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ماهي تجارة السعادة؟
االبتسامة وصحتنا.
تأثير االبتسامة على اآلخرين.

Dr. Khaled Meselhy Ibrahim
Assistant Vice-dean for Community Service
and Environment Development Affairs, FOPCU
شارك في اختيار الفكرة وكتابة المقدمة أ .زينب عبد النبى  -مكتب السادة الوكالء
في ختام الموسم األول لنشرتنا المجتمعية ( FOPCU CANأكتوبر  - 8102يوليو )8102
أردنا أن نتطرق في هذا العدد إلى جدوى الكلمة الطيبة وفاعلية االبتسامه الرقيقة عليناا وعالاى
اآلخرين.

”الكلمة الطيبة صدقة“ .ان الصدقة ال تختص بالمال فقط وإنما تشمل كل ما يقرب العبعبعد
من ربه وتؤلف القلوب وتصلح النفوس وتذهب الحزن وتزيل الغضب وتشبرنعا بعالاعبعاد
والرضا وتحدث وقبا ً كبيراً في النفس .قد يتااهل الببض في اخراج العكعلعمعام العمعنعااعبعة
وال يبرف مدي تأثيرها على الشخص المتلقي .أثبتم البديد معن العدرااعام أن الشعخعص
الذي يتلقي كلمام طيبة يكون أكثر اباد وانجازاً وحيويعة إلعى جعانعب تعمعتعبعه بعالصعحعة
النفاية التى تنبكس على صحة بدنه وعقله وطريقعة تعفعكعيعرل .وععلعى العنعقعيعض يعبعانعى
الشخص الذي يتلقى دائما ً كلمام جارحة ومؤلمة فتجدل بطيئا ً في انجازاته تباا ً قلقا ً تنتعابعه
الكآبه وينبزل اجتماعياً .البد من تذوق الكلمة قبل اصدارها حيث أن وقع ببض العكعلعمعام
على متلقيها قد يشبرل بالاباد لدرجة الطيران فى حين أن هناك كلمام أخري مؤلمعة قعد
ال ياتطيع المتلقى القيام من مكانه عند اماعها .ما أجمل أن تمتذج الاكالاماة الاطاياباة ما
االبتسامة الرقيقة.
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ماهي تجارة السعادة؟
هى تجار كلها مكاب ورصيدها ال
ينتهي .هى تجار عن البة يكون كل
من المشتري والبائع رابحين .هى
مشروع يحقق أهدافه من أول يوم .لماذا
ال نشارك فى تجارة السعادة ونكون
مصدر للسعادة والتفاؤل لآلخرين؟
ان اإلبتاامة الحقيقية ليام مجرد
مظهر أو رد فبل بل هي فبل ايجابي.
هي ابتاامة الود الناببة من القلب
وابتاامة التفاؤل وابتاامة البطف
وابتاامة الخير وابتاامة الصداقة
وابتاامة التشجيع وابتاامة الصفاء.
تحثنا جميع األديان الاماوية على التبام
في وجه األخرين .ان التاجر الشاطر
هو القادر على بيع الاباد  -حتى وإن
كان غير ابيداً فى وقم ما  -فهو
شخص قوى قادر على تصدير الاباد
واالبتاامة والتفاؤل من طيام اآلمه.
انه يشبر بأن اباد اآلخرين تخفف
عنه اآلم نفاه وتشحن بطارية ابادته
مر أخرى.
أثبتم األبحاث الحديثة قدر االبتاامة
على مااعد الشخص نفاه فى حل
ببض المشاكل الصحية  -ليام على
ماتوى الصحه النفاية فقط  -بل قد
تمتد لتشمل الصحة البضوية وكفاء
وظائف الجام .ومن جهة أخرى ان
ابتاامتك الحقيقية في وجه األخرين لها
تأثيرام اجتماعية ونفاية وصحية
عليهم قد تااعدك فى الوصول اليهم
واقناعهم.
سنتطرق فى هذا العدد لبعض الحقائق
المذهلة عن االبتسامه الحقيقية
وتأثيرها على اآلخرين وعلى صحة
الفرد المبتسم نفسه.
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االبتسامة وصحتنا
االبتسامة تعمل على تنشيط الدورة الدموية :أثبتم درااة اكاديمية
أن األشخاص الذين يتميزون باألبتاامة واليميلون للكآبة لديهم
نشاطا ً كبيراً في الدور الدموية مما يقي الجام من أمراض القلب
واألوعية الدموية وذلك مقارنة مع األشخاص الذين يميلون للتشاؤم
ومشاهد األفالم الحزينة ألنهم دوما ً تحم ضغط عصبي يؤثر على
األوعية الدموية.
االبتسامة تعمل على تنشيط الرئة :يبمل الضحك على تدفق المزيد
من الهواء الى الرئة مما يزيد من دخول األكاچين المغذي للخاليا
والمولد للطاقة والمجدد للنشاط.
االبتسامة تعمل على تنشيط المناعة :أثبتم ببض الدرااام أن
المبتامين وصانبي البهجة ينشط عندهم الجهاز المناعي ويزيد من
قدرتهم على انتاج األجاام المضاد للميكروبام ويكونوا أقل
عرضة لألمراض والبدوى عن ذويهم المكتئبين.
االبتسامة تقلل مخاطر الضغط والسكر :تزداد مضاعفام أمراض
الضغط والاكر مع التوتر البصبي والبصبية الزائد .
االبتسامة تعمل على االسترخاء :أكدم البديد من الدرااام أن
الضحك والتفاؤل يااعدان على انبااط البضالم ويبمالن على
تهدئة األعصاب وعالج أرق ما قبل النوم.
االبتسامة تساعد فى تسكين األلم :يحفز التفاؤل والضحك جام
االناان على افراز ماد االندروفين والتى لها تأثيرام ماكنة وتزيد
قدر الجام على تحمل األلم بدرجة أقوى من المورفين.
االبتسامة تدعم الجهاز العصبي :تقلل االبتاامة من افراز
الهرمونام التي تزيد من توتر الجهاز البصبي مما ينبكس باإليجاب
على وظائف الجام.
االبتسامة تعمل على زيادة التركيز :تبمل االبتاامة والضحك على
زياد ارعة انتقال االشارام الكهربائيه للمخ مما يزيد من التركيز
ويبمل على تنشيط الذاكر والتحول من المزاج الالبي الى
االيجابي.
االبتسامة تدعم الشعور باألمان :ومن الجانب النفاي أكدم ببض
الدرااام ان األصدقاء عندما يجتمبون في جو مغلف بالبهجة يقل
شبورهم بالخطر ويزيد من شبورهم باألمان.
االبتسامة شباب على طول :يااعد الضحك واالبتاامه على عالج
اعراض الشيخوخه على الوجه .يبد انبااط عضالم الوجه
وانقباضها بمثابة تمرينام للوجه تزيد من ضخ الدم وتبالج خطوط
الشيخوخة وكرمشة البشر وتضفي على البشر المزيد من الحيوية.
بكاء االبتسامه مفيد :يختلف البكاء من كثر الضحك أو من الفرحة
عن البكاء بابب الحزن فانقباض عضالم الجام وانبااطها مبا ً في
وقم واحد  -في حالة البكاء ببد الضحك الطويل  -يااعد الجام
على التخلص من الكبم والطاقام الالبية المتراكمة ببد يوم عمل
طويل ومرهق.
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تأثير االبتسامة على اآلخرين
االبتسامة شفاء :ان ابتاامتك في وجه مريض ياهم بشكل
كبير في تقبله للمرض ويدعم ارعة ااتجابته للبالج .ان
الكلمة الطيبة واالبتاامة الرقيقة في وجه المريض من
الطبيب /الصيدلي /األهل /االصدقاء ضرورية حتى لو
كانم حالة المريض خطير  .فهو ياتنتج خطور حالته من
تببيرام وجههم ويريد أن يرى أن هناك شباع أمل
بالشفاء .كن داعما ً له بدعائك وابتاامتك.
االبتسامة من وسائل اإلقناع والتواصل :ان ابتاامتك في
وجول اآلخرين يجبلك أكثر تأثيراً عليهم ويزيد من قدرتك
على اإلقناع .ان ابتاامة األاتاذ األبوية في وجه الطالب
تخفف من توتر الطالب وتزيد من تركيزل وتدعم قدر
األاتاذ على نقل المبلومام والتواصل مبه.
االبتسامة عطاء أغلى من المال :ان الكلمة الطيبة
واالبتاامة في وجول ببض أشخاص قد يكون بمثابة عطاء
أغلى من البطاء المادي وتبويضا ً أدبيا ً لهم إلخراجهم من
حالة الضيق أو الملل أو الحزن.
االبتسامة تصفي القلوب :ان ابتاامتك الحقيقية في وجه
من يختلف مبك قد تزيل الضغائن واألحقاد وتصفي
القلوب وتقطع الطريق على النمامين وزارعي الفتن.
االبتسامة تدعم العمل الجماعي :ان ابتاامتك في وجه من
حولك تزيد من تناغم فريق البمل وترفع من مبدالم
االنتاج حيث تبد ابتاامتك تقديراً اريبا ً لمجهوداتهم مما
يقوى أواصر الود بين الرئيس والمرؤوس ويجبل الجميع
حريصا ً على مصلحة البمل وأداء المهام بكفاء ويذيب
ببض اإلختالفام في وجهام النظر ويبد ذلك من أهم
مؤشرام نجاح القائد.
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