
دعوة لإليجابية مع بداية العام الدراسي الجديد



ف ي :تعر
يجابية قة اال لطا يحس بها االنسان بشعورالتي هي الطاقة : ا

االستقرار واالرتياح النفسي وهي التي تدفعه الى االحساس 

لب وايجابيات ما حوله وتدفعه للعمل بنشاط والتغيجابياته إب

.بإصرار على الصعوبات

لسلبية قة ا لطا طراب هي الطاقة التي يحس بها االنسان باالض: ا

لتوتر وتفقده اإلحساس بايجابياته وايجابيات ما حوله وتدفعه الى ا

والتشاؤم والكسل والهروب من العمل وتجنب المسؤوليات 

..واالستسالم للفشل



.مواجهة المشاكل والصعوبات واالعتراف بوجودها•

البيئة الجيد بالصفات االيجابية الشخصية وايجابياتالشعور •

.المحيطة ومعرفة المقدرات الشخصية والبيئية

.ياتالذاتي وتشجيع االخرين والتركيز على اإليجابالتشجيع •

.بالنتائجالتفاؤل •

يجابيةمظاهر الشعور باإل



.النشاط والحيوية•

.المظهر الشخصي والمكاني الجيد•

.السلوك الجيد الجاذب والتعامل الجميل مع االخرين•

الصعوباتلتذليل الخطط لألهداف ووضع الوسائل وضع •

.ولتحقيق النجاح

.تجدد النشاط واالصرار على تحقيق النجاح واالبداع•

يجابيةمظاهر الشعور باإلتابع 



.فقدان الشعور باإليجابيات الشخصية والبيئية•

.المستمرة وتوقع الفشل والتشاؤمالشكوى •

.ألمورالمستمر لآلخرين والتركيز على الجانب السالب من اطلتثبيا•

.من مواجهة الصعوبات وتجنب المسؤولياتالهروب •

.والخوف من الفشلاالضطراب •

.االخبار السالبة ومتابعة فشل االخرينمتابعة •

مظاهر الشعور بالسلبية



.النقد الهادم المستمر لآلخرين والبيئة المحيطة•

.تحمل مسؤولية االخطاء ولوم االخرينعدم •

.االنفعال والغضب او الشعور بالحزنكثرة •

.االجتماعي والكسل وفقدان الرغبة في ممارسة االنشطةاالنحسار •

.الشخصي والمكاني السالبالمظهر •

.فقدان القدرة على المحاولة وتكرارها واالستسالم للفشل•

مظاهر الشعور بالسلبيةتابع 



وتساهم في نشر اإليجابية من حولك ؟إيجابياكيف تكون 

ية لصفاتك اإليجابية الشخصالنظرة االيجابية واالحساس الجيد •

.الشخصيةكلمقدراتو

.االيجابية واالحساس الجيد بإيجابيات ما حولكالنظرة •

-النظافة: الشخصي الجيد والظهور السلوكي الجيدالظهور •

الصوتالبصري صنع التواصل -االبتسامة-العناية بالمظهر

احترام حدود االخرين وجعل -االستماع الجيد-الجاذب والمسموع

.االخرين يحترمون حدودك الشخصية
.االهتمام بالمظهر الشخصي والمكاني الجيد•

.النفس دائماً بالمقدرة وتوقع النجاحمخاطبة •

ور وتعزيز التفكير باإليجابيات الشخصية ومعالجة القصتجديد •

.والعمل على اكتساب مهارات جديدة



تابع
.الصعوبات وعدم الهروب منهامواجهة •
.خطط لألهداف ووضع ووسائل واقعية لتحقيق االهدافوضع •
.تنظيم الوقت•
.بالنتائج ورفع شعار االصرار وتكرار المحاوالت حتى النجاحالرضاء •
.مخالطة االفراد االيجابيين والناجحين وتجنب االفراد السلبيين والمتشائمين•
.التعامل الجيد مع االخرين وتحفيزهم•
مواساة االخرين ومساعدتهم وارشادهم•
التسامح والتجاوز ألخطاء االخرين•
.عدم الغلو والتشدد•
.على االنضباط في الدراسة والعملالحرص •
.الهوايات واالنشطة بانتظامممارسة •
.المستمر بالتطور واالبداعالتفكير •



الخاتمة
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