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 ل يناضل للظفر هبا،احلياة السعيدة شبرة مطلوبة ، فالكل يسعى للحصول عليها ، والكل جيتهد يف معرفة طريقها ، والك
فهناك من يرغب وال يسعى ) يتمٌت ( ، وىناك من ينطلق لكنو يف الطريق اخلاطئ،  وىناك من يرغب لكنو ال يعرف 
الطريق ، وىناك من يعرف الطريق لكنو ال يصرب على مرارتو وطولو ، والقلة ىم الفائزون الذين ديلكون اإلرادة واليقُت 

روح التفاؤل الدافعة ضلو  جيابيةصفات أولئك الفائزون الروح اإل بالطريق والصرب على شدائده ومصاعبو ، ومن أبرز
، فلديهم من النفس الفياضة اليت استطاعت ذباوز الكم اذلائل من الرسائل السلبية وادلنثورة على طول الطريق، العمل

 بُت يتلقى ماسنة  ٛٔ: أن اإلنسان من ادليبلد إىل سن ٜٙٛٔفي دراسة قامت هبا كلية الطب بكاليفورنيا سنة "ف
 " .(ٔ)!!إجيابيةرسالة  ٓٓٙرسالة سلبية مقابل  ٓٓٓٓٓ٘ٔإىل  ٓٓٓٓ٘

 
والظفر دبثل ىذه النفس ليست عملية معقدة ، وليست قضية سرية ، لكنها مبثوثة لكل من يريد ، فكل ما عليِك معرفة 

  جيابيةمفهوم اإل
 يف احلياة . جيابيةباستنتاج أمهية اإل ةرادمث تقوية اإل

 ، بأقل جهد وأقصر وأقل تكلفة . جيابيةمعرفة الطريق ادلختصر وادلفيد للوصول إىل اإلمث 
 . جيابيةمث القدرة على ذباوز العقبات ادلعيقة عن الروح اإل

 يف النفس حبيث تكون سلوكا يف احلياة وليس تكلفاً . جيابيةمث يف النهاية زراعة اإل
 ونثر عطرىا بُت اجملتمع عموما ، ورلتمع الطالبات خصوصاً. جيابيةويف اخلتام بيان طريقة تصدير اإل

 وىذا ما تقدمو ىذه الدورة .
 "  إجيابيةمكاناتك وقدراتك ، فكل من سار على الدرب وصل  فـ" كوين إوالشك يف  وإياكِ  –بإذن اهلل  –أنِت قادرة 

  

                                                 
 http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=130978المنتدى الرسمي للشيخ محمد العريفي   (1)
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 احملتويات الرئيسية

 
 

 الصفحة ادلوضوع م
 ٗ الربنامج التدرييبدليل  ٔ

 ٙ االرشادات ٕ

 ٜ جيابيةمفهوم اإل ٖ

 ٔٔ جيابيةأمهية اإل ٗ

 ٚٔ خطوات اكتساب مهارة ٘

 ٛٔ التعامل مع الذات ٙ

 ٕٕ التعامل مع األزمات ٚ

 ٕٗ التعامل مع ادلثبطات ٛ

 ٕٙ جيابيةتنمية اإل ٜ

 ٜٕ جيابيةعوائق اإل ٓٔ

 ٖٖ أسئلة ختامية ٔٔ

 ٖ٘ ادلراجع ٕٔ
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 التدريبيدليل الربنامج 
 

 إيجابيةكيف تكونين 
أن تمارس المتدربات آليات فعالة في التفكير اإليجابي، وكيفية 

 .تحويل التحديات والعقبات إلى فرص ونجاحات

 -يتوّقع من المتدربة في نهاية البرنامج أن تكون قادرًة على أن :
 . يجابيةد مفهوم اإليتحد .1
 في الحياة اليومية. يجابيةأىمية اإل استنتاج .2
 النظر في األحداث عموما وتتلمس الجوانب المشرقة فيها. حسن .3
 .يجابيةآليات فعالة في زراعة اإل ابتكار .4
 .يجابيةم بطاقة رباعيات صناعة اإليتصم .5

 

 مسؤوالت التوعية اإلسالمية في مدارس منطقة الرياض
 يوم تدريبي واحد

 اتساع 5
]المحاضرة، ورش العمل، حلق النقاش، المهام األدائية، دراسة 

 الحاالت[

 حاسب آلي، جهاز عرض، سبورة، أقالم ملونة، الحقيبة التدريبية

 
  



 (  كيف تكونني إجيابية)  

5 

 نهاجامل                     
 مالحظات المدة المادة الجلسة

 الجلسة األولى
 

 دقيقة 111

  15 مقدمة وتعارف
 + مادة علمية 1تمرين  15  يجابيةتعريف اإل
 + مادة علمية 2تمرين  21 يجابيةأىمية اإل

 + مادة علمية 3تمرين  15 يجابيتكإمدى 

 + مادة علمية 4تمرين  15 يجابيةخطوات تكوين اإل

 مادة علمية+  5تمرين  21 الخطوة األولى
 دقيقة ( 21)  1استراحة

 الثانيةالجلسة 
 

 دقيقة 91

  21 الخطوة الثانية
 + مادة علمية 6تمرين  25 الخطوة الثالثة
 + مادة علمية 7تمرين  25 الخطوة الرابعة
  21 أسئلة ومناقشة

 دقيقة ( 21)   2استراحة 

 الثالثةالجلسة 
 

 دقيقة 71

 + مادة علمية 8تمرين  21  يجابيةعقبات اإل
  15 يجابيةتصميم بطاقة اإل

  15 توصيات مهمة
  21 أسئلة ومناقشة وتقييم الدورة
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 إرشادات املتدربات 
 . أنت مهمة ، بل أنت األىم يف ىذه الدورة 
 . احلضور ادلبكر يساىم يف استفادتك القصوى من الدورة 
  ينفع اجلميع .لنتعاون صبيعاً على استثمار كل دقيقة دبا 
 . " تذكري " رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غَتي خطأ حيتمل الصواب 
  من الصعب جداً ) إن مل يكن من ادلستحيل ( أن نتفق يف كل شيء ، ولكن من ادلهم جداً أن ال يبقى يف

 قلوبنا على بعضنا شيء.

  احلوار والنقاش ىو روح الدورة فدورة ببل حوار وال نقاش كجسد ببل روح. 

  الدورة من أجل اجلميع فسؤالك قد يفتح باباً للخَت لنتعلم منو ، ويساىم يف تصحيح معلومة كانت مغلوطة
 ويعُت على تثبيت مهارة مطلوبة .

  حضورك الدورة ىو بداية الطريق وليس هنايتو ، فما تتعرفُت عليو من معارف وما تكتسبينو من مهارات معرضة
 انك العملي وكما قال علماؤنا :" العلم يهتف بالعمل فإن أجابو وإال ارربل ". للنسيان مامل  تنقليها إىل ميد

  احلصول على أداء أفضل للعمل ىو من أىم ادلقاصد يف الدورة ، ولكنو ليس ادلقصود الوحيد فهناك مقصد
 مهم أال وىو تطويرك ومساعدتك يف االرتقاء بنفسك من أجلك  . 

 "ذا أخربنا حبيبنا ىك (ٕ)" الدال على اخلَت كفاعلو  فلديك فرصة لتجمعي بُت األمرين عمل اخلَت والداللة ،
 عليو فبل ربرمي نفسك من األجرين .

 
 
 

  

                                                 
 2671صحيح الترمذي   (2)
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 : ةإرشادات للمدرب
 والعمل بفاعلية. جيابيةالتحلي بروح اإل 

 . الدورة مشاركة وليست إلقاء ، فمن ادلهم جداً إشراك ادلتدربات يف كل خطوة 

  هن يتنفسن ىواء احلرية النقي دون تلوث .لعواحلرية النقاش واحلرية يف التعامل ىي روح الدورة فاجاحلرية يف التعبَت 

  ن نلتزم بقدر ادلستطاع يف ربقيق أىداف الدورة دون اخلوض يف احلوارات والنقاشات اخلارجية ، أمن اجلميل
 عن السيطرة . و عدم كسر القلوب فيخرج الوقتأفاحلذر من االنصياع لنداءات حب الفضول 

  ما التمارين فاذلدف الرئيس استدعاء أوينت ( ، باحلقيبة تتضمن : سبارين وأنشطة وحوار صباعي ) يف عرض البور
ما النشاط فهو لتحريك الذىن وتغيَت اجلو أادلعلومات من ادلتدربات دلعرفة اخللفية العلمية ذلن عن ادلوضوع ، 

ما احلوار اجلماعي فاذلدف الرئيس ىو تنمية احلوار وقبول أ، طو بالدورةداعبة وادلرح وديكن ربوإضفاء نوع من ال
 .ذا عدا ادلادة العلمية ادلختصرةالرأي مع إثراء ادلوضوع ، ى

 . لكل سبرين ىدف مرسوم ومكتوب ووقت زلدد ، آمل االجتهاد يف ربقيق اذلدف بأعلى كفاءة شلكنة 

  تفاعل  ة ، فادلبلحظة وادلناقشة تظهر لكليست يف آخر الدورة فقط ، بل حىت أثناء الدور  الراجعةالتغذية
 ادلتدربات وتكتشف مدى ذباوهبم مع الطرح .

 دارة الدورة بكفاءة مطلب من خبلل : حسن استغبلل الوقت وضبط احلوارات والعمل بروح الفريق.إ 
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 د 01 خهبز العرض هحبضرة جيدبيةتهفهىم اإل

 د 01 خهبز العرض هحبضرة ؟ جيدبيةتلوبرا الحذجيث عي اإل

 استبةبى الوشبركبث إجيدبيةتهذي 
ز بخه+ أوراق 

 عرض
 د 01

 د 01 أوراق وألالم ورشت عول جيدبيةتخطىاث زراعت اإل

 د 01 السبىرة الىرلةت حلمت ًمبش جيدبيةتآلةبث زراعت اإلهٌبلشت 

 د 01 أوراق وألالم دراست حبلت الخطىة األولً

لع اهٌبلشت الخطىة األولً وتطبةمهب في و

 د 01 السبىرة الىرلةت حلمت ًمبش الوصلةبث

 د 01 خهبز العرض هحبضرة الخطىة الثبًةت

 د 01 أوراق وألالم ًشبط الثبًةت في الىالع وسبئل تطبةك الخطىة

 د 01 السبىرة الىرلةت حلمت ًمبش الخطىة الثبلثت

 د 01 خهبز العرض هحبضرة الخطىة الرايعت

 د 01 أوراق وألالم ًشبط خوبعي يٌبء ًوىرج للتذرجيب علً الخطىاث األريع

 د 01 الىرلةت السبىرة ًشبط جيدبيةتتصوةن يطبلت اإل

 د 01 خهبز العرض هحبضرة جيدبيةتأيرز عمببث اإل

 د 01 أوراق وألالم ورشت عول تحذجيذ وسبئل تدبوز العمببث

 د 01 السبىرة الىرلةت حلمت ًمبش عرض الٌتبئح

 د 1 خهبز العرض هحبضرة كلوت ختبهةت
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 ) مجاعي (  1متزين 

يكون االختبلف بُت ادلتحاورين شاداً وقوياً ، وحُت تتأملُت الكبلم والنقاش واحلوار فإذا بِك تكتشفُت يف بعض األحيان 
 أن كبل ادلتحاورين حيمبلن ادلعٌت نفسو والفكرة نفسها ، وإن سبب اخلبلف بينهما ىو اختبلف يف تعريف ادلصطلح ،

 ؟ ةبالتعاون مع زميالتك في المجموعة، اكتبي مفهوماً لإليجابي
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

  

السعي يف تقارب وجهات النظر حول 
 مث االتفاق على مفهوم واحد   جيابيةمفهوم اإل
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   اجياية مفهوم اإل

 من ادلصطلحات ادلستحدثة ، فهو ليس موجوداً يف القاموس العريب القدمي . جيابيةمصطلح اإل 

 مصطلح التفاؤل . جيابيةمن أقرب ادلصطلحات إىل اإل 

   للتفاؤل عدة تعاريف منها أنو  عبارة عن ميل أو نزوع ضلو النظر إىل اجلانب األفضل لؤلحداث أو األحوال، وتوقع
 ، وغَتىا كثَت . (ٗ)النابلسي بأنو : حسن الظن باهلل ، والتفاؤل توقع اخلَت، ويعرفو الدكتور  (ٖ)أفضل النتائج.

 على ثبلثة زلاور  جيابيةبشكل متفق عليو ، ويكاد يتفق ادلتحدثون عن اإل جيابيةيصعب جداً حصر مفهوم اإل
 أساسية يف التعريف :

 أهنا تشمل كل نواحي احلياة . .ٔ

 لغضب .أهنا تنظر بعُت الصدق ال بعُت الرضا أو ا .ٕ

 أهنا تشمل النظرة ضلو بٍت االنسان بعضهم لبعض . .ٖ

 يعٍت : جيابيةومن ىنا فإنو ديكن القول أن مفهوم اإل 

 .(شخاصأىي النظرة التكاملية والشمولية لكل ما يدور حولنا من أحداث ومواقف و )
 

 .عد العمودي ) يف اإلنسان نفسو ( فالتكاملية تغطي  الب
 .اآلخرين أو األحداث وادلواقف ( والشمولية تغطي البعد األفقي  ) جانب 

 .حيدث حولك ولست متصل بو مباشر   واألحداث كل ما
 .وادلوقف ما يتصل بك شخصياً  
 واألشخاص كل ما ىو غَتك .   
 
 

  

                                                 
 http://ar.wikipedia.org/wikالموسوعة الحرة ويكيبيديا  ) العربية (   (3)
 موسوعة االخالق االسالمية د. محمد راتب النابلسي . (4)
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 ( ثنائي)  2متزين 

 ؟ تدريبحيتاج إىل ”  اإلجيابية” ىل موضوع  اسأيل زميلتك يف اجملموعة مث دوين إجابتها: 
نعم . دلاذا  •

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 ال . دلاذا ؟ 
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

  

 : ةتوجيهات  للمدرب
  شحذ مهم ادلتدربات ضلو التفكَت

 ادلتشعب  يف تربير االجابة بنعم أو ال .
 ر مربرات مقنعة عند " نعم  ينبغي  ذك

 .وليست عاطفية فقط
  الرأي  مع بيان عند " ال " جيب قبول

 .مربرات ىذا الرأي
 بتوزيع  ليكون النشاط فعااًل يُنصح بأن

السؤالُت على ادلتدربات بالتساوي حيث 
ذبيب على نعم نصف ادلتدربات وذبيب 
على ال نصف ادلتدربات مث يطلب من  
كل رلموعة تلخيص اإلجابات واخلروج 

 بنتيجة يتفقن عليها.
  مث تُبُت ادلدربة أمهية التدريب على

 اإلجيابية.
 ربذير مهم : 

 قناعة بأمهية احلوار هبدوء لزرع ال
، وعدم تسفيو الرأي اآلخر ، اإلجيابية

 فاذلدف االقناع وليس االنصياع .
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 اجياية أهمة  اإل

 أرسل  أحد مصانع األحذية اثنُت من ادلتخصصُت يف االستطبلع السوقي  
 إىل إحدى ادلناطق اإلفريقية لدراسة إمكانية إقامة مشروعات ىناك، فتبُت 
 أن أىل ادلنطقة ال يستخدمون األحذية وال يعرفوهنا، فبعث االثنان رسالتان

 إىل ادلصنع  
 لو كنِت أنِت ادلرسلة . ماذا ستقولُت ؟

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 أكثر من  أن ضلصرىا ، لكننا سنشَت إىل أمهها: جيابيةأمهية كل أمر تربز من خبلل شبراتو ونتائجو ، شبار اإل
:  طلب شرعي وسلوك نبوي فقد قال زيادة األجر ، وذلك من عدة أوجو :  تطبيق ادلنهج الشرعي ،فالتفاؤل م .ٔ

تساىم بدور كبَت يف ربقيق الصرب دبختلف أنواعو ) على الطاعة ،  جيابية"، ووجو آخر  أن اإل (٘)" ويعجبٍت الفألُ 
َا يـَُوَّفم الصماِبُروَن َأْجَرُىْم ظم أجر الصابرين كما قال تعاىل " ‘وعن ادلعصية ، وعلى ادلصائب (، وال خيفى  ِبَغَْتِ ِإَّنم

 ، ودرجة أخرى وىي الرضا دبا قسمو اهلل وقّدره . (ٙ)( ِٓٔحَساٍب )
 زيادة الدافعية ضلو العمل والتميز ، بل واإلبداع يف األفكار شلا يعٍت السبق يف اخلَتات . .ٕ
الفكر بناء الثقة بالنفس ، ومع اآلخرين ، وحىت األحداث ادلتنوعة ، كما أنو حيقق صبع الشمل وىو توجيو الذىن و  .ٖ

 (ٚ)والصفاء  ضلو ربقيق اذلدف ادلنشود .
 تنتشر إىل اآلخرين وتؤثر فيهم بقدر ما تنبعث من صاحبها . جيابيةدفع اآلخرين ضلو العمل فالطاقة اإل .ٗ
 زلبة اآلخرين ، فكلما كنت إجيابيا مع نفسك ومع اآلخرين فمن الطبيعي أن حيبك الناس ويسعون للتعامل معك . .٘
كلما قويت عليها ادلصائب زادت قوهتا للتحمل والعطاء ألهنا تنظر   جيابيةاحملن والعقبات ، فاإلاكتساب القوة مع  .ٙ

 على أهنا ميدان تربوي لتزكية النفس . 
تكسبنا مهارات  مهمة يف حياتنا ال نستغٍت عنها يوميًا ، وخاصة يف عملنا الًتبوي ، أال وىي مهارات  جيابيةاإل  .ٚ

ودافعة ضلو العمل  إجيابيةوالقدرة على ربويل الرسائل السلبية إىل  جيابيةدلقنع الناجح اإلاالقناع ، فمن أبرز مسات ا
يقول أ / صبال اذلميلي : " القدرة على التعامل مع األحداث وتوظيفها وعدم االستسبلم ذلا ، من أبرز شليزات 

                                                 
 5776رواه البخاري برقم  (5)
 11سورة الزمر آية  (6)
نَـْيِو ، وفـَرمق عليو  ََشَْلواه يف قلِبو وصَبَع لو اآلخرُة مهَمو . جعل اهللُ ِغنَ  َمن كانتِ راجع شرح حديث : "  (7) ، ومل  ََشَْلو، وأَتـَْتو الدنيا وىي راغمٌة ، وَمن كانت الدنيا مهَمو . جعل اهللُ فقرَه بُت َعيـْ

َر لو  6511" صحيح الجامع الصغير لأللباني يَْأتِِو من الدنيا إال ما ُقدِّ

 : ةتوجيهات  للمدرب
  يف  جيابيةىو بيان أثر اإلاذلدف من القصة

  احلياة وحىت يف الصناعة :

  .الرسالة األوىل تقول :"موقف ميؤوس منو
 اجلميع ىنا ال يرتدون أحذية . "

الرسالة الثانية من الشخص اآلخر  يقول 
فرصة عظيمة ليس لديهم أحذية ”فيها : 

 .”ىنا

 

http://wp.1ksa1.com/post786/%D9%84%D8%BA%D8%B2%E2%80%9C-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AB%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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" شر " إىل خَت  ىي أعلى ما ديكن أن ادلبدعُت والناجحُت ليس ىذا فقط بل ربويل  األمور السلبية واليت ظاىرىا 
 يتصف بو أصحاب السلوك اإلجيايب .

تعٍت النظر إىل األمور بصورة متفائلة وعدم الضجر منها والسعي يف توظيفها لتحقيق أفضل ادلكاسب للوصول  جيابيةاإل
 إىل األىداف ادلنشودة .  

 ديكن تقسيم "حوادث احلياة " إىل قسمُت : 
 سراء   .ٔ
 ضراء .  .ٕ
ال زبلو احلياة من ىذين الصنفُت على تفاوهتما وتنوعهما ، أما السراء فالكل يتفاءل ويفرح هبا ويشعر بتوفيق اهلل لو و 

ْنَساُن ِإَذا َما ابـَْتبَلُه َربُُّو فََأْكَرَمُو َونـَعمَمُو فـَيَـُقوُل َريبِّ َأْكرَ   (ٛ)("َ٘ٔمِن )فهم كما قال اهلل تعاىل : " فََأمما اإْلِ
الضراء  فالناس تتفاوت فيو تفاوتًا كبَتًا ، وىو رلال احلديث فالعاقل ىو الذي ينظر لذلك احلدث وىذا  أما يف

 والتفاؤل ؛مهما كانت قساوة  ادلوقف وشدتو  . جيابيةادلوقف بنوع من اإل
 

 التوجيو القرآين بأنو خَت(ظنو الناس شراً وجاء )ديكن أن تطلب ادلدربة من ادلشاركات استخراج موقف من السَتة النبوية 
 

حُت اهتمت  - عرضو، وىو ما حصل مع الرسول الكرمي _   -بعد دينو  –أعظم ما ديكن أن يبتلى بو اإلنسان  
زوجتو  وكثر الكبلم وانتشر اخلرب يف ادلدينة مث ينقطع الوحي وتطول الفًتة ) شهر ( وال مؤشرات على الرباءة  فيأيت 

وصحابتو معو  وأمتو من بعده  يف أول حديثو عن الواقعة بقولو : " اَل رَبَْسُبوُه   - -رسول القرآن الكرمي  يعلم ال
ٌر َلُكْم " ، ىكذا  ال ربسبوه " شراً"  ، فما ىو يا رب ؟  إنو " خَت "  ىكذا تتحول الرسالة  (ٜ)َشرًّا َلُكْم َبْل ُىَو َخيـْ

 .   إجيابيةالسلبية " االهتام بالعرض " إىل رسالة 
ن اإلجيايب ؛ىو الذي يعود نفسو على حسن التعامل مع األحداث ،وادلواقف والكلمات، بل و يوجهها لصاحلو إ

،فتكون دافعًا لو ضلو العمل ؛والبذل واالرتقاء ، فمن ادلتوقع أن يسعى ادلقابل لك إرسال رسائل سلبية مباشرة 
يق قعاتك  وأدلتك أو التشكيك فيها من أجل ربهبدف إضعاف جانبك والتأثَت على نفسيتك ،ومن مث ىز قنا

 .(ٓٔ)عالية وربويل ذلك دلصلحتك " أ.ىـ إجيابيةأىدافو ، فعليك حينئذ قلب الطاولة عليو حبسن أدب  وب
  

                                                 
 سورة الفجر (8)

 11النور (9) 
 تأليف : جمال الهميلي " مهارات االقناع في الكتاب والسنة من كتاب "  (11)
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 ) فزدي (  3متزين 

 ((11)إاجيايةتك ى)مد
 

 ( ٔأبداً )  ( ٕأحياناً )  ( ٖدائماً )  البند ت

    ىل سبيلُت للسلوك العدواين ؟  .ٔ
    ىل تتلذذين برؤية التعذيب ؟  .ٕ
    ىل سبيلُت دلشاىدة أفبلم العنف ؟  .ٖ
    ىل سبيلُت دلشاىدة ادلبلكمة أو ما يتعلق هبا ؟  .ٗ
    ىل تعتمدين على اآلخرين ؟   .٘
    ىل تطلبُت ادلساعدة من اآلخرين يف أبسط األمور ؟  .ٙ
    ىل تشعرين بأنك دون اآلخرين ؟  .ٚ
    ىل ينقصك تقدير الذات ؟   .ٛ
    ىل تعجزين عن إدارة أمورك بنفسك ؟  .ٜ

    ىل تسيطر عليك االهنزامية ذباه أبسط األمور ؟  .ٓٔ
    ىل لديك برود انفعايل ؟  .ٔٔ
    ىل تكرىُت اآلخرين مهما كانت قرابتهم لك ؟  .ٕٔ
    ىل تفقدين السيطرة على انفعاالتك ؟  .ٖٔ
    متزنة انفعاليا ؟ىل يصفك اآلخرون بأنك غَت   .ٗٔ
    ىل تسيطر عليك النظرة السلبية للحياة ؟  .٘ٔ
    ىل رباولُت اجًتار الذكريات ادلؤدلة ؟  .ٙٔ
    ىل تسيطر عليك ادلخاوف من ادلستقبل الغامض ؟  .ٚٔ
    ىل تعجزين عن ازباذ القرارات بنفسك ؟  .ٛٔ
    ىل ثقتك بنفسك ضعيفة ؟  .ٜٔ
    االنزواء ؟ىل تعاجلُت مشاكلك بالبكاء أو   .ٕٓ

    اجملموع
  اإلصبايل

                                                 
 ) من باب األمانة العلمية  حافظت على االختبار كما ذكرت معدتو دون أي تغيير ( ( االستبانة من إعداد أ.د. أمل المخزومي و11)
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 مزآة االختبار

 ت
 الدرجة

 المعالجة النتيجة
 إىل  من 

لديك خصائص نفسية سلبية  ٓٙ ٔ٘ ٔ
 مراجعة أخصائي نفسي  عليك معاجلتها 

ديكنك  لديك خصائص نفسية ٓ٘ ٔٗ ٕ
 السيطرة عليها 

 إتباع األساليب التالية :
   تقوية ذاتك وذلك بقراءة كل ما يتعلق

بتقوية الشخصية وإتباع األساليب 
 السليمة للسيطرة على ذلك.

  . إعطاء قيمة لذاتك واحًتامها 
  شلارسة السلوك الذي يساعدك على

 ذلك.
.ان مل تنفع تلك عليك مراجعة 

 األخصائي النفسي . 

ٖ ٖٔ ٗٓ 
لديك بعض ادلؤشرات ادلتعلقة 

السلبية   باخلصائص النفسية
 ديكنك السيطرة عليها . 

 

ٗ ٕٓ ٖٓ 
خبصائص نفسية  ُتأنت تتمتع

أن  أىنئك عليها حاويل إجيابية
 عليها . يربافظ
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 مجاعي () 4متزين 

 دخلت إحدى الطالبات إىل ادلصلى ، وىي منفعلة ومستاءة دلا حدث ذلا
 مع إحدى ادلعلمات  وكذلك بعض زميبلهتا يف ادلدرسة،  

 وبعد فًتة من احلوار والنقاش ىدأت الطالبة . وبفضل من اهلل 
 رجعت إىل طبيعتها وندمت على بعض سلوكياهتا.

 شكرت استاذة ادلصلى ، وعند الباب التفت الطالبة إىل ادلعلمة 
 مث قالت :  أستاذة ، 

 بعد حديثك ، جيابيةإلأين أشعر بالتفاؤل وا جيدٌ 
 دائماً ؟  إجيابيةلكن كيف أكون  

 سلوك وليس تصرف. جيابيةتقصد أن تصبح اإل

 
 المعلمة على إجابة سؤال الطالبة بالتعاون الجماعي  حاولن مساعدة 

 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

  

 : ةتوجيهات  للمدرب
  الحرص على رواية الحالة بطريقة جذابة

 وحسن تصويرىا .
  يمكن تحويل ىذا التمرين إلى مشهد

بعض المشاركات ثم  تمثيلي باالتفاق مع
 يُطلب منهن أداء التمرين.

  الهدف ىو مشاركة المتدربات في رسم
طريق  ) خطوات واضحة (لتكون 

 سلوكا . يجابيةاإل
 وتوظيفها .  يجابيةتشجيع المبادرات اإل 
 



 (  كيف تكونني إجيابية)  

17 

 خطوات اكتساب مهارة

ضللم ]ان تكون تلك ادلهارات سلوكاً لنا  ايها بُت احلُت واآلخر ، كثَتاً مكثَتاً ما نسمع عن ادلهارات ونستشعر حاجتنا إل
يف حياتنا، ولتحقيق ذلك ادلستوى ) اكتساب مهارة ( حبيث تكون سلوكاً، َّنارسو  دون تكلف أو عناء ،البد من معرفة 

 طريق اكتساب مهارة ، وىذا الطريق يتكون من أربع خطوات ىي : 
هبا ، فاألمهية تزرع الدافعية والكيفية ترسم الطريق ، العلم : ويشمل العلم بأمهية ىذه ادلهارة ، وكيفية اكتسا .ٔ

 وعلى مقدار ذبذر األمهية والقناعة هبا تكون الرغبة يف تلمس الطريق والسَت عليو . 

التطبيق : أو التنفيذ وتعٍت تنفيذ خطوات اكتساب تلك ادلهارة والسَت عليها مع مراعاة أن يكون السَت بالطريقة  .ٕ
 من الرجوع إىل الوراء ، وىذا غالباً حيتاج إىل ادلدرب أو ادلتخصص هبذه ادلهارة . الصحيحة ، فالوقوف خَت

التدريب : وىو كثرة التطبيق الصحيح ، فالتطبيق األول سيعًتيو أخطاء ومبلحظات وتوجيو ، ومع كثرة التطبيق  .ٖ
 يصبح تدريباً متدرجا .

التمهَت : عندىا حيسن االنسان التطبيق الصحيح بطريقة تلقائية أي أهنا ُخزِّنت يف العقل الباطن وأصبح العبد  .ٗ
 .(ٕٔ)ديارسها دون تفكَت  أو مراجعة 

وضلن يف دورتنا سنسعى يف اخلطوة األوىل وردبا يسعفنا الوقت فننتقل إىل الثانية ، ويبقى األىم ىو االستمرار يف الطريق 
 عتمد عليك أنت بعد انتهاء الدورة .وىذا ي

 وأمهيتها  جيابية" ، وقد سبق احلديث عن مفهوم اإل جيابيةواالمر نفسو سنعمل بو يف موضوع " اإل
يف حياتنا ، وتلك الصناعة ستكون وفق  جيابيةها لنكون إجيابيُت ، ضلن حباجة إىل صناعة اإلقيربق ةوبقي أن نعرف طريق
 " :جيابية" رباعيات صناعة اإل

 .مع الذات .ٔ
  .مع األزمات .ٕ
 .مع ادلثبطُت .ٖ
  .جيابيةتنمية اإل .ٗ

 

                                                 

 راجعي كتاب " مهارات المناشط التربوية والدعوية " لمؤلفو جمال الهميلي (12) 
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 ) مجاعي(5متزين 
 

 ارسمي لوحتك
ضلن من حيدد كيف نعيش ومىت ضلصل على السعادة ، طريقة تعاملنا و ردود أفعالنا ذباه ما حيدث وحيصل ىي اللوحة 

 اليت نرمسها واليت تظهر يف سلوكياتنا .
وىذا ينبع شلا نؤمن بو من قيم وما نسعى إليو ونطمح إىل ربقيقو من أىداف ، وكل ذلك يرجع إىل نظرتنا إىل انفسنا 

 تكون لوحتك صبيلة والعكس صحيح . جيابيةذباه ذواتنا ، فعلى مقدار تلك اإل إجيابيةومدى ما َّنلكو من 
 
 

 ؟ إيجابيةفما أىم قواعد التعامل مع الذات ب
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................ 
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 / التعامل مع الذات  1

"َذِلَك بَِأنم نفسك " ، اقرئي  ىذه اآليات : ا ب" م جيابيةأول خطوات التغيَت  من داخلك ، وأول خطوات صناعة اإل
يٌع  ، وقولو تعاىل : "ِإنم اللمَو اَل  َٖٔعِليٌم" اللمَو ملَْ َيُك ُمَغيـِّرًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتم يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهْم َوأَنم اللمَو مسَِ

 لذا كانت ىذه أىم خطوة ،  ٗٔ("ٔٔيـَُغيـُِّر َما بَِقْوٍم َحىتم يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهْم"  )
 وىذه تكون بأربعة قواعد :

 أنا قادرة  ) َمن قال إني ال أستطيع ؟  (:  .1
 ؟أي أنا قادرة على ىذا العمل ، وما الدليل على أين ال أستطيع 

 ويف ادلقابل َمن الذي يقول بأين ال أستطيع ، فأنا أعلم بنفسي منو ، كما أن غَتي  
 عملو مثلو وردبا أفضل منو ، فلماذا ال استطيع  .

 بإمكانية  التنفيذ جيابيةأي تكثيف الرسائل اإل
   
 ثالثة مقابل ثالثة :  .2
 وىي العقبات النفسية اليت تلجأ إليها الطبيعة البشرية كطريقة للتهرب من ادلسؤولية :  

 ال أستطيع   : حاويل ،
 ال اعرف   : تعلمي  ،

 ال ديكن   : جّريب
 أنا ال أملك كل شيء ، لكني أملك أشياء كثيرة : .3

ما اهلل بو عليم ، والكثَت من الدراسات احلديثة  انا لست سللوقًا عاديًا بل سللوقًا مكرما ، امتلك من القدرات وادلواىب
تثبت أن كل إنسان لدية نوع أو َّنط من أَّناط الذكاء أو موىبة معينة يف أمر ما ، وال يوجد من ليس لديو موىبة أو َّنط 

ولنا  مصداقيتها في كثير من الدول ،، ومن تلك النظريات  نظرية الذكاءات ادلتعددة "نظرية جاردندر" والذي أثبت 
ذبربة يف ادلدينة ادلنورة حول ىذه النظرية أثبتنا من خبلذلا صحة ىذه النظرية على شرحية من طبلب ادلرحلة الثانوية بنسبة 

 % .  ٓٚتفوق  
 تذكري منجزاتك ولو كانت بسيطة في نظرك.  .4
 
 

 
 

                                                 
 53سورة االنفال آية  13
 11سورة الرعد آية  14

 : ةتوجيهات  للمدرب
 لبيان من ادلناسب ىنا ذكر غزوة أحد وا

 القرآين ذلا .

  احلوار حول الذات مهم ، ومن اجلميل أن
تُعطى ادلتدربات مساحة كافية للتعبَت وذكر 

 ادلنجزات .

 يف ربويل الرسائل السلبية من  ياجتهد
 .  إجيابيةادلتدربات إىل رسائل 

 

 : ةتوجيهات  للمدرب
اختيار أكثر من متدربة لعرض بعض منجزاهتا 

ن ادلنجزات أوالتعليق على ذلك ، والًتكيز على 
ليست بالضرورة ان تكون كبَتة ، فالتفوق 
الدراسي وادلشاركة يف األنشطة والتميز يف ادلنزل 

حدمها يف وقت ما وغَتىا  أوثناء الوالدين أو 
 كثَت . 
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 اقزئي هذه البطاق 

  يطاق  ملك

% ٘ٚفيو، وطعام يف بيتك، ولباس على جسمك، فأنت أغٌت من  ُتإذا كان لديك بيت يؤويك، ومكان تنام 
 .من سكان العامل

% ٛشلن يشكلون  ةشيء منو لوقت الشدة فأنت واحد يأن توفر  واستطعتِ إذا كان لديك مال يف جيبك،  
 من أغنياء العامل.

 من األمراض.مليون يعانون  ٜٓيف عافية ىذا اليوم فأنت يف نعمة عظيمة، فهناك   إذا كنت قد اصبحتِ  
لروعة التعذيب فأنت أفضل من  يطعم وحدة السجن، ومل تتعرض يقو خطر احلروب، ومل تذ يإذا مل تتجرع 

 .مليون إنسان على سطح األرض ٓٓ٘
مليون ال جيدون  ٕٓٛافضل من  تدبَت مصروفات معيشتك ، فأنتِ  ُتوتستطيع ُتوتنتج ُتتعمل إذا كنتِ  

 عمبل .
يف نعمة ال  يف ادلسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو االعتقال أو ادلوت، فأنتِ  إذا كنت تصلُت 

 .يعرفها ثبلثة مليارات من البشر
 يف ىذا الوجود. ةإذا كان أبواك على قيد احلياة ويعيشان معاً غَت مطلقُت فأنت نادر  
 (٘ٔ)ين ال حيسنون القراءة يف ىذه الدنياأفضل من مليارين من البشر الذ  ها فأنتِ يإذا وصلتك ىذه الرسالة وقرأت 
 يف نعمة، فكثَتون يستطيعون الشكر، ادلوىل عز وجل فأنتِ  يوتشكر  ي: ىل شلكن أن تبتسم ةها ادللكتفيا أي 

 .لكنهم  ال يفعلون

 

  

                                                 
 من كتاب لهذا كن متفائالً لمصطفى كمال .االرقام  (15)

 : ةتوجيهات  للمدرب
الًتكيز على النعم والنظر دلا وىبٍت اهلل دون 

 االجهاد فيما لدى غَتي  . 
ديكن االستعانة بعرض مقطع فيديو حيكي قصة 

مشاكل يف حياهتم  صلاح أحد الذين واجهو
وكيف مل تؤثر فيهم تلك العقبات ومل تثنهم عن 

 ربقيق طموحهم
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 / التعامل مع األسمات 2

يف أوقات السعة والراحة ، ولكن حقيقة األمر تظهر عند األزمات والعقبات  جيابيةقد يكون من السهل احلديث عن اإل
، فهي اليت  تكشف حقيقة النفس وما يدور  فيها ولعل ىذا أحد األسرار الربانية من االبتبلء والتمحيص للتعرف على 

، ومن ىنا فبلبد من   جيابيةحقيقة النفس ومدى التزامها بالثوابت الشرعية  ، ومن ذلك اكتشاف حقيقة النفس اذباه اإل
 التدريب على أربعة أمور :

 تعرف على أسماء اهلل وصفاتو : .1
فالرضبة واحلكمة والعدل  والرضبن واحلكم والعادل  و فّتاح  القلوب  وغَتىا كلها تبعث يف النفس األمل يف ربقيق  

 ادلطلوب  . 
 طًبق  معادلة الخير : .2

يف قولو : " عجبا ألمر ادلؤمن. إن أمره كلو خَت. وليس ذاك ألحد إال للمؤمن.  -  -وىو ما ذكره الرسول الكرمي   
،  فاخلَت حاصل للمؤمن ) وللمؤمن  (ٙٔ)إن أصابتو سراء شكر. فكان خَتا لو. وإن أصابتو ضراء صرب. فكان خَتا لو"

 فقط ( يف كبل احلالتُت  .  
 ثالثية عمر بن الخطاب :  .3

:إذا  - -( يف أزمتو  فيقول الفاروق   جيابيةالعبد ينظر إىل اجلوانب ادلشرقة ) اإل وىو وصفة عمرية صبيلة ذبعل
أصابتٍت مصيبة  ضبدت اهلل على ثبلث  : أهنا مل تكن يف ديٍت  و أهنا مل تكن أشدم شلا ىي عليو وأن اهلل أعانٍت فأصرب 

 عليها .
 قصور العلم :  .4

صورة  مرسومة يف ذىننا تسبب لنا ) أحياناً ( النظرة السوداء والسلبية كم من األمور  نتوقع أن تكون بشكل معُت وب  
ادلمقوتة، ونظراً لنظرتنا القاصرة وعلمنا احملدود  فنحن حباجة إىل النظرة البعيدة وغَت احملدودة واليت ربيط بكل شيء وىذه 

أن األمور ليس كما ننظر إليها فقط بل  ال تكون إال هلل وحده ، لذا صلد اآلية الكردية تشَت إىل تلك القضية وتعلمنا
ىناك جوانب خفية  لدى " العليم  " ، وادلقصود ىنا ىو التسليم " للعليم " ، و " الرحيم " ، وىو "احلكيم "، فمن 

 أيقن بعلمو ورضبتو وحكمتو سَلم لو ورضي بقضائو . 
  

                                                 
 7511برقم  مسلم رواه  (16)
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 ) مجاعي(6متزين 

 

األفراد عموما ىو كثرة ادلثبطُت وانتشارىم وتنوع اساليبهم ، ومن ىنا   من أكثر األمراض االجتماعية تأثَتاً على معنويات
 كانت القدرة على حسن التعامل معهم من أكثر الوصايا اليت حيرص عيها اإلجيابيون .

 
 فكيف يمكن التعامل مع المثبطين ؟

ثم أو تمارين مماثلة  (17)خرق ثمرة البطاطس بالمصاصتحدي أو )يُمكن االستعانة بلعبة تدريبية يُطلب فيها من المتدربات تحٍد كتركيب أجزاء قطعة، 
 يُطلب منهن حل التمرين(
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 / التعامل مع املجبطات 3

وتلك من أخطر القضايا على رلتمعاتنا اإلسبلمية عمومًا والعربية خصوصًا لعدة أسباب منها واقع األمة العربية  
 االقتصادي والسياسي  واالجتماعي والثقايف .

 التعامل مع ادلثبطات:على حسن  –بعد اهلل  –لذا فمن ادلهم تطبيق ادلراحل األربعة ادلعينة 
 
 / منهج نافخ الكير :  1 

: مثل اجلليس الصاحل والسموء، كحامل ادلسك ونافخ الكَت، فحامل ادلسك:  - -وىو تطبيق حلديث الرسول الكرمي 
رحياً  إما أن حُيذَيك، وإما أن تبتاع منو، وإما أن ذبد منو رحيًا طيبة، ونافخ الكَت: إما أن حُيرق ثيابك، وإما أن ذبد

 فاخلطوة األوىل" ابتعدي "   ،(ٛٔ)خبيثة".
 . االبتعاد عن صاحبات الرسائل السلبية وعدم احلديث معهن ما استطعت إىل ذلك سبيبلتعٍت:  

 كيف إذا مل تستطع ؟  إىل اخلطوة الثانية   
 
 / كوني كالضفدع الصغير  : 2

 راجع القصة مع العرض . 
 فادلرحلة الثانية ىي عدم االستماع ،واإلصغاء للرسائل السلبية اليت ترسلها 

 لِك ادلثبطات واستخدمي نظرية األصم مع تلك الرسائل .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 2111البخاري  18

 : ةتوجيهات  للمدرب
يف سباق للضفادع للوصول إىل أعلى ، ينطلق 

صغَت ، الكل يسخر ادلتسابقون ومعهم ضفدع 
منو ، وبعد مسافة بدأ التعب يظهر على 
ادلتسابقُت ويسقطون واحدًا تلو اآلخر وحُت 
بدأ الصعود سقط أغلب ادلتسابقُت وقبل النهاية 
سقط اجلميع ومل يصل إىل أعلى الربج إال 

 الضفدع الصغَت والذي فاز بالسباق .
وحُت سألوه عن سر قوتو مل جيب ، فقد اتضح 

)القصة موجودة يف شرائح م !!!! أنو أص
 مستقلة(
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  .سلوب  " كال "أ/ 3

 تأملي معي ىذا ادلوقف يف ىذه اآلية :
 ( ٔٙ"فـََلمما تـَرَاَءى اجلَْْمَعاِن قَاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنما َلُمْدرَُكوَن )

 رفض قولة قومو  " فموسى   (ٜٔ)(ٕٙقَاَل َكبلم ِإنم َمِعَي َريبِّ َسيَـْهِديِن )
 " إنا دلدركون " بالنفي والتوبيخ " كبل " فلم يقبل تلك الرسالة 

 حسن ظنو بره وثقتو بوعده جعلو ينطلق بتلك الكلمة .مع أهنا واقع أمام ناظريو ، لكن 
فاخلطوة الثالثة تعٍت رفض الرسائل السلبية وعدم قبوذلا ، وليس بالضرورة أن تقول كبل علنا بل تدرب على قوذلا ولو  

 سراً يف نفسك.
 
 ./ بل ىو خير لكم4  

اليت ذكرناىا عند  (ٕٓ)كما يف حادثة اإلفك  بيةإجياوىي ادلرحلة األعلى  واألمسى  وىي ربويل الرسائل السلبية إىل 
 . جيابيةاحلديث عن أمهية اإل

 

 

 

 

  

                                                 
 62 - 61سورة الشعراء آية  (19)
 لالستزادة راجعي تفسير ابن كثير وتفسير السعدي والقرطبي عند ىذه اآليات  21))

 : ةتوجيهات  للمدرب
ىنا ذكر شيء من قصة موسى عليو  من اجلميل
(  يف وصل إىل ىذا ادلوقف )باختصارالسبلم وك

مث تصوير ادلوقف وزبيل كلنا يف ىذا ادلوقف  
 كيف سنتصرف وماذا سنقول ؟ 

 من االقًتاحات 
 إضافة مقطع صويت ألحد القراء ذلذه اآليات .
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 (ثنائي) 7متزين 

 

يف حياتنا اليومية  جيابيةو أىم منو أن نطبق ما نتعلمو واألىم من ذلك كلو تنمية اإل  جيابيةمن ادلهم جداً أن نتعلم اإل
 ()سلوك

 ؟لتنمية اإليجابية لديكِ بالتعاون مع زميلتك اكتبي خطوات عملية 
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 اجياية تنمة  اإل

 والرقي هبا ، وىذا يتم عن طريق: بيةجيايف نفسك ينبغي السعي يف تنمية ىذه اإل جيابيةبعد زرع اإل
 

 ب على الصورة الكاملة : التدري .1
 يف كل حياتك ويف صبيع ظروفك عّود  نفسك على 
 النظر للموضوع ) أياً كان ( من صبيع جوانبو ،سواء 
 على ادلستوى الفردي أو اجلماعي ،وستجد أن شبة 

 جوانب مشرقة تستطيع من خبلذلا النظر للموضوع من 
 لديك . جيابيةىذه الزاوية، وتعميقها لتنمية روح اإل

 كوني  طموحة :  .2
 .إىل حاكمحكم األندلس لفًتة من الزمن ، وكيف انتقل من ضبّال اقرئي  قصة احلاكم احلاجب ادلنصور الذي 

 الظن  باهلل وباآلخرين: يأحسن .3
ىكذا جاء عن اهلل يف احلديث القدسي ، فاسأيل نفسك ،ماذا تظنُت باهلل  ؟  (ٕٔ)" أنا عند ظن عبدي يب "

ودبعٌت آخر  أحسٍت الظن باهلل ،وبقدرتو ،مث  أحسٍت الظن بالناس  لتحصلي لك الراحة النفسية فإن إساءة 
ان الظن الظن بالناس أول ما تؤذي صاحبها ويأكل بنفسو  وذبعلو ينظر لؤلحداث والوقائع بنظرة سوداء لفقد

احلسن ، فكل تصرف من اآلخرين يفسر على أنو بنية سيئة وأىداف خبيثة ،شلا جيعل ادلتلقي يعيش يف خوف  
 يف حياتو . جيابيةوقلق  وذلك يفقده اإل

 حامل المسك : .4
، ونقصد ىنا  جيابيةكما أن االقًتاب من نافخ الكَت يولد السلبية فإن  معاشرة  ومبلزمة حامل ادلسك تولد اإل

مع سلتلف الظروف واألحوال واألجناس ، فمن دلؤكد أن االقًتاب من  إجيابيةحبامل ادلسك اإلجيايب الذي يتعامل ب
 بصورة مباشرة أو غَت مباشرة  مع كثرة االحتكاك .  جيابيةأمثال ىؤالء  يكسب اإل

 تذكر ي:
 يلبس النظارة السوداء أو احلمراء  أنِت َمن يستطيع أن

 أو اخلضراء لتنظر للحياة وادلواقف بعدىا بالنظارة اليت لبستها ، 
 .فعلى  اختيارك يعتمد تفسَتك للحياة

 
 

                                                 
 7515البخاري  (21)

 : ةتوجيهات  للمدرب
 قصة احلاجب ادلنصور ) زلمد بن ايب حامد العامري (  : 

ىـ باألندلس ، عمل يف عدة مهن منها أنو كان ضبّاال ، وكان  ٕٖٚولد عام 
يطمح إىل اخلبلفة ، فالتحق باجلند ) وكان قويا ( وارتقى حىت أصبح قائدا 

أصبح  ٖٙٙيف كل معاركو  ، ويف عام  موقاتل النصارى وانتصر عليهللجند 
أحد األوصياء على اخلليفة الصغَت ىشام ، فأزاح اآلخرين حىت أصبح ىو 

ىـ .اشتهر بالعدل ومسيت الدولة بعهده بالدولة  ٕٜٖاخلليفة إىل ان تويف عام 
   .العامرية ، لو سبثال معروف حىت اآلن يف اسبانيا

 
 

 

 : ةتوجيهات  للمدرب
 من االقًتاحات 

احضار رلموعة من النظارات ذات األلوان ادلختلفة ، مث 
الطلب من بعض ادلتدربات للخروج ، وكل واحدة تلبس 
نظارة بلون سلتلف مث عرض لوحة امامهن صبيعا واالستماع 

 وماذا تقول عن ىذه اللوحة ؟منهن واحدة ل
 السبب اختبلف النظارة ال اختبلف اللوحة 
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 (فزدي) 8متزين 

 ؟ إيجابيتكما أبرز العقبات في طريق 
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 : ةتوجيهات  للمدرب
تواجهها يف تطلب ادلدربة من كل متدربة كتابة العقبات اليت 

طريق اإلجيابية، مث تطلب من كل رلموعة تلخيص صبيع 
 اإلجابات واخلروج بنتيجة متقاربة. مث تعرض ادلادة العلمية.
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 اجياية عوائق اإل

 :  يجابيةمن أبرز عوائق اإل
 البيئة المحيطة . .1
 ضعف اإليمان . .2
 النظر.قصر  .3
 التجارب  .4

 سواء كانت الشخصية أو ذبارب اآلخر ين فردياً أو صباعيا وتعميمها بصورهتا السلبية .
 الفهم الخاطئ لبعض النصوص الشرعية: .5

يًعا  مثل قولو تعاىل : "يَا أَيُـَّها المِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلم ِإَذا اْىَتَديـُْتْم ِإىَل   اللمِو َمْرِجُعُكْم صبَِ
فـَيـَُنبُِّئُكْم دبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن"

:" بعد أن  ( ، ويكفي لئلجابة على ذلك قول  أيب بكر الصديق ٘ٓٔ) (ٕٕ)
َسُكْم ضِبد اهلَل وأثٌَت عليو : يا أيُّها النماُس ، إنمكم تقرؤون ىذه اآليَة ، وتضعوهنا على غَِت موضِعها َعَلْيُكْم أَنـْفُ 

يقوُل : إنم النماَس إذا رأَُوا الظمامَل فلم يأُخذوا على يَديْو   اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلم ِإَذا اْىَتَديـُْتْم وإنما مِسعنا النميبم 
يقوُل : ما من قوٍم يُعَمُل فيهم بادلعاصي ، مثم يقِدرون  أوشك أن يُعممهم اهللُ بعقاٍب وإينِّ مِسعُت رسوَل اهلِل 

وا إالم يوِشُك أن يُعممهم اهللُ منو بعقاٍب. وا ، مثم ال يُغَتِّ  (ٖٕ)على أن يُغَتِّ
وكذلك حديث " يُوِشُك أن َتَداَعى عليكم األمُم من كلِّ أُُفٍق ، كما َتَداَعى اأْلََكَلُة إىل َقْصَعِتها ، قيل : يا 

رُّْعُب وَل اهلِل ! فِمن ِقلمٍة يـَْوَمِئٍذ ؟ قال ال ، ولكنكم ُغثاٌء كُغثاِء السمْيِل ، جُيَْعُل اْلَوَىُن يف قلوِبكم ، ويـُنـْزَُع الرس
 ، فهذا وصف دلا حيدث ال دعوة لقبولو . (ٕٗ)من قلوِب َعُدوِّكم ؛ حِلُبُِّكُم الدنيا وَكرَاِىَيِتُكم ادلوَت " 

 االتكالية  .6
تماد على اآلخرين وتربير ذلك للنفس ، بعدة مربرات غَت منطقية ، ولنتذكر " أن التملص من ادلسؤولية واالع 

 فن حيسنو الكثَتات ولكن فن ادلبادرة وربمل ادلسؤولية فن ال تسطيعو إال األقوياء .
 اإلصغاء للرسائل السلبية الذاتية والخارجية . .7

 . جيابيةرباعيات صناعة اإلوكل ىذه عبلجها دبا ذكرناه سابقاً من 

 

  

                                                 
 115سورة المائدة آية  (22)
 4338صحيح سنن أبي داود لأللباني   (23)
   83 81صحيح الجامع الصغير لأللباني  (24)
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 ) مجاعي( 9متزين 

 
 ىل ىذا شلكن

، وبعد حديثك الرائع ، قالت إحدى طالبات ادلصلى  :   جيابيةمت استضافتك يف مصلى احدى ادلدارس للحديث عن اإل
لنا طريقة نستطيع هبا زرع ىذه ادلعلومات واالرشادات يف أذىاننا ليسهل  يكبلمك صبيل ورائع ، و يا ليت تذكر 

 اسًتجاعها عند ادلواقف؟
 فما اجابتك

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
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 إحدى األفكار : 
 "  ديكن وضعها يف اجليب للتذكر وادلراجعة والتطبيق عند احلدثجيابيةتصميم بطاقة صغَتة " بطاقة رباعيات اإل
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 أسئل  ختامة  :

 

 بالنظر لذلك : إجيابيةبعد الرحلة ادلاتعة ، دعونا نسًتجع ولتكوين 
 

 ؟   جيابيةما مفهوم  اإل 

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 يف حياتك ؟  جيابيةمن وجهة نظرِك ما أبرز ثبلثة اسباب لزراعة اإل 

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 
 

 :إجيابيتكلصناعة  عقباتالكيف تواجهُت أكثر  

 طريقة ذباوزىا العقبة م

ٔ 
 
 

 

ٕ 
 
 

 

ٖ 
 
 

 

 
 ما خطوات اكتساب مهارة معينة ؟  

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 
 :يف احلاالت التالية إجيابيةفُت بكيف تتصر  

 شعورك بعدم القدرة على العمل.
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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 قالت لك أحداىن : أنت ال تصلحُت إللقاء كلمة على طالبات ادلصلى . 

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 وصلك قرار إغبلق ادلصلى يف ادلدرسة .
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

 سلبية سباماً ،وتلبس النظارة السوداء غالباً :تك يف ادلصلى ااكتشفت أن إحدى مساعد
 

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 وصلك خرب ترقيتك لتكوين مشرفة على مصليات ادلنطقة دلدة سنة واحدة :
............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 
 

 خَتاأ
 

 حياة جديدة وثوب صبيل وحلة رائعة ونظرة متفائلة للحياة وألنفسنا ولآلخرينىا ضلن ننطلق لنبدأ 
 أنك ستتغَتين إىل األفضل وستكونُت أهبى وستعيشُت بصورة أصبلأنا على يقُت 

 فبل ربرمي نفسك ىذه الفرصة
 

 والسبلم عليكم ورضبة اهلل وبركاتو
 

  
  



 (  كيف تكونني إجيابية)  

33 

 

 الرشالة:

صنننن اشة عاننننروشا  سرئيةننننة  صننننا خة  يشخننننة وسكنننناةخ صنننناعا  اش اننننا ةة لنننن و  ا ص  ننننا  عنننن       

 امل ظما  والكخادا  ع  صالل صرباء وخم  ني.

 الرؤةة:

  .ئخت صربة ةكام عاروشا   صا خة سرئيةة  ا اة

  األهااف ا شرتاسخجخة :

 .ئ اء شراكا  عع امل ظما  والكخادا  الرتئيةة (1

  . ار ثكافة العمل الرتئي  (2

  .                                     ص اشة و شاةة عاا ةع سرئيةة ممخسة (3

 .الرتئيةة املمخسة واملاا ةع ال جا ب إئرازو من جة (4

 .دشخ ال ياصل ئني الكخادا  الرتئيةة (5

 .وضع  ؤةة اشرتاسخجخة للعمل الرتئي  ال صا ي (6

       .ئ اء قخادا  سرئيةة  صا خة (7

                                                             
 

 
 للتواصل:

 
  14 – 55525544هاتف وفاكس /  

                                                             
  1555555110جـــــــــوال /  

 
 alafkarc@gmail.com/  البريد االلكتروني

 

 
 www.alafkarc.com   الموقع اإللكتروني

 

 
     

                                   

 

 

mailto:alafkarc@gmail.com
http://www.alafkarc.com/
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