
 نفسك بشكل أفضلبناء 

  ثالثالجزء ال

 

 ال يمكنك تحقيق النجاح في أي شيء تريده طالما تفكر في نفسك كفاشل.

  سوريا –لينا الحبشي  العربية إلىقامت بترجمته 

نحن ما زلنا في رحلة بناء األفضل لك مرة أخرى ، إذا كنت مهتما ، وفي هذه المقالة 

 شخصيتك الذي يهم في خلق جديد لمفهومك الذاتي.سنقوم بفحص الجزء الثاني من 

يعرف علماء النفس واإلنسانيين مفهوم الذات باسم "عامل اإلدراك الذي يربط بين 

شعور الناس عن أنفسهم ومدى حصولهم على المزيد من الخبرات ، وهذا هو الوعي 

ة العقلي والمفاهيم الذي يحمل نفسه ، بما في ذلك الصفات الجسدية والنفسي

 .واالجتماعية

مفهومنا الذاتي هو عنصر مهم جدا في شخصيتنا وفي هذا الصدد ، قال الدكتور 

جويس براذرز الخبير النفسي األمريكي "إن مفهوم الفرد الذاتي هو جوهر شخصيته 

، إنه يؤثر على كل جانب من جوانب السلوك البشري القدرة على التعلم ، والقدرة 

 على النمو والتغيير. 



وي مفهومنا الذاتي على ثالثة جوانب وثالثة مكونات، و الجوانب الثالثة هي: يحت

الطريقة التي نرى بها انفسنا ونفكر فيها بأنفسنا ، بالطريقة التي يرانا بها اآلخرون ، 

والطريقة التي نكون عليها فعال ،  قد ترى نفسك على سبيل المثال ، ذكي ومختص ، 

 س ذلك.ومع ذلك  قد يراك اآلخرون عك

المكونات الثالثة لمفهومنا الذاتي هي: مثاليتنا الذاتية ، صورتنا الذاتية ، واحترامنا 

 لذاتنا.

المكون األول هو مثاليتك الذاتية علماء النفس يعّرفون المثالية الذاتية على أنها 

"الطريقة التي يجب أن يتصرف ويستجيب ويتفاعل  بها الشخص بناء على معايير 

ة،  كما أن ما تريده هو أن تتأثر بأفكارك وثقافتك وبيئتك وقيمك شخصية معين

 وأهدافك ، وبمزيج من السمات التي تعجب بها ، والتي جمعتها عبر السنين.

اين ترى نفسك ، بعد خمس أو عشر سنوات من اآلن؟ تحدد المثالية الذاتية اتجاهك 

 ودليلك للوصول إلى تلك الرؤية.

الذاتية ، إنه جزء مهم من شخصيتك ومن المهم أن تفهم المكون الثاني هو صورتك 

 أن صورتك الذاتية اإليجابية والقوية هي أفضل إعداد ممكن للنجاح في الحياة.

الصورة الذاتية هي كيف تؤمن وترى وتفكر في نفسك ، إنها فكرتك عن من أنت  

"مفهوم وماذا أنت في ضوء تجربتك الماضية، كما وصفه الدكتور ماكسويل مالتز 

نوع الشخص الذي أنت" الذي يؤدي إلى اإلجراءات التي تتخذها والتي تسمح 

 لآلخرين برؤيتك والتفكير فيك ، صورتك الذاتية تحدد مستوى أدائك.

ال يمكنك تحقيق النجاح في أي شيء تريده طالما أنك تفكر في نفسك كفاشل ، ال 

 نفسك.يمكنك أداء بطريقة تختلف عن الطريقة التي ترى بها 

 هناك عامالن يؤثران على صورتك الذاتية ، وهي العوامل الداخلية والخارجية.

العوامل الداخلية هي نمط حياتك ، وأفكارك السلبية ، وخصائص شخصيتك ، وتتأثر  

هذه العوامل بالعوامل الخارجية ، وهي البيئة التي تعيش فيها ، وتفاعلك االجتماعي ، 

 وأحداث الحياة الكبرى ، والمشاكل التي تواجهها يوميا .والمؤسسة التي تعمل بها ، 

العامل الخارجي الرئيسي هو عالقاتك مع األشخاص من حولك أفراد العائلة 

واألصدقاء والزمالء واألشخاص الذين تلتقي بهم كل يوم و ترتبط بهم ، إذا كنت 

، مرتبًطا بأشخاص إيجابيين ، فسيشجعونك ويساعدونك على اكتشاف عظمتك 

 وسوف تتأثر بهم و على األرجح ستقوم بالرد على دعوتهم .



ومع ذلك إذا كنت مرتبًطا باألشخاص السلبيين ، الذين يثبطونك ويهددونك ، فسوف 

تتصرف وفقًا لتوقعاتهم ، في كل مرة تتغير فيها صورتك الذاتية ، ستتغير استجاباتك 

 وإجراءاتك وأدائك.

تفكيرك ، كما ذكر في المقالة السابقة ، األفكار هي عامل داخلي رئيسي هو طريقة 

أشياء،  ستقودك أفكارك إلى اإلجراءات التي تتخذها ، والتي ستسمح لآلخرين 

 برؤيتك والتفكير فيها.

صورتك الذاتية تتحكم في سلوكك ، ومظهرك الجسدي ، ومهاراتك في التواصل 

 فإنه يحدد ما تصبح عليه .ومهاراتك الشخصية ، ومزاجك ، وحتى صحتك، وبالتالي 

"إن صورتنا  -السيبرنيتي  -قال الدكتور ماكسويل مالتز ، الذي طور النظام النفسي 

 عليه. الذاتية المثبتة بقوة ، تحدد بشكل أساسي ما سنصبح

احترام الذات هو العنصر الثالث في مفهومنا الذاتي ، إنه الجزء العاطفي والقوة 

، إنها شرارة وحافز أنانيتنا وكرامتنا وطاقتنا وحماستنا الداخلية لمفهومنا الذاتي 

وتصميمنا وفعاليتنا ، إنه مقدار ما يحبه الشخص لنفسه ومقدار ما يشعر به من قيمة 

أو حب أو قبول ، إن احترامك لذاتك يؤثر على طريقة تفكيرك ، وتصرفك ، وحتى 

 كيف ترتبط بأشخاص آخرين.

مهم لبناء شخصية قوية، عليك أن تدرس وتكتشف إن وجود مفهوم ذاتي إيجابي أمر 

نقاط الضعف في أي جزء من مفهومك الذاتي وتصحيحها ، سواء كانت نقاط 

الضعف هذه في مثاليتك الذاتية أو صورتك الذاتية أو احترامك لذاتك ، عليك 

 إصالحها من أجل البدء في بناء األفضل لك.

الموسوعة البريطانية تعّرف الموقف كما الجزء الثالث من شخصيتنا هو موقفنا ، 

يلي: "الموقف العقلي فيما يتعلق بحقيقة أو دولة ، هو شعور أو عاطفة تجاه حقيقة أو 

 .دولة

فإن "الموقف هو منظمة دائمة نسبياً من  ,(p150 ,2005)وفقا لبحث هوج و فوغان 

عات أو األحداث المعتقدات والمشاعر واالتجاهات السلوكية تجاه األشياء أو المجمو

 .أو الرموز المهمة اجتماعيًا

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

واألحداث مع بعض درجة من اإلحسان أو عدم الرضا ، وهي تحكم سلوكنا تجاه هذه 

 الجوانب.



اصة وتحويل على الرغم من أن كل شخص لديه القدرة على تحقيق إمكاناته الخ

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

 ذاته . االختالف هو موقف الشخص
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