودك. 
ً
مفروغا

 بمفهوم 
ً
 مباشرا

ً
وترتبط عقلية الوفرة لديك وتغيير طريقة تفكيرك ارتباطا

 ما 
ً
؛ فنحن غالبا

َ
ه الواضحة

َ
ز وفرت االمتنان؛ فتقديرك ملا لديك بالفعل ُيعّزِ

ر ما لديك  قّدِ
ُ
 منه.. لذا، عليك أن ت

ً
 مفروغا

ً
نتعامل مع ما لدينا باعتباره أمرا

 عن أصدقائك، وأسرتك،.. إلخ. 
ً
من طعام، وحياة، وسقف يحميك؛ فضال

ْم أنت محظوظ 
َ

وبالتركيز على ما لديك في مقابل ما َينُقصك، سوف تدرك ك

 ،
ً
بالفعل؛ فالذين يمارسون االمتنان بانتظام يختبرون مشاعر أكثر إيجابية

ا  عمَّ رون  وُيعّبِ أفضل،  بشكل  وينامون  غيرهم،  من  أكثر  بالحياة  ويشعرون 

 
ً
َمناعة أكثر  وأجهزة  بأنظمة  يتمتعون  بل  وتعاطف؛  عاطفة  من  لديهم 

 داخل أجسادهم. 
ً
وَحصانة

اإليجابية من  الشخصية  الوفرة واملواقف  وبناًء عليه، يمكن غرس عقلية 

خالل العقل، في مقابل الواقع املادي. 

والتي  حياتك،  في  الجيدة  األشياء  مالحظة  في  يوم  كل  الوقت  بعض  ِض 
ْ
اق

تشعر باالمتنان تجاهها؛ فتلك املمارسة هي الوفرة في أصدق معانيها. 
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ن فيها أفكارك اإليجابية كل  دّوِ
ُ
على سبيل املثال، يمكنك االحتفاظ بيوميات ت

 في عقلك.
ً
 إيجابية

ً
ليلة، وبهذه الطريقة، يمكنك أن تنام وأنت تحمل أفكارا

تجاهها،  بامتنان  تشعر  التي  األشياء  كل  حول  أفكارك  ن  َدّوِ

واترك املجال ألفكار االمتنان اإليجابية لكي تشغل عقلك

؛ ألنه يضمن 
ً
را ويجب القيام بتلك الخطوة في كل يوم، ولو بدا لك األمر ُمكرَّ

األفكار  حساب  على  عقلك،  على  واالمتنان  اإليجابية  األفكار  هيمنة  لك 

السلبية.

الخطوة )8(: ال تقارن نفسك باآلخرين

ليس من الحكمة مقارنة حياتك بحياة اآلخرين؛ فكثيرون َيمُضون في حياتهم 

وهم يفكرون في حياِة أشخاص آخرين وفي مواقفهم؛ عائالتهم، وأموالهم، 

ومنازلهم، ومالبسهم. 

أنك  شك  فال  آخر،  شخص  بحياة  حياتك  مقارنة  في  وقتك  استهلكت  إذا 

سوف تشعُر بعدم االكتفاء، وباإلحباِط، وعدم األمان إن لم تستطع محاكاة 

 .
ً
حياة هؤالء، التي تعجبك كثيرا

وإنه ملن األهمية بمكان إدراك أن كل شخص ُمتفّرِد في حياته، وال شك في 

م�ِضي 
ُ
 من أن ت

ً
أن الجميع يواجهون مشاكل حتمية في حياتهم.. وهكذا، بدال

 ذا 
ً
الوقت في مقارنة حياتك بحياة اآلخرين، عليك أن تفهم أن لكل فرد شيئا

قيمٍة أو طبيعٍة فريدٍة يمكنه تقديمه للعالم. 

على  ستحظى  فإنك  به،  القيام  يمكنك  فيما  التفكير  على  التركيز  حال  وفي 

الفور بحياة أفضل.

املقارنة،  أردت  إذا  خاسرة.  معركة  باآلخرين  ذاتك  مقارنة 

فقارن نفسك بذاتك!

والبيئات  الشخصيات  ب 
َّ
تجن  :)9( الخطوة 

السلبية

املتشائمون  ومنهم  املجتمع،  في  السلبي  التفكير  ذوي  من  كبيٌر  عدٌد  هناك 

حياتنا  في  السلبية  الشخصيات  من  الهرب  يمكننا  ال  وبينما  مون،  ِ
ّ

تهك
ُ
وامل

 علينا أن نقبل وجهات نظرهم تجاه العالم. 
ً
اليومية، ليس لزاما

ذوي  من  العاملين  من  العديد  مكتب  أي  في  تجد  قد  املثال،  سبيل  على 

املواقف الشخصية السلبية تجاه وظائفهم.. وهكذا، إذا كنت تق�ضي الكثير 

من الوقت مع هؤالء، فقد تكتسب سلوكيات مماثلة. 
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ي  بتبّنِ ُملَزمين  غير  فإننا  يقولون،  فيما  الحقائق  بعض  هناك  كان  إن  وحتى 

وجهات نظر سلبية مماثلة.

سحب  إلى  السلبية  الشخصية  املواقف  ذوي  من  األشخاص  هؤالء  يميل 

يعانونُه  َمما  املعتاد  في  ون 
ُ
َتك

ْ
َيش الذين  هم  وهؤالء  إلى مستوياتهم،  اآلخرين 

إلى درجة ما. 

ومع ذلك، لديهم الخيار: إما أن يعيشوا في إحباط ومرارة بسبب ظروفهم، 

 نحو َحّلِ تلك القضايا؛ حتى ولو كان هذا يعني 
ً
 مباشرا

ً
خذوا اتجاها وإما أن يتَّ

مجرد قبول الوضع القائم، ومن بين الخيارين، من الواضح أن الخيار الثاني 

هو األفضل.

جانب  أي  رؤية  يستطيعون  ال  الذين  اكين، 
َّ
ك الشَّ بهؤالء  االرتباط  شأن  من 

مشرق في أي موقف، أن يعيَد إليك عاداتك القديمة في تقديم األعذار أو 

تسهم  قد  كما  أخرى،  مرة  السطح  على  لتطفو  اآلخرين؛  على  اللوم  إلقاء 

في  لديك  ثم  لديهم،  ْدرة  النُّ عقلية  تطوير  في  هؤالء  يقدمها  التي  الشكاوى 

مرحلة الحقة.

، فقد تجد 
ً
على سبيل املثال، إذا اشتكى شخص ما من أن العمل ُمرِهق جّدا

التركيز على األشياء التي يمكنك في املعتاد السيطرة  أنت كذلك صعوبة في 

التحفيز  مستوى  النهاية  في  تفقد  ثمَّ  ومن  بك؛  املنوطة  املهام  مثل  عليها، 

واإلنتاجية لديك. 

منتظم  بشكل  ارتبطت  ما  إذا  ْدرة  النُّ إلى  الوفرة  ل  تحوُّ عن  هذا  فيسفر 

عقلية  من  باملزيد  يتمتعون   
ً
أشخاصا ترافق  أن  عليك  سلبية،  بشخصيات 

ْدرة. ْدر أقلَّ من عقلية النُّ
َ

الوفرة، وبق

 
َ

ت
ْ
ل

َ
ل
َ
ضع الحدود لتفاعالتك مع األشخاص السلبيين. إذا ظ

عاملهم،  فو�شى  إلى  سيأخذونك  ما  فسرعان  بهم،   
ً
مرتبطا

تون تركيزك، وتختلط عليك أهدافك! ِ
ّ
وُيشت

ع وجهات نظرك الخطوة )10(: وّسِ

ننظر  فنحن  األول؛  املقام  في  حياتنا  على  ز  ِ
ّ

رك
ُ
ن أن   

ً
جميعا لنا  الطبيعي  من 

 إلى العالم على أساس تجربتنا الذاتية. 
ً
الشعورّيا

تصفية  عن  الشخصية  تجاربنا  فيه  سفر 
ُ
ت الذي  الوقت  في  ثم،  ومن 

التي  املعتقدات  من  فالكثير  ْدرة؛  النُّ تحديد  في  خِطئ 
ُ
ن ما  عادة  تصوراتنا، 

نطورها، والتي نراها في العالم ِمن حولنا تبدو لنا معقولة على أساس تجاربنا 

الذاتية الخاصة بنا، بينما هي ليست كذلك بالضرورة. 

، وأن تفكر في حياتك 
ً
 أن تعتمد وجهة نظر أوسع نطاقا

ً
لذا، من املفيد كثيرا

 بالعالم ِمن حولك، يمكنك بذلك أن تتجاوز افتراضاتك الذاتية، وأن 
ً
مقارنة

 
ً
انفتاحا أكثر  تكون  الطريقة،  وبهذه  والفرص.  بالثروة  سم 

َّ
يت بعالم  تعترف 



187 186

أو  الجسدية،  أو  العقلية،  الناحية  من  سواء   ،
ً
فقرا األشّدِ  تجاه   

ً
وإنسانية

املالية،.. إلخ.

الجدوى  لدراسات  متعددة  منهجيات  واإلدارة  االقتصاد  علماء  طور  وقد 

توسع  والتي  األوجه  متعددة  الدراسات  على   
ً
دوما ترتكز  والتي  والتقييم 

بطبيعتها النطاق لتشمل ما اصطلح عليه بالدراسات ذات الـ360 درجة أي 

بالتفكير  التوسع  ثقافة  يعطي  ما  املوضوع، وهو  تنظر لجميع جوانب  التي 

شعبية أكبر وتوصل هذا التوجه ألكبر عدد من املمارسين.

في  األشياء  على  ضِفيها 
ُ
ت التي  املعاني  هي  الخاصة  تصوراتك 

كي  العقل  منفتح  تكون  ألن  بحاجة  أنت  ذلك،  ومع  عقلك.. 

واِفق على أن ثمة وجهات 
ُ
ترى األشياء بشكل مختلف، وأن ت

نظر أخرى قد تكون صحيحة مثل وجهات نظرك.

الخطوة )11(: اكتسب اإللهام والوفرة من 
نجاحات اآلخرين

خاطب أفكارهم. 
ُ
ال َمناَص من أنك سوف تحاكي عقلية َمن تتعامل معهم وت

غالبية  في  إيجابيين  بأشخاٍص  نفسك   
َ
تحيط أن  بمكان  األهمية  من  لذا، 

أوقاتنا  غالبية  نق�ضي  الذين  هؤالء  مشاعر  ى  نتبنَّ ما  عادة  فنحن  الوقت؛ 

معهم. 

الشكوى، على األرجح سوف  بالتعامل مع أشخاص قلقين وكثيري  وهكذا، 

 إذا رأيت في السلبية 
ً
تكتسب سلوكيات مماثلة، وقد يكون هذا أسهل كثيرا

حالة ُمْعِدية. 

فإذا ارتبطت بأشخاص سلبيين بشكل واضح، فقد تسقط بسهولة في دوائر 

اإليجابيين  األشخاص  من  املزيد  تجتذب  وسوف   ،
ً
مجددا السلبية  األفكار 

 ألنهم سوف يقدمون 
ً
عن طريق االختالط بأناٍس متفائلين ومبتسمين؛ نظرا

ْوَن لك النجاح بصدٍق.  ، وسوف يتمنَّ
ً
لك املزيد من الدعم متى كنت ُمحَبطا

 نفسك بهم، ومن الضروري 
َ
س تأثير األشخاص الذين تختار أن تحيط

َ
ْبخ

َ
ال ت

 أن تختار األشخاص املناسبين لالختالط بهم.
ً
إذا

بالتآخي مع أشخاص متفائلين وإيجابيين، سوف تتعلم كيفية 

تطوير عقالنية إيجابية مماثلة.

النجاح من قصص نجاح اآلخرين؛  املفيد كذلك أن تستلهم  قد يكون من 

ألنها دليٌل فعلٌي على وجود الوفرة. 

 
ً
وإذا نظرنا إلى هذا املوضوع من جوانب مختلفة، سنرى أن هناك أشخاصا

ُوِلدوا في ظروف أسوأ وأقل مالءمة من ظروفك، إال أنهم استطاعوا تحقيق 

ُملِهمة أو   أشخاص قاموا بأعمال 
ً
نجاحات كبرى، كما سيكون هناك دائما
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 أفضل.
ً
بطولية ملساعدة اآلخرين، أو لجعل هذا العالم مكانا

ويقول ذوو الخبرة من األجداد: “من جاور السعيد به يسعُد”، وقالوا: “الجار 

قبل الدار”، و”الرفيق قبل الطريق”.

الخطوة )12(: تلقين عقلية الوفرة

هي  مفهوم  أي  لفهم  ثلى 
ُ
امل  

َ
الطريقة أن  السنوات  آالف  منذ  اإلنسان  عرف 

الة للغاية؛  م فعَّ
ُّ
شرحه لشخص آخر؛ فتلقين اآلخرين قد يكون طريقة تعل

 ما تعمل على أكمل وجه عند التفاعل مع اآلخرين، وهذا ما 
ً
ألن عقولنا عادة

قد ُيساعدنا على إدراك الثغرات في فهمنا لألشياء، ومن ثم تنظيم املعلومات 

بشكل أفضل في عقولنا. 

على سبيل املثال، من خالل نشر الوعي بعقلية الوفرة بين اآلخرين، سوف 

شرح  َعْدَت 
َ
أ وكلما  أفضل،  بشكل  أنت  تفهمها  أن  السهل  من  أنه  تجد 

 في أثناء عملية التلقين. 
ً
 جديدا

ً
املفاهيم، كان من األرجح أن تتعلم شيئا

ْدرة لدى اآلخرين أسهل من أن تدركها  عالوة على ذلك، فأن تحدد عقلية النُّ

في ذاتك. 

ْدرة، فعليك  َرك عقلية النُّ
َ

لذا، إذا استطعت تحديد شخص ما، لم يزل في ش

أن تستفيد من تلك الفرصة في مناقشة إيمانك الخاص بعقلية الوفرة. 

والدفاع  وممارستها،  الوفرة  عقلية  تجسيد  خالل  من  إيجابية  قدوة  ن 
ُ

ك

املثل  يقول  وكما  لذلك؛  الفرصة  حانت  كلما  اإليجابية  العقلية  فوائد  عن 

إلى  تصل  فإنك  القمة،  إلى  الوصول  في  ما   
ً
شخصا تساعد  “عندما  القديم: 

هناك كذلك”.

َدّرِس”
ُ
“نحن نتعلم بينما ن

)سينيكا - فيلسوف روماني(

عن  األفكار  على  السيطرة   :)13( الخطوة 
طريق الِفعل

يصير  أيام،  بضعة  مدار  على  ألفكارك  الدقيق  االنتباه  من  انتهائك  بمجرد 

خذ إجراءات جسدية ولفظية وعقلية.  عليك أن تتَّ
ً
لزاما

 ومن خالل قيامك بذلك، تجد أنه من األهمية بمكان أن تدرك ما حدث، 

وأن تميز بين األفكار وبينك كفرد.. وفي الحقيقة، إنه ملن الضروري أن تدرك 

عليها من خالل  السيطرة  يمكن  والذي  للوعي  ُمنَتجات  أنها  األفكار على  أن 

املمارسة األدائية وإعادة برمجة الذات من خالل الحديث إلى النفس بشكل 

مخطط إلحداث التغيير املنشود.

بآمال  تحتفظ  أن  هي  لألفكار  إيجابية  نظرة  الستبقاء  الالزمة  والوصفة 

هذه  اإليجابية  نظرتك  تعزيز  بوسعك  أن  ْي 
َ
أ محدودة،  وتوقعات  عظيمة 

التي  والتوقعات  الطلبات  حجم  وتقليص  حياتك،  في  الفو�ضى  من  بالَحّدِ 
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تضعها على كاهلك. 

قد  عام؛  بشكل  ورفاهيتك  الشخصية،  والعالقات  التفكير،  على  وبالتركيز 

 بالنسبة لك أن تحقَق املزيَد من العقلية اإليجابية، لكن باملقابل 
ً
يكون سهال

العالم  حول  األفكار  م 
َ

َزخ بسبب  بسهولة،  النفسية  طاقتك  ستنَزف 
ُ
ت قد 

ز على األنشطة والعالقات األهم. ِ
ّ

رك
ُ
املثالي؛ لذا يجب عليك أن ت

بين  واملحبة  األخوة  إلى  يدعو   - الروماني  الفيلسوف   – سينيكا  وكان  هذا 

 .»
ً
 عليه ميتا

ً
 ومأسوفا

ً
 من الجميع حيا

ً
الناس، فاشتهرت مقولته »كن محبوبا

 االنفعاالت ويدعو إلى لغة العقل املتزن، فالرجل الحكيم 
ً
وكان يحارب أيضا

 تجارب الحياة القاسية.
ً
هو الذي يسمو على الغضب متجاوزا

بالتخلص من الفو�شى التي ال داعي لها في حياتك وتبسيطها، 

واملشاعر  اإليجابي  للتفكير  كبرى  بفرصة  تحظى  سوف 

األفضل.

الخطوة )14(: حافظ على ابتسامتك

ق الوفرة في حياتك أن 
ُّ
نك من تحرير تدف ِ

ّ
مك

ُ
من بين املوارد الرئيسية التي ت

 .
ً
تظلَّ مبتسما

رفاهيتنا،  زان  ُيعّزِ والضحك  االبتسام  أن  البحث  من  عقوٌد  أثبتت  فقد 

 عن تمكيننا من التكيف مع املواقف 
ً
ان من القلق والضغوط؛ فضال وَيُحدَّ

الجيدة والسيئة على َحّدٍ سواء. فاالبتسام أحد أقوى الِهَبات التي ننعم بها 

د قدرتنا على اإلبداع،  ْدرها؛ فهو ُيجّسِ
َ
ر قيمتها َحقَّ ق قّدِ

ُ
نحن – البشر - وال ن

وعلى التعبير عن الحب الالمحدود بداخلنا. 

َت ذلك، فسوف تندهش كيف 
ْ
 تصالحنا مع ذواتنا، وإذا ما فعل

ً
ويعزز أيضا

.
ً
ْدر ما يجعل يوَمك جميال

َ
ن يوم شخص آخر بق أن مجرد االبتسام قد ُيحّسِ

أن  االبتسامة  هذه  أثناء  حاول   – املحاولة  تكرر  وعندما  تبتسم  أن  حاول 

تستدعي مشاعرك بالسعادة والغبطة والرضا.

!
ً
اجعل ابتسامتك عادة

ً
 وافعل شيئا

ً
ْن إيجابّيا

ُ
الخطوة )15(: ك

 الذي يمكننا فعله، ملن يمتلك طريقة تفكير سلبية، 
ً
لعلَّ ال�ضيء األكثر ضررا

القلق  في  نستغرقه  الذي  الوقت  وإن  بها،  نُمرُّ  التي  امِلَحن  على  التركيز  هو 

بشأن التجارب السلبية وقٌت ُيهَدر بال داٍع. 

ا بأياٍم وشهوٍر وربما بسنواٍت، لم تكن الحياة فيها 
َ
 َمَرْرن

ً
وال شك في أننا جميعا
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ِم تلك 
ْ
ل
ُ
ْدرة لتهمس لنا بظ ْقَبع عقلية النُّ

َ
تسير بنا كما نريدها أن تكون! وهنا ت

، فيبدو لك 
ً
البقاء على قيد الحياة« وُمحَبطا الحياة! قد تكون في »وضعية 

عندئٍذ أن ليس بوسعك إنجاُز أي �ضيء. 

ر نفسك  ِ
ّ

ذك
ُ
، فمن األهمية بمكان أن ت

ً
 صعبة

ً
لكن متى أعطتك الحياة لحظة

م بعض اإليجابيات، خذ فقط بعض الوقت للتفكير في  أن كل موقف ُيقّدِ

 سوف ينجم عن هذا 
ً
 جيدا

ً
 واحدا

ً
تلك اإليجابيات، وَضْع في اعتبارك أن شيئا

املوقف، على األقل. 

األشياء  بعض  يعطينا  أن  حياتنا  في  به  نُمرُّ  سيئ  موقف  كل  يكاد  وهكذا، 

مة املختفية في ثناياه. القّيِ

ممارسة  خالل  من  العقلية  الطاقة  في  التغييرات  تحقيق   
ً
أيضا املمكن  من 

 ما تنجم عن الكسِل وعدم التركيز. 
ً
 عادة

َ
الرياضة البدنية؛ ألن السلبية

 من إهدار الوقت بال طائل على شبكة اإلنترنت، يجب عليك 
ً
ومن ثم، بدال

اءة، وأن تستخدمها في اكتساب املزيد من املعرفة  خذ لنفسك هواية َبنَّ أن تتَّ

أو املهارات. 

ومن املهم كذلك أن تستمتع بحياتك على أكمل وجه، وأن تشارك في األنشطة 

اجة، أو تحليق  رَّ ؛ مثل: ركوب الدَّ
ً
التي ربما لم تشارك فيها منذ أن كنت طفال

طائرة ورقية، أو لعب أي لعبة معينة، ومن الضروري أن تجد بعض الوقت 

ى لك أن تطلق الضغوط الكامنة التي  لالستمتاع به من دون ُهموم؛ كي يتسنَّ

ْهو. 
َّ
 أكبر من التوازن بين العمل والل

ً
تنشأ عن الحياة اليومية، وأن تحقق قدرا

 أن تبدأ بالتفكير فيما اْعَتْدَت أن تستمتع بفعله في طفولتك. 
ً
ويمكنك أيضا

أبنائهم  أرجوحة  على  بالتأرُجح  اآلباء  بعض  يستمتع  قد  املثال،  سبيل  على 

كوسيلة لالسترخاء.

 
ً
دورا يؤدي  أن  البدنية  التدريبات  أو  الرياضة  طريق  عن  لالسترخاء  يمكن 

 في تعزيز حياتنا، وكسر الحواجز من حولنا؛ ألن من شأن ممارسة 
ً
رئيسّيا

التمارين الرياضية املنتظمة أن تحدَّ من مستويات الضغوط، وأن تزيد في 

شعورك باالرتياح الجسدي والعقلي. 

أن  املرجح  التي من  )االسترخاء(،  التأمل  يعمل هذا كشكٍل من أشكال  كما 

تطرد  التي  الهرمونات  فَضخُّ  أخرى،  صحية  سلوكيات  اعتماد  إلى  تدفعك 

ن الحالة املزاجية داخل املخ، املعروفة باإلندورفين، يجعلها  حّسِ
ُ
اإلرهاق وت

 بالبهجة. 
ً
تنتشر في أجهزتك، وتصنع شعورا

لذا، يتعين عليك أن تحرص على ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني 

كجزء من روتينك اليومي؛ مِلا في ذلك من فوائد مادية وعقلية متعددة.

 وذات قيمة عالية في 
ً
 منتظمة

ً
 ِسمة

َ
من املهم أن تجعل املتعة

حياتك اليومية.
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الخطوة )16(: أِعد تأطير عقلك

العقلي  الفراغ  ملء  عليك  يتعين  السلبية،  التفكير  دورة  من  انتهائك  عند 

 .
ً
الذي صنعته؛ ملنع عقلك من التقوقع داخل األنماط السلبية مجددا

إيجابيٍة،  أفكاٍر  إلى  السلبية  األفكار  تحويل  طريق  عن  هذا  تحقيق  ويمكن 

 .
ً
وذلك من خالل النظر إلى املواقف املختلفة بعدسة أكثر إيجابية

ر أنفسنا بأننا سوف ننجح في إنجاز مشروع  ِ
ّ

ذك
ُ
على سبيل املثال، ينبغي أن ن

التفكير في   من 
ً
في الوقت املحدد على أساس نجاحاتنا املاضية، بدال معين 

أننا لن نستطيع إنجازه في الوقت املحدد. 

 بشكل تام، فإنه من 
ً
وفي الوقت الذي قد ال تكون فيه هذه الفكرة صحيحة

ي أي أفكار سلبية،  األهمية بمكان أن تستخدم أي أدلة متاحة لديك، لتحّدِ

والحصول على إطار أكثر إيجابية لعقلك.

ألن  السلبية؛  أفكارك  توجيه  إعادة  على   
ً
حريصا تظلَّ  أن  املهم  من  كذلك 

 كما أن تعليم طفل صغير بعض 
ً
، تماما

ً
إعادة تدريب عقلك قد تستغرق وقتا

 .
ً
السلوكيات يتطلب وقتا

ويمكن في ذلك استخدام األفعال اإليجابية في مواجهة األفكار السلبية. على 

ما،  بنشاط  القيام  فعليك  سلبية،  أفكار  دائرة  في  َعِلْقَت  إذا  املثال،  سبيل 

ُيبِعد تفكيرك عنها، ثم حاول إعادة توجيه أفكارك في ذلك السياق.

ب  تتجنَّ أن  في   
ً
كثيرا يساعدك  قد  ذلك  ألن  السيئة،  عاداتك  من  ْص 

َّ
ل

َ
خ

َ
ت

مشاهدة برامج التلفاز املزعجة، أو القنوات اإلخبارية؛ ألن هذا قد ُيكِسبك 

 بالقلق أو بالضغط. 
ً
شعورا

 
ً
على سبيل املثال، قد يكون التقريُر الطبيُّ بشأن حالة صحية خطيرة مصدرا

عن  الالنهائية  التقارير  تجعلنا  قد  كما  الصحية،  حالتنا  بشأن  النزعاجنا 

العنف أو اإلرهاب نشعر بالقلق حول أمننا وسالمتنا. 

لذلك عليك أن تترك التلفاز، وتبحث عن برامج أو كتب أو محتوى إلكتروني 

ز إيجابيتك وإلهامك. ُيعّزِ

مواجهة  عند  مختلفة  بطريقة  التفكير  على  عقلك  دّرِب 

بطريقة  أفكارك  توجيه  إعادة  طريق  عن  الصعبة  املواقف 

أكثر إيجابية.

الخطوة )17(: التزم بالتعلم طوال حياتك

خذ  تتَّ أن  عليك  وتعليمك،  نموك  دفع  شأنها  من  التي  أهدافك  تحديد  بعد 

اإلجراءات الالزمة لتحقيق تلك األهداف. 
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 باإلنجاز؛ 
ً
 عميقا

ً
ألن من املفترض أن يحملك هذا األمر على أن تختبر إحساسا

فاألهداف ليست إال »إنني استطيع«. 

لها إلى واقع.  حّوِ
ُ
 أن ت

ً
فعندما تغرس هذه األفكار في عقلك، قد يكون سهال

وعالوة على ذلك، عليك أن تدرك أن التعلم ال ينتهي بانتهاء تعليمك املدر�ضي؛ 

 لم يبلغوا تلك املكانة بالجلوس ساكنين، بل ألزموا أنفسهم 
ً
فالناجحون حّقا

بالتعلم املستمر، واملنافسة فيما بينهم لتحقيق النمو والنجاح. 

َك لن تستمتع فقط بما 
ّ
التزم تجاه نفسك بتعلم �ضيء جديد في كل يوم، ألن

تكتشفه، بل ستستطيع االستفادة من معرفتك التي اكتسبتها، وتطوير عادة 

التميز الشخ�ضي.

 أفضل، 
ً
ز التعلم ثقتك واعتدادك بذاتك، ويوفر لك فرصا ُيعّزِ

، وانتبه إلى ما 
ً
ن نوعية حياتك، فاجعل تركيزك واضحا وُيحّسِ

ره، احرص على أن يكون القيام بذلك  طّوِ
ُ
تريد أن تتعلمه وت

!
ً
 ممتعا

ً
أمرا

ً
 رائعا

ً
الخطوة )18(: نفذ عمال

ال يوجد بديل للعمل العظيم، استهلك وقتك وطاقتك بكفاءة لتحقيق نتائج 

منا بالفعل أفضل  كبيرة؛ فنحن نحظى بالشعور بالّرِضا من معرفة أننا قدَّ

مة ال ُيعطيها لَك شخص آلخر. 
َ
عمل لدينا، إال أن الَعظ

العمل  هذا  أن  بيد  واملمارسة،  الشاّقِ  العمل  من  الكثيَر  منَك  تتطلب  إنها 

تضييع  مجرد  يكون  ما   
ً
غالبا ألنه  النجاح،  لتحقيق  يكفي  ال  وحده  الشاقَّ 

للوقت والطاقة. 

ر في األمر على هذا النحو: إذا كان اثنان من الرياضيين يعمالن ويبذالن  ِ
ّ

فك

الجهد نفسه؛ فكيف تفسر قدرة أحدهما على اللعب على مستوى أفضل 

من اآلخر؟ 

ملا  أنفسهم  ُيكّرِسون  الذين  أي مجال هم هؤالء  في  إنَّ األشخاص األفضل 

 أن العمَل الشاقَّ 
ً
دة«؛ فمن الواضح إذا تعمَّ

ُ
امل َيدُعوه الباحثون »املمارسة 

إلى تحسين األداء، مما يسمح لك بتحقيق أهدافك   يهدفان 
ً
 معا

َ
واملمارسة

املحددة.

في   
ً
ُدما

ُ
ق �ِشّيِ 

ُ
وامل اختياراتك،  لتقييم  الكافي  الوقت  استغرق 

الَحّلِ الذي يتما�شى بشكل أمثل مع رغباتك واحتياجاتك.
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الوقت  من  املزيد  خصص   :)19( الخطوة 
املتميز مع األسرة واألصدقاء

طريقـة  لتشكيل  املفتاح  هو  اء  األحبَّ مع  الجيد  الوقت  من  املزيد  قضاء  إن 

تفكير أكثـر إيجابية. 

د بعض األشخاص وهم على فراش املرض أن ندمهم  ُيرّدِ ويفسر هذا ملاذا 

ائهم.  مع أحبَّ
ً
 كافيا

ً
األكبر ناتٌج عن أنهم لم يقُضوا وقتا

أكثر  عقلية  تحقق  أن  األرجح  من  بانتظام،  األنشطة  تلك  في  وباملشاركة 

، والرضا في كل مجال من مجاالت الحياة. 
ً
إيجابية

، وأن تشارك فقط  َسِرّيِ
ُ
ط املباشر في الَجَدل األ ب التورُّ كما قد َيلَزم أن تتجنَّ

ى لك تحفيز اآلخرين في دائرتك كي  بة؛ حتى يتسنَّ حبَّ
ُ
في األفكار اإليجابية أو امل

وا حذَوك.
ُ

َيحذ

عن  ربما  واألصدقاء،  لألسرة  وقٍت  تخصيص  على  احرص 

عات خارج املنازل مع شركاء  طريق تنظيم اللقاءات أو التجمُّ

الحياة واألبناء.

الخطوة )20(: اصنْع مواقف    
ر�ِشي جميع األطراف

ُ
ت

فائز  كل  مقابل  في  أن  ْدرة  النُّ لعقلية  املميزة  مات  الّسِ بين  من 

هناك على األقل خاسر واحد. 

 ُصْنع مواقف يفوز فيها 
ً
وللتغلب على تلك الفكرة، حاول دائما

يحصل  بحيث  الجميع،  فيها  يتألق  التي  املواقف  أي  الجميع، 

كل شخص على نصيب من النجاح، فيفوز بذلك الجميع، وال 

 من الخاسرين؛ فالجميع يشعر عندئٍذ بقدٍر كبيٍر من 
ً
تجد أحدا

الرضا.

النجاح  تحقيق  على  اآلخرين  مساعدة  تكون  ما   
ً
دائما

جميع  ر�ِشي 
ُ
ت التي  املواقف  ضمن  العمل  في  جهودهم  في 

 كبرى، 
ً
 أفضل وسعادة

ً
األطراف، سوف يمنحك هذا شعورا

واالمتنان  اإلنتاجية  من  ُعليا  ملستويات  اختبارك  عن   
ً
فضال

لكل املشاركين.
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أهمية عقلية الوفرة وقيمتها
بناًء على مناقشتنا حتى اآلن، من الواضح أن هناك الكثير ّمما يمكن اكتسابه 

ْدرة.  رة في مقابل عقلية النُّ تغّيِ
ُ
والحصول عليه من عقلية الوفرة والعقلية امل

الوفرة  عقلية  بأن  القول  يمكن  واحدة،  عبارة  وباستخدام  عامة،  بصفة 

ل عليك تحقيق أي من أهدافك الشخصية التي تختارها، وبشكل  سّهِ
ُ
سوف ت

عام، يمكنك أن تتوقع تحقيق منافع معينة.

ْدرة، فتزداُد جميع مشاكلنا ومشاعرنا السلبية، بحيث إن أي  أما مع عقلية النُّ

ل إلى تجربة مؤملة وُمحِزنة.  سيناريو مرتبط بدرجة معينة من املخاطر، يتحوَّ

افتقار«  نقطة  من  »ينطلقون  أو  ْدرة،  النُّ بعقلية  يعيشون  الذين  فهؤالء 

، قد يتصرفون  رِهقة للغاية.. ومن ثمَّ
ُ
يخضعون لضغٍط متزايٍد من األحداث امل

أي  مواجهة  عند  املتزايدة  والعصبية  ُمل 
ْ
َمل التَّ سلوكيات  في  يبدونه  بقلق 

عة. 
َّ
مواقف غير ُمتوق

 ،
ً
على الصعيد اآلخر، مع عقلية الوفرة، تتضاءل أهمية تلك القضايا نسبّيا

 طوال العملية، وُيعزى هذا الهدوء النسبي إلى إيمانك بأّن التركيز 
ً
وتظلُّ هادئا

هدفك  تحقيق  تستطيع  حتى  وقت؛  مجرد  املسألة  يجعُل  اإليجابيات  على 

املنشود. 

ومع ذلك، هناك مجموعة من األشياء التي يتعين عليك القيام بها لالنتقال 

كما  ل  تتحوَّ فسوف  ة، 
َّ
بِدق الخطوات  تلك  اتبعت  فإذا  الوفرة،  عقلية  إلى 

، ولن تحتاج بعد ذلك إلى وضع النظارات 
ً
يبدو لك إلى شخٍص جديٍد تماما

نة كي ترى األشياء جميلة على سبيل الوهم؛ وإنما سيكون لديك الوقت  لوَّ
ُ
املـــ

كي تتوقف وتستمتع بعبير الزهور. 

وهناك الكثير من املزايا املتعلقة بتغيير طريقة تفكيرك وعقليتك، ومنها:
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1. االبتعاد عن االستنتاجات السلبية

الثقة  من  املزيد  تكتسب  أن  يمكنك  السلبية،  االستنتاجات  عن  بابتعادك 

عند مواجهتك املخاطر واجتيازها؛ حيث يمكنك التمييز بين العواقب املادية 

وراء  السعي  تخ�ضى  ال  ثمَّ  ومن  أفعالك،  عن  تنجم  التي  العاطفية  واآلثار 

 ،
ٌ
 وعظيمة

ٌ
أمامك فرٌص كبيرة تزال  أنه ال  ِبتَّ تؤمن  تحقيق أحالمك؛ ألنك 

رغم وضعك الحالي.

2. تبسيط األمور

عِمد إلى تبسيط حياتك، تملك املزيد من الوقت، واملساحة، والطاقة 
َ
عندما ت

شة  شوَّ
ُ
امل فالحياة  غيرها؛  من  أكثر  رها  قّدِ

ُ
ت التي  األشياء  بتلك  لالستمتاع 

.
ً
 عن األمور التي تستحقُّ االهتمام فعال

ً
تستنزفنا وتأخذنا بعيدا

3. إدارة الوقت بشكل أفضل

 تكسُب املزيَد من الوقِت، فقد تكون 
ً
بإدارة الوقت وتحديد األولويات جيدا

ط لها كلَّ يوم، ولكنك  ِ
ّ
خط

ُ
 للغاية بالعديد من األنشطة التي ت

ً
 ُمنشِغال

ً
مثال

؛ بل على العكس من ذلك، فبالرغم 
ً
أبدا ال تشعر باالستعجال والضغوط 

املهام املختلفة، فإنك  العمل وتأدية  في  الوقت  الكثير من  أنك تستهلك  من 

ائك، وكذلك   تقضيه مع أحبَّ
ً
 للقيام بأنشطة أخرى )وقتا

ً
 إضافيا

ً
ستجد وقتا

طت 
َّ
دت األشياء األكثر أهمية لديك، وخط مع نفِسك( بعد أن كنت قد حدَّ

دت أولويات تلك األنشطة.  ليوِمَك، وحدَّ

 
  

التحول إلى عقلية الوفرة
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على  وتحافظ  وفاعليٍة،  بكفاءٍة  وقتك  تستخدم  كيف  تعلمت  وقد  اآلن 

املواعيد  ضغط  من  بالحرية  الشعور  اختبر  ؛ 
ً
جيدا الوقت  إدارة  مهارات 

ص من ضغوطك بشكل عام. 
َّ
املحددة إلنجاز مهامك، وتخل

الوقت  املزيد من  ، ويكون لديك 
ً
، وأقلَّ تسويفا

ً
إنتاجية أكثر  وهكذا، تكون 

ص من مزيد من التوتر والقلق.
ُّ
لالسترخاء؛ مما يساعدك على التخل

4. تحسين ُسْمَعتك

ْوا بتقدير إنجازاتهم. 
َ
يحب الجميع أن َيْحظ

ولهذا، يجب أن تحرص على تقدير إنجازات اآلخرين والثناء عليها، بل اجعله 

أكثر  ستكون  ذلك،  على  وعالوة  اليومي..  حياتك  روتين  في   
ً
أساسّيا  

ً
جزءا

 من غالبية الناس؛ ألنك ال تركز على الحفاظ على وضعك أو سمعتك 
ً
هدوءا

بِديها عند 
ُ
ت ؛ فالرغبة التي 

ً
ضمن مجموعة اجتماعية أو مهنية أوسع نطاقا

َمْدِحك لعمل اآلخرين واضحة لهم، وقد تحظى باملزيد من االحترام، وتنال 

 لذلك.
ً
ك من الثناء على إنجازاتك نتيجة

َّ
َحظ

 وإرضاًء
ً
5. حياة أكثر إشباعا

تحاول  فهي  ؛ 
ً
ممكنا ذلك  كان  إذا  السعادة  تحقيق  إلى  الوفرة  عقلية  تميل 

استيعاب كل تجربة، واالستمتاع بكل عالقة، واالستفادة من كل فرصة ما 

أمكن. 

يكون  أن  بأهمية  يؤمنون  الوفرة  عقلية  ذوي  من  هم  الذين  واألشخاص 

إلخ(  العمالء،..  وزمالء  واألصدقاء،  )األسرة،  وداعمة  ة  ُمِحبَّ عالقات  للمرء 

نات مهمة لحياة رغيدٍة.  كُمكّوِ

لكل  يعطي  ما  وهو  ومعناها،  حياتهم  من  بالهدف  أكثر  يشعرون  أنهم  كما 

ر   واضحين؛ فالهدف من حياتهم يتطوَّ
ً
 واتجاها

ً
خياراتهم وتصرفاتهم سياقا

مع م�ضّي الوقت، فيعيشون بشكل حقيقي، ويعملون بشغف، ويستمرون 

ة، فهم  ِلحَّ
ُ
، وأمورهم البديهية امل

ً
في مراجعة أنفسهم، ورغباتهم األكثر عمقا

 ما يجدون الظرف املناسب الستخدام ما لديهم من معرفة قد جمعوها 
ً
دائما

حول أنفسهم، حتى يكون لحياتهم معنى، بل ربما ليتمكنوا من ترك إرث من 

 بعد أن يغادروا عاملنا. 
ً
اإلنجازات التي تعيش طويال

6. املزيد من الثقة

تكفل لك طبيعتك اإلنسانية بعض الثقة، ويمكنك التصرف بحزم، ولو لم 

 في 
ً
تكن تعرف أفضل األفعال التي يتعين عليك القيام بها، فإذا كنَت ُمخِطئا

خذ التدابير  ، ثم تتَّ
ً
النهج الذي تتبعه، فعليك أن تعترف بأنك كنت ُمخِطئا

إلصالح الخطأ. 

يعني  أن  دون  مجهولة،  النتيجة  كانت  متى  التصرف  في  ترغب  قد  أنك  كما 

ظِهر 
ُ
ذلك أنك شخص متهور؛ بل على العكس من ذلك، فأنت ببساطة ال ت

العواقب العاطفية السلبية املعتادة في حاالت اإلخفاق. 

 بأنك سوف 
ً
بْل إنك تتصرف بثقة وحزم في كل جوانب الحياة، وتؤمن حّقا
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 أن هناك 
ً
حة، وتؤمن دائما رجَّ

ُ
امل تحقق النجاح؛ فإخفاقك هو الحالة غير 

املزيَد من الفرِص املتاحِة واملتوفرِة في متناول يدك.

7. قبول اإلخفاق

ال شك في أن اإلخفاَق يصيبك بشعوٍر سلبي في لحظة وقوعه، ولكن بعد فترة 

م استخدام إخفاقك ذاك في تحقيق  ِ
ّ
كافية من الحزن ولوم الذات، ستتعل

املزيد من النجاحات، وسُتدِرك أن اإلخفاق ما هو إال دليل على أنك تعمل 

 بما يكفي للمحاولة. 
ً
رك بأنك كنت شجاعا ِ

ّ
وتجازف، وأنه ُيذك

للنمو   جديدة 
ً
آفاقا يفتح لك  تتعلم من إخفاقك، فستجده  أن  أردت  فإذا 

وكيفية االستفادة من إخفاقاتك في املستقبل. 

في  بالوفرِة  تؤمن  أن   
ً
فعال الصعب  من  يكون  قد  سبق!  ما  ص  ِ

ّ
لخ

ُ
ن دعونا 

موا أن يؤمنوا بغير ذلك؛ إال أن معتقداتنا 
َّ
تعل ا قد  الكثير منَّ بينما  الكوِن، 

؛ حيث 
ً
، بل يمكن تحويلها إلى معتقدات أكثر إيجابية

ً
السلبية ليست ثابتة

 
ً
وُوّدا  

ً
انفتاحا وأكثر  سعادة،  أكثر  واإلنتاجية  التمكينية  املعتقدات  تجعلك 

مع األشخاص من حولك. 

قد تتغير تلك املعتقدات على الفور، وسرعان ما سترى فائدة أن تقوَم بذلك 

ل، وبعد أن طرحنا جانَبي الحالة، لك أن تقرر اختيارك؛ بأن تعتمد  التحوُّ

ْدرة! عقلية الوفرة، أو عقلية النُّ
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الفصل التاسع9

قانون الجذب
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“لتتمكن من تحقيق أي �شيء في حياتك، 

ل أنه موجوٌد فيها بالفعِل.” تخيَّ

___
ريتشارد باخ

 كاتب أمريكي
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 الجذِب
ُ

قانون

له«. 
ْ
يشيُر قانوُن الجذِب في األساِس إلى النظرية القائلة بأن »ال�ضيء يجذب ِمث

ا ال ندرك ذلك - على التأثيرات  نَّ
ُ

 - ولو ك
ً
 مباشرة

ً
وواقع األمر أن لدينا سيطرة

اإليجابية والسلبية التي نسمح بدخولها في حياتنا. 

يؤثر  بك  الخاص  التركيز  اختيار  أن  القانون  لهذا  الرئيسية  املبادئ  ومن 

سابقة،  خبرات  على  بالتركيز  ثم،  ومن  اليومية..  حياتك  في  كبير  بشكل 

ومواقف شعرت فيها بالندم أو القلق بشأن املستقبل، قد يدفعك هذا إلى 

نظرة مستقبلية سلبية. 

ّقِ اإليجابي في كل �ضيء  ِ
ّ

على صعيٍد آخر، إذا كنت تسعى فقط إلى رؤية الش

الالزمة  التدابير  خذ  وتتَّ مستقبلك،  على  سيطرتك  تستعيُد  فسوف  سلبي، 

األدوات  من  الكثير  وهناك  بها،  املرتبطين  واألشخاص  النتائج  في  للتأثير 

واألساليب املرتبطة بقانون الجذب، والتي من شأنها تسهيل تطويرك لعقلية 

 .
ً
ز على اجتذاب املشاعر والخبرات األكثر إيجابية ِ

ّ
رك

ُ
 ت

ً
أكثر إيجابية

ر املزيد من األدوات القوية  ِ
ّ
وعلى هذا النحو، يمكن لقانوِن الجذِب أن ُيوف

 من أهداِف حياتك الشخصية.
ً
التي تسمح لك باالقتراِب كثيرا

 

التطبيق العملي لقانوِن 
الجذِب

النظرية،  الناحية  من  الجذِب  قانوَن   
َ

تعرف أن  للغاية  املفيد  من  كان  إذا 

ألنك  اليومية،  حياتك  في  القانون  هذا  بتطبيق  تبدأ  أن   
ً
فعالية األكثر  فإن 

بها،  بمعرفتك الجيدة بأفكارك اليومية، يمكنك تحديد األفكار التي يجب تجنُّ

وتلك التي يتعين عليك صقلها وتشجيعها. 

في  والبدء  الكامن،  السلبي  شعورك  على  التركيز  من  العملية  هذه  نك  ِ
ّ

مك
ُ
ت

استبداله بمعتقدات ومشاعر جديدة، أكثر مالءمة إلظهار نتيجٍة إيجابيٍة. 

 
ً
كما يفيد هذا التشديد املستمر على تأمل الذات في تحديدك أهدافك؛ نظرا

لقدرتك على استخدام تلك املعرفة في وضع أهداٍف أكثر مالءمة، إلى جانب 

مجموعة اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لتحقيق تلك األهداف. 

حتى  عديدة،  بطرٍق  اليومية  حياتك  على  الجذب  قانون  تطبيق  ويمكن 

قصيرة  أسابيع  بضعة  وبعد   ،
ٌ
مذهلة آثاٌر  لها  يكون  قد  األساسية  التغيرات 

من تطبيق هذا القانون بشكل عملي، سوف يأتيك الكثير مما تعلمته بشكل 

طبيعي وتلقائي.
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0
1

0
2

0
3

ر 1. التصوُّ

التصور  ممارسة  هناك  الجذب  قانون  لتطبيق  األساسية  املبادئ  من 

اإلبداعي. 

على سبيل املثال، ننصحك بأن تستغرق نحو 10-15 دقيقة كلَّ يوم للتركيز 

أو  أكثر  �ضيء  إلى  يشير  ل  التخيُّ أن  ْي 
َ
أ املثالية،  لحياتك  عميقٍة  صورٍة  على 

ل، ويمكن تطبيقه بطرٍق أكثر مباشرة.  أبعد من مجرد التخيُّ

ر، من األفضل أن تختار تلك األكثر  وعند االختيار من بين أساليب التصوُّ

فعالية في ضمان بقاء تركيزك على أهدافك املحددة.

2. التأكيدات

 أو التعبير عنها بصوت مرتفع. 
ً
يمكن إجراء التأكيدات داخلّيا

، وفي كل األحوال، 
ً
وعالوة على ذلك، يمكن أن تنعكس تلك التأكيدات بصرّيا

تأكيداتك، يمكنك تعديلها لتوضيح جوانب  إبداء  النظر عن كيفية  ّضِ 
َ
بغ

الحياة التي تطمح إلى تغييرها. 

 أمام 
ً
 في التعبيِر عن تأكيداتهم شفهّيا

ً
على سبيل املثال، يجد الكثيرون فائدة

املرآة قبل َحَدث مهم، أو في إخبار أنفسهم كل صباح أن هذا اليوم سوف 

 .
ً
 جيدا

ً
يكون يوما
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قانون  فعالية  زيادة  التأكيدات  لتلك  يمكن  املمارسة،  هذه  في  وباالنتظام 

التي قد  في نفسك،  الجذب، وذلك عن طريق تعديل معتقداتك األساسية 

 في سبيل تحقيقك إمكاناتك الحقيقية.
ً
تقف عائقا

تناغم نتائج قانون الجذب
 ملدى فعالية تطبيقه. 

ً
ساق قانون الجذب تبعا ِ

ّ
يتباين ات

كما أنه من األهمية بمكان أن تدرك أن النتيجة قد ال تكون مطابقة لتوقعاتك 

 كان شكلها الذي تؤمن به، قد يكون 
ً
، وواقع األمر أن القوى العامة، أّيا

ً
تماما

 تأثيٌر في أن تعطينا ما نحتاج إليه في مقابل ما نرغب فيه. 
ً
لها عادة

 إذا كان 
ً
، فإن وجودها سوف يؤثر في النتيجة، خصوصا وإذا ساورك أيُّ شّكٍ

 تمنعك من تحقيق أهدافك بنجاح، بمعنى آخر، لن 
ٌ
لديك معتقداٌت سلبية

خذ التدابير الالزمة لذلك. تلَحظ مظاهَرها تلك ما لم تتَّ
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 كان ما تحمله في عقلك بشكل ثابت، فهو 
ً
“أّيا

ما سوف تواجهه في حياتك”

___
توني روبينز 

مؤلف ورجل أعمال أمريكي
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لكني  حقيقتهم،  على  مباشر  بشكل  يسيطرون  أنهم  الناِس   
ُ
غالبية  

ُ
يعترف

أقول إن لدى الغالبية خبرة كافية إلدراك مدى الحقيقة في ذلك. 

األمر  هذا  ممارسة  على  الغالبية  قدرة  عدم  في  املسألة  تكمن  ذلك،  ومع 

 ما يؤدي إلى أفكار ُمحِبطة أو سلبية، متى 
ً
باستمرار؛ وهو األمر الذي غالبا

 .
ً
بدا لهم أن العالم يُعوقهم َعْمدا

وقد يفسر هذا املستوى العالي من سخرية املجتمع من قانون الجذب، بيد 

لَزمان لتحقيق الكفاءة؛ مثل أي مهارة جديدة. 
َ
أن املعرفة واملمارسة ت

ولكنك، سُتواِجُه املصاعب متى افترضَت أن كل ما تحتاج إلى فعله هو أن 

ما  كل  على  بذلك  فتحصل  شخصية،   
ً
أهدافا تحدد  وأن  بإيجابية،  تفكر 

تريد، من مال ونجاح بشكل مفاجئ. 

ر بعيد  لذا، فقد حان الوقت لتدرك أن تحديد األهداف ال يتماثل مع التصوُّ

املدى، وااللتزام، والحماس املطلوب فقط كي تحقق أهدافك بالكامل. 

، ويضعون 
ً
 على طموحاتهم يومّيا

ً
 ما يركز األشخاُص الناجحون فعليا

ً
وعادة

بِجّدٍ  أهدافهم الشخصية في مقدمة أفكارهم في كل األوقات، فهم يعملون 

زون في ذلك  ِ
ّ

سون له؛ بغية تحقيق أهدافهم، وُيرك واجتهاد في أي �ضيء يتحمَّ

على املتعة والسعادة التي سوف يشعرون بها عند تحقيق تلك األهداف. 

ل عملية الظهور.  إن تكريس قوى العقل والطاقة على املدى البعيد هو ما ُيسّهِ

وال شك في أن الشغف هو ما يحقق النجاح؛ ألنَّ كلَّ شخص استطاع تحقيق 

 بذلك الشغف بشكل واضح. 
ً
 مدفوعة

ً
ه عاش حياة النجاح، يعني أنَّ

بوتر،  هاري  كتب  سلسلة  فة  ِ
ّ
ُمؤل رولينغ”،  جي  “كيه.  املثال،   سبيل  على 

، وقد أسفر ذلك القدر من االستثمار 
ً
انغمست في عالم السرد طوال 17 عاما

العاطفي الكثيف عن احتاللها املرتبة الحادية عشرة في قائمة النساء األكثر 

قة على امللكة نفسها من حيث الثروة املتراكمة؛  ثراًء في اململكة املتحدة؛ ُمتفّوِ

اء حول العالم.  اجتذب ماليين الُقرَّ
ً
بعت شغفها، وأنتجت منتجا وذلك ألنها اتَّ

 بأهدافك، ولكنك تحتاج 
ً
ربما ال يتعين عليك بالضرورة أن تصبح مهووسا

ة.  رُجوَّ
َ
إلى غرس الشغف داخلك كي تحصل على النتائج امل

هذه  كل  رولينغ”  كيه  “جيه.  تنتج  أن  املرجح  غير  من  املثال،  سبيل  على 

ف سبع  ِ
ّ
ؤل

ُ
املؤلفات لتحقق كل هذا الرواج فقط إذا كان هدفها الوحيد أن ت

روايات. 

 بأن األمور كانت لتسير على ذلك النحو، لو كان 
ً
نا ال نستطيع الجزم حّقا

ّ
إن

والالوعي  للوعي  سمحا  قد  املتماسكة  ورؤيتها  التزامها  أن  افتراض  بوسعنا 

لديها بالتعاون للوصول إلى منتج وحيد، هو في هذه الحالة سلسلة روايات 

 في طموحها؛ ألنها 
ً
 إضافّيا

ً
شهيرة على مستوى العالم، كما أنها قطعت شوطا

 
ً
قه فعال حّقِ

ُ
كانت ُمدِركة أنها يجب أن تكون على معرفة وحماسة ملا تريد أن ت

كي تحصل عليه. 

 
ً
ممكنا كان  أهدافها،  تحقيق  لتسهيل  ُمباِشرة  إجراءات  خذت  اتَّ ولذلك، 

ى عن الفكرة بسهولة في أي وقت إذا أخفقت في أن تكتب 
َّ

لرولينغ أن تتخل
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 بشكل مستمر، أو إذا التفتت إلى االعتراضات 
ً
بضعة آالف من الكلمات يومّيا

العديدة التي عانت منها أشدَّ املعاناة. 

 كما هي 
ً
 شهيرة

ً
فة ِ

ّ
ا وصلت إلى عالم النجاح، وصارت ُمؤل

َ
ملـــ فلو أنها فعلت، 

اآلن!

تطبيق قانون الجذب في 
سياقات حياتية واقعية

بصرف النظر عن معتقداتك واحترامك القوى العامة، فإن الدليل يظهر أن 

، وفي هذه املرحلة، يجب 
ٌ
 مفيدة

ٌ
التفكير اإليجابي يمكن أن تكون له حصيلة

تغيير واقعك ووجودك  في  له قوة كبيرة  الجذب  أن قانون  أن تدرك  عليك 

بالطرق التالية - وكلها عن طريق تفكيرك.

، بما في ذلك 
ً
رت فيها مرارا

َّ
 بشكل أسرع إذا ما فك

ُ
ظَهر األشياُء اإليجابية

َ
• ت

خلق رغبة قوية في �ضيء ما، والتفكير فيه بانتظام من منظور إيجابي، وإذا ما 

رت فيها من جهة إيجابية، فعلى األرجح أنك 
َّ

زت مباشرة على رغبتك، وفك
َّ

رك

سوف تحقق هدفك بشكل أسرع، وأكثر واقعية.

املثال، على  ، على سبيل 
ً
أم سلبيا  

ً
إيجابيا كان  ما  إذا  أفكارك  اتجاه  • حّدد 

النجاح  في  يفكر  وَمن  به،  ُيصاب  قد   
ً
كثيرا املرض  في  يفكر  َمن  أن  األرجح 

يمكننا  نريد،  ما  على  أفكارنا  زنا 
َّ

رك إذا  جوهري،  وبشكل  يحققه،  باستمرار 

تحقيقه.

اإليجابية،  األفكار  التركيز على  في   
ً
يومّيا أطول  وقٍت  • من خالل تخصيص 

من  دقيقة   15 تخصيص  حاول  لذا،  املغناطيسية..  قوتك  تعزيز  يمكنك 

ز فرص نجاحك. عّزِ
ُ
يومك للتفكير في طموحاتك ورغباتك؛ كي ت

مسؤوليتك  هي  اآلخرين  مع  ِقيمها 
ُ
ت التي  السلبية  العالقات  بأن  اعترف   •

وحدك، ويجب أن تدرك أن التركيز على األفكار السلبية قد يضرُّ في عالقاتك 

العالقات  من  نفسك  تحرير  على  قدرة  أكثر  تصير  قد  وبذلك،  ائك..  بأحبَّ

ة. امَّ السَّ

يتسبب  االنتكاسات؛ ألن ذلك  أو  الفشل  في حالة  باملرارة  الشعور  ب  تجنَّ  •

بتجارب  مرورك  احتمال  عن   
ً
فضال السلبية،  األفكار  من  املزيد  إنتاج  في 

ز على كيفية تحقيق أهدافك في مقابل إخفاقاتك  ِ
ّ

 من ذلك، رك
ً
سلبية، وبدال

السابقة.

• مجرد التفكير في �ضيء ما يعني أنك تستدعي تلك الفكرة إلى وعيك، ووفق 

رت فيها.. 
َّ

 املزيَد من القوِة كلما فك
ُ
كتِسب تلك الفكرة

َ
قانون الجذب، سوف ت

د من أن أفكارك إيجابية في غالبيتها.
َّ

لذا، تأك

.. وهكذا، 
ً
رة

َ
• يمكُنك تحقيق قدٍر أكبر من الطاقة بالتركيز على �ضيء ما ُمباش

يمكنك إخراج حقيقتك عن طريق استحضار الخبرات التي ترغب فيها أكثر 

من غيرها.

في  ُمفِرط  بشكل  تفكيرك  مقابل  في  أكبر  بشكل  بحدسك  تؤمن  أن  يجب   •
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قرار ما.. وعالوة على ذلك، اسمح ملشاعرك أن تدفعك إلى االتجاه الصحيح، 

.
ً
وسوف يقودك هذا إلى حياة أكثر إشباعا

، من الضرورة بمكان أن تنظر إلى حياتك املثالية في مقابل 
ً
• حتى تحرز تقدما

إلى  يشيرون  الناجحين  من  الكثير  أن  ذلك  ودليُل  بالفعل،  القائمة  حياتك 

، كان مايكل فيليبس يتخّيُل نفسه يفوز بسباٍق 
ً
ر.. مثال تلك العملية بالتصوُّ

كلَّ ليلة قبل أن يذهب إلى النوم.. يعني هذا أنك، كي تحقق تغييرات إيجابية 

إليك  ينظر  كيف  ذلك  في  بما  الحالي،  واقعك  تن�ضى  أن  يجب  تجربتك،  في 

 من ذلك على كيف تريد حياتك أن تكون في املستقبل.
ً
ز بدال ِ

ّ
رك

ُ
اآلخرون، وت

ز على تجارب سلبية، مثل املرض  ِ
ّ

رك
ُ
ب وسائل اإلعالم التي ت • حاول أن تتجنَّ

حياتك  في  مشابهة  أحداث  وقوع  فرص  يزيد  قد  ذلك  فإن  الجريمة؛  أو 

ب إلى حياتك.
َ

جتذ
ُ
ز عليها قد ت ِ

ّ
رك

ُ
ْي أن أي خبرات ت

َ
الخاصة، أ

األحالم  م  قّدِ
ُ
ت فبينما  محتواها،  من   

ً
بدال أحالمك  إليه  تشير  ما  على  ز  ِ

ّ
رك  •

بعض اإلشارات على ما يدور في الالوعي، فإننا ال نصنع الواقع في أثناء نومنا.

 



227 226

“سوف أق�شي على الكراهية، والحقد، 

والغيرة، واألنانية، والسخرية عن طريق نشر 

الحب بين كِلّ البشر؛ فأنا أعرف أن املوقف 

السلبي تجاه اآلخرين لن يحقق لي النجاح 

، سوف أدفع اآلخرين إلى اإليمان بي؛ 
ً
أبدا

ألنني أؤمن بهم وبنف�شي”

___
نابليون هيل

ر واحصل على الثراء 
ّ

من كتاب فِك
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الفصل العاشر10

قوة طريقة التفكير 
اإليجابية
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د ما يدور برأسه” “املرء نتاج أفكاره؛ إذ ُيجّسِ

___
مهاتما غاندي

 )1948 - 1869(
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قوة التفكير اإليجابي
 
ً
َيسُهل الحفاظ على النظرة اإليجابية عندما يصير كل �ضيء في الحياة موافقا

 عند ظهور املشاكل، 
ً
لرغبتك، غير أن التحدي يظهر عندما تظلُّ مستبشرا

 منك. 
ً
 بأناٍس يبدو أّنهم أكثر نجاحا

ً
وال سيما عندما تكون ُمحاطا

وبوجه عام، يركز املجتمع الحديث، إلى َحّدٍ بعيٍد، على صور النجاح البارزة، 

 من تركيزه على رحلة الكفاِح التي خاضها 
ً
وعلى حياة األغنياِء واملشاهير، بدال

أولئك األشخاص في سبيل تحقيق أهدافهم. 

تلك  ونتجاهل  فقط،  ناجح  ألنه  الشخِص  صورِة  على  ز  ِ
ّ

رك
ُ
ن نحن   ،

ً
وفعلّيا

اآلالم واملصاعب التي َمرَّ بها في رحلة الصراع للوصول إلى القمة.

 

 ما نسمع عن حكايات التحدي التي واجهتها الشركات واألفراد في رحلة 
ً
ونادرا

السعي وراء أهدافهم، تحديات الحياة أمر حتمي، وقد أثبتت الدراسات أن 

نين ضد مواجهة التحديات والعراقيل   ليسوا بُمحصَّ
ً
األفراد الناجحين أيضا

في طريق نجاحهم.

 على حياة اثنين من العظماء: األول توماس إديسون، الذي كان 
ً
ِق نظرة

ْ
لُنل

، وقد استمر ثالثة أشهر فقط في املدرسة؛ 
ً
ُرود الذهن معا

ُ
َمم وش يعاني الصَّ

حيث َنَهره املعلمون ووصفوه بأنه »أغبى ِمن أن يتعلم أي �ضيء«؛ وفي نهاية 

املطاف قامت والدته على تعليمه في املنزل. 

ِصل من أول وظيفتين؛ ألنه 
ُ
ولم يحصد إديسون نجاحات في عمله؛ حيث ف

، ولم ييأس.
ً
غير ُمِنتج، لكنه ظلَّ صامدا

 في تاريخ العلوم، وُيعَرف بأنه 
ً
 من أكثر األشخاص تأثيرا

ً
صار إديسون واحدا

قوا مبادئ اإلنتاج الجماعي، وبدأ في مبادرة  أحد أوائل املخترعين الذين طبَّ

عمل وحدة الفريق ألغراض عملية االختراع، وُينَسب له الفضل في إنشاء أول 

معمل للبحث الصناعي. 

اختراع مسجلة  براءة   1093 كانت هناك   ،1931 عام  إديسون  ي  ِ
ّ
ُوف

ُ
ت عندما 

الفونوغراف،  وجهاز  الكهربائي،  املصباح  اختراع  بينها  من  كان  باسمه، 

باإلضافة إلى الصور املتحركة، كذلك. 

كما كان له إسهامات كبيرة في تحسين أجهزة أشعة إكس )حتى كاد أن يفقد 

بصره ومات أحد مساعديه بسبب التسمم اإلشعاعي(.
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ق كال الرجلين العظيمين أهدافهما، ولم َيَدَعا التفكير السلبي ُيثِنيهما عن  حقَّ

تحقيقها، بل كان ذلك التفكير مجرد حاجٍز، وكان عليهما تخطيه واستكمال 

طريقهما. 

يحاول  إذ  والعواقب؛  والتحديات  العراقيل  نواجه  جميعنا  الواقع،  وفي 

بعُضُهم إيقافنا عن السعي وراء النجاح. 

ويحاول بعضهم اآلخر إخبارنا بأن ما نحاول تحقيقه أمٌر مستحيُل التحقيق. 

لكن على الرغم من ذلك، علينا أن نظلَّ متمسكين بالتفكير اإليجابي، ونثق 

أكثر في أن رحلة حياتنا قد تكون بعيدة املدى. 

 من ضروب الخيال؛ 
ً
كما أن شعار »النجاح بين عشية وضحاها« ُيَعدُّ ضربا

حيث إنه من النادر أن تنجح الخطط االستراتيجية في مدى قصيٍر.

الحياة ليست إال سلسلة من التحديات، ويتحدد مصير نجاحنا من خالل 

ي  ِ
ّ
وتخط العراقيل  مواجهة  في  اإليجابي  التفكير  على  الحفاظ  على  قدرتنا 

الحواجز التي تعترض طريقنا. 

«، ال نتحدث هنا عن املراوغة أو عدم األمانة، وإنما 
ً
ْن إيجابّيا

ُ
وحين نقول »ك

يحمله  بما  واإليمان  للمستقبل،  ستبِشرة 
ُ
امل النظرة  تلك  على  الحفاظ  عن 

تجاه  أفعالنا  ردود  خالل  من  نريُده  الذي  النجاح  مدى  يتحدد  حيث  لك؛ 

العراقيل التي تواجهنا، وليس من خالل سلوكنا في فترات النجاح.

ل 
ش

ل إ�� ف
ش

ن ف
ح هو االنتقال م

جا
”الن

ك“
س

حما
ن تفقد 

دون أ
ن
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من  معينٍة  مراحَل  في  السلبي،  التفكير  من  اللحظات  بتلك  منا  العديُد  َمرَّ 

لِقي باللوِم على أنفسنا وعلى غيرنا حول املشاكل التي كّنا 
ُ
حياتنا، حتى صرنا ن

نتعرض لها، غير أن تنمية التفكير اإليجابي لدينا تؤدي إلى جذب حياة أكثر 

 .
ً
 واستبشارا

ً
إيجابية

ِحلُّ 
َ
ت كما  الصعبة،  األيام  بعض   

ً
شخصّيا بي  ت 

َّ
َحل قد  ه 

ّ
أن ذلك  ومثاُل 

بت الوقوع في دائرة التفكير  يها بسرعة، وتجنَّ ِ
ّ
بمعظمنا، لكنني نجحت في تخط

السلبي.

إذا كان لديك القدرة على تحديد مصيرك، واملقدرة على اختيار نوع التفكير 

الذي ترغب في ترسيخه، ثمَّ الشروع في رحلة تنمية التفكير اإليجابي، فعليك 

التركيز على األفكار اإليجابية، والتمركز حول الحاضر، والشعور باالمتنان 

مقارنة  ب  وتجنُّ اإليجابي،  التفكير  ذوي  مع  واالندماج  يديَك،  بين  ُه 
ُ

تملك ملا 

د الذات.
ْ
 عدم َجل

ً
ه من املهم جّدا

ّ
نفِسَك باآلخرين؛ ألن

 وابدأ 
ً
وثمة تعبير شهير يقول: »طريق األلف ميل يبدأ بخطوة«، فانطلق إذا

االقتراحات  وأمامك  حياتك،  وتغيير  عقليتك  لتغيير  اآلن  خطواتك  خاذ 
ّ
بات

اإليجابية  التفكير  طريقة  إلى  انتقالك  رحلة  تطوير  في  ملساعدتك  التالية 

وتعزيزها. 

إمكاناتك  وتحقيق  حياتك،  على  قبضتك  إحكام  على  ذلك  وسيساعدك 

، بحيث يمكنك 
ً
 أمينا

ً
ل تلك الخطوات التحصينية حارسا ِ

ّ
شك

ُ
الحقيقية، وست

استبدال خطوة بأخرى عندما ال تنجح خطوة ما، وهذه  الخطواُت هي:

الخطوة األولى: تصرَّف بإيجابية

للعالم  تصورك  وتغيير  عقليتك،  تبديل  على  بإيجابية  التصرف  يساعدك 

صطَنعة تساعد 
ُ
؛ وقد أثبت العديد من الدراسات أن االبتسامة امل

ً
تدريجّيا

صطَنعة في 
ُ
في تحسين مزاجك على النحو نفسه الذي تساعدك به الثقة امل

تحسين تقييم ذاتك.. لذا، ابتسم ألولئك الذين تواجههم في حياتك اليومية، 

ِزْل كل الصفات السلبية املوجودة بقاموسك الداخلي. 
َ
وأ

اإليجابي،  سلوكك  وانشر  يرام،  ما  على  تسير  يومك   
َ

أحداث كأن  تصرَّف 

وتفاعل مع اآلخرين. وعند العودة للمنزل، حاول أال ترى سوى تلك الصور 

اإليجابية والتحفيزية، التي تساعدك على استكمال سعادتك الكاملة.

الخطوة الثانية: حدد ما إذا كنت ترغب في 
سعادتك أم شقائك

من املهم أن ندرك أنه يمكننا االختيار بين كوننا سعداء أو أشقياء، والتسليم 

وبتركيزنا  بداخلنا،  تدور  التي  األفكار واملشاعر  تلك  بمسؤوليتنا وحدنا عن 

خذ بذلك قرارنا بالشقاء، والعكس صحيح  على األفكار واملشاعر السلبية، نتَّ

تطوير  على  التركيز  يمكننا  عليها،  والتأكيد  سعادتنا  قيمة  فبتعزيز   ،
ً
أيضا

التفكير  بحر  في  بالغرق  الشعور  عند  ثم،  ومن  وامللهمة،  اإليجابية  األفكار 

السلبي، اسأل نفسك عما إذا كانت تريد السعادة أم الشقاء.

أو  الكمال  تحقيق  يعني  ال  اإليجابي  التفكير  بأن  االعتراف  الثالثة:  الخطوة 
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بناء توهمات حول أمر ما.

املرحلة  لتلك  يصلون  اإليجابي  التفكير  ذوي  أن  البشر  من  العديد  يعتقد 

إلى  بصلة  َيُمتُّ  ال  االعتقاد  ذلك  أن  غير  في حياتهم،  الكمال  تحقيق  نتيجة 

 املشاكل والعقبات 
ً
كيفّية عمِل طريقة التفكير اإليجابية؛ حيث نواجه جميعا

في حياتنا، ولكن املحافظة على التفكير اإليجابي ال توحي بأننا نهرُب من تلك 

الظروف السلبية. 

التدابير  على   
ً
عالمة يعد  اإليجابي  التفكير  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى 

تلك املسائل، والحفاظ  ي  ِ
ّ
لتخط خذها هؤالء األشخاص  اتَّ التي  واإلجراءات 

على التطور املستقبلي، بالرغم من تلك التحديات التي يواجهونها.

ْن ما أنت عليه
ُ

الخطوة الرابعة: ك

ع وإظهار أنفسهم في صورة ذلك  ُيهِدر أغلب الناس أوقاتهم في محاولة التصنُّ

وبالّتالي  الناس،  من  لغيرهم  ثلى 
ُ
امل الصورة  أنها  يعتقدون  التي  الشخص، 

يفشلون كل الفشل في الحفاظ على هويتهم الحقيقية. 

بالنفس؛  الثقة   ما يشعرون بعدم االستقرار، ونقص 
ً
 لذلك، دائما

ً
ونتيجة

ه من املستحيل إرضاء جميع األشخاص. لذا، ليس هناك الكثير لنكسبه 
ّ
ألن

ل  وتقبُّ األمر،  مع  التصالح  عليك  ذلك،  من   
ً
وبدال املحاوالت،  تلك  وراء  من 

فكرة تقدير املحيطين بك لشخصيتك بكل هفواتها؛ فال جدوى من الحياة 

التي تعيشها في محاولتك إرضاء اآلخرين، يكمن مفتاُح السعادِة في التصرف 

على طبيعتنا.

ملا  االمتنان  على  التركيز  الخامسة:  الخطوة 
لديك

بعض  بإظهاِر  حياتك  إلى  اإليجابيين  األفراد  من  الكثير  اجتذاب  يمكنك 

ذلك  وجدت  وإن  األساسية،  األمور  تلك  كل  من   
ً
بدءا لديك؛  ملا  االمتنان 

 تلو اآلخر. 
ً
، يمكنك تدوين إحداها يوما

ً
صعبا

تلك  تكون  قد  فيه،  للعيش  ما  مكاٍن  امتالك  في  األمور  تلك  تتمثل  وربما 

 على بعض األفراد، غير أنها أحد السبل الفعالة لتحديد 
ً
 صعبا

ً
الخطوة أمرا

النواحي اإليجابية لحياتك الحالية. 

ة ملا بين يديك، ُيمكنك بسهولة جذب املزيد  ْمَتنَّ
ُ
فبامتالكك تلك العقلية امل

من اإليجابية واألمل إلى حياتك.

الخطوة السادسة: االعتراف بطريقة 
ثك إلى نفسك تحدُّ

مع  نفعله  مما  أكبر  بشكل  عليها  نقسو  قد  أنفسنا،  إلى  نتحدث  عندما 

األشخاص اآلخرين. 

أولئك  أحد  معاقبة  على  نجرؤ  ال  بينما  الشكل  بهذا  ذواتنا  ْجِلُد 
َ
ن ملاذا  لكن 

الذين نحبهم بالطريقة نفسها؟ 
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أنفسنا؛  إلى  التحدث  طريقة  على  مالحظتنا  تدوين  يمكننا  ذلك،  ب  ولتجنُّ

بها  نفتح   
ً
لة ُمتأّصِ  

ً
عادة الذات  إلى  التحدث  من  الطريقة  هذه  تمثل  حيث 

الطريَق إلى األفكاِر السلبيِة لتتمكن منا. 

لذا  اإليجابي؛  والفعل  التفكير  وراء  بالسعي  االلتزام  علينا  يتعين  وهكذا 

ب إتاحة  ث بها َمن تحبهم، وتجنَّ حّدِ
ُ
ت تحدث إلى نفسك بالطريقة ذاتها التي 

الفرصة أمام األفكار السلبية للوصول إلى منطقة الالوعي لديك.

األفكار  عن  ي  ِ
ّ

التخل السابعة:  الخطوة 
السلبية

َك إلدارة خبراتك الحياتية 
ُ
م فيها هو سبيل

ُّ
م كيفية إدارة أفكارك والتحك

ُّ
إنَّ تعل

ي السلبية.  ِ
ّ
بفعالية كبرى، وربما يكون نشاط التأمل أفضل السبل لتخط

الوعي  وتحفيز  العقل  لتدريب  بتمارين  القيام  به  يقصد  الـتأمل  ومفهوم 

 خالل دقائق قليلة مع حجب صوت العقل 
ً
الداخلي من خالل االسترخاء مثال

الواعي، فذلك يجعلك تتصل بنفسك الطبيعية، وتحرير ذاتك من األفكار 

السلبية، ومن ثم تستطيع التفكير بشكل أنضج وعلى نحو إبداعي.

تفكيرك،  في توسعة نطاق  الطريقة، قد تساعدك  تلك  باستخدام  والتأمل 

الداخلية  املصادر  على  فك  وتعرَّ والعقلي  الروحي  السالم  إلى  وتوصلك 

للسعادة. 

ك
ُ
الخطوة الثامنة: مشاعُرك هي دليل

من الطبيعي استسالم العقل إلى تلك األفكار الساخرة، أو إلى األفكار التي 

؛ حيث يركز العقُل بوجه عام على الشحنات السلبية، حتى وإن  تدعو للشّكِ

تعرَّض لجرعة من الشحنات اإليجابية. 

وباإلضافة لذلك، فإن التركيز على األخطاء التي وقع بها اآلخرون قد يقودنا 

ْسَرى للتفكير السلبي. 
َ
إلى وقوعنا أ

تُجول  التي  والعواطف  املشاعر  على  زنا 
َّ

رك إن  ذلك،  من  النقيض  وعلى 

عن  ابتعدنا  قد  بذلك  فسنكون  الحياتيِة،  األموِر  في  لنا  دليٌل  ألنها  بداخلنا 

 االندماج معهم واالرتباط بهم، 
ً
التركيز على أخطاء اآلخرين، بل يمكننا أيضا

التعرف على  م كيفية 
َّ
نتعل أننا  مهٍم، كما   غير 

ً
أمرا لنا أخطاؤهم  ْبُدو 

َ
ت حتى 

نجاحات اآلخرين.

ْدِع ثالث أفكاٍر إيجابية 
َ
الخطوة التاسعة: اْست

كل يوٍم

يفيدك  ربما  حياتك،  في  اإلحباط  أو  الفشل  من  مرحلة  بأي  مرورك  خالل 

داء  في  ق 
َ
ْعل

َ
ن عندما  إذ  الرئيسية؛  اإليجابية  إنجازاتك  من  ثالثة  استدعاء 

 في الشدة، لذا يجب استعادة 
ً
التفكير السلبي يصبح انتقادنا ألنفسنا غارقا

توازننا العقلي بطرد األفكار السلبية، وذلك باستخدام األفكار اإليجابية. 
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إعادة  يمكننا  االنتصار،  لحظات  أو  السعيدة  اللحظات  تلك  إلى  وبالرجوع 

إحياء ذلك الجزء اإليجابي من تفكيرنا العقلي.

األمور  في  التفكير  ب 
َّ
تجن العاشرة:  الخطوة 

التي ال يمكنك اإلفصاح عنها

من الشائع التفكير في األمور التي ال نجرؤ على اإلفصاح عنها؛ لذا إن شعرت 

بالغضب من شخٍص آخر، فعليك التفكير فيما يمكن أن تقوله له عالنية. 

نتصرف  كيف   
ُ
املجتمعية  

ُ
األعراف علينا  مِلي 

ُ
ت األحيان،  من  الكثير  وفي 

املطلقة،  والصراحة  الكامل  بالصدق  ى 
َّ

نتحل ال  وحينما  األمور،  بعض  في 

تلك  في  الوقوع  ب  تجنُّ السلبية على  ب  لتجنُّ خذها  نتَّ التي  التدابير  تساعدنا 

الدائرة من األفكار.. لذا، عليك التركيز على األفكار اإليجابية على الرغم من 

ك وقلَبك باألمِل واألفكاِر 
َ
كل تلك األمور السلبية، كما عليك أن تشغل عقل

اإليجابية.

ال تسمح لتفاصيل الصراع والخالفات أن تستغرَق وقتك وتسيطَر عليك، 

التفكير  طريقة  أن  تنس  وال  بهدوء  له  وخطط  علمي  بشكل  لألمر  انظر  بل 

التي تؤمن بالوفرة والنجاح للجميع قد تقدم الحلول الكافية إلنهاء معظم 

الصراعات والخالفات بطريقة آمنة.

ز على الحاضر ِ
ّ

الخطوة الحادية عشرة: رك

 التركيز على الحاضر؛ حيث تنبع أغلب األفكار السلبية من 
ً
من املهم أيضا

من  والخوف  املسكوِب،  اللبِن  على  والبكاء  املا�ضي،  على  بالندم  الشعور 

فات،  ملا  يق  بالّضِ الشعور  في  الوقت  من  الكثير  بذلك  فُنهِدر  املستقبل؛ 

والقلق مما هو آٍت. 

التفكير  طريقة  على  الحصول  بهدف  الحاضر  على  التركيز  لنا  ينبغي  لذا، 

 بكل ما يحدث في حياتنا اليومية الحاضرة. 
ً
اإليجابية، وإشغال أنفسنا تماما

 الشعور باالمتنان تجاه لحظات 
َ
وكي نفعل هذا، ربما علينا أن نتعلَم كيفية

بالشمس  االستمتاع  أو  أليٍف،  حيواٍن  مداعبة  مثل:  الرئيسية،  السعادة 

املشرقة، أو النوم على الوسادات واألغطية النظيفة. 

ممارسة  خالل  من  اللحظة  معايشة  على  القدرة  تسهيل   
ً
أيضا ُيمكن  كما 

ملمارسة  الوقت  بعض  تخصيص  املهم  من  لذا  املتعمقة؛  والنظرة  التدبر 

تمارين التنفس والتأمل.

بين  اإليجابية  انشر  عشرة:  الثانية  الخطوة 
اآلخرين

نشر اإليجابية بين اآلخرين مرحلة رئيسية في الحصول على طريقة التفكير 

تمارس  تستقبلها حين  التي  اإليجابية  الفعِل  ردوُد  تساهم  اإليجابية؛ حيث 

زك على مشاركِة تلك اللحظات  حّفِ
ُ
هذا الفعل في خلِق دائرٍة من اإليجابية، ت

 مع اآلخرين. 
ً
األكثر إيجابية
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ٍة أو صارمٍة لنشر اإليجابية، بل يمكنك  يَّ خاذ تدابير ِجّدِ ِ
ّ
ليس من الضروري ات

حِدث 
ُ
االكتفاء بالتعبير عن املجامالت اللطيفة، واإلشارات الحسنة، حتى ت

 نحو هدفك العام في 
ٌ
 فعالة

ٌ
 في حياة األشخاص، كما أنها طريقة

ً
ما  قّيِ

ً
تغييرا

الوصول إلى طريقة التفكير اإليجابية.

الخطوة الثالثة عشرة: عامل نفسك بلطف

، إال أن ذلك ال ينبغي 
ً
 مع اآلخرين وعدم القسوة عليهم أمٌر مهٌم جّدا

ُ
اللطف

أن يكوَن على حساِب سعادتك الشخصية. 

التركيز   
ً
أيضا عليك  حياتك،  في  والنجاِح  السعادِة  على  الحفاظ  ولغرض 

على إرضاء احتياجاتك الشخصية، إلنه يستحيل االستمرار بطريقة تفكير 

إيجابية لو كنت في حالٍة من الضغِط أو اإلنهاك العاطفي. 

تحتاُج  كنت  إن  االجتماعيِة  الدعواِت  رفِض  من  للَحَرج  داعي  ال   ، ثمَّ ومن 

يوم،  بلطٍف كل  د من معاملة نفسك 
َّ

تأك بنفسك،  الوقت لالختالء  لبعض 

والتصرف على النحو الذي ُيرِضيها، مثل: طهو إحدى الوجبات املفضلة، أو 

بة، أو االستغراق في النوِم.  االستماع إلى موسيقى ُمحبَّ

 عن 
ً
 بأهميِة ُحّبِ الذات ورعاية الذات )بعيدا

َ
وفي واقع األمر، فإن االعتراف

 لتطوير طريقة التفكير اإليجابية.
ً
األنانية الضّيقة(، أمٌر مهٌم جّدا
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ً
ما

ُّ
حِدثها في حياتك تحك

ُ
م وحدك في كل التغييرات اإليجابية التي ت

َّ
إنك تتحك

 .
ً
مباشرا

 
ً
وباعتماد تلك االقتراحات، ستحظى على األرجح بالنتائج في فترة قصيرة جّدا

من الوقت. 

يصعب  إذ  واإلصرار؛  الثبات  لك  ينبغي  أنه  هو   
ً
أهمية األكثر  األمر  ولكنَّ 

ي تلك النماذج املستمرة مدى الحياة، ويمكن استغراق بعض الوقت  ِ
ّ
تخط

 
ً
جميعا يمكننا  عام،  وبشكل  اإليجابية..  التغييرات  تلك  استمرار  ضمان  في 

.
ً
االستفادة من التفكير األكثر إيجابية

يبدأ التفكير اإليجابي والحياة الناجحة بخطواتك األولى - من 

أفكارك!
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الفصل الحادي عشر1111

اإلبحاُر مع الريح
ع نفسك-

ْ
-إعادة ُصن
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 اإلبحاُر مع الريح
ع نفسك -

ْ
- إعادة ُصن

خاذ  ِ
ّ
ات يمكنك  منك،  العواصف  إحدى  اقتراب  وترى  ٍب 

َ
بَمْرك بِحر 

ُ
ت عندما 

اتجاٍه جديٍد بإدخال تعديٍل بسيٍط على طريقِة اإلبحاِر، والُبْعد عن العاصفة. 

جِريها في حياتنا على 
ُ
وعلى النحو نفسه، تساعدنا اللمسات البسيطة التي ن

باع منحنى جديٍد للحياِة الشخصيِة.  ِ
ّ
تطوير طريقة تفكير جديدة، وات

باع  ِ
ّ
ات إلى  نميل  ما   

ً
وغالبا بالروتين،   

ٌ
مليئة منا  الساحقِة  الغالبيِة   

َ
حياة إن 

هذا  على   
ً
كامال  

ً
تركيزا العقل  ز  ِ

ّ
ُيرك ثمَّ  ومن  اآلخر،  تلو   

ً
يوما ذاته  النموذج 

نا 
ّ
وكأن املسار،  ذلك  عن  لالنحراف  محاولة  أي  عليه  وتصعب  الروتين، 

محبوسون في القفص، وليس لدينا املفتاح للخروج. 

للنجاحات  تحقيقهم  سبيل  في  وهم  اآلخرين  نرى  القفص،  هذا  ومن 

واإلنجازات، ونحن نسأل أنفسنا عن ذلك الحظ السيئ الذي يعترينا.

ي بالجرأة  ِ
ّ

يعد العقل إحدى األدوات ذات القوى الخارقة، لكن يجب التحل

في  بالشجاعة  ي  ِ
ّ

التحل ويجب  األمثل،  االستخدام  استخدامه  في  رغبنا  إن 

على  ترتكز  تفكير  طريقة  خلق  بهدف  وذلك  التنا؛  وتخيُّ بَحْدِسنا  الوثوق 

اإلنماء والتطوير الداخلي. 

أنظمة  وخلق  القديمة،  النماذج  عن  ي  ِ
ّ

التخل فكرة  عقولنا  ْرَهب 
َ
ت وبالطبع، 

روتينية جديدة ونحن في رحلة التقدم في الحياة؛ غير أن الشجاعة واإلقدام 

ل. هما السبيل الوحيد لالستفادة من ذلك التحوُّ

 

التفكير  لطريقة  مرآة  كانعكاس  الواقعية  شخصياتنا  ى 
َّ

تتجل األمر،  واقع  في 

ر.  ِ
ّ

فك
ُ
، وهذا هو السبب في أننا نصير كما ن

ً
داخلّيا

هذا  ومن  أريد«،  ما   
ً
يوما »سأكون  درويش  محمود  الشاعر  يقول  وكما 

م في 
ُّ

كِسبنا القدرة على التحك
ُ
املنطلق، تكون عقليتنا هي نتاج أفكارنا؛ ولذا ت

م بمستقبلنا. 
ُّ

 للتحك
َ
أفكارنا القوة

 ستكون هناك بعض 
ً
، وحتما

ً
دا

َّ
 ُمؤك

ً
ِعَي أن النجاح ليس أمرا

َ
ومن املهم أن ن

طِلق 
ُ
ت التي  التفكير  إلى تطوير طريقة  في طريقنا  التي تواجهنا ونحن  الخيبة 

العنان إلمكاناتنا. 

ل عابر وفرصة 
َ
ل

َ
إلى الفشل من منظور إيجابي؛ ألنه خ لذا، يجب أن ننظر 

م.
ُّ
للتعل

 تحريُر نفسك من قيود طريقة التفكير السلبية، وإطالق 
ً
واآلن، من املهم جّدا

جميع األفكار السلبية في الهواء. 

خذ تلك الخطوات، وتقبْل وجوَد طريقِة تفكيٍر جديدٍة في حياتك، طريقٍة  اتَّ

يمكنك  ِخَضّمِ ذلك،  وفي  الحياة فحسب..  في  اإليجابية  النواحي  ترتكز على 
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لحياتك  أهداف  ووضع  مناسبٍة،  بطريقٍة  العيش  خالل  من  ل  التحوُّ ُصْنع 

ومن  تحقيقها،  على  الجديدة  اإليجابية  عقليتك  تساعدك  الشخصية، 

األشخاص  وكذلك  عندئٍذ  األشياء  وستبدأ  الوفرة،  حياة  إلى  االنتقال  ثمَّ 

والظروف في االنجذاب والتدفق إلى حياتك. 

ُيطِلق العديد من الناس على تلك العملية مصطلح »الحظ«، ولكن حين تُمرُّ 

بها للمرة األولى في حياتك، ستكتشف أن السبب في ذلك هو قيامك وحدك 

بتغيير عقليتك وتغيير قناعاتك...
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م في 
َّ

“أنت املتحكم بمصيرك! يمكنك التحك

اء، يمكنك أن 
َ

ش
َ
بيئتك وفي توجيهها كيفما ت

تصنع حياتك كما تريدها أنت”

___
نابليون هيل 

كاتب أمريكي )1883 – 1970(
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