
  !الموقف هو كل شيء

 

 الموقف السلبي يلغي جميع المهارات األخرى التي يملكها الشخص.

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

لماذا ينجح بعض الناس في حياتهم الشخصية وحياتهم األسرية وحياتهم المهنية بينما  

 ؟ اآلخر ال ينجحوالبعض 

أجل الحياة بغض النظر عن مدى جهودهم المبذولة ، ال  هناك أناس يكافحون من

 .يحصلون على النتائج التي يحصل عليها األشخاص الناجحون

على الرغم من أن كل شخص لديه القدرة على تحقيق إمكاناته الخاصة وتحويل 

استعداده وقدراته إلى عمل وتحقيق نتائج جيدة ، إال أن النتائج مختلفة ، ما يحدد هذا 

 تالف هو موقف الشخص و الطريقة التي يشعر بها و يفكر بها.االخ

تعرف الموسوعة البريطانية الموقف كما يلي: "الموقف العقلي فيما يتعلق بالواقع أو 

 الحالة ، هي الشعور أو العاطفة تجاه الواقع أو الحالة .

ياً فإن "الموقف هو منظومة دائمة نسب  (p150 ، 2005)وفقًا ألبحاث هوغ فوجان 

من المعتقدات والمشاعر واالتجاهات السلوكية تجاه األشياء أو المجموعات أو 

 األحداث أو الرموز المهمة اجتماعيًا.



وبعبارة أخرى ، فإن الموقف هو الطريقة التي نشعر بها ونفكر بها في الناس 

أو الكره، وهي تحكم سلوكنا  االستحسانواألشياء واألحداث ، مع بعض درجة من 

هذه الجوانب. ومع ذلك ، على الرغم من أن الموقف هو المتحكم في سلوكنا ،  تجاه

فإنه ليس كل ما نحتاجه للحفاظ على حياة مهنية و حياة شخصية  ناجحة ومحترمة 

 ومريحة.

كثير من الناس يعتقدون أن الموقف هو كل شيء ، الحقيقة ليست كذلك ، لن يكون 

نفسنا أو صورتنا الذاتية أو قدرتنا أو خبرتنا أو الموقف اإليجابي بديالً عن ثقتنا بأ

مهاراتنا ، عالوة على ذلك ، بغض النظر عن مدى إيجابية موقفنا ، فإنه لن يغير 

 الحقائق والظروف واألحداث التي تحيط بنا.

الموقف ليس كل شيء ، لكنه صاحب الفرق النهائي، إنه الشيء الوحيد الذي يمكن أن 

وحصيلة أي شيء نقوم به ، سيتيح لنا الموقف اإليجابي القيام يحدث فرقا في نتائج 

بأشياء بطريقة أفضل من الموقف السلبي ؛ وبالتالي ، سنحصل على أفضل النتائج ، 

 الموقف السلبي يلغي جميع المهارات األخرى التي يملكها الشخص.

ال يمكننا  -إيجابية أو سلبية  -أحد ما قد يقول بانه بغض النظر عن حالة موقفنا 

 تغييرها ، فهي جيناتنا ونحن نولد معها ، الحقيقة هي أننا ال نولد بموقفنا.

يتم تشكيل موقفنا واكتساب ما نعرفه و كيف عرفنا ما نعرفه ، يتشكل من تأثير 

 العوامل الداخلية والخارجية. 

نفسنا العوامل الداخلية هي الطريقة التي نفكر بها ونشعر بها وفلسفتنا ، وكيف نرى أ

، وتجربتنا ، وخياراتنا ، العوامل الخارجية هي تعليمنا ، البيئة. األسرة والمدرسة 

 واألصدقاء ووسائل اإلعالم وكل شيء من حولنا ، واألحداث.

هذه هي العوامل التي تتحكم في المعلومات التي تصل إلى عقولنا ، إن المعلومات 

ي تفكيرنا ، والتي ستشكل موقفنا ، الذي تتحكم ف -المدخالت  -والبيانات التي نتلقاها 

-يتحكم في سلوكنا وردودنا ورد فعلنا تجاه اآلخرين ، واألشياء واألحداث  

 –المخرجات 

الموقف اإليجابي له تأثير كبير على حياتنا ، وسيؤدي دائًما إلى نتيجة افضل ، ومع 

نان النجاح ، التفكير ذلك ، في الحقيقة إن التفكير اإليجابي والموقف اإليجابي ال يضم

 اإليجابي والموقف اإليجابي مع الجهد يزيد من إمكانية النجاح.

في هذا الصدد ، ذكر شيف خيرا ، المتحدث والمستشار التحفيزي ، محمد علي على 

سبيل المثال ، عندما اعتاد محمد علي أن يذهب إلى الحلبة ، كان يصرخ بصوت 



نا بأنه سيفوز ، ومع ذلك لم يفز من خالل صراخه عاٍل: "أنا األعظم. أنا البطل " مؤم

بهذه الكلمات ، لم يكن يقول هذه الكلمات أثناء تناول المشروب ومشاهدة التلفاز ، 

على أمل أن يفوز. كان يصرخ وهو يلكم كيس المالكمة ويتدرب، ويعد نفسه 

 للمباراة.

وليس من التمني ، النجاح في اإلنجازات يأتي من الموقف اإليجابي الرابح والجهد 

هناك فرق كبير بين موقف "سأبذل قصارى جهدي" وموقف "سأفعلها" ، تمت مقابلة 

مايك تايسون ومايك سبينكس قبل المباراة النهائية في البطولة ، قال سبينكس: "سأبذل 

 قصارى جهدي" ، قال تايسون: "ال أستطيع أن أخسر" ، ونحن نعرف من هو الفائز.

لموقف هو أنه اختياري ، يمكن ألي شخص أن يكون له موقف الشيء العظيم في ا

عقلي إيجابي تجاه الناس واألشياء واألحداث والظروف ، األشياء التي تحدث لنا 

األخرى فيتم التحكم فيها بالطريقة التي  ٪01فقط من النتائج ، أما الـ  ٪01تتحكم في 

 نتفاعل بها أو نستجيب لما يحدث لنا.

ً بين علماء النفس أننا ال نستطيع التحكم في ما يحدث لنا ، ولكننا من المقبول عالمي ا

نستطيع التحكم في موقفنا تجاه ما يحدث لنا ، القيام بذلك ، سيسمح لنا بإتقان التغيير 

 بدال من السماح للتغيير بالتحكم بنا.

 من أجل تغيير موقفنا ، يجب علينا تغيير طريقة تفكيرنا ، يمكننا تحقيق ذلك عن

طريق تغيير المعلومات التي نضيفها إلى أذهاننا كل يوم ، يمكن تحقيق ذلك من 

خالل تغيير الكتب التي نقرأها ، واألشياء التي نالحظها ونشاهدها ، واألهم من ذلك 

 ، األشخاص المرتبطين بنا.

هناك مصطلح نفساني جديد يسمى "المرض العالئقي" ، هناك بعض الناس الذين هم 

وف يسممون دائًما تفكيرنا ، ويجعلونا نشعر بالضجر ويؤثروا علينا سلبا سلبيون وس

لنكون في الجانب الخاسر ، قال مارك توين: "ابتعد عن األشخاص الصغار الذين 

يحاولون التقليل من طموحاتك ، فالناس الصغار يفعلونها دائًما ، ولكن العظماء حقًا 

 ايضا .يجعلونك تشعر بأنك يمكنك أن تصبح رائعًا 

وقد وجد ديفيد ماكليالند ، أستاذ علم النفس بجامعة هارفارد ، المعترف به دوليًا 

 75لخبرته في مجال التحفيز البشري وريادة األعمال ، والذي تم تدريسه وبحثه لمدة 

عاًما: "بغض النظر عن مدى التدريب الذي يتلقاه الشخص" يتم تحديد موقفه إلى حد 

 المرتبطين به ".كبير من قبل األشخاص 



كيف نفكر، ونؤمن ، ونرى العالم من حولنا ، وكيف نغذي عقولنا لها تأثير كبير على 

موقفنا ، مهما كان الشخص يغذي أو يضع في عقله يصبح جزء منه ، على سبيل 

المثال إذا كان الطفل المولود حديث الوالدة ، يعيش ويترعرع في إنكلترا ، يتحدث 

ثقافة اللغة اإلنجليزية طوال حياته ، هو سيفكر ويشعر  اإلنجليزية ، ويمارس

 ويتصرف كشخص إنجليزي ، وليس ماليزي.

إن تغذية ذهننا بالمعلومات الصحيحة باستمرار ستمكننا من تحديد عادة التفكير 

اإليجابي ، إذا كنا نمارس التفكير اإليجابي ، )نكون متفائلين( فسوف نتصرف 

إيجابية ، وبالمثل إذا مارسنا التفكير السلبي ، )نكون بإيجابية ونحصل على نتائج 

 متشائمين( فسوف نتصرف سلبًا وسنستلم نتائج سلبية غير سارة.

الشخص المتفائل ، كما قال الدكتور والتر ستابلز ، هو الشخص الذي يتوقع األفضل 

يء في الحياة ويرى الخير حتى في السوء ، مدركاً أنه في الشدائد و الفرص هناك ش

يمكن كسبه ، كما عّرف الشخص المتشائم بأنه الشخص الذي يتوقع األسوأ في الحياة 

من خالل التركيز على العشرة في المئة من الخطأ ، متناسين نسبة التسعين في المائة 

 الصحيحة.

يقول المتشائم  "سأصدق عندما أراها" ، بينما يقول المتفائل "سأراه عندما أؤمن به". 

ئل إجراءات ، و يأخذ المتشائم مقعداً على الرغم من أنه يعرف أن لديه يأخذ المتفا

 رحلة طويلة سيرا على األقدام.

يجب على أولئك الذين لديهم السلوك العقلي السلبي أن يتغيروا إذا أرادوا أن يتفاعلوا 

 مع الحياة ، وإال فإنهم سيسمحون للحياة وعواقبها أن تتصرف حيالهم.

ون إيجابية دائما ، يمكن أن يغير حياتنا ، إذا لم نكن نحب المخرجات تغيير موقفنا لتك

، الجنون هو ان تستمر في  -المدخالت -يمكننا تغييرها عن طريق تغيير  -النتائج  -

فعل األشياء نفسها وتتوقع نتائج مختلفة ،عالوة على ذلك ، إذا كنت ال تحب الوضع 

س الموقف والمعرفة والمهارات والجهود الحالي ، فلن تذهب إلى أي مكان افضل بنف

 التي لديك حاليا ، ويجب عليك تغييرها.

ماذا تريد أن يكون اختيارك ، يمكنك اختيار زراعة بذور الفشل ، مع وجود تفكير 

سلبي وموقف سلبي ، أو يمكنك اختيار زرع بذور النجاح وتحقيق أكبر إمكاناتك من 

 .خالل وجود الموقف اإليجابي الصحيح

يزيد ذلك من فرصتك  بالعيش بشكل افضل وتكون من بين أولئك الذين تمكنوا من س

 تجاوز الحدود ، والوصول إلى أهدافهم ، وحتى صنع التاريخ.
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