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  المقدمة

 املبادرة لكون الثقة يف النفس هي مصدر تساوي قدرتنا عىل النجاح; ثقتنا بأنفسنا

ز لالنطالق نحو األمام يف نفوسنا, ولوال  وحاذي سرينا قدماً وباعث روح املثابرة وحمفّ
والثقة يف النفس تساوي  .وضعفنا أمام أي عقبة تعرتضنا يف طريقنا الثقة لتقاعسنا

وهي  والتصالح معهم, وجرس التواصل السعادة لكوهنا مصدر الرضا عن الذات
ها من إيامننا بخالقنا  هو وأفضل مصدر للثقة يف نفوسنا, أساس الطمأنينة  − أن نستمدّ

لنا−سبحانه  ق ذلك بقدر توكُّ  −به وإدارة رحى تفكرينا يف كونه  واستعانتنا عليه ويتحقّ
 .ويريد لنا اخلريا حيبن– سبحانه وتعاىل

أقىص  الكامنة واالستفادة منها عىل إطالق قدراتنا والثقة يف النفس تساوي قدرتنا
 كلها رموز مبهمة ال يمكن فهمها والذكاء والقدرة فاإلبداع واخلربة, درجات االستفادة

أو , أو رجل أعامل, إذا كنت تتمنى بأن تصبح غنياً  ,الواثقنيإذا مل ترتجم يف قاموس 
وبقدراتك  فيجب أوالً أن تثق بنفسك لرشكةأو مديراً , العباًمشهوراً  أو, كاتباً صحفياً 
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ق مناك − عزّ وجل  −اخلالق التي وهبك إياها اخلالّقة  ما الذي جعل أغنى, حتى حتقِّ

 –وهي أفضل جامعة بالعامل  - هارفارد يرتك مقاعد جامعة "بيل غيتس"أغنياء العامل
 ?يتجه للعمل اخلاصو

جتعلك تقدم عىل كل يشءتطمح إليه  ومواهبك ثقتك وإيامنك التام بقدراتك
مْ " :دعانا لنبرص يف أنفسنا عندما قال - عزّ وجل −واهللا , وتتمناه كُ سِ يفِ أَنْفُ أَفَال  وَ

ونَ  ُ بْرصِ لنا وأبرصنا يف أنفسنا ,"تُ فينا قدرات وطاقات  أنّ اهللا أودع سنجد ولو تأمّ
 العبقرية كام تقول الدراسات منها لدخلنا مرحلة% 10 لو استخدمنا فقط, وقو كامنة

 اخلالق هبا عن غريك وهذه املميّزات لو اكتشفتها ثم وثقت هبا ثق أنّ هناك مميزات ميّزك

رهتا لكانت قك يف  − بعداهللا - كفيلة وسبباً  وطوّ   .احلياةيف نجاحك وتفوّ
جتدون الناس كإبل مائة ال جيد الرجل فيها  " –صىل اهللا عليه وسلم  –يقول النبي 

ون بقيمهم وعطائهم وف 1."راحلة  مواقفهم وفكرهم ال بمظهرهم الرجال يُعدّ
جيوشاً  خالدٌ  وإال كيف أرهبَ  وأشكاهلم, واألمة تعد بقوهتا املستمدة من قوة إنساهنا,

ارة?? وكيف كانت صول    .ةُ القعقاع  بن عمرو يف امليدان بألف فارسجرّ
                                                 

 .1973/ 4....الناس كإبل مائة −صىل اهللا عليه وسلم  −رواه مسلم, باب قوله − 1
 . املختارة من اإلبل للركوب: الراحلة      
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ال بد أن نفكر بإعداد اإلنسان املتامسك القادر الواثق من نفسه, الذي ونحن اليوم 
سيعيد لألجيال ثقتها بنفسها,  هذا اإلنسان الذي ...الصعابتتحطم أمام إرادته كل 

يرسم خطاه نحو  ه,بد من أن يكون واثقا من نفسه مؤمنا بقدراته متفائال بمستقبلال
القمم, ويعبّد الطريق أمام السائرين من الشباب والفتيان, لتعاد للجيل بسمته, ولألمة 

ويف هذه الصفحات حاولت وللمجتمع قيادته وريادته,  دورها, وللشباب أمله
استرشاف اإلنسان الواثق من نفسه,  وحتدثت عن معامل شخصيته, وكيفية بناء هذه الثقة 

كام تم احلديث سؤولية كل املؤسسات الرتبوية ومؤسسات املجتمع املدين, التي تعدُّ م
عم مبادئ غرس الثقة وعن نظريات غرس الثقة بالنفس, وهبذا تكون اجليال قد اقرتبت 

ته وشباهبا  "ابو القاسم الشايب"خطوة من طموح الشاعر العريب التونيس  وهو حيث أمّ
 :عىل امليض قدماص نحو التقدم واإلبداع

ـــــاةَ ْ ـــــاً أرادَ احلي ـــــعْبُ يوم  إِذا الشَّ
ـــــــلِ أنْ يـــــــنجيل يْ ـــــــدَّ للَّ  وال بُ

ــــاةِ  قُ احلي ــــوْ ــــهُ شَ ــــن مل يعانقْ  ومَ
ــــــةٍ  ــــــتُ إىل غاي ــــــا طَمحْ  إِذا مَ
ـــــعاب ـــــورَ الشِّ ع ـــــبْ وُ  ومل أجتنَّ

ــــدرْ  ــــتَجيبَ الق ــــدَّ أنْ يَسْ ــــال بُ  ف
ســــــ نْكَ ــــــدِ أن يَ ــــــدَّ للقي  رْ ـِوال بُ

رْ  ثَ هــــــا وانـــــــدَ وِّ ــــــرَ يف جَ بَخَّ  تَ
ــــى ونَســــيتُ  ــــتُ املن كِب ــــذرْ  رَ  احلَ

رْ  ــــــتَعِ ــــــب املُس هَ ــــــةَ اللَّ بَّ  وال كُ
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ــــعودَ اجلبــــالِ   ومــــن ال حيــــبُّ صُ
 وقالــــتْ يلَ األَرضُ ملــــا ســـــألتُ ْ
ـــوحِ ْ ـــلَ الطُّم ـــاسِ أه ـــاركُ يف النَّ  أُب

ــــانَ وأَل م ــــاميش الزَّ ــــنْ ال ي ــــنُ مَ  ع
ــ ـــو الـه يَــاةَ ــ ــبُّ احلَ  كونُ حــيٌّ حي

ــنُ ميـــتَ الطُّيـــورِ  ْضُ  فــال األُفـــقُ حيَ
ــ ــةُ ق ــوال أُمومَ ؤومُ لـول ــرَّ ـــلبي ال  اـَم

 

ـــرْ  فَ َ احلُ ـــنيْ هرِ بَ ـــدَّ ـــدَ ال ـــشْ أبَ عِ  يَ
ــــ ــــرهنيَ البَشَ ــــل تك ــــا أمُّ ه  رْ ـأي

ــــرْ  ــــوبَ اخلط ــــتَلِذُّ رك ــــن يَسْ  ومَ
 ويقنــــعُ بــــالعيشِ عــــيشِ احلجــــرْ 
 ْ ـــــربُ ـــــام كَ ـــــتَ مه ـــــرُ امليْ  وحيتق
ــــرْ  هَ ــــتَ الزَّ ــــلُ يلــــثِمُ ميْ  وال النَّحْ

تِ امليْــــتَ تِلْــــكَ ا ــــمَّ ــــرْ ض فَ  حلُ
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  مفهوم
  الثقة بالنفس
  :الثقة بالنفس تعني

 إحساس اإلنسان بقيمته بين من هم حوله
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  مفهوم الثقة بالنفس

 

  :تأيت الثقة يف اللغة عىل معانٍ عدةَّ ٍ أمهها
 .االئتامن − 
 .ست عىل ثقةٍ من نجاح هذه التجربةل :يقال اليقني, − 
عتمد عليه باألقوال واألفعال −    .من يُ
 .األمني :الرجالالثقة من  − 
 .تُقبل رواية الراوي للحديثالعدل الضابط وبدون هذه الصفة ال  :املحدثنيوالثقة عند  − 
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ال يوجد تعريف حمدد للثقة بالنفس, بل تتنوع التعريفات وختتلف وسأورد منها 
  :املثالعىل سبيل 
ف  .1 إن الثقة بالنفس هي االعتقاد يف ' :الثقة بالنفس جرودون بايرونعرّ

 .'هبا النفس والركون إليها واإليامن

ف .2 وبقدراته  هي إيامن اإلنسان بأهدافه وقراراته' :الدكتور أكرم رضا هاعرّ
 .'أي اإليامن بذاته, وإمكاناته

هي احرتام الشخص لذاته, وكلام زاد االحرتام زادت الثقة  :الثقة بالنفس .3
  .بالنفس

لفرد شعور كافٍ ٍ بأنه قادر عىل النجاح يف هذا األمر الذي أن يكون لد ا .4
  .يرغب القيام به

وكلام زادت ثقته  إحساس اإلنسان بقيمته بني من هم حوله, :الثقة بالنفس .5
  .بنفسه أصبح إنساناً يترصف بشكل طبيعي دون قلق أو رهبة
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 هي نوع من االطمئنان املدروس إىل إمكانية حتقيق النجاح واحلصول عىل .6
 .اإلنسان من أهداف ما يريده

ما للفرد من طاقات كامنة, وحكمة سليمة وتقدير صائب ملا  :الثقة بالنفس .7
 .يتمتع به هذا الفرد من قوة وكفاية ذاتية, مقارنة بغريه من األفراد

أن يصبحَ الفرد معتمداً عىل نفسه, وعىل مواهبه وطاقاته  :الثقة بالنفس .8
مهِ السليمة كَ  .وحِ

فها انبثاق داخيل من صلب  شخصية اإلنسان يُعربِّ عن شعوره نحو  .9 وعرّ
النفسية واالجتامعية وحل مشكالته وحتقيق  كفاية الفرد :آخرون بأهنا

  .أهدافه ومواجهة متطلبات احلياة

جات شعور الشخص باحلق يف مواجهة حتديات احلياة  رَ إن الثقة بالنفس من خمُ
لشخص الذي ال ير أحقيته يف العيش بسعادة ال واستحقاق العيش بسعادة, إن ا

لذا فإنَّ كل مكتئبٍ فاقد لثقتهِ بنفسهِ والعكس ليس بالرضورة  يملك الثقة بالنفس,
,   .فليس كل واثق سعيداً  صحيحاً



22 

 

الصحة النفسية  هناك عالقةٌ وثيقةٌ بني الثقة بالنفس وبني الصحة النفسية, ذلك أن
 تستلزم رشطاً أساسياً هو الثقة بالنفس, الشخص الصحيح نفسياً يستمتع بالثقة بنفسه,
بينام يتصف الشخص املريض نفسياً بضعف ثقته بنفسه أو بانعدام تلك الثقة انعداماً 

  .تاماً 

 

ا مهام يف التحصيل األك اديمي; ألن الواثق من نفسه تلعب الثقة بالنفس دورً
متفائل بتحصيلٍ يريض طموحه, وبتفوق يناسب ثقته, وتدعوه هذه الثقة للبحث 
والعمل اجلاد والقراءة الواعية, وإذا حتقق النجاح والتفوق مرة لد الفرد يف أيّ 
ز إجيايب  ميدانٍ كان فإن الثقة بالنفس تتعزز ليتكرر مرة أخر; ألنَّ هذا النجاح معزِّ

حقيق املزيد من النجاحات, والفرد ال يستطيع تعلُّم مهارات جديدة إال إذا كانت لت
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لديه الثقة بنفسه بأنه قادر عىل أن يتعلم تلك املهارة, لذلك من طرق إعادة الثقة 
بتذكريهم  تكون بالنفس لد من يشعرون بعجزهم عن مواصلة دراستهم

ا ييضء هلم األمل بنجاحات سابقة حققوها ولو كانت بسيطة, حتى تكو ن هلم نرباسً
القادم ويعيد هلم ثقتهم بأنفسهم, وبقدرهتم عىل مواصلة الطريق, وإذا أدرك الفرد 
هُ ذلك بقدرته عىل حتقيق نجاحات جديدة وال ننسى  رُ بأنه حقق نجاحات سابقة يذكِّ

 .دوماً أن النجاح يقود إىل النجاح
نٌ شاسعٌ بني الغرور وبفارقٌ  ثمّت :الفرق بني الثقة بالنفس والغرور الثقة عيدٌ وبَـوْ

  :يتجىلّ فيام ييلبالنفس 
ا الغرور فهو −1 الثقة بالنفس انبثاق داخيل من صلب شخصية اإلنسان, أمّ

  .اصطناع خارجي ال عالقة له بواقع حياة املغرور
الثقة بالنفس نمو تدرجيي, أما الغرور فهو جني ثامر مل يكن املغرور قد غرسها, −2

 .قد تكون من غرس اآلخرينبل 
ه للناس −3 رٌ خدَّ  .الواثق بنفسه متواضع, أما املغرور فمتكرب ومتعاظم ومصعّ
  .رور فغالباً ما يتبعه توقف وسكونالثقة بالنفس تقود للتقدم, أما الغ−4
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ه نجاحهم; ألنه  −5 الواثق يفرح ملا حيققه من نجاح ويتعاطف مع تقدم اآلخرين, ويرسُّ
ا املغرور فينتابه شعور باحلقد حيب اآلخرين   .من نجاحات اآلخرينوحيب هلم النجاح, أمّ

ويستقبله دون انفعال  ا,يالواثق يتقبل النقد بروح إجيابية ويستفيد منه إن كان إجيابً  −6
ا املغرور فإنه ال يقبل مبدأ النقد مطلقاً  ,إن كان النقد سلبياً فإنه ال يؤثر عىل حياته   .أمّ

 

 :بتكني نوعني من أنواع الثقة بالنفس  مها.د ذكر

   :أوالً الثقة املطلقة

فهذه ثقة  ,بني يدهيا أو من خلفهامربرات قوية ال يأتيها الشك من  ند إىلتوهي التي تس
الشخص الذي له مثل هذه الثقة يف نفسه يواجه احلياة غري  تنفع صاحبها وجتزيه, إنك تر

مرة أخر  مصمامً عىل جولة أخر, أو يقدم ,بإكبارمنغصاهتا, يتقبلها  هياب وال هيرب من
أخطأ وبأنه فشل  دون أن يفقد شيئًا من ثقته بنفسه, مثل هذا الشخص ال يؤذيه أن يسلِّم بأنه

ا   .بل هذا ما يدفعه للتقدم مرة أخر ,يف بعض األحيان ءً كفأو  وبأنه ليس ندً
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  : دةوالثقة احملد ثانيًا

يف مواقف معينة, وضآلة هذه الثقة أو تالشيها يف مواقف هي الثقة التي تظهر بقوة 
سليم يتخذه الرجل احلصيف الذي يقدر العراقيل التي تعرتض سبيله  أخر, فهذا اجتاه

عىل قوته احلقيقية من غريه, وقد يفيده خداع  حري أن يتعرفالرجل  حق قدرها, ومثل هذا
بل عىل العكس حياول أن يقدر إمكاناته حق قدرها, فمتى وثق هبا,  ,ولكنه ال يرتضيه النفس
ا مطمئنًا دعم  وال شك أن لك من معارفك من يمثلون هذين النوعني من .إىل جتربتها واثقً

 .الواثقني بأنفسهم مما يعطيك الدليل الدافع عىل وجودمها فعالً يف واقع احلياة

 

تلعب الثقة بالنفس دوراً مهام ً يف حياة الفردِ "فس طائر بال جناحنيالثقة بالن "
, ومتثّلُ مكانةً مرموقة,  ة وحتقق ثمرات واملجموعةِ وتؤدي الثقة بالنفس أدواراً عدّ

   :وفوائد منها
فالذي يثق بنفسه يستطيع أن يصنع كلَّ يشء,  :مفتاحُ  النجاحِ يف احلياة .1

, ويقف صامتاً وعاجزاً أمام م كثريةمغانوالذي ال يثق بنفسه تفوته 
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م  احلواجز والصدمات التي تعرتيه, يشري تاريخ الناجحني يف احلياة إىل أهنّ
عكس الفاشلني الذين مل يرتقوا بمستواهم ..كانوا يثقون بأنفسهم دائامً 

راهتم دُ   .النفيس إىل مرحلة الثقة بقُ
متنح الثقة بالنفس الفرد قوةً خارقةً حتمله عىل  :الثقة بالنفس قوة خارقة .2

قِ  ختطي الصعاب لتحقيق أهدافه وآماله, إنّ الغايات يف احلياة حتتاج إىل حتقُّ
ني    :عاملني مهمّ

  .القدرة املالية والبدنية ومثاهلا :القدرة املادية :األول
ه أمهية كرب; القدرة النفسية أو املعنوية أو الداخلية, وهذا العامل ل :الثاين

ألن اجلانب النفيس هو الفاعل الرئيس يف حتريك املادة, وهو الذي ينقل 
ؤثر الثقة بالنفس تالقوة املادية من مرحلة الفكرة إىل الواقع, من هنا فإنَّ 

ر ومستحيلها لعبةً مرنةً يف عل صعاب األموالقدرة النفسية وجتعىل 
 .الواثقني أيدي

دَ الترصفات  حتمي الثقة بالنفس الفرد من .3 ضُ العدوانية التي تفتُّ العَ
  .وتبطشُ بالكيان النفيس لإلنسان
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فال يستطيع اإلنسان  :الثقة بالنفس مهمةٌ جداً الكتساب خربات يف احلياة .4
أن يتعلم مهارة اخلطابة واإللقاء ومهارةَ الكتابة اإلبداعية وحسن التواصل 

  .نفسه يفواثقاً إن مل يكن ومهارة اإلدارة والقيادة مع اآلخرين 

إن الشخص الذي ال يستطيع أن  :الثقة بالنفس تقود للنجاح يف العمل .5
يؤمن بقدرته عىل األداء ال يستطيع أن ينهض بأعباء العمل املطلوب منه; 

  .ألنَّ اإلحساس بالقصور يؤدي إىل الكسل والتقهقر

 فالشخص الواثق من نفسه :الثقة بالنفس تفيض إىل تفاعل اجتامعي سوي .6
يعتقد بقدرته عىل امتالك مهارات التفاعل االجتامعي اإلجيايب مع املجتمع 
من حوله,كام يعتقد بقدرته عىل التعامل مع أي خربة أو موقف اجتامعي 
غري ناجح, بل ويضيف هذه  اخلربة خلرباته يف التبادل االجتامعي مع 

  .اآلخرين

ل الثقة بالنفس مواجهة الصعاب واملشكالت .7 الثقةُ بالنفس  تُكسبُ  :تسهّ
, ثم القدرة عىل طرح  الفردَ مهارةَ تقويم املوقف أو املشكلة تقويامً صحيحاً
البدائل املختلفة حلل هذه املشكلة ثم اختيار البديل املناسب للتعامل مع 

  .املشكلة أو املوقف
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 الثقة هناك العديد من التصورات اخلاطئة عن :تصورات خاطئة عن الثقة بالنفس
 :هي كالتايلبالنفس و

, ابدً أواثق بنفسه وذاك غري واثق  , فهذاو مفقودة متاماأهنا موجودة بكامهلا إ .1
وماهتا بحسب مق ن الثقة بالنفس تتاموج ارتفاعا وانخفاضاأوالواقع 

 فالشخص الذي ,), الزمان واملوضوعاملوقف, املكان(والظروف املحيطة 

لو حتدث يف موضوع فضل مما أيتحدث يف موضوع يعلمه جيدا تكون ثقته 
ذا كان مؤرش الثقة مرتفعا بغض النظر عن إما أ, الالقليلإ اليعلم عنه

تضخم الذات يصاحبه ثقة (علة يف الشخص  مقومات الثقة فهذا يدل عىل
الثقة منخفضا دائام  والعكس صحيح فإذا كان مؤرش ,)...ظاهرية زائفة

 حتقري الذات(رغم توفر مقومات الثقة فهذا يدل عىل علة يف الشخص 

 .)يصاحبه ضعف يف الثقة بالنفس
 ,الرأي وإن كان خاطئا أهنا تقتيض العناد واإلرصار والثبات عىل .2

, وسري غريه ذا اتضح له الصواب يفإن الواثق بنفسه يغري رأيه أوالصحيح 
يف  −صىل اهللا عليه وسلم −فهذا رسول اهللا ,الواثقني بأنفسهم تشهد بذلك

بعدما  حباب بن املنذر عسكر ويأخذ برأي الصحايببدر يغري موقع امل غزوة
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م سلمة ريض أم املؤمنني أأخذ برأي ي وكذلك يف احلديبية ,اتضح له صوابه
 −يأخذ برأي عمر ويف غزوة تبوك ,وحيلق رأسه هحرامإاهللا عنها فيحل 
يف  بل النواضح والقيام بدال عنه باالشرتاكيف ترك نحر اإل − ريض اهللا عنه
 .فضل الزاد

إما بقسوة  ,تقتيض السيطرة عىل اآلخرين والتحكم فيهم والتسلط عليهم .3
االجتامعية  عرافو األأو بقسوة النظام والقوانني اإلدارية أاحلجة واإلقناع 

 .طو بالتسلأ
ىل إوهذا يدفعه  ,اجلرأة املبالغ فيها من ءتقتيض نبذ احلياء والتسلح بيش .4

التدخل يف خصوصيات  مثل ,مور اليقرها األدب وحسن اخللقأاقتحام 
 .مورهم الشخصية ونحو ذلكأالناس والسؤال عن 

عىل القدرة عىل املفاخرة واملباهاة والتحدي والتعاظم  الثقة بالنفس تنعكس .5
 .والتعايل
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  :هذه جمموعة من املعامل والسامت إذا اتصف هبا شخص دل ذلك عىل ثقته بنفسه
 .ويلحظ تطورها ويدرك مواطن ضعفها :يفهم نفسه  ) أ

  .أهدافه واضحة وآماله ال حدود هلا:يعرف ما يريد  ) ب

رُ ويترصف بإجيابية  ) ت ة ومع األقران بشكل خاص حتى  :يفكِّ مع الناس عامّ
  .لو كانت لديه مشاكل

يترصف بمهارةٍ ولديه اإلحساس بالقدرة عىل مواجهة مشكالت احلياة يف   ) ث
قدرة عىل اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت احلارض واملستقبل, ولديه ال

 .املناسب

ال حب الذات املنطلق من هضم  حيب نفسه حب تطوير وتنمية وبناء ;  ) ج
  .اآلخرين ذات

  .يشعر باألمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم والثقة هبم  ) ح
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  .كام يشعر بتقبل اآلخرين واحرتامهم,يتقبل ذاته ويتقبّل اآلخرين  ) خ

  .يف احلياة بسعادة ونجاح يشعر بأحقيته  ) د

  .ال يتأثر بإحباطات اآلخرين له  ) ذ

  .لديه يقني أو قناعة قوية بأفكاره وقناعاته  ) ر

  .جتاه احلياة "ذات وفرة"لديه نظرة واسعة   ) ز

  .يعي ما حوله جيداً   ) س

  .وليةؤال خياف من حتمل املس  ) ش

  .حيمل رؤيةً وأهدافاً واضحة  ) ص

       

  :أحياٌء وُيدفنون

إّن الذي يفقد الثقة بنفسه ويحيا كريشة في يوم عاصف 
فهو في عداد األموات وإن كان به قلب ينبض ولسان ينطق، 

  . ففقد الثقة بالنفس يعني الموت
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  حيتامف
  
  فـسالثقـة بالن
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  الثقة بالنفس هي المفتاح األول للنجاح
جمع الحكماء مفاتيح النجاح في مائة مفتاح، واختصرها 

  :بعضهم إلى عشرة، ومهما قّلت أو كثرت فإن

  الثقة بالنفس هي المفتاح األول 
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احلديث يف هذا املوضع عن املفاتيح التي متنح صاحبها الثقة النفس, وهذه ليست 
  ...حرصية ولكن هذا تعريج عىل بعضٍ منها


 

هللا العزيز القوي اجلبار, ينعكس هذا الشعور عىل حينام يستشعر الفرد ثقته با
النفس, فيستقي الثقة والعزة من مصدرها, وهذا األمر خاص باملسلم ال يباريه فيه 

عدّ البعد الروحي أحد أهم أبعا  د تكوين النفس, ألنه يتضمن نظاماً قيمياً غريه, لذلك يُ
, واإليامن يمنحنا اإلهلام والثقة يفيُ  ك اجلبال  عطي احلياة معنىً األوقات العصيبة, وحيرّ

الروايس, كام أنَّ جتديد اإليامن باهللا يساعد عىل ختطي الصعاب ويعمل عىل التخلص من 
دنا بالقوة والشجاعة التي نتغلب هبا عىل التحديات الكبرية  اخلوف والقلق, فاإليامن يزوّ

  .يف احلياة, والنجاح يعد أمراً مستحيال دون الثقة بالذات
اإلشارات واألدلة التي تشري إىل أنّ اإليامن باهللا يقوي من  زدادبعد يوم ت ويوماً 

جد  صحة الفرد ويساعده عىل الشفاء من األمراض احلرجة, ففي كثري من الدراسات وُ
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أنَّ من يتمتعون بقدرٍ طيِّبٍ من اإليامن تقل احتامالت تعرضهم لالكتئاب, وأمراض 
م, واإليامن باهللا يقوي اجلهاز املناعي ويمنح املرء القلب, وانخفاض أو ارتفاع ضغط الد

ل نبض القلب وتقلل من مقاومة ضد التوتر, كام أنّ  املواظبة عىل الصالة هتدئ من معدّ
  .ضغط الدم وتساعد عىل اسرتخاء العضالت

 

 قـوة اإليمـان
عاماً من البحث اخلاص بضغط الدم أظهرت  30أجريت دراسة يف أوروبا عىل أساس  −

  .ن مرتادي دور العبادة أقل عرضة لإلصابة بارتفاع ضغط الدم  ممن ال يرتددون عليهاأ
من  232م يف مركز طبي  يف الواليات املتحدة شملت 1995أجريت دراسة عام  −

الت الوفاة بني من ال يلتمسون القوة  مرىض جراحة القلب أظهرت أنّ معدّ
الت   .الوفاة ممن يقومون بذلكواالطمئنان من دينهم تفوق ثالث مرات معدّ

من  4000م عن الشيخوخة قام هبا املعهد القومي وشملت 1966أجريت دراسة عام  −
كبار السن يف والية نورث كارولينا, توصلت إىل أنّ من يرتددون عىل دور العبادة أقل 

رضة لالكتئاب وأفضل صحة من الناحية اجلسامنية ممن ال يقومون بذلك   .عُ
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د من أنّك تفعل ما ييل   :حتى تبقى عىل تواصل مع قيمك الروحية تأكّ
 .احتفظ بإيامن دائم باهللا, ثمّ ثق بنفسك − 

جتنّب القلق كثرياً عىل ما هو آت, ابذل ما يف وسعك لتنجح واترك النتائج  − 
 .هللا تعاىل

ــــــــاح أســــعى ولــــيس وعــــيل أن ــــــــيلّ إدراك النج  ع

د من أنّ أفعالك اليومية تتطابق مع قيمك −    .تأكّ

  .اجعل األفكار اإلجيابية دائامً تقود تفكريك وتسيطر عليك − 

  .اعتقد أنّ لكل مشكلة حال  − 

 .اعتقد أنّ اهللا منحك من القدرات واملواهب ما تستحق − 
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ال بد من عمل منظمٍ  ..الغرسأصول الزراعة وقواعد 
قائمٍ عىل ختطيطٍ دقيقٍ  ويتبعه عمل متواصل لغرس الثقة 
بالنفس وبثها يف النفوس, وسأورد هنا بعض املبادئ التي من 
شأهنا أن تعمل عىل تغليب مساحة الثقة بالنفس, وال بد من 
اإلشارة هنا إىل أن عملية بناء الثقة بالنفس ليست عمليةً 

تُ مع املذهب الذي ينادي بغرس الثقة بالنفس يف نفوس منفصلةً عن ا لرتبية, ولسْ
بل ال بد من تقديم   الناشئة من خالل تقديم أدبيات الثقة بالنفس حتى يقرأها الطلبة,

مفاهيمها من خالل سياق ما, فمثالً يف التعليم يقدم املعلم املادة الرتبوية التعليمية من 
ن خالل سياقات تدعم ثقة الطلبة ب ذ الوالد أنشطة ألبنائه يف البيت تتضمّ أنفسهم, وينفّ

وأر هذه الطريقة أسلم, وإن كان بعض الرتبويني يرون تقديم  ,معاين الثقة بالنفس
رتم  مفاهيم الثقة بالنفس وطرق غرسها جمردة من أي سياقات أخر وهذا رأي حيُ

  .ولكن ال أراه هنا
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ناك ثالثة طرق منزلية تسهم يف أرسة ثبت أن ه) 1730(من خالل دراسة لـ و
 − :هي الثقة بالنفستكوين 
  .احلب والعاطفة غري املرشوطني − 
 .دة بشكل جيد يتم تطبيقها باتساقوجود قوانني حمد − 
 .إظهار قدر واضح من االحرتام للطفل − 

  :مبادئ الغرس

التعزيز اإلجيايب للسلوك احلسن بالقول والفعل, قد ينسى بعضنا التعزيز أو  .1
ُ اإلنسان من  عربُ يتناساه, ولكنه قوةٌ خارقةٌ تتحول إىل برنامج عميل قد يَ
خالله إىل عوامل النجاح والتميز, فال يبخل املريب واملدير والوالد من بث 

وكم من شخص غريّ جمر  عبارات التعزيز والثناء عىل السلوك اإلجيايب,
د استخدم ولق ...حياته من أجل كلمة سمعها, أو رسالة شكر جاءته
لقد ريض اهللا عن  "القرآن الكريم التعزيز يف مواطن عدة منها قوله تعاىل 

فهذا تعزيز رائع  )18(سورة الفتح آية "املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة
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هلذا السلوك املتمثل يف البيعة والعهد عىل املوت, ولو دُعي كل من سمع 
ةٍ م نقطعة النظري وذلك لعلمه باملكانة هذا التعزيز ملثل هذه البيعة ألقبل هبمِّ

     .عىل الدرب 1التي تلقاها من كان فرطه
عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي صىل اهللا  ,يف صحيح األدب املفرد

نعم الرجل عمر, نعم الرجل أبو  ,نعم الرجل أبو بكر " :عليه وسلم قال
    2."...عبيدة, نعم الرجل أسيد بن حضري,

إنه قول  ,ل عبد اهللا بن عمر ال ينام من الليل إال قليالوانظر ما الذي جع
 3."نعم الرجل عبد اهللا لو كان يصيل من الليل ":النبي صىل اهللا عليه وسلم

تربية اآلخرين عىل التعلم من األخطاء بعد االعرتاف هبا, فلنشكر الطفل  .2
عندما يكتشف خطأه, ولندع املوظّف للتعلم من خطئه, فلنجعل اخلطأ 

, ونقلل من أخطائنا يف معاجلة األخطاء, ومن جهة أخر فإن مرشو عاً
له مس      .ولية التعلم من اخلطأؤتعلم الطفل من أخطائه حيمّ

                                                 
 املتقدم : الفرط   1
 140/ 1صحيح األدب املفرد     2
 .صحيح البخاري باب فضل قيام الليل   3
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    ."ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط ,سقوط اإلنسان ليس فشالً  "
, وإذا ضحكوا إذا حتدثت أمام الناس وفشلت, فقد حققت نجاحا واحدا"

 ."منك فقد حققت نجاحني

ام ذات وكيان ونفسية اآلخر; ألن احرتامك له وتقديرك لعمله مهام احرت .3
  .كان بسيطاً جيعل منه إنساناً حمباً ومقدراً لذاته ولآلخرين

إتاحة الفرصة لآلخر ليفعل ما بوسعه فعله, وال نفعل عن أبنائنا واآلخرين  .4
ما يستطيعون فعله, حتى لو جربوا وأخطأوا; ألهنم سوف يتعلمون 

ي دروساً ع ظيمة من أخطائهم تثري جتربتهم وتصقل شخصياهتم وتنمِّ
متنح الثقة يف أفراد  كيف استطعت أن :سئل نابليون بونابرت مواهبهم,

حاول, ومن  :لت له, قال أقدر :من قال :بثالث كنت أرد :جيشك? فقال
  .برِّ له  ج , قلتمستحيل :ومن قال ملَّ تع :قلت له ال أعرف, :قال

اللَّوم والتجريح واجتناب العبارات السلبيّة, ملا لتلك االبتعادُ عن  .5
العبارات من قوة مؤثرة يف فت عضد الشخصية, وإذا تكررت هذه 
تالن تُقْ تَيْ اإلحساس واإلبداع سَ   .العبارات واعتاد اإلنسان عليها فإن قيمَ
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 .جيابياإجيابية وحدث نفسك حديثا إفكر ب .1

كثر يسهل أباملناقشات واهتم بتثقيف نفسك, وكلام حتدثت  املشاركةحاول  .2
 .ساليب احلوار املثمرأمع مراعاة  عليك التحدث يف املرة التالية

افعل ما ختشاه  ..مهيتك, ال ختفأب قبل حتمل املسؤولية فهي جتعلك تشعرأ .3
 خيتفي اخلوف

 ثقتك بنفسك ساعدتك لآلخرين تعززم .4

ما يقع  , فاملظهر هو أولعزز من ثقتك بنفسكالئق يالظهور بمظهر حسن  .5
 عليه نظر اآلخرين فال هتمل ذاتك فتهملك

جتعل كالم  ال فليس كل من انتقدك يكرهك, ,جيايبقبول النقد اإل .6
 .ختتلف من شخص آلخر حكامآلخرين يؤثر سلبا عىل نفسيتك فاألا

قد جيلس  ,لندواتاجللوس يف الصفوف األمامية يف املحارضات وا .7
وهذا يعكس انعدام  ,ص يف الصفوف اخللفية كي ال يالحظه أحدالشخ
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باختاذك قرار اجللوس يف الصفوف األمامية يمكنك جتاوز  ,الثقة بالنفس
 .بنفسك تلك املخاوف وتقوية الثقة

 .كبري عىل تعزيز الثقة بالنفس هلا تاثريالرياضية ختفف التوتر و  التامرين .8

 

ير الرتبويون أنّ تربية الثقة بالنفس من اجلوانب املهمة يف الرتبية األرسية حيث يلعب 
م نمواً تاألب دوراً أكرب هبا, و ,  ؤدي تنمية االعتامد عىل النفس لد األبناء إىل نموهّ سليامً

واآلباء هم  ,لد الفرد االستعداد لالعتامد عىل النفسوبناء شخصياهتم وتطورها, حيث أنّ 
األبناء, أما إذا أمهل فقد  نمومع  نمووجيعلونه ي ,الذين يطورون هذا االستعداد, ويدعمونه

 ويسبب هذا نقصاً يف الشخصية ونموها, يعتمد االبن عىل غريه ويكون متكالً عىل اآلخرين,
 :التي تنمي ثقة األبناء بأنفسهم واالجتامعية جمموعة من املامرسات األرسية توثم

 –صىل اهللا عليه وسلم –يقول النبي  :نمية القيم االجتامعية لد األبناءت .1
الذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم خري من الذي ال خيالط الناس "

ومن  "اإلنسان مدينٌّ بالطبع "ويقول ابن خلدون 1."يصرب عىل أذاهم  وال
                                                 

 614/  2السلسلة الصحيحة     1
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سبحانه –مقتضيات املدنية التواصل والتفاعل االجتامعي, وقد فطر اهللا 
اإلنسان عىل حب اخللطة واالختالط, ويوسم باملرض من يعيش  − وتعاىل

وكلام  بمفرده, بل من الصحة النفسية أن حيتاج إىل الناس وحيتاجون إليه,
أنشئ الطفل يف بيئة اجتامعية فعالة كان أقدر عىل التكيُّف االجتامعي وعىل 

ن فشل يف حياهتم بناء عالقات اجتامعية ناجحة, وأكثر الذين يعانون م
االجتامعية كانوا يعانون من عزلة وانطوائية يف بداية حياهتم, لذا يتعنيَّ عىل 

  .جتامعية لد االبنالوالدين تنمية اجلوانب اال

يكتسب األطفال من خالل مصاحبتهم ملجالس الرجال  :جمالس الرجال .2
ألهنم  ;, من أمهها الثقة بالنفس, والتقدير للذاتعظمى  اجتامعيةً قيامً 

 ,, وتفكري واع, ونقاشات بناءةون ألحاديث جادة واهتاممات عاليةيستمع
وينظرون ألنفسهم  ,ويوجه تفكريهم ملعايل األمور ,رجولتهممما يُشعرهم ب

رهم, فتصبح مهوم الكبار نظرة رجولية, وحيسون بنضج تفكريهم وتصوُّ 
–مهومهم, وقضايا الرجال قضاياهم, من أجل ذلك حرص الصحابة 

, وجمالس النبي حضور أبنائهم جمالس الرجال عامة عىل –ريض اهللا عنهم 
ما أخرجه البخاري :ومما يدل عىل ذلك ,خاصة –صىل اهللا عليه وسلم  –

الَ  رَ قَ مَ نِ ابْنِ عُ لَّمَ  :عَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اللَّهم عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ الَ رَ رِ ( :قَ جَ نَ الشَّ إِنَّ مِ
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طُ وَ  قُ ةً الَ يَسْ رَ جَ عَ النَّاسُ يفِ شَ قَ يَ فَوَ ا هِ ثُوينِ مَ دِّ لِمِ فَحَ ثَلُ املُْسْ َا مَ إِهنَّ ا وَ هَ قُ رَ
يَيْتُ  تَحْ ةُ فَاسْ لَ َا النَّخْ عَ يفِ نَفْيسِ أَهنَّ قَ وَ بْدُ اهللاَِّ وَ الَ عَ ادِي,  قَ بَوَ رِ الْ جَ مَّ  ,شَ ثُ

ةُ  لَ يَ النَّخْ الَ هِ ولَ اهللاَِّ قَ سُ ا رَ يَ يَ ا هِ نَا مَ ثْ دِّ وا حَ الُ  فهذا  عبد اهللا بن عمر 1)قَ
صىل  –رغم صغر سنه, حيرض جمالس النبي −امبن اخلطاب ريض اهللا عنها

وال يمنع  ,را كبار الصحابة مثل أيب بكر وعموفيه –اهللا عليه وسلم 
دب يف احلديث معهم ين والتزام األحضور هذه املجالس احرتام اآلخر

لذلك امتنع عبد  , والتأدب بأدب السؤال, وأدب احلديث,واإلصغاء هلم
, ولقد )استحييت(اهللا بن عمر عن اإلجابة حياءً كام عرب عن ذلك بقوله 

لو  :فرح عمر بن اخلطاب كثرياً ملا عرف ان ابنه عرف أهنا النخلة وقال له
 .دنيا وما فيهاقلتها لفرحت هبا أكثر من ال

رات املناسبة مجيل أن جيلس الوالدان ليتخذا القرا :جملس شور العائلة .3
التفاهم واالنسجام بني  وهذا مظهر تربوي يدل عىل املتعلقة باألرسة,

فهو ورغم أمهية هذا املظهر  ,, فيام يعرف بمجلس شور العائلةالوالدين
رشك األوالد يف جملس أ يُ لتفعيل هذا املبدو ,مفقود لد كثري من الناس

                                                 
 118/  1....صحيح البخاري, باب طرح اإلمام املسألة عىل أصحابه    1
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شكرون , ويُ هم, ويُصغى هلم, وتعزز آراؤهم اإلجيابية, ويُسمع آلرائالعائلة
, كل مهام لكل فرد منهم حسب طبيعتهولكامل العملية تو ,عىل حماوالهتم

كن األب بحاجة ملثل وإن مل ي ,ارك األب يف األعامل التي تناسبهفالولد يش
, وهذه املشاركة تُدخل الرسور يف أعامهلاهذه األعامل, والبنت تشارك األم 

 .عىل قلب الوالدين, وإن مل يكونا بحاجة هلا

من الطرق  − وفق ضوابطه  −املزاح والدعابة  عدُّ إذ ي :ممازحة األطفال .4
وحيقق  السهلة والرسيعة لدخول القلوب, والولوج إىل أعامق النفوس,

ا أشملاملزاح  من ذلك إذا كان بني األب وابنه, وبني املعلم وتلميذه  أبعادً
 وكان من أخالق النبي  ,وبتقديره له ليشعر التلميذ بالقبول لد مدرسه,

ا يغرس مم ,ويداعبهم ,أن يامزح األطفال  − صىل اهللا عليه وسلم  –الكريم 
الِك يف نفوسهم  مجيلةً  معاينَ  يضِ اهللاَّ − ومن ذلك ما يرويه  أَنَس بْن مَ − رَ

نْه  قائال لَّمَ  :عَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَّ عَ انَ النَّبِيُّ صَ َخٍ يلِ  − كَ ولَ ألِ قُ تَّى يَ نَا حَ الِطُ يُخَ لَ
ريٍ  غِ لَ النغري :صَ ا فَعَ ٍ مَ ريْ مَ ا عُ ا أَبَ  !!?1يَ

                                                 
 .رواه البخاري, باب االنبساط إىل الناس والنغري نوع من الطري    1
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من األسس املهمة ببناء الثقة بالنفس اإلحساس  :اإلحساس باآلخرين .5
ومساعدهتم, وهذه السمة يعمل عىل تنميتها الوالدان بشكل  نباآلخري

خاص ثم املؤسسات الرتبوية والتعليمية, ولعل القصة التالية فيها ما يعزز 
د أحد املتفوقني أكاديميا من الشباب أن أرا :اغسل يدي أمك :هذا املعنى

وقد نجح يف أول مقابلة شخصية له, يتقدم ملنصب إداري يف رشكة كرب ,
ث قام مدير الرشكة الذي جيري املقابالت باالنتهاء من آخر مقابلة حي

وجد مدير الرشكة من خالل االطالع عىل السرية الذاتية , واختاذ آخر قرار
منذ أن كان يف الثانوية العامة  للشاب أنه متفوق أكاديميا بشكل كامل

 :تفوقسال املدير هذا الشاب امل !مل خيفق أبدا,وحتى التخرج من اجلامعة
فسأله ال,  :هل حصلت عىل أية منحة دراسية أثناء تعليمك? أجاب الشاب

 :فأجاب الشاب هل كان أبوك هو الذي يدفع كل رسوم دراستك? :املدير
إهنا أمي التي تكفلت بكل , أيب تويف عندما كنت بالسنة األوىل من عمري

مي أ :وأين عملت أمك? فأجاب الشاب:فسأله املدير,  مصاريف دراستي
فأراه , حينها طلب منه املدير أن يريه كفيه, كانت تغسل الثياب للناس

هل ساعدت والدتك  :فسأله املدير, فإذا مها كفني ناعمتني ورقيقتني إيامها
 أمي كانت دائام تريدين أن أذاكر, أبدا :أجاب الشاب ?يف غسيل املالبس
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ي بكثري عىل أية باإلضافة إىل أهنا تغسل أرسع من, وأقرأ املزيد من الكتب
وهو أن تغسل يدي والدتك  ..يل عندك طلب صغري :فقال له املدير, حال

حينها شعر الشاب أن , ثم عد للقائي غدا صباحا, حاملا تذهب إليها
وبالفعل عندما ذهب للمنزل طلب , فرصته لنيل الوظيفة أصبحت وشيكه

األم , يفةمن والدته أن تدعه يغسل يدهيا وأظهر هلا تفاؤله بنيل الوظ
 املختلطةلكنها أحست بالغرابة واملشاعر , شعرت بالسعادة هلذا اخلرب

, بدأ الشاب بغسل يدي والدته ببطء, ومع ذلك سلمته يدهيا, لطلبه
كانت املرة األوىل التي يالحظ فيها كم  .وكانت دموعه تتساقط ملنظرمها

كانت جتعل الكدمات التي  كام أنه الحظ فيهام بعض, كانت يدهيا جمعدتني
كانت هذه املرة األوىل التي يدرك فيها  !تنتفض حني يالمسها املاء   األم

ليتمكن  الشاب أن هاتني الكفني مها اللتان كانتا تغسالن الثياب كل يوم
وأن الكدمات يف يدهيا هي الثمن الذي دفعته , هو من دفع رسوم دراسته

قام , سل يدي والدتهبعد انتهائه من غ, لتخرجه وتفوقه العلمي ومستقبله
تلك الليلة قضاها  .الشاب هبدوء بغسل كل ما تبقى من مالبس عنها

ويف الصباح التايل توجه الشاب ملكتب , الشاب مع أمه يف حديث طويل
هل لك أن ختربين ماذا :فسأله املدير, مدير الرشكة والدموع متأل عينيه
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لقد غسلت يدي  :فأجاب الشاب يف املنزل? البارحةفعلت وماذا تعلمت 
عن  سأله املديرف, والديت وقمت أيضا بغسيل كل الثياب املتبقية عنها

 :فأجاب الشاب, ةشعوره بصدق وأمان
ما عىل فلوال أمي وتضحيتها مل أكن , أدركت معنى العرفان باجلميل :أوال

 .أنا عليه اآلن من التفوق
و شاق وجمهد أدركت كم ه, بالقيام بنفس العمل الذي كانت تقوم به :ثانيا

 .القيام ببعض األعامل
 .أدركت أمهية وقيمة العائلة :ثالثا

هذا ما كنت أبحث عنه يف املدير الذي سأمنحه هذه  :عندها قال املدير
والذي ال جيعل املال , يقدر مساعدة اآلخرين أن يكون شخصاً , الوظيفة

قام هذا الشاب , فيام بعد لقد تم توظيفك يا بني ...من عملههدفه الوحيد 
كل املوظفني عملوا , ونشاط وحظي باحرتام مجيع مساعديهبالعمل بجد 
 .اوحققت الرشكة نجاحا باهرً , بتفان كفريق

هذه األسس تتيح لألفراد التعبري عن ذواهتم, واملشاركة يف اختاذ القرار, وبالتايل 
تتم  التيولية جتاه القوانني والقرارات ؤختلق أجياال واعية قادرة عىل حتمل املس
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وليس من الغريب القول بأن , وجتاه األعامل التي يقومون هبا مدارستها ومداولتها,
االستقالل بأنفسهم  , كانوا أقدر عىلأمورهماألطفال الذين يشاركون آباءهم يف تسيري 

 .شؤوهنموكانوا أكثر إبداعا يف إدارة  يف املستقبل
 :مقرتحة لبناء املهارات االجتامعية نشاطات اجتامعية

 ة واللقاءات االجتامعية   .اصطحاب األبناء إىل الزيارات العامّ

 اصطحاب األطفال لزيارة املرىض واملعاقني واملسنني. 

 تعويد األبناء عىل ارتياد املساجد. 

  ختصيص وقت للجلوس مع األبناء واالستامع هلم وحوارهم وتبادل
  .أطراف احلديث معهم

املفكر والرتبوي والفقيه اإلسالمي  1يَروي ابنُ العريب :ابعة األبناء رغم األعباءمت
مع  اً مكنت يو" :فيها دور أرسته يف دفعه للتعلم وحثه عليه يقول يبنيقصةً عن نفسه 

                                                 
لغ رتبة هو أبو بكر بن العريب املالكي, حممد بن عبد اهللا ولد يف إشبيلية ورحل إىل املرشق, وبرع يف األدب وب    1

االجتهاد يف علوم الدين, صنف كتبا كثرية يف احلديث والفقه واألصول والتفسري واألدب والتاريخ, ومن أشهر 
 ."العواصم من القواصم "كتبه 
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يف حلظة رسقها يطالع ما انتهى إليه علمي   − هللا رمحه ا  − بعض املعلمني فجلس إلينا أيب 
فدخل إلينا أحد  ,حرض من قاصديهمن زمانه, مع عظم أشغاله, وجلس بجلوسه من 

احلبل الذي ربطت به  − فحل شناقها ,يديه رزمة كتب يفو −ار الكتب أي جتّ  –السامرسة 
هذه  :فإذا هبا من تأليف السمناين والباجي فسمعت مجيعهم يقول وأرسل وثاقها, –

ة جلبها الباجي من املرشق, فصدعت هذه الكلمة كبدي كتب عظيمة وعلوم جليل
وقرعت خلدي, وجعلوا يوردون يف ذكره ويصدرون, وحيكمون أن فقهاء بالدنا ال 

, فال يكون أمة جيلب إليها هذا القدر الطفيفيفهمون عنه وال يعقلون, وناهيك من 
كت أمري ونذرت يف نفيس لئن مل ,ضاف إليه إال بصفة العاجز الضعيفمنهم أحد ي

وألمترسن بام لدهيم من  ,التألهاجرن إىل هذه املقامات وألفدنّ عىل أوالء الرجا
ساهم هذا املوقف عىل بساطته وعفويته وبفعالية يف  انظر كيف "املعاقد واملقاالت 

 يكن كذلك ملا استقر هذا عريب ونشطه لطلب العلم, ولو ملالشخصية ابن تكوين 
  .وملا دعاه لعقد العزم عىل الرتحال هلؤالء الرجال هاملوقف بوجدان

أكدت ظاهرة رصدها الرتبويون األمريكيون يف  :فاعل وقائد منتج اجتامعي عضوٌ 
الثامنينات من القرن املنرصم أن جمموعة كبرية من الطلبة الذين أهنوا الثانوية العامة كانوا 

ة يف احلياة,ضعافاً يف بناء عالقات اجتامعية سليمة, ويف لعب أ هر وظ دوار اجتامعية مهمّ
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الذي ير بأن الرتبية ينبغي أن  Wilyam Spydi "سبيدي وليام"هنا املنَظِّر الرتبوي 
 تتوجه إىل أن يمتلك الفرد جمموعة من املهارات التي تؤهله للقيام بأدوار اجتامعية خمتلفة

 :منها
 .عاملعضو يف مجاعة ويعمل يف فريق ويشارك اآلخرين يف األ − 
  .منظّمقائد و − 
 .يسهم يف احلياة االجتامعية ويدعم اآلخرين − 
 .يعلم اآلخرين مهارات معينة ويدرب اآلخرين ويرشف عليهم − 
ا وعمليات −   .ينتج أفكارً
 .خيطط ويصمم − 
 .قادر عىل أن ينفذ بعض األدوار − 
 .يكتشف املشكالت وحيلها − 
 .يتصل باآلخرين بنجاح− 

مها لآلباء وللمربني :وصلمن سار عىل الدرب  تفتح هلم  ,وصفات تربوية أُقَدِّ
آفاق درب غرس الثقة بالنفس, وستبقى هذه الوصفات كلامت جمردة ال حياة فيها إن مل 

تُ  إىل ترتجم إىل سلوك حيٍّ يف أرض الواقع, وجتدر اإلشارة أنّ هذه الوصفات نظمْ
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مج تربوية قدمتها, أو أدب قدها من خالل استشارات تربوية شاركت هبا, أو براعِ 
   ...تربوي درسته أو سلوك مارسته, فمن هنا تتمتع بمصداقية عالية وواقعية منطقية

 عند ممارسة أي سلوك ال يروق لك امنح طفلك فرصة أخر. 

 ث مع الز , ألن الرتبية عملية اجتامعية مالء واألصدقاء عن تربية األبناءحتدّ
  .ريناآلختبادلية وال تتم يف معزل عن 

 تقبّل الطفل كام هو.  

  استمع مع طفلك لألصوات اجلميلة كخرير املياه وتغريد الطيور ألن هذا
  .يغذي اجلانب اجلاميل لد أطفالك

  دع ولدك يعرب عن نفسه باستمرار واستمع له دون ملل, وعلّق إجياباً عىل
حديثه واشكره, واستثمر فرصة األسئلة الكثرية التي يطرحها ولدك 

 .لرتسم من خالهلا معامل فكره

 احرص عىل تنمية مواهبه حتى لو أخطأ يف حماوالته.  

 عزز ثقته باهللا وبدينه; ألهنا تدعم ثقته بنفسه.  
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 بام يتناسب مع   عنها ةأسئلة ابنك عىل الفور, وال تتأخر يف اإلجاب نأجب ع
  .عمره وال هتملها

  م طفلك لآلخرين يف املناسبات صافح ابنك وعانقه بني الناس, وقدّ
  .االجتامعية

 قصة ما قبل النوم هلا مفعول سحري يف تعلق ابنك بك وقربه منك. 

  وقدم هلم اهتم بأصدقاء أبنائك, واعرف أسامءهم, وادعهم, واسأل عنهم
 .اهلدايا وتفقد أحواهلم

  القبول ما تعطيه ألفكار الكبار ابنك واهتم هبا, وأعطها من أفكارتقبّل. 

 سهمما يعطيه ثقافة ومعرفة تنمي ثقته بنف ,ابنك يف االستامع ألخبار العامل شارك. 

 ,وال تنزعج من كثرة  كلّفه بأعامل يقوم هبا بشكل مستقل وراقبه عن بعد
  .حماوالته, فقد تقوده تلك املحاوالت إىل االستقاللية وحتمل املسؤولية
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كيف تبني الثقة ) How To Build Confidence In Your Child( ذكر كتاب
من  ,بالنفس يف نفس طفلك? جمموعة من الطرق الكفيلة ببناء الثقة يف نفوس األطفال

  :املناسب إيرادها هنا
امدح طفلك أمام اآلخرين, أيتها األم  :, أهيا األبامدح طفلك أمام الغري .1

 .امدحي طفلك أمام اآلخرين فإن هذا يؤدي إىل زرع الثقة يف نفسه

, علمه طريقة االنتقاد, ألن الطفل ال يعرف الجتعله ينتقد نفسه دون دراية .2
كيف يتنقد, ال يعرف معنى الصحيح من اخلطأ, مازال صغريا حيتاج إىل 

 .بدون توجيه منك معونتك, فال جتعله ينتقد نفسه

اإلشادة بجهود اآلخرين رضورية جدا, ومن  ,, وشكرالو سمحت :قل له .3
 .خالله نزرع الثقة يف نفوس األطفال

 .عامله كطفل واجعله يعيش عمره .4
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 .بنفسه تالقراراساعده يف اختاذ  .5

 .علمه السباحة .6

اجعل ابنك مرة جيلس يف صدر  ,اجعله ضيف رشف يف إحد املناسبات .7
 .الرشف وهو ابني فالنضيف اليوم عندنا  :للناس املجلس, وقل

رأيك بني يف أن أشرتي سيارة جديدة? ما  ما :كأن تقول ,اسأله عن رأيه .8
 .? وهكذاا من املال عىل رشاء بضاعة جديدةرأيك بني يف أن أرصف مبلغ

خصص له زاوية يف املنزل جتعل له ,لهاجعل له ركنا يف املنزل لعرض أعام .9
 أنجزها يف هذا الركن, وتكتب عىل هذا الركن أو عىل هذهأعامله التي 

, وتكتب اسم ابنك عىل هذا الركن, هذا ركن فالن ابن فالن :الزاوية
 .وجتعل فيه أعامله التي أنجزها

ال يعلم األطفال يف هه األيام كيف يكسبون  .ساعده يف كسب الصداقات .10
 .الصداقات, البد أن نعلمهم كيف خيتارون األصدقاء

 عالبد أن تشعره بأنه مهم وأن اهللا سبحانه وتعاىل أود ,اجعله يشعر بأمهيته .11
 .فيه قدرات البد أن جتعله يعتد بنفسه
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 .اإليامن باهللا مبادئصل معه واغرس فيه  .12

علمه كيف يتكلم, كيف يواجه الناس, كيف  ,العرض والتقديم علمه مهارة .13
 .يعرض ما لديه من أفكار

 .ويتبعهاعلمه كيف يقرأ التعليامت  .14

  .علمه كيف يضع لنفسه قوانني فيتبعها .15

اإلسعافات رضورية يف البيت, علمه كيف  ,علمه مهارة اإلسعافات األولية .16
كالتنفس الصناعي أو االتصال  :اإلسعافات السهلة تمهارايستعمل 

 .إىل غري ذلك من إسعافات ...بالنجدة أو الرشطة أو اإلطفاء

كل سؤال يسأله الطفل, حتى تزيل  البد أن جتيب عن ,جب عن أسئلتهأ .17
 .الشبهات من ذهنه, وتزيد من معرفته بطريقة صحيحة

  .أوف بوعدك له .18

بيضا, كيف يسخن  رضتعلمه كيف حي نكأ ,علمه مهارة الطبخ البسيط .19
 .خبزا, إىل غري ذلك من مهارات الطبخ البسيط
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وكيف يدعو اهللا, كيف يناجي اهللا, وأمهية  ,علمه قوة الربكة وأمهية الدعاء .20
 .العبادة هوالدعاء, وأن الدعاء 

 .علمه كيف يعمل ضمن فريق .21

 ., وأمهية النقاش واحلوارشجعه عىل توجيه األسئلة .22

دائام أثن عليه وامدحه, وأن لديه مهارة ال  ,اجعله يشعر أنه نجم بني زمالئه .23
 .يتقنها سواه

يا بني, السنة القادمة  :كأن تقول له مثال ,رار خيصهأفصح له أن أسباب اختاذك ألي ق .24
 إىل املدرسة سنذهب معاً بتدائية وتذهب إىل اإلعدادية, ستنتهي من املرحلة اال

 .درسة جلدية التعليم فيهاملها بعينك, ولقد اخرتت لك هذه ااجلديدة لرتا

عن  يغفل كثري من اآلباء ,كن معه يف املدرسة يف أول يوم من أيام الدراسة .25
 .هذه النقطة, وإهنا لوسيلة قوية يف بث الثقة يف نفوس األطفال

 .احك له قصصا من أيام طفولتك .26

وأنت تلعب دور التلميذ, وهذه الوسيلة  اجعل طفلك يلعب دور املدرس .27
 .هلا مفعول عجيب يف زرع الثقة يف نفوس األطفال
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 .علم طفلك كيف يمكن العثور عليه عندما يضيع .28

 .للخطأ) )ال((ويقول علمه كيف يرفض  .29

 .علمه كيف يمنح ويعطي .30

وعلمه كيف  .عند بروز مشكلة له أعطه ماال عىل قدر ما جيعله يترصف .31
 .يرصف هذا املال بطريقة سليمة

من القرآن  يشء, استذكار الدروس وحفظ شجعه عىل احلفظ واالستذكار .32
 .الكريم مثال

 أعطه فرصة حتى يستكشف وينمي حب ,أعطه فرصا لالستكشاف .33
 .الفضول لديه بطريقة صحيحة

كأن تعلمه بعض التامرين مثل  ,علمه كيف يدافع عن نفسه وعن جسده .34
 .اجلودو والكراتيه

ال جتعل هذه الشبهات تستمر يف  ,ارشح له ما جيول يف ذهنه من شبهات .35
 .ذهنه, عليك أن ترشحها وتفندها له أوال بأول قبل أن ترتاكم
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 .ال هتدده عىل اإلطالق .36

 .نزال العقوبة عليهإ, قبل حتذيرات مسبقةأعطه  .37

 .علمه كيف يواجه الفشل عند حدوثه .38

 .عىل تنمية ماله , و أخربه بذلك, وشجعهافتح له حسابا يف البنك .39

 ., وعلمه كيف يتفكر يف خلق اهللاخذه يف رحلة استكشافية .40

 .علمه كيف يصلح أغراضه .41

 .شاطره أحالمه وطموحاته وأمنياته .42

 .مالكريالذكر واألنثى من وحي آيات القرآن  ,جلنسنيالف بني اتعلمه االخ .43

 .ومبادئكعلمه قيمك  .44

 .علّمه كيف يكون مسئوالً جتاه ترصفاته .45

 .ووضح له أمهية ما أنجز امدح أعامله وإنجازاته .46

 .كالقطة مثالً  علّمه كيف يتعامل مع احليوان األليف .47

 .اعتذر له عن أي خطأ واضح يصدر بحقه .48
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ا فيه  .49 و يوم حفظه للقرآن, وليكن له ,كيوم ميالده أمفاجآتاجعل له يومً
 .هدية فيه

ه إىل صدرك .50   ., فإن هذا يزرع الثقة يف نفسهأخربه بأنك حتبه وضمّ

 

كيف  يف كتاب مسلم احلارثي والدكتور حممد سعيد دباس إبراهيم بن أمحد .د ذكر 
 :تسعة مبادئ متنح الصغري ثقة بنفسه تنمي الثقة بالنفس لد أطفالك

 .احلسنة كافئ عىل األفعال :املبدأ األول

  .أخطاؤنا خري أستاذ لنا :املبدأ الثاين

 .ولدك إذا حتمل مسئولية خطئه اشكر :املبدأ الثالث

 .أوالدك اقبل نفسك كي تتمكن من قبول :املبدأ الرابع

 .احرتم أوالدك وسيحرتمون أنفسهم :املبدأ اخلامس
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  "كف عن البحث عن األخطاء"..الكامل هللا :السادس املبدأ

 ..ألوالدك ما يستطيعون عمله ال تفعل :املبدأ السابع

 .قاموسك احذف عبارات اللوم من :املبدأ الثامن

 .للسلبية) ال(قل  :املبدأ التاسع


 

بنفسه يف كل مراحله العمرية فإنه أشد حاجة إن كان اجليل بحاجة ألن يكون واثقاً 
لذلك يف مرحلة املراهقة, ولعل املربرات اآلتية  تعزز احلاجة ألن ترتسم الثقة بالنفس 

 ...عىل شفاه اجليل
يف هذه  ,يمر الشباب يف سن املراهقة بمرحلة حرجة تقع بني الرجولة والطفولة .1

ء جديدة دون التأكد من مد املرحلة يواجهون مواقف جديدة ويتعاملون مع أشيا
 .عاجلتها, وال يفرقون بني املهم واألهمقدرهتم عىل مواجهتها أو م
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 .قد يكتشف املراهق يف نفسه مثلبة أو عيباً يشغله عن نقاط القوة يف نفسه .2

نُونَ أنفسهم وأعامهلم وفق معايري وقيم مثالية, ومن ثَمَّ يشعرون باليأس  .3 زِ يَ
االرتفاع بأنفسهم وأعامهلم إىل مستو  عنوخيبة األمل عندما يعجزون 

  .يتطلعون هلا القيم واملعايري التي

ال يشبع املراهق بعض حاجاته االنفعالية األساسية مثل احلاجة إىل النجاح  .4
وإذا مل تشبع هذه  ,واحلاجة للحب والتقدير, واحلاجة لتقبل األصدقاء
 .أنفسهماحلاجات  لد املراهقني  فإهنم يشعرون بنقص ثقتهم ب

لذا يتعني عىل األرسة واملدرسة أن تبقيا يف تدريب مستمر للمراهق عىل الثقة 
بالنفس; ألن أغلب مراحل املراهقة تبدأ وتنتهي يف البيت واملدرسة, وعدم االطالع عىل 
 ,مشاكل املراهق وآرائه ومتطلبات مرحلته ووضعه كرهينة للنقد وللمراقبة لترصفاته

جيعل مرحلة املراهقة مرحلة فقدان للنفس وخضوع للمرض النفيس نتيجة لقوة 
التغريات يف املرحلة وعدم وجود البيئة املساندة للمراهق, لذا يعمل اجلو الديني 

عىل حتقيق الثقة بالنفس لد املراهق, واملراهق الذي ينشأ يف أرسة  األرسي واملدريس
ذي يشيع بني أرجائها يتمتع بقدرة عالية من الثقة متدينة ويتفاعل مع اجلو الروحي ال

 .التي متكنّه من اختاذ قرارات إجيابية يف حياته
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قد يشعر املرء بعدم الثقة بنفسه, بل قد يكون كذلك وهذا ال حيول بينه وبني ممارسة 
دح والثناء تأكيد الثقة يف نفوس اآلخرين, وهنا  ال يزهد اإلنسان  يف بث عبارات امل

والتشجيع لد اآلخرين, ويف هذا السلوك مندوحة  ال تعاب, فاحلال هنا كالفقري 
ق أو  أيّن من خائف أسكن األمن يف ككحامل العلم ملن  هو أعلم منه, واملتصدّ

ن يقولو"يس من قبيل اآلخرين, أو أمّي ساهم يف تعلّم اجلاهلني, وهذا ل  نفوس
 ."يفعلون ال ما

 

يعزز ثقتهم بأنفسهم فحسب, بل يعزز اآلخرين ال نّ ثناءك عىل أال أبالغ إذا قلت 
يمدحك ويعززك ويشكرك مما  ثقتك أنت بنفسك; وذلك ألن الطرف اآلخر سوف

الثناء والذم وتفاعلهام مع يشري لدورة ) 1(  والشكل بنفسك,يعطيك الثقة 
 .بالنفس الثقة
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 دورة الثقة بالنفس) 1(الشكل 

 

ة املجد وحدهم, بل يرومون املشاركة, ويتمنّون  يأنف العقالء أن يرتبعوا عىل قمّ
وفرحة االنتصار, فللقمة مذاق ال يستعذبه إال من  أن يشاركهم اآلخرون نشوة الفرح,

ة ليست واحدة بل قم متعددة,كان لزاماً علينا ونحن يف م ذاق حالوته, وألنّ القمّ
هل الوسائل ونحل املسائل لآلخرين ليشاركونا هذه الفرحة, وال يبغض أعالها أن نس

 فينقص من قدرك غيرك بالنقصفيشعر  تثني على غيرك

 يثني عليك بالثقة بنفسهفيشعر  تثني على غيرك
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النرص لآلخرين إال حاقد, وال يتمنّى الفشل إال مغرور وأناين, مل ال نربح ويربح 
اآلخرون? وهذه النظرة التي يتعني عىل املربني والرتبويني بثها يف نفوس اآلخرين, 

تبدهلا بالفريق الرابح وباألمة الرابحة, ولنرتك نظرية الرابح الوحيد واخلارسون ونس
وملعنى حب اخلري لآلخر كام هو احلال يف  د ملفهوم اجلسد الواحد املتكافل,وهذا جتسي

د عىل  ة فيها متسع, وإن ضاقت فالعامل يزخر بالقمم, لذلك نؤكّ حبّه للنفس, والقمّ
ين ليثقوا دعو فتح الباب لولوج باب القرص, وثمة وصفات قد تأخذ بأيدي اآلخر

  :بأنفسهم
  م مهتمون هبا, ثم امنحهم ث مع اآلخرين بموضوعات حتس بأهنّ حتدّ

  .الفرصة الكافية ليعربوا عن ذواهتم
  ال تكثر احلديث عن نفسك أو تبالغ يف أحاديث ال يتقنها اآلخرون  لتظهر

  .بأنك النجم الوحيد

 حديثهم مما تطرب , وأبد اهتامماً بام يقولون حتى لو مل يكن يناستمع لآلخر
, ويف هذا امليدان يقول أحد يكإليه نفسك, أو كان احلديث معروفاً لد

ثني باحلديث فأصغي له وأكون قد سمعته قبل أن "التابعني  إنَّ أحدهم حيدّ
  ."يولد
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  م حتى لو كان يسري القدر, أو قليل األثر, ملا ز اآلخر واشكره عىل ما قدّ عزّ
  .الذات وحتقيقهاهلذا السلوك من دور يف تقبّل 

  ال تتخذ من الرصاخ أسلوب حياة, وال منهاج سلوك, وتشري األبحاث إىل
بل فضل بعضهم العقاب البدين عىل  عدم قبول الفتى للرصاخ ورفضه له,

  .مع رفيض لكال األسلوبنيالرصاخ 

  ة اليسري منها, وقد أبدع الشافعي غض الطرف عن عثرات اآلخر خاصّ
  :حينام قال

وايت  أحبُّ من  وكلَّ  غضيض الطرف عن عثرايت    اإلخوان كلَّ مُ
فمتتبع العورات مبغوض, ومتبع العثرات مرفوض, والناس حتب العفو 

  .وتقدر الصفح
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استثامرها, ويكون ذلك بتوظيف األثر الذي ينعكس عىل الفرد النجاح متعة ندعو إىل 
عند نشوة اإلنجاز, وذلك من خالل بث الشعور الذي يشعر به الناجح ليكون النجاح 

حيث احلياة بيل غيتس للنجاح يف , وهنا أقدم عصارة خربةمشعالً يقود إىل نجاحات أخر,
للتالميذ إحد عرشة نصيحة أو مهارة  ألقى حمارضة يف إحد املدارس األمريكية وقدم

وخالل املحارضة ألقى ."تتعلموها يف املدارس مثل هذه املهارات واألفكار لن" :قائالً هلم
بالتعليم وكيف أن بعض نظم الرتبية وبعض  الضوء عىل بعض النقاط اخلاصة "جيتس"

مما خيلق جيالً من  ,بسهولة النجاح يف احلياة تعزز اإلحساس الكاذباملناهج واألساليب 
  .يعرضهم للفشل عند مواجهة الواقع الناس ال يعي حقائق احلياة, مما

 :للطالب "جيتس" وهذه هي املبادئ و القوانني التي رشحها

الظروف تعتاد العيش يف  احلياة ليست عادلة متاماً و عليك أن تقبل و :القاعدة األوىل
 التي تعيش فيها
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فسوف  :احرتامك لذاتك و ال كيف تر نفسك العامل ال يعنيه مد :القاعدة الثانية
دوراً قبل أن ينتابك شعور بالفخر  يتوقع منك اجلميع أن تنجز شيئاً و أن تؤدي

 .والتباهي

دوالر بمجرد  ألف 60احلصول عىل دخل سنوي قدره  لن تستطيع :القاعدة الثالثة
رفيعاً ملجرد أنك إنسان حمرتم, تتقلد منصباً  ج من املدرسة الثانوية, و لنالتخر

و جتد يف احلصول عىل الوظيفة املرموقة  لن حتصل عىل سيارة إال بعد أن جتتهدو
 .والسيارة الفارهة

إذا كنت تعتقد أن معلمك شديد و عنيف و أن طلباته املتواصلة تفوق  :القاعدة الرابعة
 .احلكم و انتظر حتى يكون لك مدير يف طاقتك, فال ترسع

اهلمربجر و غسيل األطباق وظيفة دون  ال تظن أن العمل يف مطاعم :القاعدة اخلامسة
الناس يف الدول الفقرية يتوقون إىل  املستو, فقد كان أجدادنا و آباؤنا و ما زال

 .فرصة عمل كهذه

فاعلم أن الذنب ذنبك, و ليس  ,أخطأت و سقطت و ارتبكت إذا ما :القاعدة السادسة
 .أن تبكي و تندب حظك, تعلم من أخطائك وبدالً من, ذنب أهلك أو والداك
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والداك شخصني مملني كام تظن اآلن, لقد أصبحا  قبل والدتك مل يكن :القاعدة السابعة
مالبسك اجلميلة, والنظر إليك  كذلك بسبب مصاريف دراستك وارتفاع ثمن

إنقاذ و تغيري العامل و إنقاذ  ولذلك وقبل أن ترشع يف ,يوموأنت تكرب يوماً إثر 
والتخلص من السلبية يف العامل,  الغابات االستوائية من الدمار و يف محاية البيئة

 .غرفتك ارشع أوالً يف تنظيف دوالبك اخلاص, وأعد ترتيب

 أهنم ما معا, إال قد تكون مدرستك قد ختلصت من املتفوقني و الكساىل :القاعدة الثامنة
الرسوب  و يف بعض املدارس تم إلغاء درجات .زالوا موجودين يف كل مكان

حيث يتم منح الطلبة أكثر من فرصة إلعطاء اإلجابات الصحيحة وهي فرص 
يتمتعوا فيها عند اخلروج إىل احلياة العملية, ففي بعض األحيان ال يتم منحنا  لن
 .فرصة واحدة فقط إال

املتتابعة, ولن تستطيع أن  اة ليست سلسلة من الفصول الدراسيةاحلي :القاعدة التاسعة
املعلمني  تقيض كل فصل صيف يف إجازة, ولن يكون أصحاب األعامل مثل

 .متفرغني فقط ملساعدتك

 .وقتك أنت عليك أن تساعد نفسك وأن تنجز كل أعاملك عىل حساب
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والتلفاز عموماً ليست واقعية احلياة التي نراها يف األفالم السينامئية  :القاعدة العارشة
واإلجازات  يف الواقع ال يقيض الناس كل وقتهم يف اللعب .وال حقيقة

 .اإلنتاج واجللوس يف املقاهي الفارهة, بل عليهم الذهاب إىل العمل وخطوط

وأصدقاءك املنهمكني يف الدراسة  عليك أن حترتم زمالءك :القاعدة احلادية عرشة
وغريبي األطوار, لكنهم  ربام تعتربهم جمانني, اروالبحث و الكتابة ليل هن

تعمل  أناملطاف  سيكونون أكثر استعداداً ملواجهة احلياة وربام ينتهي بك
 .حلساب أحدهم

 

اماً أو مساعداً عىل اهلدم, وفيام يأيت  إن مل تكن بنّاءً أو مشاركاً يف البنيان فال تكن هدّ
  :وال تبني بعض السلوكيات التي  هتدم

 م بلغة مهنية عالية, :النـقد ه نحو السلوك ال  وختف وتريته إن قدّ ووجّ
 ,أنّ النقد مرفوض بكل أشكاله شخص, وإن كان بعض الرتبويني يرونال

ام  .أو بنّاء, فكل نقد لدهيم مرفوض وال يعتقدون بوجود نقد هدّ
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 ثقته  رث الضعف واهلوان وتفقد الفردوكثرة اللوم والعتاب ت :اللـوم
  .بنفسه

 

حيلو يل هنا أن أشبه األب واملريب الذي يكثر من اللوم ألطفاله بأنه عاجز عن 
شوكة الثقة بنفس الطفل, وألنه بناء الثقة يف نفوس أبنائه, ومع كثرة اللوم تنكرس 

أن ينمو يف  سلوكه, فيشعر بالنقص الذي ال يفتؤيملك مهارة الفصل بني الفرد و ال
نفسه حتى يشعر الطفل بكراهية اآلخرين له, لذلك كانت من احلاجات األساسية 
التي ينبغي أن تلبّى لألطفال شعورهم بتقبّل اآلخرين هلم يف حالتي الرضا 
والسخط عىل حدّ سواء, وال يقل عن ذلك خطورة شعور الطفل بكره اآلخرين له 

الطفل, فكره اآلخرين للطفل مساوٍ  حتى ولو مل يكن ذلك إال رضباً من توهم
  .لشعور الطفل بكره اآلخرين له

 ترفض الثقة بالنفس  املقارنة بني اإلخوان واجلريان واألقران, ومن املمكن  :املقارنة
  .أن يُستغنى عنها بتقديم أمثلة دالة للنامذج اإلجيابية أو القدوات
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 سواءً أكانت السخرية  وتنخر عظم االبن, عضد الفرد, تفت السخرية :السخرية
مهاأم بالقول  ال يا أهيا الذين آمنوا "بالنظر واإلشارة, وسبحان من حرّ

يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم, وال نساءٌ من نساءٍ عسى أن 
 .)11(أية  ,سورة احلجرات "يكن خرياً منهن

 متر به ويمر هبا وأعني به حماولة حمارصة الشاب ومعرفة كل األحداث التي  :التحكم
, فال حيب األبناء احلصار واملتابعة بالتفصيل , وال يعني هذا تركه مطلقاً

اململة, لذلك يمنح االبن مساحة من التحرك مع املتابعة والنظر  اهلادئ, 
 .والرقابة الواعية

 اسعة الوواحلقائق الشائعة بني الناس من مشوهات  :التعميم وإصدار األحكام
التعاميم وإصدار األحكام, علامً بأن احلكم ال يصدر إال بعد أن االنتشار 

ا من سلوكه اليومي, كام أنّ  ا من حياة الفرد, وجزءً يصبح السلوك جزءً
األحكام ال تعمم إال بمعايري علمية يصعب توفرها, رغم ذلك يصدر 
و بعض العاملني يف الرتبية أحكاماً عىل تالميذهم وأبنائهم ال ختضع ملعايري أ

عدوانية, أنت ال تثق  ابني غبي, أنتِ  :دراسات, ومن هذه األحكام
ه للحقيقة...بنفسك  .والتعميم مشوّ
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  ومضة
أبرز عنصر يشترك فيه من بلغوا ذروة األداء هو 
 إيمانهم الراسخ الذي ال يتزعزع بأنهم سينجحون 
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  سر تغيير الشخصية

 يكمن في تغيير صورتها الذاتية

يا بني الثقة بالنفس 
 ....تبدأ من هنا

  نظريات التغيير 
  

 وبناء الثقة بالنفس
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  نظريات التغيير وبناء الثقة بالنفس

يتم احلديث يف الصفحات التالية عن بعض نظريات التغيري  ودورها يف بث الثقة س
 :بالنفس, ومن النظريات التي سأتناوهلا

  .نظرية الذكاءات املتعددة .1
  .القدراتنظرية تغيري  .2

  ."املرساة"اإلرساء ;استجالب الثقة بالنفس واهلندسة الوراثية .3

1 

هوارد  (HAWARD GARDNER)    األمريكي هو العامل  هذه النظرية  واضع
خمتلفاً عن بقية الباحثني يف حماولته تفسري طبيعة  منحىً الذي نحا  )1983(عام  غاردنر
الذين يتمتعون بقدرات  لألفرادستمد هذا العامل نظريته هذه من مالحظاته ا, الذكاء
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 ألفرادا الحظ جاردنر 
الذين يتمتعون بقدرات 
خارقة يف بعض القدرات 
العقلية وال حيصلون يف 

عىل  إال الذكاءاختبارات 
درجات متوسطة أو دوهنا 

يف  يصنفونمما قد جيعلهم 
 ...جمال املعاقني عقلياً 

خارقة يف بعض القدرات العقلية وال حيصلون يف 
عىل درجات متوسطة أو دوهنا مما  إال الذكاءاختبارات 

فعىل سبيل  ,ياً يف جمال املعاقني عقل يصنفونقد جيعلهم 
) 50( ذكائه نسبةاردنر أن طفالً بلغت غاملثال الحظ 

غري أنه كان قادراً عىل  )IQ(من خالل مقاييس الذكاء
بني  الواقعةذكر تاريخ أي يوم من أيام األسابيع 

م, كام كان قادراً عىل العزف 1950 – 1880السنوات 
, وكان هذا الطفل يمتلك بالسامععىل آلة البيانو 

 يتحدثهامثل الغناء بلغات أجنبية ال أخر ت قدرا
, من هنا بنى جاردنر التهجئة واحلفظناهيك عن 

نظريته التي تقوم عىل اعتبار الذكاء ليس ذكاءً واحدا به هو ذكاءات عديده, وكل فرد 
يمتلك كل هذه الذكاءات بنسب متفاوته, ويميز الناس بنوع أو نوعني منها, كام أن 
نظريته هذه توجه طعنة الخلتبارات الذكاء التي ال تعترب إال نوعا واحدا من هذه 

ت وهو الذكاء املنطقي, وهنا جلردنر أخرج لنا ثامنية أنواع من الذكاء التي الذكاءا
 .لكها الناسيمت
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   :الذكاء اللغوي   -1

واإلقبال عىل أنشطة القراءة والكتابة ورواية  ,وهو التميز يف استعامل اللغة
القصص واملناقشة مع اآلخرين, مع إمكانية اإلبداع يف اإلنتاج اللغوي أو األديب وما 

 والوسيلة املفضلة للتعلم لد أصحاب .)...مرسحية, رواية, شعر, قصة(يتصل بذلك 
اب والشعراء تّ ـويمثل التفوق يف هذا الذكاء الكُ  .هذا الذكاء هي القراءة واالستامع

مثل مصطفى صادق الرافعي, ويتجىل ذكاؤه اللغوي يف كتابه ....والصحفيون واخلطباء
لشعراوي رمحه اهللا, ويكمن املتميز وحي القلم, ومن األذكياء لغويا الشيخ حممد متويل ا

ذكاؤه اللغوي يف قدرته عىل تقديم مفاهيم لغوية وبالغية عميقة للعامة بلغة سهله 
, ومن اخلطباء األذكياء لغويا الشيخ عبد احلميد كشك رمحه اهللا, الذي يفهمها السامع

حى كان يملك مقدرة لغوية عالية, كام أنه يملك مهارة التنقل بني اللغة العربية الفص
 .والعامية دونام إخالل بالفصحى

  :التالية بالسامت يتمتع صاحب هذا الذكاء

 .االستامع للحديث يميل إىل − 
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 .حيب التحدث − 
  ...يكتب الشعر, يكتب املقاالت ,يكتب مذكرات ,حيب الكتابة − 

 .مباستخدام املعج اجلديدة يبحث عن معنى املفردات − 

 ما ورد فيه قرأه بالتحدث عنه أو مناقشة يستطيع عرض كتاب − 

  .حيب املطالعة − 

 .يقرأ الشعر − 

  .يتحدث بالفصحى − 

  .غري لغته لغات أوتعلم لغة يف ال جيد صعوبة  − 

 أنت إذاً صاحب ذكاء لغوي تصلح لدراسة ف إذا توفرت بك هذه الصفات
  .كان مستواك التعليمي األجنبية مهام اللغات

  ?ما حاجة املجتمع ملختصني يف اللغات

لُّم عَ حيتاج إىل مبدعني  تطور املجتمعولكن نمو حاجة عامة وتقليدية واللغة  تَ
  .لغويني

  ?ما هي جماالت عمل اللغويني
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  .جامعي تعلم − تعلم قبل جامعي  :التعلم − 

  .الرتمجة − 

  .املعاقني لغوياً  معاجلة − 

لألذكياء لغوياً دور فاعل يف نرش الذوق اللغوي واإلبداع األديب, وختريج  − 
 .والكتّاباألدباء والشعراء 

  .مرسحياً  أوروائياً أو يف حال وجود موهبة يمكن أن يصبح شاعراً أو أديباً  − 
  .نتلفزيو –إذاعة  - صحافة :اإلعالم − 

   :املنطقي - الرياضي الذكاء -2

وهو التميز يف القدرة عىل استعامل التفكري الريايض واملنطقي واإلقبال عىل دراسة 
وتصنيف األشياء واستعامل  ,ووضع الفرضيات واختبارها كالتالرياضيات وحل املش

تكمن ا هلذا, فإن الوسيلة املفضلة للتعلم لد أصحاب هذا الذكاء وتبعً  ....املجردةاملفاهيم 
ويمثل التميز يف هذا الذكاء  ,بني املفاهيم الرموز وتصنيف األشياء وربط عالقات يف استعامل

 .املتفوقون يف الرياضيات واهلندسة
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 :التالية األسئلة نيملك إجابة ع صاحب هذا الذكاء
 ?األشياء من حولك هل حتب عدَّ  − 

أكثر  أو   − أقل  :بعالقة هل حتب تصنيف األشياء من حولك والربط بينها − 
  ?أقرص –أصغر أو  أطول  - أكرب

دها عن األرض واملسافة بينها وحركتها هل هتتم بحجم الكواكب −    ?والنجوم وبُعْ

 أم األشياء ذات الشكل اهلنديس ذات الشكل الطبيعي األشياء هل حتب − 

 ?أم الرسم باستخدام أداة هل حتب الرسم بالقلم فقط − 
  ?التخطيطيهل حتب الصور الفوتوغرافية أم الرسم  − 

 ?منطقياً  التي تتطلب استدالالً  األحجيةهل حتب األلعاب أو  − 
 ?البيانية بواسطة اخلطوط العالقة بني الظواهر عن هل حتب التعبري − 

 ,الرياضيات –الفلسفة  :تصلح لدراسة إن كانت لديك هذه الصفات فأنت

 ....,الربجمةاهلندسات
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   :الذكاء الفضائي -3

الفضاء بشتى أشكاله,  توظيفهو التميز يف القدرة عىل  :اجلغرايف, البرصي, املكاين
 ....املساحات األشياء وتصور وختيل واملخططاتواجلداول  اخلرائطبام يف ذلك قراءة 

وبناء  ,وتتمثل هذه القدرات يف أنشطة مفضلة منها التصوير وتلوين األشكال املصورة
 .األشياء والتمعن يف األماكن اهلندسية, مع اإلبداع يف بعض هذه املجاالت أو كلها

 التشكييل أو  الفنانولعل أحسن مثال عىل هذا النوع من الذكاء املهارة التي تتوفر لد
 .أو الصانع التقليدي صانع الديكورأو  املهندس

 :التالية بالسامت يتمتع صاحب هذا الذكاء
  .الكثريةذات الصور  حيب الكتب − 

  .الرسمحيب  − 

  .انتباههاأللوان تلفت  − 

يِّز األشكال برسعة وبدقة −  مَ   .يُ

ئ تشكيالت خمتلفة −  نْشِ   .برتتيب األشكال واأللوان يُ

  .يصف الواقع مع إضافات من خياله − 

د مكانه بسهولة −  َدِّ   األربعة أي يستخدم االجتاهات ,يف مكان جديد حيُ
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   :الرياضة اجلسدي، ،، البدنياحلركي :الذكاء اجلسمي -4

لعاب رياضية ورقص ومرسح أمن اجلسد كل ما يتصل باستعامل  هو التميز يف
ملفضل ا هلذه األنشطة, فإن التعلم اوتبعً  ...املهنية, األدواتوأشغال يدوية وتوظيف 

والتحرك والتعبري اجلسدي  املناولة العمليةلد أصحاب هذا الذكاء يتم عن طريق 
اإلنجاز من خالل ويتجسد التميز يف هذه املجاالت  ...املختلفة, احلواسواستعامل 

الذي حيصل عليه األبطال الرياضيون وذوي املواهب يف الفنون املرسحية من رقص 
 ...ومتثيل

 :التالية يملك إجابات حول األسئلة صاحب هذا الذكاء
  .الطبيعة من املنزل إىل اخلروج هل حتب − 

  ?طويالً  هل جتلس − 

  ?الرياضة هل متارس − 

  ?بسهولة ةالسويدي والتامرين الرياضية هل تعلمت احلركات − 

  ?باستخدام وسيلة التعلم هل حتب − 

 ?أو هل تتحرك حتى تفكر ?تفكر هل تتحرك عندما − 
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 ?األشياء األشياء فقط أم حتتاج إىل ملسهل تتعلم بالنظر إىل  − 

  ?اليوم ساعات يف 8أكثر من  تنام هل − 

  ?اخلروج من املنزل الربد أو حرارة اجلو من هل يمنعك املطر أو − 

  ?السيارة قيادة و هل ترغب بتعلم?هل تتقن ركوب الدراجة العادية − 

  :هي إن كنت متلك هذه الصفات فإن جماالت العمل املناسبة لك

 .بيئي - جيولوجي −ممثل  −احرتاف رياضة  −مدرب رياضة  - مهني

  :"املوسيقي"الذكاء  -5

والتعبري األحلان وتذوق األنغام وتذكر  األصواتهو القدرة املتميزة عىل تعرف 
ولذلك فإن أصحاب هذا الذكاء حيبون الغناء والعزف عىل اآلالت املوسيقية  ,بواسطتها

ويتقنون التغني بالقرآن وتالوته, والتعرف عىل  واألناشيد واألحلان وترديد األنغام
;كام أهنم يفضلون التعلم أصحاب األصوات املميزة يف اإلنشاد وتالوة القرآن الكريم

ومتثل التفوق يف استعامل هذا الذكاء اإلنجازات  ,عن طريق الغناء واإليقاع واللحن
 .ومغنني ملحننيومنشدين من التي حيققها أصحاب الفنون املوسيقية 
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 :التالية بالسامت يتمتع صاحب هذا الذكاء
  .يتقن العزف عىل آلة موسيقية − 

  .األناشيدالكثري من  حيفظ كلامت − 

اء القرآن ال لله صوت مجي −   كريمويقلّد القراءات والتالوات لقرّ

 .مستمع جيد للموسيقى − 

 .يميز بني أصوات املنشدين وأحلاهنم − 
 .وأصواهتميميز بني القراء  − 

  .يكتشف اإليقاع ويقلّده − 

   :التفاعلي، البينشخصي ،االجتماعيالذكاء  -6

 ,آلخرينمع ا ربط ومتتني عالقات إجيابيةهو الذكاء الذي يتجىل يف القدرة عىل 
وحل  ,وعىل التفاعل مع الناس وفهمهم ولعب أدوار قيادية ضمن املجموعات

ا لذلك فإن أصحاب هذه القدرة حيبون التواصل مع الناس وتبعً  ,اخلالفات بني األفراد
هنم أوالنكت داخل املجموعات; كام  ورسد القصصوالتحدث  ,وكسب األصدقاء

, والعمل اجلامعي والتعاوينخرين يفضلون التعلم عن طريق التواصل املستمر مع اآل
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اضحة يف ويمثل التفوق يف هذا النوع من الذكاء األفراد الذين حققوا نجاحات و
السياسية والنقابات  قادة األحزابالعالقات اإلنسانية, والتواصل البرشي; ومن هؤالء 

 … الفكاهيونوالعشائر و
 :تيةاآل بالسامت يتمتع صاحب هذا الذكاء

  .نجومية  قيادية له صفات − 

ن صداقاتومتنوعون و ثرله أصدقاء كُ  −  وِّ كَ   .برسعة يُ

  .منفرداً  ال حيب البقاء − 

لِّم  −  عَ   .يعرفه أو ما يتعلمه غريه مايُ

  .تعاوين يساعد يف حل مشكالت غريه − 
 .مبادر اجتامعي − 

  .بمفرده أفضل من إنجازهوالفريق إنجازه ضمن اجلامعة  − 

  .اآلخرين هيتم بمشاعر − 

س :الصفات فإن جماالت العمل املناسبة لك هي إن كنت متلك هذه رِّ دَ ب  - مُ رِّ دَ مُ
عالقات  ,علم االجتامع − الرتبية  - علم النفس − مرشف اجتامعي  − إدارة أعامل  − 

ة,  .عالقات دولية دبلوماسية وسفراء, عامّ
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   :التأملي الشخصي،:الذكاء الذاتي-7

والتأمل يف مكوناهتا ومواطن  معرفة النفسالذي يتمثل يف القدرة عىل  الذكاءهو 
ضعفها وقوهتا; والقدرة التي تدفع صاحبها إىل تفضيل العمل االنفرادي وإىل التعلم 

ا وتبعً  ,طابعا ذاتيا ووفق إيقاع خاص واملشاريع التي حتملعن طريق العمل املستقل 
الذايت ويف هلذا, فإن املتميزين يف هذا النوع من الذكاء هم الذين يبدعون يف جمال التأمل 

التخطيط وبناء األهداف ويف , أو الشخصية لنفسيةالتحليل النفيس ويف الكتابات ا
 ., كذلك هم مبدعون يف دراسات استرشاف املستقبلواالسرتاتيجيات

 :التالية بالسامت يتمتع صاحب هذا الذكاء
  .لتحقيقهيسعى  حمدد له هدف − 

  .تفكريه مستقل يف − 

  .قوتهو يعرف نقاط ضعفه − 

  .قوية إرادته − 

  .غريهمتيّزه عن  اهتامماتله آراء و − 

  .يتحدث قليالً وكثرياً  يسمع − 

  .نفسه − املجتمع  − الطبيعة  − الكون   :يتأمل الوجود − 
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  .يسعى لتقديم احلل الشامل للمشكلة − 

  .جيداً  حيرتم الزمن ويستثمره −

 .يتعامل مع الظواهر وفق قوانينها وقواعدها −
 - البحث العلمي :هي فإن جماالت العمل املناسبة لكالصفات  إن كنت متلك هذه

التطوير, حل املشكالت,  التاريخ − علم االجتامع  − علم النفس  - الرتبية −الربجمة 
 .الدراسات والتجارب

   :احليوي، احلياتي:الذكاء الطبيعي -8

القدرة عىل التعامل مع الطبيعة بام فيها من أشجار يف  يكمن هذا النوع من الذكاء
يف  حب التجولويتجىل التميز يف هذا املجال يف  ...سامكأونباتات وحيوانات وطيور و

الع عىل أصوهلا الطوا ,وامليتة املوجودة فيها وتصنيفها احلية الطبيعة ومجع األشياء
أما التعلم لد  ودراسة كل ما يتعلق هبا واملتعة يف ذلك, وأوصافها وخصائصها;

التي تربط املشاريع ذكاء, فيفضل أن يكون عن طريق األشخاص ذوي هذا النوع من ال
ا هلذا, فإن التميز وتبعً  ,الشخص مبارشة بالطبيعة ومكوناهتا ومالمسة األشياء ومناولتها
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والنباتات  عامل البحريف هذه القدرة يتمثل يف أعامل العلامء الطبيعيني واملختصني يف 
  .وما إىل ذلك واحليوانات والغابات

حدث جاردنر عن نوعني من الذكاءات  اع أخر من الذكاءات??هل هناك أنو
األخر والتي مل يتوصل هبا إىل نتيجة حاسمة من خالل البحث ولكنه حتدث عنهام وأن 

 :دراستهام مازالت جارية

  :الذكاء احلدسي

ويظهر هذا الذكاء لد الناس الذي يملكون قدرة متميزة عىل استرشاف املستقبل, 
 .والتنبؤ باألحداث قبل وقوعها ووضع الفرضيات لذلكودراسته 

  :الذكاء الروحي

حتدث جاردنر أن هنالك من الناس من يتمتع بقدرة روحية عالية متكنه من االتصال 
بربه, بغض النظر عن دينه, ونحن كمسلمني يظهر ذلك جليا فيمن يملك اتصال روحي مع 

ث النبي صىل اهللا عليه وسلم  يف حديث رب العاملني عال جدا ولعل أقرب توضيح له حدي
  .سبعة يظلهم اهللا يف ظله وذكر منهم ورجل قلبه معلق يف املساجد
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ــ ا أن مــن اخلطــأ علميً
م القدرات العقلية يَّ قَ تُ 

ــرينلآل ــن  خ ــط م فق
ــــارات  ــــث امله حي
 ..اللغوية أو الرياضية

  :الذكاء العاطفي

ال يعترب هذا النوع من الذكاء مستقال عند جاردنر, بل يقع يف درجة بني الذكاء 
كام يتحدث أخرون عن الذكاء الصناعي والذكاء .االجتامعي والذكاء الذايت

 ..ألخالقيا

   ؟كيف تعزز نظرية الذكاءات املتعددة الثقة بالنفس

خترج هذه النظرية التي اعتربت وتعترب ثورة يف فهم 
مع الذكاء وحتليله وقياسه, عن النمط التقليدي يف التعاطي 

فهذه النظرة املتطورة للذكاء تعطي كل فرد حقه من   الذكاء,
الذكاء وقدرته الفاعلة يف جمال ما, فقد يكون الفرد متميزاً يف 
 , اجلانب الريايض والبدين وضعيفاً يف اجلانب العلمي مثالً
بط الفرد بل يفتح املجال أمامه ليبدع يف الفن الذي  فهذا ال حيُ

ز ثقته  بنفسه, كام يعمل املربون وصنّاع القرار يتقنه, مما يعزّ
    .ومواهب األفراد وتنميتها وبنائهاعىل اكتشاف قدرات 
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2 

يعتقد بعضنا أن ما نعتقده عن أنفسنا وقدراتنا مسلامت ال تتغري, أو قرارات ال 
عَ عنها, وهذا ما ثبت خطؤه, فتصورك عن ذاتك ليس صحيحاً دائام,  فقد تعتقد تَراجُ

 بعجزك وأنت قادر, أو تظن ضعفك وأنت قوي, فال نبيح ألنفسنا أن نعيش أُسار
  .البعض املشاعر السلبية, لذلك كان هذا اإلجراء لتغيري معتقدنا حول أنفسن

نحمل, إذا كنت  التي وأفكارنا معتقداتنا رييبتغ شخصياتنا نغري أن نستطيع − 
كنت تعتقد أنّك ال تستطيع القيام وإذا  تعتقد أنّك مهزوم فأنت كذلك,

  .بأمر فلن تستطيع
 .إذا كنت ترغب يف الفوز, لكنك تعتقد أنّك ال تستطيع فاألرجح أنك ال تستطيع − 

  .إذا كنت تعتقد أنك ستخرس فأنت خارس − 

  .فأنت كذلك ,إذا كنت تعتقد أنك متميز − 

  .أنت يف حاجة ألن ترقى بتفكريك كي يرتفع شأنك − 

 .دة عىل األرض, فال تلم من يدوسك بقدمهإذا جعلت نفسك دو − 
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  .حقيقها فستكون ضمن أهداف اآلخرينتسعى لت مل تكن لك أهدافٌ إن  − 

 يعش أبد الدهر بني احلفر    اجلبال ومن ال حيب صعود

ألجل هذا ننظر بأمهية قصو لرضورة أن يغري الفرد معتقده حول ذاته, ونظرته 
 معتقداتنا ..يتكاآل وهيلنفسه, وفيام ييل قاعدة مهمة للنظرة للذات وتغيري السلوك 

 .السلبية أو ةاإلجيابي النتائج لنا تنتج وأفعالنا ..لنااأفع تنتج وقدراتنا قدراتنا عىل ثرؤت
 . ذلكيشري إىل) 2(والشكل 

 
 نظرية تغيري املعتقدات) 2(الشكل 

  المعتقدات
  

 األفعال  نظرية التغيير

  القدرات

  النتائج
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 .تعتقد وما فأنت ..معتقدات من تتكون اإلنسان شخصية  :ملعتقداتا
 .نفيس من واثق أنا   :إجيايب مثال
 ., أنا فاشلبالنفس الثقة فاقد ناأ   :سلبي مثال

 ..معتقداتنا حسب قدراتنا تتأثر سوف بالتايل  :القدرات
 .املعتقد هذا أطبق كيف وأعرف ثقة بكل للترصف القدرة لدي   :اإلجيايب املثال

 .)القدرة لدي بالتايل(
 أعرف ال فأنا ثقة بكل الترصف عىل القدرة لدي ليست   :السلبي املثال

 .)بالنفس الثقة بفقدان داعتقاال نتيجة وهذا( .أترصف  كيف
 إشارات إىل ترتجم هناإ حيث .األفعال عىل القدرة هذه تنعكس سوف  :األفعال

 .فقط قدراتك قدر عىل كَ أفعالَ  نُ فتكوِّ  العصبي جهازك إىل عصبية
 أسلويب ويف كالمي ويف وجهي تعابري يف ..حيايت يف ثقة بكل أترصف   :اإلجيايب املثال

 .)القدرة من تنتج التي األفعال بعض وهذه( .احلديثيف 
 احلديث يف وأسلويب وكالمي وجهي وتعابري قرارايت يف مرتدد دائام   :السلبي املثال

 .)القدرة برتاجع وتراجعها األفعال تأثر الحظ( رالقرا اختاذ وأخشى
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 ..السلبية أو اإلجيابية النتيجة عىل نحصل سوف بالتايل  :النتائج
 .واثقة شخصية   :اإلجيايب املثال
 .واثقة غري شخصية   :السلبي املثال

 عىل اً جذري اً عتامدا تعتمد الشخصية أن ..لنا ضحتّ يَ  السابق التوضيح خالل من
 وأفعالنا قدراتنا تغيري استطعنا معتقداتنا نغريِّ  أن استطعنا اذا ..بالتايل ..املعتقدات
 .املرجوة النتائج عىل سنحصل وبالتايل

الصورة التي حيملها الفرد عن نفسه والتي تتضمن اخلصائص  :أنت كام تعتقد
نعكس عىل ثقة اإلنسان التي يتصور الفرد أنه يمتلكها ت جتامعيةالعقلية واالنفعالية واال

 .بنفسه وبمد قدرته عىل اإلنجاز وبمستو دافعيته
وهذه الصورة تتأثر بالطريقة التي يراه هبا اآلخرون, وتعتمد بشكل أسايس عىل 

 .طبيعة األهل والكبار وبردود فعلهم وتوقعاهتم ومشاعرهم جتاهه
مقارنة بني الذي حيمل تصورا إجيابياً عن نفسه والذي حيمل ويف اجلدول التايل 
 .صورة سلبية عن ذاته
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 الشاب الذي حيمل صورة سلبية ذاتهالشاب الذي حيمل صورة إجيابية عن 

 .االعتامدية عىل الذات وحتمل املسؤولية −

 .دافعية للعمل واإلنجاز −

 

 .ثقة بالنفس −

 .بإنجازاتهفرصة أفضل للشعور بالنجاح واالفتخار  −

 .قدرة عىل تنظيم الذات واخلروج من مشاعر اإلحباط −

 .تكرار التجربة وحتويل األخطاء إىل فرص للتعلم −

 .الرضا عن الذات والتوافق النفيس −

 .تقديم العون واملساعدة لآلخرين −

.إىل مواجهة املشكالت امليل −

 .اعتامدية عىل اآلخرين وعدم حتمل املسؤولية −

 .عىل اآلخرينإلقاء اللوم والتبعات  −

 .ضعف الثقة بالنفس −

 .اخلوف من جتربة األشياء اجلديدة −

 .دافعية أقل للعمل واإلنجاز −

 .الشعور باإلحباط والقلق واخلوف من املستقبل −

 .)انقيادية(التأثر باآلخرين بسهولة  −

 .عدم الرضا من الذات −

 .اخلوف من تكرار التجربة بعد أول تعثر −

 .أسلوب اهلروب استعامل  −
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 :عىل بناء صورة إجيابية عن أنفسهم اآلخرين  عديف نساك
ـبة ودودة قائمة عىل احلوار, ويف نفس الوقت إتاحة  −  ـحِ توفري بيئة حميطة هبم, مُ

 .جمال للحوار والتعبري عن الذات واملشاعر
 .تدريبهم منذ مرحلة مبكرة عىل االستقاللية واالعتامد عىل الذات − 

وإبداء االهتامم والتقدير والتشجيع  ,احلسنةالرتكيز عىل إجيابياهتم وسلوكياهتم  − 
 .لكل حتسن يدخلونه أو حياولون تعديله يف سلوكهم وترصفاهتم

احلامية من املقارنة مع اآلخرين سواء املقارنة املبارشة أو غري املبارشة ولو  − 
 .بغرض املنافسة

اجتناب انتقادهم خاصة أمام اآلخرين ويف حال انتقاد ترصف معني يكون  − 
 .الذات وباستخدام لغة احلوار واإلقناععىل يز عىل السلوك وليس الرتك

 .تقدير اجلهد وتشجيعهم عىل بذله وليس فقط الرتكيز عىل النتيجة واإلنجاز − 

اجتناب توقعات الكامل الزائد أو (إحاطتهم بتوقعات إجيابية ضمن قدراهتم  − 
لتجربة, ويف نفس الوقت نشجعهم عىل املغامرة وا) التوقعات املبالغ فيها

 .فالرتكيز هنا ينصب عىل ما يقدرون عليه
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 .إعطاؤهم مسؤوليات ووضعهم يف مواقف يمكنهم التعلم منها − 

توفري أفضل الفرص هلم لتعلم املهارات احلياتية املختلفة مثل فهم وتطوير  − 
 ...الذات, التخطيط للحياة, حل املشكالت, اختاذ القرار, التواصل

م, وليس صورة عن األهل, وحقهم يف أن االعرتاف بحقهم بأن يكونوا ه − 
نساعدهم عىل بناء طموحاهتم وأحالمهم اخلاصة هبم ال أن نشكل هلم 

 .طموحاهتم وأهدافهم

عدم االستهزاء باستنتاجاهتم وآرائهم وطرقهم يف حل املشكالت واحلكم عىل  − 
 .األشياء, وبدالً عن ذلك نعمل عىل تطوير قدراهتم وبناء مهاراهتم

 .جاهتم األساسية الواردة يف قائمة االحتياجاتتوفري احتيا − 
ر مع أول خطوة لك فيه أن كن محّاالً يف السوق :يقول حممد أمحد الراشد , لكن قرّ

وقال يف موضع  .اً أو مدير رشكة فستصل بإذن اهللا, املهم تصميمكتصري تاجراً أو عقاري
ف جيفل الراهب املنعطويف هذا  :آخر وهو يتحدث عن زرع األمل يف النفس بقوله

, وال الشافعي هاً وليس جدي مالك, ويقول تريد مني أن أكون فقيفيدعي عجزاً 
ة أن ألوك الفلسف, وتتمنون ر وما ولدين املتنبي وال البحرتيوتطلبون أن أتغنى بالشع
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−  صىل اهللا عليه وسلم −وقد قال النبي  ?اإلبداعني وليس جاري سقراط, فمن أين يأتي
, نعم نريد ونطلب ونتمنى, ونظن :فنقول ?الناس كإبل مئة ال تكاد جتد فيها راحلة :

, فلم ال تتعلّم السهر ستضعافك نفسك, وقد أعطاك اهللا ذكاءً ونسباً ونجزم, وال وجه ال
الصباح  نفحة من نسيم السحر يف لقد هبّت عيلّ  :إقبال حممدوقال  ,وتطلب الفصاحة

إن الذي عرف نفسه وعرف قيمته ومركزه ال يليق به إال  :الباكر وناجتني وقالت يل
رجل  فيا :وقال يف موضع آخر وهو يناديك أنت من بني كل الناس ,عروش املجد

د إىل قوتك وعزتك !يد الصحراءوياس! البادية ذ بعنان وخُ  ,اصية األيام, وامتلك نعُ
 .د قافلة البرشية إىل الغاية العظمىوقُ , التاريخ

قد يتسلل شعور للنفس باخلوف والوجل أو التباطؤ عن  :والرتددمواجهة اخلوف 
م  اإلقدام, شعور بعدم القدرة عىل اختاذ القرار أو التفكري السليم, واجلدول التايل يقدّ

  :خطة اسرتاتيجية ملواجهة اخلوف والرتدد
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 سرتاتيجية ملواجهة اخلوف اخطة 

املخاوف 
 الشائعة

 تهاكيفية مواجه

اعتالل 
 الصحة

تعلم املزيد عن العادات الصحية اجلدية والتغذية السليمة وممارسة التمرينات 
 .الرياضية وكذلك عن تركيبك الوراثي

فقدان 
 الوظيفة

اعمل عىل أن تصبح ذا قيمة كبرية جدا لدرجة جتعل فصلك من العمل أمرا 
إذا كنت كذلك بالفعل, فإن مهاراتك املتميزة سوف تفتح أمامك  ,مستبعدا

ركز عىل مناطق  ,داوم عىل صقل نقاط قوتك وتفعيلها ,اب لفرص جديدةوباأل
 .واعمل عىل تكوين صالت ممتازة,متيزك

الشعور 
 بالوحدة

وإذا  ,كن معطاءً  ,أحط نفسك بأشخاص إجيابيني قادرين عىل دعمك ومساندتك
 .فبادر أنت وكن صديقاكنت تريد أن جتتذب أصدقاء

الشك فيام 
يتعلق 

 باملستقبل

مل يتم حتديدها من قبل الناس بعد, ركز عىل تطوير إن معظم الوظائف يف املستقبل 
 ., وضع لنفسك أهدافا مثريةأعظم مواهبك
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املخاوف 
 الشائعة

 تهاكيفية مواجه

, واعمل "كل نفس ذائقة املوت" املوت , حتل باإليامن واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً
 أي ال داعي للعجلة يف أمور الدنيا ألنك ستعيش−آلخرتك كأنك متوت غداً 

 .−طويال واحرص عىل أمور اآلخرة ألنك ستموت قريبا فتكون قد أخذت العدة

, إن اهللا قد حباك بموهبة إن اجلانب الروحي بداخلك يثبت أن هناك خطة أكرب الفشل
إىل الفشل باعتباره  , انظرلتعرف عليها, أحط نفسك بالناجحني, فحاول امعينة

ورضوري للنجاح عىل املد  , إن ارتكاب األخطاء يشء أسايسفرصة للتعلم
 .البعيد

اختاذ 
القرارات 
 اخلطرية

 ., التمس النصيحة اجلديةفكر عىل الورق, خطط إىل األمام

فنحن مجيعا نواجه كل أسبوع أحد أشكال  ,ال تأخذ األمر عىل حممل شخيص الرفض
 .الرفض, ال تكن شديد احلساسية جتاه األمر

تقبل الرصاع كجزء من  .فائز −يستند إىل مبدأ فائزاقتحم اخلوف, ابحث عن حل  الرصاع
 .خذ دورة دراسية يف حل الرصاعات,هذه احلياة
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املخاوف 
 الشائعة

 تهاكيفية مواجه

 اجلهل 
نقص (

 )املعرفة

, كن أكثر وعيا وإدراكا, وتذكر ادرس –لم يشء جديد كل يوم, اقرأ تدرب عىل تع
يف  اعمل عىل أن تصبح خبريا ,تعلم املزيد, أن استخدام املعرفة هو أعظم قوة لديك

 .أفضل ما تستطيع أداءه

امأل حياتك بذكريات إجيابية مجيلة  ,اعمل باستمرار عىل أن تثري أهم عالقاتكفقدان أرستك
 .تستطيع أن تبقيها يف ذهنك إىل األبد

التحدث عىل 
 املأل

اخرت معلام متمكنا, اكتب خطابا يستغرق إلقاؤه عرش , خذ دورة دراسية يف اخلطابة
اغتنم ما يتاح أمامك من فرص  ,املفضل, تدرب عىل اإللقاءدقائق يف موضوعك 

 .للتحدث إىل املأل

تعلم ما يمكن تعلمه بشأن املال وبشأن الكيفية التي يعمل هبا, راجع معتقداتك يف  الفقر
ضع أهدافا حمددة الدخار استثامر  ,احاول أن جتد معلام ماليا ممتازً , هذا الصدد

 .نسبة من إمجايل دخلك

ضع نصب عينيك حقيقة أن النجاح ال يأيت من فراغ, وإنام يأيت من الدراسة  النجاح
والعمل الشاق والتخطيط اجليد واإلقدام عىل املخاطر, فإذا قمت بعمل كل هذه 

 .األشياء, فأنت تستحق النجاح
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  للجميعالنجاح 
  

كل إنسان خلقه اهللا بطريقة 
 تؤهله ألن يكون ناجحًا

3
 

الشعور اإلجيايب الذي يولد بدوره اإلحساس الغامر هناك طريقة علمية الكتساب 
نيات اهلندسة النفسية وتتلخص فكرهتا قوهي إحد ت "باملرساة"بالثقة بالنفس تسمى 

 !!..حتتاجها ..يف أي وقتمرساة للثقة تستدعيها متى شئت و بوضع
   −:النفسية عليك اتباع اآليت "املرساة"ولكي تنشئ مثل هذه 

ا عن أي ضوضاء أو ضجيج ..اجلس يف مكان هادئ جلسة اسرتخاء ثم خذ ..بعيدً
ا  ا عميقً وبعد ذلك حاول أن تذكر نفسك  ..حتى تشعر باهلدوء التام) زفري و شهيق(نفسً

يف أحد املواقف التي مررت هبا وكنت 
سية من حيث يف أحسن حاالتك النف

تذكر  ..الثقة بالنفس
هذا املوقف بتفاصيله 
 ..الدقيقة حلظة بلحظة

به إىل ذاكرتك  وقرِّ
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وعندما تشعر أن املشهد يف أوضح صوره  ..كصورة مشاهدة تعيشها يف هذه اللحظة
 ..أمامك

أي قم بأي حركة مثالً اضغط إصبعك اإلهبام بقوة  ..معينة "مرساة"قم بعمل
 15− 10واستمر بالضغط من  ..ك تفاصيل هذه اللحظة اإلجيابيةوأنت تعيش يف ذاكرت

ر املحاولة مرة أخر يف نفس  ر إىل الواقع, كرِّ ثانية ثمّ ابدأ باخلروج من حالة التذكّ
ومع  ..وليكن قبل النوم ..املشهد ونفس احلركة وتدرب عليها بضعة أيام يف وقت حمدد

تلك الضغطة فإنك تستعيد لنفسك األيام ستجد نفسك بمجرد أن تضغط عىل إهبامك 
قبل أي موقف  "املرساة"وبعدها استخدم هذه !! ..ذلك الشعور اإلجيايب امليلء بالثقة

 !!! تشعر حياله بانعدام الثقة يف نفسك أو تالشيها
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   التربية
  

 والثقة بالنفس

 

  الجيل الواثق 

 ُيصنع هنا



106 

ه أنظار الرتبويني يف كل بقاع الدنيا إىل تربية جيل واثق  :بية والثقة بالنفسالرت تتوجّ
بنفسه ودينه وقيمه ولغته, قادرٍ عىل اإلبداع والبناء, يعتمد عىل نفسه, يؤثر يف اآلخرين, 

تفت عضده املصائب وال اخلطوب, ألجل ذلك أورد هنا  يواجه الصعاب واملشاق, ال
جمموعة من اإلجراءات الرتبوية  التي تعمل عىل غرس الثقة بالنفس والتي يتعني عىل 
صنّاع القرار الرتبوي االلتفات إليها سواءً أكان ذلك عىل الصعيد الفردي أم اجلامعي 

  :واملؤسيس ومن هذه اإلجراءات
; ألن انقطاع الرتبية يقلل إمكانية التأثري يف أن تكون الرتبية مستمرة .1

  .شخصيات األفراد واملجموعات, مما يؤدي إىل عدم توافر الثقة بالنفس
أقصد "أن تعتمد الرتبية عىل اخليار الداخيل لد الفرد أو املجموعة  .2

الذايت; ألن الرتبية القائمة عىل الضغط اخلارجي ال تبني قيامً داخلية  "الدفع
  .د; ألن القيم واملبادئ بحاجة إىل أساس متني تقوم عليهلد الفر

أن تشجع الرتبية اإلبداع واالبتكار والتجديد, وأال تكون الرتبية بنكية  .3
مقولبة, واملقصود بالتعليم البنكي التعليم القائم عىل تلقني الطالب 
جمموعة من البيانات واملعلومات ليتم ختزينها عىل أن يتم سحب هذه 

ويؤخذ عىل هذه الطريقة  ,"االختبار أو االمتحان"ات عند احلاجةاملعلوم
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ابطة,كام مة منطقية من املعرفة املرتوالشائعة يف شتى البقاع أهنا ال تبني منظ
 لطالب فرصة أن يعالج تلك املعلومات وأن حيللها ويبدع فيهانح اال مت

مّ إعادة إنتاجها والتفكري احلر, رم الطالب فرصة االجتهاد , كام حيُ ومن ثَ
ومثل هذا النوع من الرتبية عاجز عن إنتاج جمموعات برشية مفعمة بالثقة 

ولعل هذا أهم أسباب عجزنا عن إنتاج املعرفة, فام زلنا  بالنفس,
للمعرفة ال منتجني هلا, واألمم ال تسود بثرائها املايل, وال غناها مستهلكني 

املعريف, فالذي يملك املعرفة هو املادي, إنام تسود بغناها التقني وإنتاجها 
  .الذي يسود

  .أن تتيح املناهج الرتبوية مساحة كافية لالجتهاد الفردي والتفكري احلر .4

وعمل الفريق ملا هلذه للعمل اجلامعي أن تتيح الرتبية مساحة واسعة  .5
  .الفعاليات من دور يف تبادل األدوار والقيادة االجتامعية

وايت إلخراج كوامن الشخصية من حيز املكمون إىل أن توفر الرتبية املناخ امل .6
 .وأكثر ما يتيح ذلك البيئة الرتبوية اآلمنة حيز الواقع اخلارجي

أن متنح الرتبية الفرد مساحة واسعة من االجتهاد واإلبداع والترصف احلر,  .7
 .واسع من أبواب الثقة بالنفس ألن االجتهاد بابٌ 
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 :تلعب املدرسة الدور الفاعل واملهم يف تربية الثقة بالنفس, وأقصد يف املدرسة
املنهاج املدريس,كيفية تنفيذه يف الصف, األنشطة غري الصفية, البيئة التعليمية واملنهاج 

 :اخلفي, ويتعني االلتفات إىل غرس معاين  الثقة يف النفس يف اجلوانب املدرسية التالية
عند تصميم وبناء املناهج املدرسية ينبغي أن تظهر تربية الثقة يف  :املناهج .1

نفس الطالب يف مفردات املنهاج, فتظهر يف لغة اخلطاب املوجهة للطالب, 
وتظهر يف األنشطة املتعلقة يف كل وحدة ومادة سواء األنشطة الصفية أم 

ر يف األنشطة البيتية, كام تظهر يف األسئلة التي تطرحها املادة, وتظه
النصوص والقصص التي يتضمنّها املحتو. 

السائدة بني  اخلطاب لغةالبد من أن تكون  :اللغة املهنية السائدة يف املدرسة .2
اإلدارة واملعلمني وبني املعلمني أنفسهم وبني اإلدارة والطلبة وبني املعلمني 
 والطلبة لغة مهنية إجيابية, بعيدة عن كل ألفاظ الكبت واللوم والتجريح,
واملدارس ذات الرسالة تعترب هذا النسق من التعامل جزءاً من ثقافتها, 
ومن األسباب التي تضعف شخصية الطالب خماطبته بلغة غري مهنية, أو 
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أن يسمع الطالب لغة غري الئقة من معلميه أو مسؤوليه, وهذه اللغة قد 
تكون مسموعة من خالل كلامت وعبارات أو مجل, وقد تكون مشاهدة 

ر لغة إجيابية بني معلم وطالب دها الطالب وبشكل مستمر, فقد يَ يشاه
ر املعلم يتعامل مع الطالب بيديه أو آخر تدعم وتقوي شخصيته, وقد يُ 

ا سلبيًا قد يفيض  ن عنده شعورً بقدميه أو بأي لغة سلبية أخر, مما يكوِّ
 .لعدم الثقة بالنفس

درسة وتنظيم مداخلها بداية من شكل بناء امل :تنظيم البيئة املدرسية .3
والعبارات التي تكتب عىل اجلدران, واللوحات اجلدارية والرسومات 
املنترشة يف كل أنحاء املدرسة, كل هذه املناحي هلا أثر فاعل يف بناء طالب 

 .واثق من نفسه

ا ما ترضب أمثلة علمية للطالب وتكون هذه األمثلة  :األمثلة العلمية .4 كثريً
بية وخاصة فيام يتعلق بمواد العلوم اإلنسانية, بعيدة عن الروح اإلجيا

يلٌّ  :واللغة العربية بشكل خاص, فال جتد أمثلة إجيابية مثل يترصف عَ
كالرجال, و يفكر سعيد كاألبطال, و يتشاور الطالب, ويتعاون املعلم 

رضب املعلم الولد, وأكل  :يف حني تشتهر و بكثرة أمثلة ,...والطالب
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الولد التفاحة وخاصة يف أمثلة النحو والبالغة, لذا أر رضورة تبني أمثلة 
ذات عبارات إجيابية يف النحو والبالغة واللغة االنجليزية وفيام ييل بعض 

  :هذه األمثلة اإلجيابية

 .قال الولد الصدق − 
  .حيب الطالب زميله − 

 .ةرأاهتم اإلسالم بامل − 

 .ي رجالً عظيامً ستصبح يا بن − 

 .احلق واضح − 

  .يف البيت كتاب − 

 .عاد اجليش منترصاً  − 

  .الفتاة حمجبة − 

  .أجاب الطالب إجابة الواثق − 

مشاركة الطالب يف رسم خطة ما  :مشاركة الطالب يف التخطيط ملا يتعلم .5
اب للطالب عن كثر إجيابية وتعطيه ثقة بنفسه, ويتعلم جتعله أ ال بد أن جيُ
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 :يكون متعلامً فاعالً واثقاً من نفسهاألسئلة اآلتية حتى 

 ماذا أتعلم? .1
 ملاذا أتعلم? .2

 كيف أتعلم? .3

وإجابة هذه األسئلة تشكل دائرة الوعي والفهم لد الطالب, فهو قادم 
ر دربه ويقوي  للمدرسة ويعرف متام املعرفة ما الذي سيتعلمه, مما ينوّ

أن يتعلم ه من حقّ و بصريته, كام يدرك سبب تواجده هنا وسبب تعلّمه,
  .بالطريقة التي  تناسب ميوله ورغباته

يلعبُ املعلمُ الدور األكرب يف تنمية الثقة يف نفوس طلبته, ولعل :املعلم .6
إن "جون لوك "تعامله اليومي مع الطلبة هو األساس يف ذلك, يقول 

م السلوك وأن يشكل العقل, و أن يغرس يف  أعظم عمل للمريب هو أن يقوَّ
ن يف نفسه فكرةً تلميذه العادات ا لطيبة ومبادئ الفضيلة واحلكمة, وأن ُيكوِّ

ده  عوِّ بِّ ما هو محيد وجدير بالثناء, وأن يُ عن النوع اإلنساين ويقوده إىل حُ
النشاط واحليوية واالجتهاد يف أداء ما يعمل, والطالب غالباً ما يكون 



112 

ا فالطالب مثله, و صورة عن معلمه, فإن كان منافقاً إن كان املعلم مرتددً
متلون الوجه فالطالب مثله, والنفاق والتلون يرجع يف كثري من األحيان 

; ألنه عجز عن مواجهة احلقائق وإن كان املعلم ال بالنفسلضعف الثقة 
املواقف التي حتتاج إىل قرار رسيع سن الترصف يف املواقف احلرجة أو حي

ليكن ما  " :ولده قال عتبة بن أيب سفيان ملؤدب .فإن الطالب قد يكون مثله
تبدأُ به من إصالح أوالد أمري املؤمنني إصالح نفسك, فإن أعينهم معقودة 

 ."بعينك, فاحلسن عندهم ما تستحسنه, والقبيح عندهم ما تكرهه

هنالك العديد من الطرق التدريسية التي تقدم فيها املواد  :طرق التدريس .7
ي الثقة بالنفس, وهنا سأورد جمموعة  من هذه الطرق مكتفيًا املختلفة تنمّ

زٍ هبا  :بذكر الطريقة وتعريف موجَ
علم احلديثة أنّ الطالب تعترب نظريات التَ  :التعلم القائم عل احلوار  ) أ

مشارك وبفعالية يف العملية التعليمية ومل يعد دوره املتلقي أو املستمع 
أو احلافظ, مع أن ذلك جزءٌ من دوره, بل الدور احلقيقي للطالب 

من خالل احلوار, لدوره يف اإلقناع  ,الفاعلة يف التعلماملشاركة 
والوصول إىل احلقائق, وقد استخدم القرآن أسلوب احلوار يف كثري من 
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القضايا إلقناع الناس هبا ولتثبيتها يف األذهان والنفوس, وكان احلوار 
قديامً هو أسلوب سقراط املفضل يف اإلقناع, بحيث يتحدث الطالب 

م وحياوره, وهكذا يعرب الطالب وبحرية مطلقة عن ويستمع له املعل
ه, وهنالك طرق عديدة لتعليم احلوار  زُ زِّ ذاته ويستمع له املعلم ويعَ

    :أذكر منها عىل سبيل املثال
م املعلم الطلبة إىل  :املناظرة أو التناظر −  وذلك باختيار قضية ما ويقسِّ

     :فريقني
جلنة حتكيم, ويتناظر معارض, وجمموعة من الطلبة متثل مؤيد و

يعربِّ الطلبة عن أفكارهم وعن  الفريقان وفق اسرتاتيجية خاصة,
بدو هذا صعبًا ولكن مع أمام زمالئهم بكل حرية وثقة, وقد يهم وأنفس

    .نافعاً التدريب واملراس سيكون سهالً و
قيام الطالب بأدوار افرتاضية وتقمُّص شخصيةٍ ما من  :املحاكاة − 

لمشكالت من وجهة نظر الشخصية التي يتقمصها أجل وضع حلولٍ ل
 ,الطالب, وال يكون ذلك عىل خشبة املرسح ولكن عىل مقعد الدراسة

دُّ هذه الطريقة من الطرق الفاعلة يف تنمية الثقة بالنفس فضالً عن  عَ وتُ
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, فمثالً عند تنمية جمموعة من املهارات والقيم االجتامعية لد الطلبة
املمكن أن يُقسم الطلبة إىل جمموعات ثالثية, تعليم مفهوم الغش من 
رشعي يغش يف جتارته, وطالب يمثل مراقب  رطالب يمثل حالة تاج

ار التي تدافع عنهم  من وزارة التجارة, وطالب يمثّل دور نقابة التجّ
صول , ويتحاور الثالثة لدراسة احلالة وإىل الووتربر هلم ممارساهتم

 .حلكم يريض كل األطراف
ويتم ذلك من خالل  :القائم عىل حل النزاعات والرصاعاتالتعلم   ) ب

 جلسات تعاونية أو من خالل ورشات تدريبية تقدم لطلبة املراحل
العليا وطلبة اجلامعات, وهنا قد تكون نزاعات حقيقية بني و املتوسطة

د يف املجتمع أو نزاعات اقتصادية  الطلبة أنفسهم أو نزاعات تشاهَ
لها املعلم أو قصة نزاع حصل من خالل وسياسية أو نزاعات يفتع

 Conflict Analysisعتمد نظرية حتليل الرصاع دراسة حالة, وهنا تُ 
وحماولة فهم أسباب النزاع ويتم تناوهلا باحلوار واالستقصاء البحثي, 

وليات واألدوار يف مجع املعلومات ؤوهنا يأخذ الطلبة املهام واملس
النقاشية وتبادل الرأي حوهلا والصور واألفالم وعرضها يف احللقة 
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 .واقرتاح بدائل احللول وما يرتتب عىل هذه احللول عىل مجيع األطراف

  :دور التعلم التعاوين يف تنمية وبناء الفرد :التعلُّم التعاوين  ) ت
اإلصغاء النشط, مهارات االتصال,  :يُكسب مهارات اجتامعية مثل − 

بُّل اآلخر, التعاون, احرتام الرأي اآلخر, حرية التعبري قَ      ...تَ
مهارة التحليل والرتكيب كام يفيد  :يُكسب مهاراتٍ عقلية عليا مثل − 

ي ملكة  تفنيد احلجج  ات, وتنمية ملكةِ احلوار,كام ينمِّ يف مراجعة الذّ
د عىل املخالف     .والرّ

إدارة املجموعة, ضبط الوقت, توزيع  :يُكسب مهاراتٍ تنظيمية مثل − 
     ...األدوار

من خالل شعار التعلم التعاوين الرائع  :ية اجلامعية املتبادلةاملسؤول − 
ا" ا أو نغرق معً هنا تتالشى و "كلنا للفرد والفرد لنا"وشعار  "ننجو معً

الفردية والذاتية وتظهر روح اجلامعة, وهذه األنشطة تعمل عىل تنمية 
    .االعتامد عىل الذات والثقة بالنفس

فيه روح اخلالف واالختالف, نعيش يف جمتمع عمَّت  ??كيف نتفق
ا, وغدا ثقافة غريبة, واإلعالم يعزز تلك  حتى  أصبح االتفاق نادرً
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الفرقة, والقضية األهم يف التعلّم التعاوين تعليم الطلبة الوصول 
لوجهة النظر املشرتكة والتي تريض اجلميع دون التنازل عن اآلراء 

بحاجة  ويتم ذلك بشكل توافقي حواري سلس, ونحن الشخصية,
ة لنتعلم ونعلم طالبنا كيف نختلف وفق معايري االختالف التي ال  ماسّ
تفسد للود قضية, ضمن التمسك بوجهة النظر املربرة منطقيًا واملعقولة 

األخر وبقاء التواصل املوضوعيِّ مع الرأي  راءواقعيًا مع احرتام اآل
                     ."الرأي  وحدة الصف ال وحدة" وهذا فيه تعزيز للمبدأ الرائع  خراآل

احلديث يف اإلذاعة الصباحية, االنخراط يف  :مثل :األنشطة الالمنهجية  ) ث
 :جمموعات اخلدمة االجتامعية, املشاركة يف املسابقات الثقافية مثل

 والرسم والتلوين اخلطابة والشعر والقصة واالبتكارات العلمية
, األعامل اليدوية, ةالرحالت واملخيّامت, األنشطة واألعامل التطوعي

لب عىل االعتامد عىل النفس والثقة لطاكل هذه األنشطة فيها تعويد ا
     .بالذات

إنّ كسب الثقة بالنفس والقدرة عىل التفكري هبدوء أثناء التحدث إىل 
ا   ليسو صعبًا مثلام يتخيل كثري من الناس,جمموعة من الناس ليس أمرً
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ا منها  ا كبريً موهبة فطرية حمضة وهبها اخلالق ألفراد قليلني, بل إن جزءً
ي طاقته الكامنة إذا ما كانت لديه كل فرد أن ينمّ  مكتسب, وباستطاعة

  .رغبة كافية لذلك
ودراسة حياهتم تلعب مطالعة سري العظامء  :املطالعة يف سري العظامء  ) ج

والوقوف عىل جوانب القوة يف شخصياهتم ومعرفة مواطن اإلبداع 
 .شحن قلوب طلبتنا وأبنائنا بالثقة املفعمةدورا جلياً يف  لدهيم 

 

 
 

  

  إن لم تثق بنفسك

 فلن يثق بك  اآلخرون
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  تعديل السلوك 
  والثقة بالنفس

  
 "تغيير المنكر دون منكر"
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  تعديل السلوك 
  

  الثقة بالنفسو

تظهر احلاجة ملحة وماسة يف العملية الرتبوية والتعليمية لتعديل السلوك, 
بطرق سلبية تنخر هنا تعديل السلوك  ملبادئ اخلاصة بذلك, والذي يعنيناواستخدام ا

ال تعدو الرضب  واملديرين املربني , واخليارات املطروحة أمام بعضثقة الفرد بنفسه
امل مع والتعنيف أو السب والشتم, وحقيقة بناء الثقة بالنفس تتناىف مع هذه النظرة للتع

, لذلك سوف أتعرض هنا ملجموعة من اإلجراءات التي السلوكات غري املرغوب هبا
بعض سأحتدث عن وال تؤثر عىل مفهوم الثقة بالنفس, كام وتؤدي إىل تعديل السلوك 

 .اإلجراءات التي قد تؤثر سلبًا عىل نفسية املتعلم
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  :حتديد السلوك اخلاطئ -1

تعريف دون لعقاب دون حتديد السلوك اخلاطئ وفقد يعمد بعض املربني ل
 .مما يرتك آثاراً سلبية عىل سلوك الطالب ومفهوم الذات لديه ,املخطئ بخطئه

  :دوافع السلوكفَهمُ  -2

ا من تعديل السلوك معرفة الدافع وراء هذا السلوك, وقد يُعرف الدافع  ألن جزءً
باالستفسار والسؤال أو باملالحظة, فقد يكون السلوك سلبياً ولكن دافعه نبيل, فال 

 ...يتعامل معه كالسلوك السلبي وبدافع سلبي مع علمٍ وإرصار

  :جتاهل السلوك السليب -3

عن السـلوك قـد يوقفـه وخاصـة إذا كـان سـبب السـلوك  ألن السكوت
ــر ــت النظ ــتامم لف ــب االه ــريب وجل ــل امل ــتحب أن يتجاه ــن املس , فم
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الســلوك يف بعــض األحيــان; ألن التجاهــل يف بعــض األحيــان قــد 
 .يكون عالجاً 

  :النظرة أو اإلشارة -4

عنه العبارات الرنانة, فلو صدر سلوك سلبي من  زقد تفعل النظرة ما تعج
فقد تكفي اإلشارة بالعني أو اليد أو تعابري الوجه, والطالب النجيب  فٍ ماطر

ال أستعمل سوطي ما دام ينفع " :تكفيه اإلشارة, و ما أمجل احلكمة القائلة
فقد يكون السكوت فيه  "صويت, و ال أستعمل صويت ما دام ينفع صمتي

 :انالبيان, وقد تكون لغة العيون أبلغ يف التعبري من منطق اللس

و الـــنفس تعـــرف يف عينـــي حمـــدثها  
 عينـــاك قـــد دلتـــا عينـــي منـــك 

 

ــا   ــن أعادهي ــا أو م ــن حزهب ــان م إن ك
ــا ــتُ أدرهي ــا كن ـــا م ــياء لوالمهـ  أش

 

  :التعميماإلحياء العام و -5

أمام الطلبة دون أن يشعر بقية الطلبة من  السلبي السلوكصف وكأن ي
صىل اهللا عليه و  −املقصود, وقد يكون بتلميح عام كام كان يفعل النبي 



123 

وهذه الطريقة  ,1"يفعلون كذا وكذاما بال أقوامٍ " :حينام كان يقول −سلم 
توقف السلوك السلبي دون أن تؤذي صاحبه أو تلفت النظر إليه, وقد 

 .كتة طريفةتكون كلمة عابرة أو ن

  :التوجيه املباشر -6

كنت غالما ":قال − ريض اهللا عنهام مثلته ما رواه عمر بن أيب سلمة ومن أ
وكانت يدي تطيش يف  −سلمصىل اهللا عليه ويف حجر رسول اهللا 

اهللا  سمِّ  :غالم يا" − صىل اهللا عليه و سلم − , فقال يل رسول اهللا 2الصحفة
 −صىل اهللا عليه وسلم− استخدم النبي قد و .3"وكل بيمينك وكل مما يليك

حتبب, وتودد و , فالتوجيه ال بد له من لطف يا غالم :كلمة حمببة و هي
وحيبذ أن يكون يف قالب لغوي مجيل ولطيف حتى حيمل اآلخر عىل حسن 
االستجابة, والنفس بطبيعتها تَعاف الفاحش من القول, وتنفر من 

توجيه والنّصح, ألجل ذلك دعا ولو كانت يف ميدان الالبذيئة العبارات 
                                                 

 .رواه البخاري, باب ذكر البيع والرشاء عىل املنرب يف املسجد    1
   .من آنية الطعام    2
 .لطعام واألكل باليمنيرواه البخاري, باب التسمية عىل ا    3
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ة موسى ليقول اللّني من القول ألطغى طغاة  − عليه السالم  − رب العزّ
فقوال له قوالً  "التاريخ فرعون الفراعنة الذي طغى وجتربّ فقال تعاىل 

 .44سورة طه أية "ليناً 

  :االجتماع الفردي مع املذنب -7

دِ الطرق السابقة يف تعديل السلوك  ْ أو إيقاف السلوك غري املرغوب إذا مل جتُ
فيه سبيالً لنفس املذنب, فمن الطرق املناسبة االجتامع الفردي بني املريب 
واملذنب, ويتم التحاور اهلادئ بينهام حول السلوك غري املرغوب فيه 
ودوافعه وظروفه وحماكمته عقليا وبدائله اإلجيابية, ومثل هذا اللقاء ال 

ا لبناء عاليقلل من احتامل ظهور السلوك  قةٍ السلبي فقط بل قد يكون طريقً
 .إجيابيةٍ بني املريب واملذنب

  :التعاقد السلوكي -8

عبارة عن عقد مكتوب بني املريب ويسميه البعض العقد االجتامعي وهو 
يبني حقوق كل منهام وواجباته  ,أو املدير وموظفه الطالب أو األب وابنهو
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, ويبني اإلجراءات املتخذة يف حال واملعلمويبني حدود كل من الطالب كام 
ه وكذلك العواقب املرتتبة عىل كل منهام  .جتاوز أي منهام حدَّ

  ..مناطق وعرة حذرها واجب

منحىً سلبياً يف تعديل سلوك اآلخرين, وال أملك دراسة األطراف قد ينحو بعض 
, وهلا هذه الطرق منترشة انتشارا واسعا , ولكن الذي أجزمه أنّ هذا السلوكحول حجم 

ج هل ا من حياتهدوافعها وهلا من يروّ ها جزءً بل وينافح ويكافح من أجلها,  ,ا أو من يعدُّ
وفيام ييل أمثلة لبعض الطرق السلبية التي يتخذها بعض املربني منهجاً لتعديل السلوك 

ر عىل الثقة بالنفس  :والتي هلا تأثري مدمّ
لسلوك من أخطر العوامل التي هتدم الثقة ايعترب هذا  :اللومالتوبيخ و .1

أن يزجر املتعلم " − رمحه اهللا− 1بالنفس وتضعف الشخصية, قال الغزايل
بطريق الرمحة ال بطريق ق التعريض ما أمكن, و ال يرصح, وبطري

تعلم غالباً ال جيد أمامه من سبيل إال قبول هذا السلوك, وامل, 2"التوبيخ
                                                 

 هـ 505ت  ."إحياء علوم الدين"حممد بن حممد الغزايل, أبو حامد, حجة اإلسالم, له مؤلفات كثرية من أشهرها : الغزايل    1
 11/  1. إحياء علوم الدين    2
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تضعف روح املبادرة لد الفتى ويغدو التوبيخ نمطاً من وباالعتياد عليه 
أنامط حياته,كام أنَّ اللوم يفسد املشاعر ويكرس شوكة النفس, وهذا يتناىف 

 .مع الرتبية النفسية السليمة

ليس من صفات املريب السب والشتم وال الطعن واللعن,  :السب والشتم .2
بة, فليس الفحش من عادات املريب بنفسه من أن يقع يف مثل هذه املثل ؤويرب

 .الرتبية وال من صفات املربني

ا, بل يف كثري من  :الرضب .3 دُّ الرضب وسيلةً تربويةً ناجحة متامً عَ ال يُ
إن استخدم الرضب بطرق خاطئة, أوكثُر  األحيان يفقد العقاب أثره

استخدامه, ولألسف الرضب هو الطريقة املتبعة والشائعة لد كثري من 
أول وأرسع دواء دون حماولة استخدام  أنّه نقدوواملربني الذين يعتاملعلمني 

والرضب قد يستخدم  ,حتى حماولة التفكري بوسيلة أخر وسيلة غريه أو
اتٍ  , وضمن حمكّ اهللا  –حمددة, والنبي صىل  ومعايري يف حاالت ضيقة جداً

عُ الستخدام الرضب إال يف حالةٍ واحدة وهي ترك  –عليه وسلم  دْ مل يَ
ين, وأشار النبيع سنوات 3للتعليم ملدة   −صىل اهللا عليه وسلّم  − مود الدّ

لجأ إىل الرضب, كام أنّ احتامل أن ال يصيل االبن يف بيئة مصلية قبل أن يُ 



127 

; ألنّ 3وحمافظة عىل الصالة مـع  سنوات  من التعليم املتصل ضعيف جداً
ب القيم وبناء االجتاهات, والقدوة  من أكرب املؤثرات هذا السن مظنّة ترشُّ

, فمن اإلجيابية يف بناء السلوك اإلجيايب واملعاين السامية يف نفوس األبناء
يصيل االبن بعد ثالث سنوات من التعليم املستمر غرب واملستبعد أال تاملس

والتوجيه اإلجيايب أمام أب يرتدد عىل املساجد وأم مصلية, وعائلة ترعى 
كل هذه اإلجراءات فأبيح الرضب عىل فإن مل يستجب االبن بعد  ,حق اهللا

  .فقطجواز الرضب ليكون يف الصالة بعضهم  ضيقالصالة, وي

 .االستهزاء من املتعلمالسخرية و .4

 .اللوم و العتاب أمام األقران واألصدقاء .5

 

ال أستخدم سوطي ما دام 
ُيجدي صوتي، وال أستخدم 
 صوتي ما دام ُيجدي صمتي
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  الواثقين بأنفسهم
  

  ال يربي الرجال"
  " كقصص الرجال
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  صانعو التاريخ  وكاسحو األلغام

وما زالت الرتبية تعتمد عىل  " ال يريب الرجال كقصص الرجال ":قيل سابقاً 
النامذج احلية والقدوات ملا هلا من دور فاعل يف صياغة وبناء القيم لد الفرد, والتاريخ 
اإلسالمي واإلنساين حافل بقصص الناجحني واملميزين والواثقني من أنفسهم, هذا 

طَّروا وتزخر كتب التاريخ بالرجال العظام الذين صنعوا حياهتم وحياة من معهم, وس
هم امّ كاسحو األلغام لصعوبة مه "يفن كويفست"ويسميهم  ,أسامءهم يف صدر التاريخ

, وقد يكون من هؤالء العظامء من أختلف معه بالرأي, أو كان عىل غري امللّة, ولتميزهم
ا واثقةً وعزيمةً قويةً تدعوه لتحقيق  لكن نظرت له نظرة موضوعية كونه يملك نفسً

 :موعة منهم عىل سبيل املثال ال احلرصأهدافه, وسأورد ذكر جم
 خرجيف غزوة اخلندق  :عيل يثق بنفسه ويصمم قتل عمرو بن ود العامري −1

 العامري, وكان من أشجع فوارس قريش, عمرو بن عبد ود شجعان قريش منهم 

بمشية كلها كرب  رحمه يف األرض وأقبل جيول حوله ز عمرو بن عبد ودغرو
من يبارز? فقال  :ينادي أن عمرو بن عبد ود كان إسحاق وذكر ابن, ويرجتزوخيالء

  −ريض اهللا عنه–فلم جيبه أحد فقام عيل  ?هلذا من :− وسلم صىلّ اهللا عليه  −رسول اهللا 
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أال  :وناد عمرو نبي اهللا, فقال إنه عمرو, اجلس, أنا له يا :وهو مقنع يف احلديد, فقال
التي تزعمون أن من قتل منكم  كمجنتأين  رجل? وجعل يؤنبهم ويسبهم, ويقول

 :فقال يا رسول اهللا,  ثم ناد الثالثة أنا له :فقال  − ريض اهللا عنه  – دخلها? فقام عيل

 بجمعكم هـل من مبارز?   بححت من النداء دولق    
ــــــاجز املشــــجع  جــــبن ووقفــــت إذ ــــــل املن ـــــــف البط مـوق

ــــــي ــــــذلك إنـ ــــــم أزل  كــ رعاً نحــــــو اهلزائـــــــزـمتســــــ ل

ـــــــز  والشــــجا عــــة السامحـــــةإن  ـــــــى خـــــــري الغرائ  يف الفت

إنه  :− صل اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا  فقال :يا رسول اهللا أنا :فقام عيل فقال
صىلّ اهللا  −فاستأذن رسول اهللا !! أنا عيل بن أيب طالبف وإن كان عمراً  :عمرو, فقال

ذا الفقار, وعممه ثم وأعطاه سيفه  درعه ذات الفضول, فأذن له, وألبسه − وسلم عليه 
 .تقدم :قال له

اللهم احفظه من بني ( :عيل نحو عدوه ملا وىل الرسول صىل اهللا عليه وسلم  فقال
برز ( :ثم قال.)هقدمي رأسه ومن حتت وعن يمينه وعن شامله ومن فوق يديه ومن خلفه
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رافعاً  آنذاك −وسلم صىلّ اهللا عليه  − وما زال رسول اهللا ) كله اإليامن كله إىل الرشك
يوم بدر ومحزة  اللهم إنك أخذت مني عبيدة :يديه مقحامً رأسه إىل السامء داعياً به قائالً 

, رب ال تذرين فرداً وأنت خري  .الوارثني يوم أحد, فاحفظ عيل اليوم علياً
قد جاوز الثامنني, وكان نديم أيب  من أنت? وكان عمرو شيخاً كبرياً  :فقال عمرو
فه بنفسه, فطلب يف اجلاهلية, طالب بن عبد امل أبوك نديامً  أجل, لقد كان :قال عمروفعرّ

 لكني أحب أن :−ريض اهللا عنه  − فقال عيل ! فارجع فإين ال أحب قتلك يل وصديقاً 

الكريم مثلك, فارجع وراءك  يا ابن أخي إين ألكره أن أقتل الرجل :فقال عمرو !أقتلك
 –فأتركك شايالً  أن أختطفك برحمي هذاخري لك, ما آمن ابن عمك حني بعثك إيل 

علم ابن عمي أنك إن  قد :فقال له عيل!! بني السامء واألرض ال حي وال ميت −معلقاً 
 :فقال عمرو.يف اجلنة قتلتني دخلت اجلنة وأنت يف النار, وإن قتلتك فأنت يف النار وأنا

إن قريشاً تتحدث عنك أنك  :فقال عيل!! ضيز تلك إذاً قسمة !كلتامها لك يا عيل
فإين  :قال, أجل :ثالث إال أجيب, ولو إىل واحدة منها? قال ال يدعوين أحد إىل :قلت

رسول  أدعوك إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً  :أدعوك إىل اإلسالم, ويف رواية
إىل  قريشفإين أدعوك إىل أن ترجع بمن يتبعك من  :قال, هذا أو نح!! دع هذه :قال, اهللا

, وإن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب , أمره مكة, فإن يك حممد صادقاً فأنتم أعىل به عيناً
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وينشد الشعراء يف أشعارها أين  أن غالماً خدعني :إذن تتحدث نساء قريش عني :قال
فإين أدعوك  :قال.عليهم جبنت, ورجعت عىل عقبي من احلرب, وخذلت قوماً رأسوين

فعقر  ثم نزل, ما كنت أظن أحداً من العرب يرومها مني :فقال عمرو, إىل الرباز راجالً 
عىل رأسه,  ثم قصد نحو عيل ورضبه بالسيف, وقيل رضب وجه فرسه ففر, فرسه

فأصاب السيف الدرقة فقطعها, ووصل السيف إىل رأس عيل فرضبه عيل عىل عاتقه 
ثار العجاج والغبار, فرضبه عىل رجليه بالسيف فوقع عىل قفاه, و :رواية فسقط, ويف
وقام   − ريض اهللا عنه–عيل ليقطع رأسه فجلس عىل صدره, فبصق عمرو يف وجه  وأقبل عيل

طالب  أيبل الصحابة عيل بن أوملا س, عن صدره يتمشى حتى سكن غضبه, ثم عاد إليه فقتله
 أرادما  أجاهبم...بعد ما كان واثبا عىل صدره يف قتل عمرو بن ود العامري تأخرهعن سبب 

ل, ا منه عز وجقتله خالصا لوجه اهللا و تقربً  أراد بل...هبصق يف وجه أنقتله بغضب بعد 
فقام أبو بكر  هفتهلل وجه − وسلمصىلّ اهللا عليه  − جاء عيل برأس عمرو إىل رسول اهللا و

 :رأسه, وكان عيل يقول وقبال − رضوان اهللا عليهام− وعمر بن اخلطاب

ـــد ـــن عب ـــيل واب ـــا ع ـــب أن ـــو املطل ـــن اهلـــربامل ـــى م  ت خـــري للفت

وملا وصل , املؤمنني القتال عمراً اهنزم املرشكون وانكرست شوكتهم, وكفى اهللا وملا قتل عيل
 .طالب عيل بن أيب :من ذا الذي اجرتأ عليه? فقالوا :أخت عمرو قالت اخلرب إىل
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دمعتي إن هرقتها عليه, قاتل  مل يعد موته إال عىل يد كفو كريم ال رقأت :فقالت
قومه, ما سمعت بأفخر من  األبطال وبارز األقران, وكانت منيته عىل يد كفو كريم من

 .هذا يا بني عامر

 :تقول ثم أنشأت
 عليـه آخـر األبـد لكنـت أبكـي لو كان قاتـل عمـرو غـري قاتلـه

نته من  –ريض اهللا عنه  –ولعل عزم عيل بن أيب طالب  وثقته بنفسه هي التي مكّ
  .القضاء عىل هذا الرجل  الفارس الذي جيبن الشجعان عن لقائه

ا يدرج مع  كان سيبويه:فتتفجر طاقاته سيبويه خيطئ يف احلديث −2 فتى صغريً
 البرصة الفقه واحلديث, وذات يوم ذهب إىل شيخه محاد البرصي أقرانه يتلقى يف ربوع

ليس من " :−  صىل اهللا عليه وسلم −  ويستميل منه قول النبيليتلقى منه احلديث 
ولكن سيبويه لقدر قدره اهللا  "عليه ليس أبا الدرداءإال ولو شئت ألخذت  أصحايب أحد

ليس من أصحايب أحد إال ولو شئت ألخذت  ليس" :له, يقرأ احلديث عىل هذا النحو
َنْتَ يا سيبويه,  :فصاح به شيخه محاد" الدرداء أبو واهللا  :سيبويه إنام هذا استثناء; فقالحلَ

ومن  ,وغريه بن أمحد الفراهيدي , ثم مىض ولزم اخلليلألطلبن علامً ال يلحنني معه أحد
 , حتى غدا علم النحو يعرف كل منهام باآلخر كانت البداية هنا
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والسري بأنه سيد احلفاظ لقوة  اب الرتاجموصفه كتّ ...يثق بنفسه وبحفظه−3
إنه املحدث اإلمام أبو زرعة الرازي الذي  متيز هبا بني أقرانه من أهل احلديثحفظه التي 

وسئل , حديث كام حيفظ اإلنسان قل هو اهللا أحد أحفظ مائتي ألف" :يقول عن نفسه
زرعة عن رجل حلف بالطالق أن أبا زرعة حيفظ مائتي ألف حديث هل حنث  أبو

يث كام حيفظ اإلنسان قل هو اهللا أحد أبو زرعة أحفظ مائتي ألف حد ال, ثم قال :فقال
  .املذاكرة ثالث مائة ألف حديث ويف

سمعت أبا يعىل املوصيل يقول ما سمعنا بذكر أحد يف احلفظ إال :قال وعن ابن عدي
رؤيته إال أبا زرعة الرازي فإن مشاهدته كانت أعظم من اسمه وكان قد  كان اسمه أكرب من
 .كتبنا بانتخابه بواسط ستة آالف حديث والشيوخ والتفسري مجع حفظ األبواب

أحد قيادات املتطوعني املرصيني يف حرب فلسطني ذكر األستاذ عباس السييس −4
كنّا يف زيارة تفقدية بعد منتصف الليل ألحد معسكرات املتطوعني  :قائالً  1948سنة 

املرصيني يف قطاع غزة, وعجبنا أشد العجب حينام رأينا حارس املعسكر فتىً يف مقتبل 
العمر, وقررت يف نفيس أن أنبَّه قائد املعسكر وأحاسبه عىل سوء االختيار, فلام اقرتبت 

أين ليالك? قال يف  :قال قيس, قلت :ا اسمكمن الفتى وأعطيته كلمة الرس قلت له م
 .اجلنة, قلت يف نفيس لقد أبدع القوم باختيار مثل هذا يف احلراسة
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لٌ شلّت قوائمه األربع, وال يوجد عضوٌ يف  :− رمحه اهللا − الشيخ أمحد ياسني −5 جُ رَ
جسده إال فيه داء أو مرض, إال عقله الذي أمرض ضعاف القلب وأحرج ضعاف الثقة 

ادة, وقاد النضال واجلهاد وألَّفَ الكتائب املجاهدة تلو الكتائب ليبعث رسالة واإلر
لكل األصحاء يف العامل يلقنهم دروساً يف العزة واإلباء والثقة بالنفس, كانت عباراته 
حتى جلالديه تنبي عن قلبٍ صلبٍ وعزيمةٍ ال تُضاهى, عاش يملك هذه النفسية ومات 

       .ه اهللا رمحة واسعةرمح,يف سبيل ما يؤمن ويعتقد
نظر إليه عىل أنّه من أكثر الناس مثابرةً  :)1931− 1847(توماس ألفا أديسون−6 يُ

نته  وثقةً بالنفس, فبالرغم من أنّه مل يمكث يف التعليم الرسمي سو ثالثة أشهر, مكّ
ل ألديسون  جّ  1093مثابرته من أن يصبح من أعظم املخرتعني يف التاريخ, حيث سُ

 .اً بام يف ذلك املصباح الكهربائياخرتاع

نّف أديسون بأنه ال يصلح للتعليم الرسمي, ووالدته التي كانت معلمة  لقد صُ
سابقة يف إحد املدارس, قامت بتعليمه يف البيت, أنشأ أديسون معمالً للعلوم 

بدأ يبيع  1885اخلاص بأبيه وهو يف سن العارشة, ويف عام و يف بيته  بالدور السفيل
د وحلو يف القطارات التي جتري من دترويت إىل بورت هيورن, من عام جرائ

افتتح أول  1871عمل أديسون كعامل تلغراف, ويف عام  ,1868إىل  1863
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أقام أديسون معمالً  1876مصنع ومعمل له يف نوارك, بوالية نيوجرييس ويف عام 
 .بحثياً يف مينلو بارك

وعندما سأله أحد أصدقائه عن رس  ,ابرةكان أديسون مغرماً بالعمل اجلاد واملث
كان أديسون  "العبقرية تتمثّل يف العمل اجلاد واملثابرة واحلصافة" :نجاحه أجابه قائالً 

يعترب نوبات الفشل بمثابة فرص للتعلم, لقد استطاع صنع الفتيل املناسب للمصباح 
 وقد أصبح مشهوراً  ,جتربة, هذا االخرتاع أذهل العامل 1200الكهربائي بعد إجراء 

  .عاملياً بأنّه ساحر مينلو بارك

اضل من أجل النجاح نضاالً ون :نولكن صارع احلياة رصاعاً غريباً إبراهام ل −7
, ناهيك عن أماين , وركل كل معوقات الفشل بقدميه حتى وصل إىل ما يريدعجيباً 

صنع القرار عىل  هذا الرجل أراد أن يشارك يف :املؤمن ورغباته, وعزه احلقيقي وجاهه
وهو يف احلادية والعرشين من مستو بالده فشارك يف بدايته يف جمال األعامل وأخفق 

م نفسه لالنتخابات الترشيعية وهو يف الثانية عمره , ولكنه مل يلبث أن عاد مرة أخر فقدّ
بعة , وعاد ثالثة مسامهاً يف جمال األعامل وهو يف الراالعرشين من عمره وأخفق مرة ثانيةو

ض من يريد املجد إىل ن من عمره ومل يكن التوفيق حليفهوالعرشي ض كام يتعرّ , وتعرّ
, ومل وهو يف السابعة والعرشين من عمرههزات قوية يف حياته فأصيب باهنيار عصبي 
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فلم  ,نييلبث أن قام مرة أخر مشاركاً يف انتخابات الكونجرس وهو يف الرابعة والثالث
, وقام من تلك الكبوة ليعيد نفسه مرة أخر يف نفس بقةيربح عن حماوالته السا

, ويف اخلامسة ثالثني من عمره فلم يتحقق له يشءاملحاولة وهو يف السادسة وال
, ويف التاسعة واألربعني ابات جملس الشيوخ وكانت كسابقتهاواألربعني شارك يف انتخ
خرياً وبعد ثالثني , وأانتخابات جملس الشيوخ وخرس كذلك من عمره أعاد الكرة يف

هو يف الثانية , واإلخفاق تم انتخابه رئيساً للواليات املتحدة وماً من التجربةعا
 .واخلمسني من عمره

اسمه احلقيقي و ,ستالني صاحب القبضة احلديدية :ستالني ابن االسكايف−8
وقد اختذ اسم ستالني أي املصنوع من الصلب بعد انخراطه يف  "دوجا شقيل"

ا ولكنه طرد من املدرسة بسبب احلركة  النووية وهو ابن اسكايف, تعلَّم ليكون قسً
نشاطه السيايس وقبض عليه بوليس القيرص مخس مرات وكان هيرب يف كل مرة, 

ا عام نُفي إىل سيبرييا ولكنه ن ا1917ال عفوً , وخيلف لينني عام م ليصبح وزيرً
, ولكنه استطاع التخلص م يف إدارة شؤون احلكم مع اثنني من أتباع لينني1920

رفت باسمه وكان اجلميع  منهام واالنفراد باحلكم وابتداع تفسريات ونظريات عُ
ل بإرصاره من رشيد وطريد إىل  خيشون سطوته وانفعاالته حتى موته, فكيف حتوّ
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اقة لتح ?منظّر وحاكم د أنّه كان يملك بني جنباته نفساً توّ قيق هدفٍ ما من املؤكّ
  .لكوأظنّه نجح يف ذ

خالل العقد األخري من القرن  :)مؤسس رشكة فورد موتور(هنري فورد  −9
التاسع عرش اخرتع هنري فورد دراجة رباعية, كانت من بني املركبات األوىل التي تعمل 

ووظف فورد اخرتاعه ذلك يف احلصول عىل دعم جتار اخلشب يف ديرتويت من  .بالبنزين
لكنها مل  "ديرتويت أوتوموبيل"أجل تأسيس رشكته اخلاصة, والتي أطلق عليها اسم 

تعمر طويال ألنه حاول جاهدا إنتاج سيارة ذات جودة عالية, ومعقولة الثمن يف الوقت 
ومع ذلك مل يركن فورد لليأس, وإنام  ,قهانفسه, لكنه أخفق يف ذلك مما أد إىل إغال
ونجح بعد ذلك بالفعل يف صناعة سيارة  .واصل عمله بكد وتصميم كبري عىل النجاح

وحققت له تلك السيارة اهلدف الذي  .سباق فريدة كنوع من الدعاية وسط اجلمهور
نفسها  كان ينشده, فضالً عن مسامهتها يف حصوله عىل املزيد من الدعم, ومن املجموعة

كان فورد قد نجح يف صناعة اثنتني  1901وبحلول العام   ,التي وقفت معه يف السابق
 ."إف", وشاحنة "يت تايب"من أفضل السيارات مبيعاً يف التاريخ, ومها موديل 

ينسب إىل صانع السيارات  :)مؤسس رشكة هوندا موتور(سويشريو هوندا  − 10
يولد " :قوله "هوندا موتور"س رشكة الياباين األسطوري سويشريو هوندا, مؤس
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وهو درس تعلمه من  ."النجاح من قلب الفشل املتكرر, واالختبار الذايت, والتأمل
ففي أواخر ثالثينات القرن املايض اخرتع هوندا نوعا جديدا  .جتربته الشخصية يف احلياة

من احللقات التي تستخدم يف مكابس املحركات, وعرض اخرتاعه ذاك عىل رشكة 
وبدال من االستسالم أمىض هوندا السنتني  ,لكن األخرية رفضت عرضه ."تويوتا"

الحقا   ,التاليتني يف إعادة هندسة اخرتاعه هبدف إدخال املزيد من التحسينات عليه
وبعد ثالثة أرباع القرن, أصبحت الرشكة التي حتمل اسمه واحدة من أعتى منافسات 

 .رشكة تويوتا
بدأت مريي كاي  :)رشكة مريي كيه كوزموتيكس مؤسسة(مريي كيه آش −11

وعىل مد عرشين عاما ترقت مري إىل مناصب  .آش حياهتا املهنية كمندوبة مبيعات
, "ستانيل هوم برودكتس"أكرب خالل فرتة عملها يف اثنتني من الرشكات ومها 

وهي يف سن اخلامسة واألربعني  1963لكنها تلقت يف العام  ."ويرلو غيفتس"و
فقد حصل موظف قامت هي شخصيا بتدريبه عىل  .صفعة إدارية مل تستطع احتامهلا

واعتربت مريي ما حصل دليال عىل  .ترقية كانت تؤمن بأهنا أحق هبا من ذلك املوظف
ا عىل كرامتها وحفاظ .وجود متييز سافر يف العمل, وتفضيل الرجال عىل النساء

استقالت من عملها, وقامت بتأسيس رشكة مستحرضات جتميل صغرية أسمتها 
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لكنها حرصت عىل أن يتم تقييم مجيع العاملني فيها عىل  ."مريي كيه كوزمو تيكس"
واليوم حتولت رشكتها إىل إمرباطورية مستحرضات جتميل يعمل فيها  .قدم املساواة

دولة, وحتقق إيرادات يقارب  30يف أكثر من  مليون مندوب مبيعات 1.7أكثر من 
 .مليار دوالر سنويا 2.3حجمها 
بعد سنوات  :)الرئيس التنفيذي السابق لرشكة جنرال إلكرتيك(جاك ويلش − 12

وأثناء قيادته لفريق مكلف بإجراء  "جنرال إلكرتيك"قليلة من التحاقه بالعمل يف رشكة 
جاك ويلش يف انفجار أد إىل نسف سقف اختبارات عىل حملول كيميائي طيار, تسبب 

ويف وقت  .املبنى الذي حيتضن مقر رشكته, وحلسن احلظ من دون أي إصابات جسيمة
اهتزت ثقتي بنفيس متاما كام اهتز املبنى الذي تسببت يف " :الحق كتب ويلش يف مذكراته

ة إىل استقاء , دفعته حاسته اإلداريلكن بدالً من تأنيب الضمري ومعاقبة النفس ."تدمريه
ومل متض أكثر من عرش سنوات حتى تم اختياره  .الدروس والعرب من تلك احلادثة
وحال تقلده لذلك املنصب راح ويلش يقدم النصح  .ملنصب الرئيس التنفيذي للرشكة

 .ملرؤوسيه برضورة االستفادة من دروس الفشل بدال من االستسالم واهتزاز الثقة
نظر  إىل جاك ويلش كأحد أبرز الرؤساء التنفيذيني الذين أنجبتهم الواليات  واليوم يُ

رفع  "جنراك إلكرتيك"فخالل السنوات العرشين التي أمضاها يف قيادة  .املتحدة
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مليار  دوالر يف بداية واليته, إىل مئات  13ويلش القيمة السوقية للرشكة من حوايل 
 .2001املليارات من الدوالرات عند رحيله منها يف العام 

هو االبن البكر لعائلة فالحني  :)مؤسس جمموعة هيونداي(شونغ جو يونغ − 13
فقرية كانت تسكن يف قرية آسان ري التي أصبحت ضمن كوريا الشاملية بعد انتهاء 

, وواجه شونغ املشاكل منذ يفاعته, إذ بعد فرتة قصرية 1953احلرب الكورية يف العام 
منها ملساعدهتام يف نفقات ون, أخرجه والداه من إدخاله يف مدرسة ابتدائية يف سونغ ج

وأراد شونغ أن يستبق حياة الفقر املدقع التي كان يمكن أن يعيش فيها, فحاول  .العيش
ويف حماولته األوىل,  .الرحيل من قريته مرتني إىل سيؤول بحثاً عن مصدر رزق أفضل
من أجل توفري املال  وهو يف سن السادسة عرشة, باع بقرة العائلة الوحيدة بمبلغ زهيد

وهو  1931وأخرياً غادر قريته إىل األبد يف العام  .الالزم للرحلة, ولكن املحاولة فشلت
وبعد عدة سنوات حصل عىل  ,يف سن الثامنة عرشة, ليشتغل عامل بناء يف عدة مدن

لكن الوظيفة مل ترق  دينة جيونسيونغ القريبة من سيؤول,وظيفة كاتب يف متجر أرز يف م
له, فصمم عىل اقتحام عامل األعامل احلرة, وأسس رشكة صغرية للحبوب باسم 

عندما فرض االستعامر  1939لكنه اضطر إىل إغالقها يف العام  ."كيونغجيل غرين كو"
بعدها  .الياباين نظام التموين عىل األرز, وكان وقتها يف الرابعة والعرشين من العمر
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مل يف صيانة السيارات يف رشكة أنشأها بالتعاون مع رشيك ياباين, جرب شونغ الع
واستمرت هذه الرشكة أربع سنوات فقط قبل أن يتم  ."إيه دي سريفيس"واسمها 

, وعىل الرغم من كل هذه الرضبات 1934ضمها إىل الرشكة اليابانية األم يف العام 
بدأ شونغ  وثقته بنفسه ,يف التعلم ذكائه الفطري, ورغبته فباستخدام .املتتالية مل يستسلم

يف تدريس نفسه بنفسه من خالل قراءة املستندات التجارية, وحضور املحارضات 
وبعد هناية احلرب العاملية الثانية  ., باإلضافة إىل الدروس اخلصوصيةيف املساءالعلمية 

الفرص هبزيمة دول املحور, وطرد اليابانيني من كوريا, أدرك شونغ بحاسته الفطرية 
يف  "هيونداي موتور إندسرتيال"التجارية التي هتيأت, فأنشأ رشكتني متتاليتني, ومها 

, ومن هنا بدأت مسرية 1947يف العام  "هيونداي سيفيل إندسرتيز", و1946العام 
نجاحه, التي قدمت للعامل إمرباطورية هيونداي التي تنترش منتجاهتا اآلن يف كل بقاع 

 .العامل
حياة عرصية عرب , بائع الكربيت الذي حتول إىل مليونري :ايكيا قصة نجاح − 14

مؤسسة إيكيا التي تعتقد بأنه ليس رضوريا أن يكون  ي رؤيةه ههذ :أثاث منزيل مميز
الرشكة التي .اإلنسان غنيا لكي ينعم بأثاث ومفروشات مميزة وبأسعار مقبولة جدا

دولة بدأت رغبة جاحمة من  28فرعا يف  136دولة و  67موزع يف  2000يوجد لدهيا 
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ل حلمه إىل واقع أثقبل بائع كربيت اسمه انغفا ث من خالله آالف البيوت ر كامرباد حوّ
 يف العامل

بيئة زراعية, يف جنويب السويد ونشأ يف  1926ولد انغفار كامرباد العام  :هبدايات
التجاري منذ , وكان لديه احلس يف أن تكون لديه رشكة منذ صغرية رغبةيه لد تكانو

, وكان يقود عجلته وينتقل يف أحياء حياته يف بيع الكربيت يف منطقته بدأ, نعومة أظفاره
وبعد فرتة بسيطة بدأ يشرتي الكربيت بكميات , يبيع الكربيت بنشاط وحيويةالقرية ل

الرغم من ذلك كان  , وعىلزهيدة ويبيعها بـ بأسعار مقبولة أكرب من ستوكهومل بأسعار
 بأس به غا اليربح مبل

من بيع الكربيت توسع وبدأ ببيع السمك وزينة أشجار عيد امليالد وبعدها 
أصبح عمر انغفار  1943يف العام , ختصص يف بيع أقالم احلرب اجلاف وأقالم الرصاص

قرر أن يفتتح  .وبمساعدة من والده .سنة ومن خالل مجعة لبعض األموال 17كامرباد 
, وبذلك استطاع الولد النشيط أن نفسه وحيقق حلمهة يكون فيها سيد مؤسسة صغري

  .ألحرف األوىل من اسمه واسم قريتهل, والتي ترمز Ikea :تكون له رشكة أسامها
, ولكن بعد سنوات ية بالسهولة التي توقعها كامرباد تكن البدامل :خارج قوقعة قريته

من خالل , ارة باريسبأقالم احلرب اجلاف لزيالبداية تلقي دعوة من الرشكة التي متده 
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وفرص مل يكن يعلم عنها  ويد تفتحت عيونه عىل أشياء جديدة,رحلته األوىل خارج الس
تعلم كامرباد الكثري من خالل زيارته لباريس وكربت أحالمه بعدما كان متقوقعا  ,شيئا

ا, ا واحدً بعدما عاد كامرباد إىل السويد ضاعف من نشاطه وبدأ بالزبائن واحدً , يف قريته
للبيع من خالل  "كتالوج "واإلعالن بشكل حمدود يف صحف السويد املحلية, وحتضري 

 .الربيد
السنة التي أضاف فيها كامرباد املفروشات  1950شكل العام  :توجـّهات حديثة

يني يف , وراح يصنع األثاث من قبل بعض املصنعني املحلخطه التجاري واألثاث إىل
نفسه  يدا عىل اخلط اجلديد الذي التزمه, ورأاإلقبال جكان  .الغابات القريبة من منزله

ومل متض ِ فرتة طويلة حتى اختذ قرارا  ,لألثاث واملفروشات عىل نطاق واسعموزعا 
والتوقف عن بيع أي يشء أخر غري األثاث ذي السعر املقبول  ,بالرتكيز عىل األثاث فقط

, كيا بالشكل الذي نعرفه اليوموحني اختذ هذا القرار ولدت رشكة إي ,والنوعية اجليدة
اليكيا يف تم افتتاح أول معرض  1953 عام ويف 1951صدر أول كتالوج إليكيا العام 

 , يف السويد − املهولت  − 
إيكيا  "شعار انغفار كامرباد الدائم والذي مل يتغري حتى اليوم  :وثقة بانفس مميزفِكر ٌ

ويف كل خطوة يف  "الناس وجدت لتجعل كل يوم أفضل من سابقه وألكرب عدد من
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تطور إيكيا كان انغفار كامرباد يلعب دورا أساسيا ومهام ليدفع بإيكيا إىل األمام 
كان مغامرا وحيب كل ما هو غريب ومتميز كإقدامه عىل استعامل , وبخطوات واثقة

أو أن جيمع الزبون بنفسه  ,مصنع ألبواب السيارات ليصنع فيه مفروشات وأثاثا
قوم ألثاث لذلك كان يبيع كل يشء مفككا يف علب وعىل الزبون أن يوا ,املفروشات

, وهذه األفكار سهلة, وذلك بإتباع بعض التعليامت البجمع كل القطع مع بعضها بعضا
 .املميزة والغريبة عىل الناس هي التي ميزت إيكيا من غريها −وغريها الكثري − 

, افتتح الدول االسكندينافية إليكيا خارجيف أول خطوة ألول متجر  :نحو العاملية
رشكة سويرسا, يشار هنا إىل أن   − سربايتنباخ  −انغفار كامرباد أول متجر لـ إيكيا يف 

, بخاصة أن الرشكة كانت تتوسع بمعدل متجر ضخم واجهت حتديات كثرية "إيكيا"
هل ستنجح الرشكة يف التوسع واملحافظة عىل اجلودة  "ودارت التساؤالت  .ةكل سن
سعار, بخاصة أن أسواق الواليات املتحدة إيطاليا وأوروبا الرشقية ختتلف عن واأل

د وتغري األسواق يف البالد االسكندينافية وراهن الكثريون عىل تقاعد انغفار كامربا
, وده أكثر فأكثر, ونافس الكبار يف كل الدول, وأثبت وجاإلسرتاتيجية التي وضعها

وإيامنه بقناعاته وأفكاره وثقته بنفسه يمته وتطورت الرشكة بشكل ملموس بسبب عز
 .املميزة والتي تعتمد عىل السهل املمتنع
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 شخص يف متاجرها حول العامل 33400, 1996وحسب إحصاء للرشكة العام 
من أهم العوامل والظروف التي ساعدت يف صقل شخصية انغفار كامرباد نشأته يف 

ه وعيا وإدراكا ممزوجا بالطبيعة وألواهنا ما أكسب ,يف جنويب السويد − سامالند  − غابات 
ويعد انغفار , س بشكل كبري عىل بناء صورة رشكتهوهذا ما انعك ,ومجاهلا ومتيزها

كامرباد إنسانا نشيطا يعمل بجهد متميز وكان مقتصدا ومتعاونا إىل أبعد احلدود ودائم 
ا زال انغفار وحتى يومنا هذا م .البحث عن حلول أفضل يف عامل املفروشات واألثاث

, فهو ينتقل من قاعات اكامرباد يلعب دورا مهام وفعاال كرئيس ملجلس إدارة إيكي
, إىل ريقة وجودة تصميم وتصنيع البضاعةاالجتامعات إىل املصانع ليتابع عن كثب ط

 .زيارة املتاجر والتواصل مع الزبائن بشكل دائم يف مجيع أنحاء العامل
ث  يفعله بعد ذلك هو إنام ما ,ليست مهمة أن بداية اإلنسان نروهكذا   دِ الذي حيُ

ولوال طريقة تفكري انغفار كامرباد وعزيمته وجهده املتواصل ملا حتقق إنجازه  .الفرق
 . الرغم من بداياته املتواضعةعىل

يلوم الناس ظروفهم عىل ما هم فيه من  :لسلة فنادق هيلتوننجاح س قصة − 15
فالناجحون يف هذه الدنيا أناس بحثوا عن الظروف حال, ولكني ال أؤمن بالظروف, 

 برنارد شو ...التي يريدوهنا, فإن مل جيدوها صنعوها بأنفسهم
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لكي ننجح, جيب علينا 
أوالً أن نؤمن أنه 
 بمقدورنا حتقيق النجاح

ألساس وجودها موقف غريب, لواله  ..هيلتون اسم عريق لسلسلة فنادق مرموقة
ويعد هيلتون من أوائل من  ..االسم يف جمال الفنادق وملحقاهتاربام ما كنا سمعنا هبذا 

الوظائف التي خلقتها  انطلقوا بقوة يف هذا املجال وحققوا نجاحاً عاملياً حيسدون عليه
هذه املصادفة آلالف البرش تستحق االهتامم, فسلسلة فنادق هيلتون ومركزها الرئييس 

سلسلة من الفنادق يف اسرتاليا  18حالياً  يف بيفريل هيلز يف والية كاليفورنيا متتلك
حق امتياز  180فندقاً يف الواليات املتحدة, وأعطت  34واألورغواي, وتدير مبارشة 

ومل تكتف هذه السلسلة بإدارة الفنادق, إنام توسعت نشاطاهتا  يف خمتلف أنحاء العامل
يم واهلندسة زم, حتى عمليات التصمالفنادق بكل ما يل  لتشمل قسام خاصا لتزويد

وتأثيث الفنادق, كام متلك رشكة كومباس خلدمات الكمبيوتر والتي تزود الفنادق 
ق, وتعترب امليزانية العمومية بربامج كمبيوتر متخصصة يف إدارة وحجوزات الفناد

من أقو امليزانيات يف جمال الفنادق ومتلك ) هيلتون(لـ
 غرفة وجناح 102000
عندما  1919عام بدأت هذه السلسلة ال :بدايات

كان كونراد هيلتون, وهو عضو هيئة ترشيع يف والية 
كاليفورنيا, حيلم بأن يستثمر يف بنك, حيث كان هاجسه 
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الشخص الناجح هو يف األساس 
شخص يستطيع أن يتخيل 

إنه  ..وحيول خياله إىل واقع
يستطيع ختيل يشء ما, وعندما 
يتخيله يفكر كيف بالضبط 

 جيعله حيدث

الرئييس إن يكون لديه مرصف يكسب من خالله ثروة, انتقل كونراد هيلتون إىل 
, وعندما أراد أن ينزل يف فندق مل جيد 1919تكساس حامال معه حلمه الكبري عام 

فقد كانت كل الغرف حمجوزة وكانت معاملة الفنادق غري لبقة ! نفسه مكانا يأوي إليهل
وعندما انتقل كونراد هيلتون إىل تكساس حامال معه حلمه الكبري قرر يف تلك , نوعا ما

دوالر كان كل ما  5000الليلة أن يدخل يف جمال الفنادق, فام كان منه إال أن مجع مبلغ 
دوالر  15000  إضافة إىل مبلغ ,دوالر من البنك 20000وفره, واقرتض مبلغ 

وهكذا  اقرتضه من بعض األصدقاء, واشرتي أول فندق له يف سيسكو يف تكساس
حتول كونراد هيلتون من هاجس االستثامر يف بنك إىل هاجس إدارة الفنادق الذي برع 

تكساس فنادق يف  7سنوات حتى كان قد اشرتي  10ومل متيض  ..فيه وعشقه كثريا
تلك الوالية التي رفضت فنادقها أن   نفسها,

 .تستقبله عندما أتى إليها
يرجع كونراد هيلتون نجاحه  :تقنيات النجاح

املخاطرة,  :املجال اجلديد إىل عوامل ثالثةيف هذا 
يادة واجلودة, إضافة إىل الشعور  االبتكار هبدف الرّ

ويقول أنه لو وجد غرفة شاغرة يف ذلك  ..بالتحدي
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عىل   اليوم الذي أتى فيه إىل تكساس مل يكن ليفكر يف رشاء فندق, وهذا ما يبعث
فنادق هيلتون عىل كل سواحل هذه العوامل الثالثة كانت الدافع إىل جعل , الدهشة

الواليات املتحدة, فمن تكساس انتقل هيلتون من والية إىل والية مساوماً ومفاوضاً 
, واشرتي من خالل ذلك فنادق درجة أوىل يف كاليفورنيا, نيويورك, شيكاغو  بارعاً

, ويف 1943كان ذلك يف عام , وواشنطن, وبذلك كان أول فندق يتوسع من الساحل
ه زعزع كونراد هيلتون قناعة كانت سائدة يف تلك األيام, وهي أن أكثر من العام نفس

فغري هيلتون هذه النظرية متاما  ..فندق واحد يف منطقة واحدة للفندق نفسه ال ينفع
سنوات أضاف  6عندما أدار فندق بالزا وفندق روزفلت يف نيويورك سيتي, وبعد 

الرغم  عىل( 1945 كان قد اشرتي العام فندق والدورف استوريا إىل عائلة فنادقه, كام
 فندق باملرهاوس يف شيكاغو, إضافة إىل أكرب فندق يف) من احلرب العاملية ونتائجها

 حاليا شيكاغو هيلتون) ذا ستيفنس(والية شيكاغو يف ذلك الوقت 
أول فندق يدخل سوق األسهم يف نيويورك ) هيلتون( كان :اإلبداع

ق ينطلق عامليًا, ففتح أول فندق خارج الواليات , كام كان أول فند23/6/1947
هيلتون (يف سان جان يف بورتوريكو, ويف السنة نفسها تم إشهار  1949املتحدة يف العام 

, وهو أول من طرح فكرة إضافة حمل لبيع اهلدايا يف الفنادق, وكان ذلك نابعا )العاملية
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كام ,  سبيل خدمة الزبائنيف من حب كونراد هيلتون الستغالل كل زاوية يف الفندق,
كان أول فندق أمريكي يدخل السوق األوروبية, ذلك بافتتاح كاستيلنا هيلتون يف 

, ويف اسطنبول بعد عامني كان أول من اقرتح إنشاء 1953مدريد ويف أسبانيا العام 
, عندما تم افتتاح هيلتون مطار سان 1959فندق يف املطارات وذلك يف العام 

, فندقا يف املطارات ويف مواقع إسرتاتيجية 37افتتح هيلتون إىل اآلن  فرانسيسكو, وقد
ما زالت سلسلة فنادق هيلتون يف توسع مستمر حتت قيادة بارون هيلتون, ابن املؤسس 

وأورث ابنه القواعد الرئيسة  1979الرئييس كونراد هيلتون, والذي توىف العام 
ولنباخ ساعد كثريا يف التطور, وورث كام أن هناك شخصا آخر اسمه ستيفن ب ..للنجاح
عاما من التجدد واالبتكار واجلودة واملخاطرة ووضعوها يف ترصف فنادق  79االثنان 
  .هيلتون
فقرر  ,ألن كونراد هيلتون مل جيد غرفة له يف تكساس ,اسم انترش مصادفة"يلتونه"

وحكاية هيلتون هي أكرب دليل عىل  .أن يساعد املاليني يف إجياد غرفة يف مجيع أنحاء العامل
 .بفكرة يدعمها بعد ذلك اجلهد والتعب واملخاطرة ودفع ثمن النجاح  أن كل يشء يبدأ

يف أواخر اخلمسينات كان هناك رجل يعمل يف  :وثق بنفسه فأنقذ رشكته − 16
 وقد حدث بينه وبني فورد نفسه مشكلة مما أد إىل طرد هذا للسيارات "فورد" رشكة
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 وجيعلها رشكة "فورد"قرر أن يتحرك وأن ينافس رشكة ...وطرده من عمله الرجل

 هذه الرشكة العاملية وتوىل إدارهتا وكانت "كرايزلر"فذهب للعمل يف رشكة  صغرية

الف  500دوالر وأكثر من  مليار 80تعاين من الديون حيث كانت مدينة بأكثر من 
 فرع يف العامل للرشكة 2500وأكثر من  هبا يعانون من البطالة إذا أغلقت الرشكة عامل

 الرشكة سو مليون دوالر يف البنوك سيولة لرأس مال25 ستغلق ومل يكن لد 

 ...الرشكة

 فتحرك هذا الرجل بطريقة خمتلفة فذهب للكونجرس األمريكي وطلب من الرئيس

 اءاألمريكي أن يعطيه املال عىل سبيل القرض والذي سيقوم بتسديده ليساعده عىل إبق

نشاط هذه الرشكة فوافق الرئيس عندما علم أنه بإغالق تلك الرشكة سيكون هناك 
مليار دوالر عاد الرجل ليفكر?  5عامل مرشدين يف الشوارع وبالفعل أعطاه  ألف 500

 ?ومن أين يبدأ ?يفعل ماذا عليه إن
ز للعمل معه وبدأ يرك قرر هذا الرجل أن تكون بدايته بأن يأيت بأفضل املتخصصني

العامل املنتجني يف  عىل أقسام الرشكة القوية وهيمش األقسام الضعيفة ويركز عىل
أشهر انتظمت الرشك  رشكته فنظم األمور الداخلية يف رشكته ويف خالل ثالثة أو أربعة

 .متاما
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الذي جيعل الناس  ما..بعد انتظام الشؤون كانت لديه مشكلة يف التسويق
رشكته عن  ??? ال بد أن ختتلف سيارات...يشرتون سيارات رشكته دون األخر

بد  األخر ال بد أن تكون هناك ميزة يف سيارته ال تتوفر يف السيارات األخر ال
إن مل يتمكنوا  مجع هذا الرجل موظفيه وأخربهم أهنم..من وجود ابتكار يف سيارته

اخرتاع سيارة خمتلفة عن كل السيارات املوجودة يف السوق فهم مفصولون  من
اشهر وهي فرتة يكاد يستحيل فيها حتقيق هذا االبتكار 6وبالفعل خالل ...مجيعا

 :اشياء10الرشكة بإنتاج أول سيارة متكلمة يف العامل فكانت تقول  قامت هذه
وقد تم بيع أكثر من مليون سيارة  ...ألخ...تنس الباب مفتوحا ال ,تنس املفتاح ال

الرجل أن يسدد ديون الرشكة بأقل من واستطاع هذا  اشهر8من هذا النوع خالل 
رشكات منتجة للسيارات 5العاملية من أقوال "كرايزلر "سنوات وأصبحت رشكة6

 .يف العامل
من اجلميل هنا املرور عىل بعض  :مواقف وأقوال حول شاهدة عىل الثقة بالنفس
                                :املواقف واألقوال التي تنبي عن ثقة بالنفس عالية

بيةً كانوا يلعبون يف أحد شوارع املدينة املنورة, فمر عمر بن  .1 يُرو أن صِ
ا فهرب كل الصبية إال  − ريض اهللا عنه−اخلطاب  ا فسألهوكان مهابً عمر  واحدً
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يا أمري املؤمنني مل يكن الطريق  :1فقال الصبي ?ملاذا مل هترب مع الصبية :قائالً 
 −ريض اهللا عنه −ضيقاً فأفسح لك, ومل أقرتف ذنباً فأخشى عقابك  فرسُ عمر

 .إلجابة هذا الطفل

ا  −  وكان من أشهر علامء العراق يف عرصه − يُرو أن أبا حنيفة النعامن .2 مر يومً
ا عليه من السق وط, ورأ صبيًا يقف عىل جدار رقيق, فطلب منه النزول خوفً

ه :فردَّ الغالمُ قائالً  إن سقطتُّ فام أنا إال صبيُّ  سقط فامت, ولكن إن  :يا عامّ
 .سقطتَ أنتَ سقطت األمة خلفك, إشارة إىل علمه وفضله

 "اجعلني عىل خزائن األرض إين حفيظ عليم "قول يوسف عليه السالم  .3
 .55سورة يوسف آية 

مَ  قال صىلَّ  .4 لَّ سَ يْهِ وَ لَ , وأول من ينشق عنهأنا سي " :اهللاُ عَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ  د ولد آدم يَ

 2." القرب وأول شافع وأول مشفع

يْهِ  .5 لَ ول اهللا صىلَّ اهللاُ عَ سُ مَ  قال رَ لَّ سَ إن اهللا اصطفى كنانة من ولد إسامعيل, " :وَ
                                                 

 .هو عبد اهللا بن الزبري ريض اهللا عنهام    1
 .رواه مسلم, باب تفضيل نبينا صىل اهللا عليه وسلم عىل مجيع اخلالئق    2
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من قريش بني هاشم, واصطفاين من بني  واصطفى قريشاً من كنانة, واصطفى
 1."هاشم

ي وأنا باملدينة غالم من لقد رأيتن تواقة,نفساً  إن يل :العزيزقال عمر بن عبد  .6
ت نفيس إىل العلم, إىل العربية والشعر, فأصبت منه حاجتي, , ثم تاقالغلامن

 ثم تاقت ., ثم تاقت نفيس يف السلطان, فاستعملت عىل املدينةوما كنت أريد
من  فام علمت أن أحداً  ,العيش والطيبإىل اللبس و السلطان,وأنا يف  نفيس

اآلخرة والعمل   إىليسثم تاقت نف .كان مثل ما كنت فيه وال غريهم أهل بيتي
أهلك  , فلست بالذيما تاقت إليه نفيس من أمر آخريت , فأنا أرجوبالعدل
 .بدنياه هآخرت

لرتبيته وتعليمه بعد وفاة  احلجازرحلت أم اإلمام الشافعي من غزة إىل أهله يف  .7
هُ  زوجها, ثم التزم حلقة اإلمام مالك بن أنس يف املدينة املنورة, وكان عمرُ

حينذاك تسع سنوات, فاستصغره اإلمام مالك, وأعطاه املوطأ الذي كتبه يف 
أربعني سنة وقال له خذ هذا الكتاب وال ترجع حتى حتفظه, فغاب الشافعي 

                                                 
 ...رواه مسلم, باب فضل نسب النبي صىل اهللا عليه وسلم وتسليم احلجر عليه    1
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ما كتبته  :عرشة أيام ورجع حافظًا للموطأ الذي يقع يف جملد, قال مالك
ر للتعليم و هو ابن ?بأربعني سنة حتفظه بعرشة أيام ه و تصدَّ مَ ? فأكرمه وقدَّ

 .مخس عرشة سنة

دخل اخلليفة املأمون مرةً بيت الديوان فرأ غالماً صغرياً عىل أذنه قلم  .8
أنا الناشئ يف دولتك املتقلب يف  :قائالً فأجاب الغالم  ?فقال له من أنت

ا احلسن بن رجاء, فتعجب املأمون من حسن نعمتك املؤمل خلدمتك أن
باإلحسان يف البدهية تفاضلت العقول, ارفعوا هذا الغالم  :وقالإجابته 

 .مرتبتهفوق 

كان هناك صبي هزيل اجلسم  ,يف إحد أركان مرتو األنفاق :قلم رصاص .9
مرَّ عليه أحد رجال , يبيع أقالم الرصاص ويامرس الشحاذة شارد الذهن

ل والراً يف كيسه ثم استقل املرتواألعامل فوضع د جَ وبعد حلظة من  عىل عَ
و تناول بعض  ..إىل الصبي وعاد خرج الرجل من املرتو مرة أخر ..التفكري

وأوضح للشاب بلهجة يغلب عليها االعتذار أنه نيس التقاط  أقالم الرصاص
ولديك بضاعة  ,إنك رجل أعامل مثيل:وقال له راد رشاءهااألقالم التي أ

بعد شهور من هذا املوقف  ثم استقل القطار وأسعارها مناسبة للغاية ,تبيعها
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تقدم موظف مبيعات مهندم أنيق نحو رجل  ويف إحد املناسبات االجتامعية
حتى وأنا ال أعرف  ..إنك ال تذكرين عىل األرجح :األعامل وقدم نفسه له قائال

الرجل الذي أعاد يل احرتامي  إنك أنت ولكني لن أنساك ما حييت اسمك
وأخربتني  إىل أن جئت أنت ..أبيع أقالم الرصاص) شحاذاً (فقد كنت  لنفيس
إن كثرياً من الناس وصلوا إىل أبعد مما ظنوا :قال أحد احلكامء, رجل أعامل أنني

 .ألن شخصاً آخر ظن أهنم قادرون عىل ذلك أنفسهم قادرين عليه

 
معلم أو  أمغاً يف بث الثقة بالنفس سواءً أكانت من  والدٍ تلعب الوصايا دورا بال

وسأتناول يف هذا املوضع مجلة من الوصايا املختلفة التي عملت وتعمل عىل ...ناصحٍ 
  ..بث الثقة يف نفوس اآلخرين

ما أمجل أن جيلس األب يف جملس قريب من ابنه قرباً مادياً  :وصية األب احلاين − 
ُّ له  , يُرسِ بوصية أبوية حانية, ممزوجة بعبارات احلب والود واحلرص, ودعوات ومعنوياً

  ...بث األمل وبناء الثقة وتعزيز الذات, ومن هذه الوصايا



158 

نِيّ إن اهللا ووىص هبا  ":وصية إبراهيم لبنيه وفيها −  إبراهيم بنيه ويعقوب يابَ
ء إبراهيم فندا .132سورة البقرة  "اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون 

نِيّ فيه من التحبب ما فيه, كام أهنا ترفع مكانة االبن ليكون حمل  عليه السالم بقوله يا بَ
ل وصية األب ,إضافة لكون األب جيمع أوالده وهو عىل فراش املوت ويعترص حتمّ

خالصة التجربة يف احلياة وينقل خربته ألوالده, فتبقى هذه الوصية يف نفس االبن تبعث 
ز الثقة وخاصة إن كان االبن يف مقتبل العمر, فتكون هذه الوصايا باعثاً عىل األمل وتعز
 .األمل والثقة

ا حانيًا, وكلمةً مؤثرةً انتقاها بعناية  :وصية لقامن البنه −  ا لغويً استخدم لقامن أسلوبً
سورة لقامن أية  ."باهللا إن الرشك لظلم عظيم  كيا بني ال ترش" :وهو يويص ولده إذ قال

ر بعاطفة البنوة وبالقرب وااللتصاق, وتناولت وصية لقامن جوانب   13 وكلمة بني تذكّ
متعددة منها ما يتعلق بالعقيدة واإليامن باهللا ومنها ما يتعلق باجلانب األخالقي 

ا إجيابيًا يف نفس الطالب أو االبن  .والسلوكي, مما يرتك أثرً

 املوت فقال هلم أحرضوا الذي مجع بنيه وهو عىل فراش :وصية الرجل احلكيم − 
, ثم طلب منهم جمموعة من العيص وطلب من عصاة وأمر أحدهم أن يكرسها ففعل

  :كل واحد منهم أن يكرسها فلم يستطيعوا, فقال حكمته الرائعة
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ــ ــتمعن تكس ــاح إذا اج ــأبى الرم  رت آحــــاداـوإذا افــــرتقن تكســــ راً ـت

 .فأصبحت هذه الوصية مصدر قوة ومنعة وعزة لألوالد
يويص ابنه أبا  − قال أبو إسحاق األلبريي رمحه اهللا :1إسحاق األلبريي وصية أيب − 

 :بكر حينام هم بالسفر للتعلم

 أبــــا بكــــر دعوتــــك لــــو أجبتــــا 
ـــــا ـــــه إمامً ـــــم تكـــــون ب  إىل عل
ــــا ــــك تاجً ــــه يف نادي ــــل من  وحتم

فلــو قــد ذقــت مــن حلــواه طعــام  
ـــاعٌ  ـــو مط ـــه ه ـــغلك عن  و مل يش

 

ــــا   ــــك إن عقلت ــــه حظ ــــا في إىل م
ـــــا   ـــــت و إن أمرت ـــــا إن هني مطاعً
ويكســـــو اجلـــــامل إذا اغرتبتـــــا  
آلثــــــرت الــــــتعلم واجتهــــــدتا  
ــــــا ــــــا فتنت ــــــا بزخرفه  و ال دني

 

هذا جزءٌ من هذه الوصية الرائعة, يشعر فيها االبن بالقرب املعنوي من األب, 
ة إن كان األ د سلوكه, خاصّ ب ممن ويعترب وصايا أبيه مشعالً ينري دربه, ودستورا حيدِّ

 .هيتم بأوالده ويرعاهم
                                                 

 . هـ 460شاعر أندليس, اشتهر بغرناطة وشعره يف احلكم واملواعظ, ت     1
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قصيدة رائعة يف ديوان رصاع النفس للدكتور عبد الرمحن صالح  ألفيت  − 
والرائع يف هذه القصيدة دعوات ووصايا  "رعاك اهللا ياولدي"العشاموي عنوهنا بـ 

ته, كام يرجو منه أن يغدو حمل إعجاب  ا وبانياً ألمّ األب البنه ألن يكون طموحاً ومميزً
اآلخرين, ومما يزيد القصيدة روعة أنّ هذه الوصايا كانت بعد تقديم رائع للمشاعر 

 :ابنهط قرة عينه ويغلّف هبا حياة احلانية واخللجات العاطفية التي حتي

 رعاك اهللا يا ولدي 

 رعــــــــاك اهللا يــــــــا ولــــــــدي
ـــــــا   ـــــــعاديت أحي ـــــــت س وأن
ـــــــي ـــــــت يف قلب  أجـــــــيء البي

 فأســــــــعد حــــــــني تلقــــــــاين 
 أر يف وجهـــــــــك الغـــــــــايل 

 "بابـــــــا"إذا مـــــــا قلـــــــت يل 
 جييبــــــك خــــــافقي فاســــــمع 
ـــــــــــدنيا  ـــــــــــالوة ال  أذوق ح
ـــــــاك ـــــــذي أحي ـــــــذك بال  أعي

وح يف جســــــدي ــــــرُّ ــــــت ال  فأن
ـــــــــدِ  ـــــــــاملٍ نك ـــــــــا يف ع  هب
ـــــــدي ـــــــت جل  مهـــــــوم أوهن

ــــــــد  ــــــــب مل جي ــــــــأنّ القل  ك
ـــــــدي  ـــــــي األب ـــــــة حب  حقيق
 رأيــــت الكــــون ملــــك يــــدي

 نــــــداء احلــــــب يــــــا ولــــــدي 
ــــــدي  ــــــيش يف خل ــــــت تع  وأن
 د مــــــن بغــــــي ومــــــن حســــــ
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 أعيـــــذك يـــــا حبيـــــب القلـــــب
 ستصــــــبح يــــــا بنــــــي فتــــــىً 

ـــــــــي ألمّ  ـــــــــىً يبن ـــــــــه فت  ت
ستســـــــــــهم يف ســـــــــــعادهتا  

 ـــــــوف أر ـــــــإذن اهللا  –وس   –ب
ـــــــهامً  ـــــــال  شَ ـــــــري إىل الع  تس
ـــــــويت ـــــــدها ص ـــــــع عن  وأرف

 

 مــــــن حــــــزنٍ ومــــــن كمــــــدِ 
ــــــل يــــــدِ  ــــــري إليــــــه ك  تش

ــــــــــدِ  شَ وح اخلــــــــــري والرَّ  رصُ
ـــــــد   ـــــــد األح ـــــــون الواح بع
ِــــــــــــدِ  طــــــــــــاك مل حتَ  أنّ خُ
 بعـــــــــزمٍ منـــــــــك متّقـــــــــدِ 

ــــــدي " ــــــا ول ــــــاك اهللا ي  "رع
 

اقةوصية مربّ ونفس  املربني يف الفكر الرتبوي اإلسالمي وصايا انترشت  :توّ
تأخذ حقها من  الوصايا عىل أفكار تربوية رائعة ملوالعلامء واآلباء, وحتتوي هذه 

هذه الوصايا تشعر التلميذ برجولته وتبعث يف نفسه الثقة واألمل, الدراسة والبحث, و
ا منها ملا هلا من دورٍ بارز يف تنمية الثقة بالنفس ويف دفع  وسوف أستعرض هنا بعضً

 :إىل معايل األمور وسمو املعاين لشبابا

دُّ  :لتلميذه النجيب يوسف بن خالد السمتيوصية أيب حنيفة  عَ والوصية طويلة وتُ
وفيها إشارات للفكر الرتبوي يف عرص أيب حنيفة  ,وثيقةً تربوية جمسدة آلداب التعلم



162 

ه هذا امل ,ولكن اعلم  " :حورأشري ألجزاء منها خوف اإلطالة والتي تنسجم مع توجّ
, وإنك متى كانوا لك أمهات وآباء , ولوداءً أنك متى أسأت عرشة الناس صاروا لك أع

ا  :و قوله ...أحسنت عِرشة قوم ليسوا لك بأقرباء صاروا لك أمهات وآباء وأظهر توددً
للناس ما استطعت, وأفش السالم ولو عىل قوم لئام, ومتى مجع بينك وبني غريك جملس 
أو ضمك وإياهم مسجد وجرت املسائل وخاضوا فيها بخالف ما عندك مل تبد هلم 

, وإن سئلت عنها أخربت بام يعرفه القومخ ثم تقول  فيها قول آخر وهو كذا وكذا  ,الفاً
ا هذا قول من? واحلجة له كذا, فإن سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك, فإن قالو

إذا استمروا عىل ذلك وألفوه عرفوا مقدارك وعظموا حملك, إىل أن قل بعض الفقهاء, و
األمانة وإن خانوك, ومتسك  والغدر وإن غدروا بك, وأدّ وإياك  :ينهي وصيته بقوله

 .بالوفاء واعتصم بالتقو وعارش أهل األديان وأحسن معارشهتم

 

  ...أورد هنا بعض العبارات التي حيسن للفرد تردادها بني احلني واآلخر
  .أنا راضٍ عن حايل هذا − 
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 .أنا شخصٌ له كيان − 

م يف مصري نفيس −   .أنا املتحكّ

 .أنا مؤمن بذايت − 
  .أشعر باحلب نحو ذايت − 

  .أنا واثق − 

  .أشعر بمزيد من التحسن يوماً بعد يوم − 

 .أدير وقتي بشكل جيّد − 

  .أفعايل تقوم عىل أساس قيمي − 

  .أتعلم من أخطائي يف املايض − 

  .أعامل الناس بالكيفية التي أحب أن يعاملوين هبا − 

  .أسعى باستمرار لتحسني ذايت − 

 .أعرتف بأخطائي − 
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 .القات إجيابية مع اآلخرين بسهولةأستطيع بناء ع − 

  .أحيا حياة متوازنة − 

  .ادر عىل حتقيق مزيدٍ من النجاحاتأنا ق − 

 

 توالعباراابة جمموعة من الشعارات حتى تغدو الثقة بالنفس شعاراً يُنصح بكت
ثَبَّتُ يف الفصول الدراسية ويف ممرات املدارس واجلامعات ويف األماكن العامة, ويف  وتُ
البيت وعىل جدرانه, كام تكتب بطاقات فيها مثل هذه العبارات وتوضع عىل صدر 

املشاهدة والرتديد هلذه  كثرة وتوضع أمام املوظّف عىل مكتبه, الطفل ويف حقيبته,
  ... النفس ومتثّل معانيها, ومن هذه الشعاراتعمل عىل ثباهتا يفرات تاالشع

  .ثق بنفسك ولو كنت وحدك − 
 !!?إن مل تثق بنفسك فمن سيثق بك − 

 .حتدث براحة و برصاحة − 
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 .ابذل ما بوسعك لبث الثقة بنفسك − 

 .سجل إنجازاتك يف دفرت حساباتك − 

 :)العبقرية السهلة(يقول ديفيد شوارتز يف كتابه 
ا صعبًا فكر بالنجاح وال تفكر بالفشل, −   :قل لنفسك حني تواجه موقفً

 قد أخرس :وال تقل ..سأنجح
 أنا كفء ألكون األفضل :خل يف منافسة مع آخرقل عندما تد − 
ذكر نفسك بانتظام بأنك أفضل مما تبدو عليه, فالناجحون برش وليسو  − 

 خارقي القدرات
ا فيام يتعلق بالنجاح, وهو −  ا وال شيئًا غامضً يف  النجاح ال يتطلب ذكاء خارقً

 الوقت ذاته ليس مبنيًا عىل احلظ
) عهد وثيق للنجاح( :بالعنوان التايلكتب أحدهم وصايا عرش وعنوهنا  − 

 ..وسجلها عىل بطاقة كان يقرأها صباح كل يوم, ويبذل جهده للعمل هبا
 :كتب فيها
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 سأكرم نفيس, ألنني أستطيع أن أعتزل كل أحد إال نفيس, فأنا أعيش معها − 
ا ال أق −   نع بام أنا فيهسأكون طموحً
 طرح اهلدامةسأراقب ما يطرح من أفكار, أقبل اجليدة وأ − 
 سأكون أمينًا مع نفيس ومع غريي − 
 سأعتني بجسمي, فهو أساس ثبايت وعميل − 
 سأعمل عىل تنمية عقيل, فأغذيه كل يوم باملطالعة الدقيقة املنظمة − 
 سأحتفظ بحاميس وحرارة عواطفي باعتدال وبابتهاج − 
 الناس بدالً من ذمهم وذكر عيوهبم سأكون أميل إىل مدح − 
 تفظ بمجهودي وطاقتي, فال أرسف يف إنفاقها بغري فائدةسأح − 
 سأنجح يف احلياة مهام صادفني من عقبات, وسأزيل كل الصعاب − 

ولكن فرحة النجاح هتون عليه كل التعب, والشعور   يتعب, ال شك أن الناجح   
 بالفرحباإلنجاز يف خدمة اآلخرين جيلب له الشعور 
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  قال أديسون 

 إذا أردت أن تنجح في حياتك فاجعل المثابرة

 والتجربة مستشارك..صديقك الحكيم

 ..والحذر أخاك األكبر..الحكيم
 ..عبقريتك الحارسة والرجاء
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هل أنت 
واثق من 
نفسك؟؟؟
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  اختبارات الثقة بالنفس

تنمية الذات العديد من رش يف األوساط الرتبوية ويف أوساط دراسات تتن
ر لفحص مد توفُر الثقة بالنفس لد الفرد, وبغض النظر عن  االختبارات التي جتُ
مد دقّة مثل هذه االختبارات ألهنا ككل اختبارات ومقاييس االجتاهات والقيم 

والسلوك فإهنا ليست قطعية ولكن مما ال شك فيه أهنا تعطي قراءة معقولة أو شارة  
  .., وسأورد هنا بعض هذه االختبارات عىل سبيل املثال ال احلرصترشد صاحبها

 

دنرشه موقع املنتد العريب  اب  وفيه واحد ومخسون فقرة, :املوحّ عن األسئلة  وجيُ
لكل سؤال  )3(وضع ثالث درجات ت, حسب مناسبته للفرد )دائام ـ أحيانا ـ أبدا(بـ 

اب ابلكل سؤال  )2( نيو درجت )دائام(عليه بـ  جيُ ودرجة واحدة  )أحيانا(عليه بـ  جيُ
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اب لكل سؤال  تار إحد العبارات التالية حسب مالءمتها للفرد )أبدا(عليه بـ جيُ   :وختُ
 ..أبدا ...دائام أحيانا

 :الفقرات
 .ـ أميل إىل االتزان يف سلوكي  1
 .ـ أحاول حتديد أهدايف  2
 .نظم أعاميلأـ أنسق و  3
 .القدرة عىل مقاومة املشاكل التي تعرتضنيـ يل 4
 .ـ يل القدرة عىل التغلب عىل املواقف الصعبة التي أتعرض هلا  5
 .غرييـ أحاول أن أستفيد من خربات   6
 .أجعلها تنسجم مع مفهومي عن ذايتـ أنظم اخلربات اجلديدة وأشكلها و  7
 .ذات لديـ يل القدرة عىل املحافظة عىل ثبات ومتاسك مفهوم ال  8
 .ـ يعتمد إدراكي لنفيس عىل املنطق  9

 .يم نفيسيـ يل القدرة عىل تق  10
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 .محل معتقدات إجيابية حول نفيسأـ   11
 .ـ يل حماوالت دائبة لرفع شأين  12
 .ـ لدي مهارة الدفاع عن الذات  13
 .يش فيهاـ يل القدرة عىل التوافق مع البيئة االجتامعية التي أع  14
جعلها تتفق مع أمهارة التنسيق مع البيئة التي أتعامل معها بحيث ـ لدي   15

 .مطالب املجتمع
 .ا كان نوعهاـ ال أختوف من جماهبة املواقف االجتامعية أيً   16
 .واألجناس م إىل اجلامعات من خمتلف األعامرـ أندفع إىل االنضام  17
 .ـ أسعى إىل تطوير ثقتي بنفيس  18
 .تتعلق بنموي اجلسمي واالجتامعي ـ ال أشكو من مظاهر  19
 .ـ أشعر باألمن واالطمئنان  20
 .شباع حاجايت البيولوجية والنفسيةـ ال أشكو من نقص يف إ  21
 .ـ لدي القدرة عىل ضبط انفعااليت  22
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 .ـ ال أخاف من املجهول  23
 .ساليب منطقيةـ يمكنني أن أختلص من التوتر والقلق بطرق وأ  24
 .القدرة عىل اكتساب اخلربات املتنوعة واملختلفة واالستفادة منهاـ يل   25
 .ـ أمحل اجتاهات إجيابية نحو البيئة االجتامعية التي أتعامل معها  26
 .ـ ال أتردد يف التعبري عام يدور بخلدي  27
 .نشاطي احلركي والفكري بشكل مستقلـ أمارس   28
 .ـ يل القدرة عىل توضيح أفكاري لآلخرين  29
 .ـ أتقبل االنتقاد بصدر رحب  30
 .ـ أعرتف بخطئي بثقة عالية وبدون تطرف  31
 .ـ ال أدع الغرور يسيطر عيل  32
 .ـ ال خيدعني متلق اآلخرين يل  33
 .ـ يل القدرة عىل قيادة اآلخرين  34
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 .ـ أحتمل املسئولية بالرغم من صعوبتها  35
 .ـ أمتيز باالستقاللية  36
 .اليةـ أكره االتك  37
 .ـ يل القدرة الفائقة عىل تطوير قابليايت ومهارايت  38
 .ـ أضع أمامي طموحات منطقية وأسعى لتطبيقها  39
 .ـ ال أتردد يف اختاذ القرار وال أتراجع عنه  40
 .ـ ال أبالغ يف حب الظهور أمام اآلخرين  41
 .ـ جلب االنتباه لدي قليلٌ   42
 .ـ عامل الغرية لدي ضعيف  43
44  ـ أنا قليل الشكو. 
 .م والتحدث أمام اآلخرينـ يل القدرة عىل إلقاء الكال  45
 .ـ ال أتلعثم عند الكالم  46
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 .ـ يل القدرة عىل إمتام األعامل التي أبدأ هبا  47
 .يف املواقف الصعبة ـ يمكن االعتامد عيلّ   48
 .ا رأيس وجسمي إىل األعىلـ أميش رافعً   49
 .أقوايل وأفعايلـ رصيح وصادق يف   50
 .ـ أواجه املصائب بشجاعة و ال أهنار أمامها  51
هذا يعني أن  153− 127إذا كان جمموع الدرجات التي حصلت عليها من      

فهذا يعني أن ثقتك بنفسك ال بأس  125−102إذا حصلت من ثقتك بنفسك عالية, و
أما إذا حصلت  ,فأنت حتتاج إىل تدعيم ثقتك بنفسك 102−75وإذا حصلت عىل  ,هبا

أنت حتتاج إىل العمل اجلدي لتقوية ثقتك بنفسك وذلك بالطرق العلمية  75−51عىل 
 .املختلفة
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, ة, وجياب عىل كل فقرة بدائامً أو فقر 15يشتمل هذا االختبار عىل  أحياناً أو نادراً
إذا كان جمموع ما  درجة واحدة, نادراً درجات, و 3درجات, وأحياناً 5وتعطى دائامً 
درجة فام فوق فهذا يعني أن ثقتك بنفسك جيدة, وإذا كان املجموع ) 45(حصلت عليه 

س لديك, وإذا ما درجة فأنت بحاجة إىل تدعيم مفهوم الثقة بالنف) 44−30(من 
 .ذلك فأدرك نفسكحصلت عىل أقل من 

 
 نادراً  أحياناً دائام السلوك الرقم

  .وأنظم أعاميل أنسق − 1
   .يل القدرة عىل مقاومة املشاكل التي تعرتضني − 2
  .أحاول أن أستفيد من خربات اآلخرين − 3
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  .أمحل معتقدات إجيابية حول نفيس − 4
   .يل القدرة عىل التوافق مع البيئة االجتامعية التي أعيش هبا − 5
  .أياً كان نوعهاال أختوف من جماهبة املواقف االجتامعية − 6
  .أسعى إىل تطوير ثقتي  بنفيس − 7
   .واالطمئنان يف كل األحوالنأشعر باألم − 8
  .ال أخاف من املجهول − 9

  .ال أتردد يف التعبري عام يدور يف خلدي −10
  .يل القدرة عىل توضيح أفكاري لآلخرين −11
  .أتقبل االنتقاد بصدر رحب −12
  .أعرتف بخطئي  بثقة −13
  .ال أدع الغرور يسيطر عيل −14
  .أستطيع تقييم نفيس −15
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فقرة  30اختباراً من  "الثقة تصنع النجاح "يف كتاهبا  "جوديث برايلس"ذكرت 
مسبوقة بفراغ, يكتب يف الفراغ الرقم الذي يعكس أفضل صورة ملا تفكر به هذا اليوم, 
وليس األسبوع املايض, أو تأمل أن تكون عليه األمور يف األسبوع القادم, فهدف هذا 

, ولسوف يصبح جزءاً من دليلك عرب درب الثقة تبار هو قراءة ما عليه حالك اآلناالخ
  .بالنفس يف قابل أيام حياتك

  :أوزان الفقرات
 أبداً قليالً  أحياناً غالباً  دائامً 
5 4321 

  :)فقرة 30(االختبار فقرات 
  ?هل تستمتع بالعمل الذي تقوم به وتفلح فيه ..... )1(
 هل أنت أفضل صديق لنفسك حني ختطئ?  ..... )2(
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  ?هل تعرتف بإنجازاتك اخلاصة وتستفيد منها ..... )3(
  ?هل تعمل عىل أن تتعلم أشياء جديدة وتستمتع بذلك ..... )4(
  ?هل أنت سليم من الناحية اجلسمية والفكرية ..... )5(
  ?هل تشعر بالراحة ملظهرك ..... )6(
هل ختفف من وقتك الذي متضيه مع األشخاص السلبيني أو تضع حدا  ..... )7(

 لذلك? 
 هل حتيط نفسك بأشخاص يثريون إعجابك?  ..... )8(
 صديق أو زميل صدوق ال تشعر باحلرج أمامه?  هل لك ..... )9(

 هل يسعى إليك اآلخرون لطلب النصح والدعم منك باستمرار? ..... )10(
  ?هل يستمتع اآلخرون بالقرب منك ..... )11(
 ?هل تستطيع أن تطلب شيئاً عندما حتتاج إليه أو تريده ..... )12(
حني ينتقدك اآلخرون أو يرفضون وجودك هل تُقيّم ذلك ثم متيض يف  ..... )13(

  ?سبيلك
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  ?ل حتتفظ برؤيتك وتبقى مع اآلخرينحني يفاجئك الفشل يف أمر ما ه ..... )14(
حني تواجهك املشاكل, هل تتصد هلا بشكل تلقائي أو حتاول أن  ..... )15(

 ?تتصد هلا
  ?هل تستطيع أن تسخر من نفسك ..... )16(
 هل تغفر لنفسك األخطاء التي ترتكبها? ..... )17(
 هل متيض وقتاً مع الناس اإلجيابيني باستمرار?  ..... )18(
عىل أن تقول ال لشخص أو ألمر ال تشعر بالراحة جتاهه هل لديك القدرة  ..... )19(

 أو تشعر بسلبيته? 
  ?هل تعتمد عىل نفسك وتطلب األشياء وتفعلها وحتصل عليها لنفسك ..... )20(
هل متيض وقتاً يف التفكري بام تستمتع به وحتبه من الوقائع واألنشطة  ..... )21(

 واألشخاص? 
 هل متيض وقتاً يف تغذية اجلانب الروحي لديك باستمرار?  ..... )22(
 هل متيض وقتاً يف بث الطاقة بنفسك باستمرار? ..... )23(
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هل تعرف للامل قيمته ووجوه إنفاقه, وتعرف املكان الذي تطلب  ..... )24(
 النصيحة فيه من أجل متطلباتك املالية يف يومك وغدك وتنفيذ ما تسعى إليه? 

ق بني وقت اجلد واهلزلهل تستطيع أن  ..... )25(   ?تفرّ
 هل أنت متفائل باخلري وإجيايب? وهل تر يف احلياة متعة?  ..... )26(
 هل حتب ذاتك?  ..... )27(
  ?هل تشعر أنّك عىل الطريق الصحيح املرسوم لك ..... )28(
اهر بذلك ..... )29(   ?حني تشعر بالتأييد ألمرٍ أو قضيةٍ ما هل جتُ

وذلك حني  150احلصول عليها الدرجة القصو التي يمكنك  :وضع الدرجات
أحد أكرب األرسار هو النساء ) وهذا أمر مشكوكٌ فيه(حيظى كل سؤال بخمس درجات 

والرجال الواثقني جداً بأنفسهم يتعرضون ألوقات تتدنى فيها هذه الثقة الكبرية, 
وهناك يف احلقيقة أوقات تتفلت الثقة منهم بشكلٍ كامل, فهل يدهشك ذلك? ينبغي أن 

  .هشال تند
شديد الثقة بنفسك, وقد تعلمت كيفية الوصول للثقة واملحافظة :150− 140

 .عليها وزيادهتا
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واثق يف غالب األحيان, لديك قدر كبري من الثقة, ولك املزيد إن  :139− 120
, ومن املحتمل كثرياً أن تكون لك القيادة يف املوقع الذي حتتله,  ف قليالً نت الترصّ حسّ

د أن لديك ال ةقواملؤكّ  .درة التي متكنك من الوصول للقمّ
الثقة بني بني, أنت يف الوسط, ولديك تردد يف أفعالك, فلست من  :119− 90

الواثقني متاماً أو من معدومي الثقة, ملاذا ال تراجع وضعك وحتاول أن تتعلم شيئاً 
, عليك بمراجعة إنجازاتك املاضية, فقد حان وقت املديح, حتى ولو جاء هذا  جديداً

  .ديح لنفسك منك فقطامل
, ثقتك مهزوزة, وقد حان الوقت للقيام بخطوة إىل  :89− 61 ال تتحىل بالثقة كثرياً

 ?هل أنت عىل الطريق الصحيح املرسوم لك :الوراء وسرب األغوار وإعادة السؤال التايل
وهل تطلب األشياء وتفعلها وحتصل عليها  ?وهل االعتامد عىل النفس من سجاياك

 لنفسك? 
تكون عدم الثقة بنفسك, وحيك مبضع اجلراح البد قادم, وأنت  :فام دون 60

زات سواء أكان ذلك يف العمل أم يف  ...بحاجة إىل أن يكون حولك املزيد من املحفّ
البيت, فإذا كان أفراد األرسة واألصدقاء يدفعون بك إىل احلضيض فال بأس من 

االنتقادات السلبية, وعليك بمعاملة  إبالغهم بحاجتك إىل املعونة اإلجيابية وليس إىل
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زة  نفسك وكأن أحدكام جديد عىل اآلخر, وبقراءة كتب عظيمة وحضور حمارضات حمفّ
! !ومشاهدة أفالم مرحة وبذل جهود واعية لالنعتاق والتطلع نحو األعىل واألسمى

اختيار الغد املأمول من صنع يديك أنت وحدك وعليك وحدك يقع اختيار اخلطوات 
   .جيب عليك تفعيلها والتحرك هباالتي 

 

تعارف عليها الناس منذ  هل تتمتع بالثقة بالنفس? وذلك حسب املقاييس التي
ومن الرضوري أن يتوافر قدر معقول من الثقة بالنفس لد اإلنسان حتى  ,زمن طويل

التحديات التي تواجهه  يكون مظهره وطريقة ترصفه عنواناً عىل نجاحه وثباته أمام كل
إذا أجبت بنعم عىل أكثر من ثامنية أسئلة فإنك تتمتع بقدر من الثقة بالنفس  .يف احلياة

 :عليه من درجاتيزداد بازدياد ما حصلت 
 ?س ـ هل تسري رافع الرأس ثابت اخلطوات

  ?س ـ هل تتكلم بصوت واضح
  ?س ـ هل أنت مقتنع بإمكانية ازدياد قدرتك
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 ?ن يف وسعك أن تتحكم بزمام األمور يف مجيع الظروفس ـ هل تر أ
  ?س ـ هل تركن حلكمك عىل األشياء أم تركن حلكم الغري عليها

س ـ هل حتتفظ ببشاشتك واتزانك يف الوقت الذي يفقد فيه كل من حولك 
  ?بشاشتهم واتزاهنم

س ـ هل تتقدم باقرتاحات لتحسني الظروف العملية أو األرسية واالجتامعية 
  ?غريهاو

  ?س ـ هل تعتني بمظهرك وأناقتك
  ?س ـ هل تسيطر عىل كل جنوح إىل االنغامس يف أحالم اليقظة

  ?س ـ هل تعتقد أن يف استطاعتك أن تبذل جمهوداً أكرب مما تبذله اآلن
  ?س ـ هل تفعل شيئا إلزالة خماوفك وأسباب قلقك

  ?س ـ هل تسري عىل برنامج هيدف إىل مستقبلك
  ?تعلمت أن حتتفظ هبدوئك طول الوقتس ـ هل 

 ?س ـ هل تواصل امليض يف طريقك غري ممتثل لإلخفاق إذا صادفك
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الدرجة النهائية ا قليالً جداً من األشخاص يمكنهم احلصول عىل عددً  إنلطبع فوبا
, ولكن الشخص العادي بإمكانه احلصول عىل املزيد من الدرجات يف هذا االختبار

احلصول عىل الدرجة النهائية خالل فرتة زمنية حيددها لنفسه باطراد بحيث يمكنه 
 .رشيطة حتديد فرتة زمنية يعالج فيها أي قصور يف النقاط التي وردت باالختبار السابق

  

 
 
 

  الفشـــل

  ال عليك ممن يقول أن الفشل ال نجاح فيه

 

 للنجاح العظيم فهو الخطوة األولى
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