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العدد 146 يوليو 2021

وباء الوحدة كيف اتخلص من 
ــرام األفكار السلبية؟ ــ األه صحيفة  ــي  ف ــرأت  ــ ق

ــن مــبــادرة طــريــفــة يــقــوم بها  ع
األبواب  على  للطرق  البريد  سعاة 
العاصمة  فــي  املسنني  ملساعدة 
طرافة  رغــم  لــنــدن،  البريطانية 
عن  تنم  فإنها  وإنسانيتها  املبادرة 
في  الخطورة  بالغ  بأمر  اهتمام 
حياة اإلنسان وهو الشعور بالوحدة 
ــدي كــبــار الــســن، فمن  خــاصــة  ل
أال  السهل  من  أنك  الوحدة  عواقب 
تتمكن من وزن األمور على  قدرها 
الصحيح، فبدون شخص يطمئنك 
عما  لتتحدث  الفرصة  يمنحك  أو 
املخاوف  لديك  ستتفاقم  يضايقك 
الصغيرة وتبدو أكبر مما هي عليه 
الرائعة  الكاتبة  وذكــرت  بالفعل، 
الشيق  كتابها  فــي  بلير«  »ليندا 
»كالم في الصميم« أنه من السهل 
عندما تكون وحيدا أن تتخذ أنماطا 
تصبح  ــد  وق الــســلــوك،  مــن  ثابتة 
تماما  مترسخة  السيئة  الــعــادات 
الصعب  أنه من  ذلك  بعد  وستشعر 
العادات«،  التخلص من هذه  عليك 
كتابه  في  سكنر«  »كيفني  ــب  وذه
عن اإلدمان إلى أبعد من ذلك، إذ 
أشار إلى أن العزلة االجتماعية قد 
تؤثر على الصحة العقلية، وأكد أن 
هناك عددا محددا من االتصاالت 
أن  الفرد  على  يجب  االجتماعية 
يقوم بها أسبوعيا كي يبقي سليما، 
اإلنسان  يقم  لم  إذا  أنه  وأضــاف 
أشــخــاص  سبعة  ــع  م بــالــتــواصــل 
يخاطر  اإلنسان  فهذا  األقــل  على 
وتعلمنا  عقلي،  بمرض  باإلصابة 
املعرفي  العصبي  النفس  علم  في 
الجسم  في  تفرز  كيمائية  مواد  أن 
اآلخرين  مــن  الــتــقــارب  ــال  ح فــي 
 Oxytocin »األوكسيتوسني«  تسمي 
تقلل من معدل وقوع أمراض القلب 
ــة الــدمــويــة، فــي حــني أن  ــي واألوع
الدفاعية  اآللية  هذه  تثبط  العزلة 

 تؤدي األفكار السلبية إلى إفقاد صاحبها القدرة على مواصلة أمور حياته، ألنها 
يؤثر  الذي  األمر  بالضعف،  شعوره  وتزيد  حماسه،  الشخص  وتفقد  العقل،  تتعب 
بشكٍل سلبي على نفسيته، وعلى تصرفاته، وعلى إنجازته، وعلى كل جوانب حياته، 
لذلك يحاول الكثيرون التخلص من هذه األفكار، واستبدالها بأخرى إيجابية، إال 

أنهم يجهلون الطرق الصحيحة لتنفيذ ذلك. 
كيف أطرد األفكار السلبية :

< استبدال األفكار السلبية بأخرى إيجابية: 
يحاول  وأن  عليه،  السيطرة  من  السلبية  األفكار  يمنع  أن  الفرد  على  يجب 
استبدالها بأفكار إيجابية مناقضة تمامًا لألفكار التي تدور في مخيلته، ثّم يحاول 
بناء هذه األفكار، وتطويرها، وتحويلها إلى صورة حية على الواقع، ولكن ينبغي أال 

تكون هذه األفكار خيالية كي يتمكن من تحقيقها.
<  تحديد األمور التي تدور في الذهن:

باألفكار  الشعور  من  يتمكن  حتى  ويقظًا  فطنًا  يكون  أن  الشخص  من  يفترض   
السلبية فور إحساسه بها، إذ إن اإلنسان في اليوم الواحد تعترض مخيلته أكثر من 
60 ألف فكرة، األمر الذي يزيد عدد األفكار السلبية التي قد تخطر على الذهن 
فيها،  والتدقيق  املراقبة،  تحت  األفكار  هذه  جعل  يجب  لذلك  الواحد،  اليوم  في 
وتصنيفها حسب نوعها، أي هل هي أفكار إيجابية، أم سلبية، فإن كانت إيجابية 

فعليه أن ينميها، وإن كانت سلبية فعليه أن يستبدلها بأي شيء إيجابي.
<  التفكير في أمور إيجابية :

يحبه،  شيء  أي  في  الشخص  ر 
ّ
يفك أن  يفترض   

ر آخر مرة كان 
ُّ
أو محاولة تذك ويجعله سعيدًا، 

بالسعادة،  خاللها  وشعر  إيجابيًا،  فيها 
اللحظات،  تلك  إلــى  مخيلته  يعيد  وأن 
خاللها،  تصرف  وكيف  عاشها،  وكيف 
 

ً
مرة بالسعادة  الشعور  له  يضمن  مما 

في  قــدرتــه  تـــزداد  وبالتالي  أخـــرى، 
التي  السلبية  األفــكــار  عــن  التخلي 
تحتل  حيث  مخيلته،  من  حيزًا  أخذت 

األفكار اإليجابية مكانها.
السلبية  األمور  في  التفكير  تجنب   >

 أخرى : 
ً
مرة

باألمور  التفكير  يعاود  أال  الفرد  على  يجب 
فائدة  ال  مضى  ما  كل  أن  دائمًا  يتذكر  وأن  السلبية، 
منه، ولن يعود، وكل ما عليه فعله تجاهه هو أخذ العبرة ومحاولة عدم تكرار نفس 
 للطاقات في غير موضعها، 

ً
 للوقت، وبذال

ً
األخطاء، ألن ما عدا ذلك يعتبر مضيعة

األفكار  على  يقتصر  وأال  والسلبية  اإليجابية  الجوانب  في  يفكر  أن  عليه  لذلك 
السلبية.

< النظر إلى املستقبل بإيجابية : 
التفكير  يحاول  أن  السلبية  أفكاره  من  يتخلص  أن  بعد  اإلنسان  من  يفترض   
إلى  ينظر  وأن  تفاؤله،  تزيد  أفكار  بأي  اإليجابي  شعوره  يدعم  وأن  باملستقبل، 
كأنها  ينساها  ثّم  يفيده،  ما  فيأخذ  منها،  يتعلم  دروس  أنها  على  السلبية  األفكار 

لم تكن.
< االنتقال إلى شيء جديد:

أي  بممارسة  السلبية  األفكار  عن  االبتعاد  يحاول  أن  شخص  كل  على  ينبغي   
مع  الرياضية  التمارين  كممارسة  ذلك،  على  ويشجعه  االبتعاد،  على  يعينه  شيء 
فيديوهات  مشاهدة  أو  رحلة،  في  الخروج  أو  نزهة،  إلى  الذهاب  أو  األصدقاء، 

مضحكة. 
< االبتعاد عن كل ما هو سلبي:

قراءة  عن  كاالبتعاد  بها،  التفكير  إطالة  وعدم  السلبيات،  عن  االبتعاد  يجب   
األخبار السيئة واملحبطة، وتجنب النظر إلى الجوانب السيئة من كل األمور التي 
لها لتسيطر  السلبية، وعدم ترك املجال  تحدث، ومحاولة السيطرة على األفكار 
 أكبر، لكي ال يتسنى لألفكار 

ً
على صاحبها، ومحاولة إعطاء األفكار اإليجابية قيمة

السلبية معاودة الظهور مرة أخرى في حال غياب األفكار اإليجابية. 

في  ــرارا   م كررنا  وكم  الطبيعية، 
ــد  ــم مــحــاضــراتــنــا مــقــولــة »د.أح
هي  النفسية  الصحة  أن  عكاشة« 
واالضطراب  اآلخر،  حول  التمركز 
الذات«،  حول  التمركز  هو  النفسي 
هذه  عن  النبوي  الهدي  يغيب  وال 
الكريم  رسولنا  فيوصينا  القضية 
»املؤمن  بأن  وسلم  عليه  الله  صلى 
على  ويصبر  الناس  يخالط  الذي 
املؤمن  من  الله  إلــي  أحــب  ــم  أذاه
يصبر  وال  الناس  يخالط  ال  الــذي 
تعالى  بقوله  ونختم  أذاهــم«،  علي 
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أن  واضحة  داللة  تحمل  كريمة  آية 
الرغم  على  االختالط  هو  األصــل 
بل   غيظ،   من  اإلنسان  يالقيه  مما 
العفو  أحيانا  اإلنسان  على  يجب 
الناس،  مع  والتعايش  والتسامح  
األذى  دفع  أخرى  أحيان  في  وعليه 
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مدرس علم النفس  املعرفي
كلية اآلداب ـ جامعة سوهاج


