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أٚىل عًِ ايٓؿع اٖتُاَ٘ ط ١ًٝعكٛد
َٔ ايضَٔ بايُٓارد ايظ َٔ ١٦ٝايٓاغ،

ٚاٯٕ ٜتح٘ إىل اٖ٫تُاّ بايطٝبني ٚاحلٝا ٠ايطّٝب.١
مكدمة:

إٕ أغًبٝةة ١اعةةت ًُني ٚاي ًُةةاَ ٤ةةٔ ةةاسد نـةةف عًةةِ ايةةٓؿع ٜ ،تكةةذ ٕٚإٔ عًةةِ ايةةٓؿع
ٜت اٌَ ؾكط َع أمناط ايظةًٛى ايؼةار ٚاعشكةَٚ ،ٞةع اعؼةه٬ا اْ٫ؿ ايٝةٚ ،١نةزيو َةع
اي ةة٬د ايٓؿظةة ٫ٚ .ٞزلاْةةا ايـةةٛاا إرا قًٓةةا إٔ ٖٓةةاى َةةٔ بةةني اعتلــةةني عًةةِ ايةةٓؿع
نزيو َٔ ،يذٚ ِٜٗجْٗ ١عةش تتظةِ بادذٚدٜة ١ايؼةذٜذ ٠ذة ٍٛااةاٍ ايةزُ ٜ ٟةٌ ؾٝة٘ عًةِ
ايةةةٓؿعٚ .يةةةزا ،ؾةةةعٕ عًُةةةا ٤ايةةةٓؿع َطةةةايب ٕٛبترظةةةني ايتٛاؿةةةٌ بةةةني ةةةْٚ ِٗ ٛعشٜةةةاتِٗ
ٚمماسطاتِٗ ايظٝهٛيٛجْ َٔ ١ٝاذٝةٚ ،١ايٓةاغ ايةز ٜٔيةذَ ِٜٗؿةاٖٚ ِٝتـةٛساا ذلةذٚد ٠أٚ
ذلشؾةة ١أ ٚاط٦ةة ،١أ ٚغةةد دقٝكةة ،١ذةة ٍٛدلةةاٍ اٖتُاَةةاا عًةةِ ايةةٓؿع َةةٔ ْاذٝةة ١أ ةةش .٣إٕ
عًُةةا ٤ايةةٓؿع ٚاعتلــةةني ؾٝةة٘ ٫ ،بةةذ إٔ ٜعٗةةشٚا يًٓةةاغ أْٗةةِ ٜظةةتط ٕٛ ٝذةةٌ َؼةةه٬ا
احلٝا ٠ايٛاق  Real-live ١ٝنٌ جٛاْا ايظًٛى ايبؼش ٟايٛاطع.

ٜكة ٍٛنةةٌ َةٔ َةةاستٔ طةةًٝحُإَٗٝ ،ةاي ٞػةةٝهضٜٓتُٗٝايM. Seligman, M. 0222 ٞ
 ،Csikszintmihaliإٔ عًِ ايٓؿع يٝع عًُةا يذساطة ١اعةشا ٚا٫طتظةٚ ّ٬اْٝٗ٫ةاس ٚاْٗ٫ةضاّ
ايٓؿظ ٞؾكط ،يهٓ٘ عًِ يذساط ١قُٛٳٚ ٣ؾلا ٌ٥ايةٓؿع اٱْظةاْٚ ١ٝقُٝاٗةاٚ .أْة٘ طشٜةل ٜٓبػةٞ
أٜٓ ٫رـةةش إؿةةَ ٬ةةا د إؾظةةادٖ ٙةةز ٙايةةٓؿع ،بةةٌ صلةةا إٔ ٜظةةبل اٱؿةة ٬ٳ ٚاي ةة٬دٳ
ايٓؿظ ،َٞايٛقاٚ ُ١ٜايتُٓٚ ُ١ٝايتطٜٛشٴ .نُةا صلةا إٔ ْتةزنش داُ٥ةا إٔ عًةِ ايةٓؿع يةٝع عًُةا
طبٝآٜ ،ـا اٖتُاَ٘ عً ٢ايـرٚ ١اعةشا ؾكةطٚ ،يهٓة٘ عًةِ صلةا إٔ ٜٗةتِ بتطةٜٛش قُةٛٳ٣
اٱْظةةإ ٚؾلةةاً٥ا٘ ،يٝـةةد َتؿٛقةةا ٚنؿةةظ َ عةةِ طةةٝاقاا احلٝةةا ،٠ناي ُةةٌ ٚاييبٝةة،١
َٚشاذٌ ايُٓٚ ٛا٫ستكاٚ ،٤اٱبذاعٚ،ا٫نتؼاف( .ذلُذ زلٝا أمحذ ايـب.)97 ،0226 ،٠ٛ
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بةةذأ عًةةِ ايةةةٓؿع بذساطةة ١اي ةةةادٜني ٚا٭طةةٜٛاَ ٤ةةةٔ ايٓةةاغ (ؾٓةةةذا ،W. Wundt 9657
إبٓحٗةاٚغ  ،)H. Ebbinghaus 9663ةِ اهة٘ إىل دساطةة ١اعشكة ٢يتةظ ش ٙبايطةا ايٓؿظةةٞ
أعاْٝا (إَ ٌٝنةشٜبًني ٚ ،)E. Kraeplinؾشْظةا (جةإ َةاستٔ ػةاسن ،J. M. Charcot ٛبةٝد
جاْٚ ،)P. Janetٞايترً ٌٝايٓؿظ ٞايُٓظةا (طةٝحُْٛذ ؾشٜٚةذ ْٚ .)S. Freudتٝحة ١نةزيو
ٖ٫تُةةاّ عًُةةا ٤ايةةٓؿع با٭ػةةلاق غةةد اي ةةادٜني أنهةةش َةةٔ اٖتُةةاَِٗ باي ةةادٜني .يكةةذ يؿ ة
اْتباِٖٗ ايٓاغ ايةز ٜ ٜٔةاَْ ٕٛةٔ ا٫كةطشاباا ٚاعةت ٍ٬ايـةر ١اي كًٝةٚ ،١أًُٖةٛا ا٭ؿةرا٤
ٚا٭طةٜٛاٚ .٤طةاُٖ نةةزيو عةٛد ٠أعةذاد نةةبدَ ٠ةٔ ا ٓةٛد اعٓٗةةاسْ ٜٔؿظةٝا َةٔ احلةةشبني
اي اعٝتني ،ايز ٜٔناْٛا ذاج ١إىل ايتؼلٝف ٚاي ٬د ايٓؿظ.ٞ
يكةةذ اٖةةتِ عًُةةا ٤ايةةٓؿع بةةاعشا اي كًةة ٞيٲْظةةإ ٚت اطةةت٘ ٚػةةكاٚ ،٘٥أزلةةضٚا ٖةةزا
ةا ع٬قةة١
ااةةاٍ أعُةةا ٫جٝةةذ .٠إٕ عًُةةا ٤ايةةٓؿع ايٝةةٜ ّٛظةةتط ٕٛ ٝقٝةةاغ ا٭ؾهةةاس اي ة
با ٛاْا ايظًب ١ٝطًٛى اٱْظإَ ،هٌ ايكًل ٚاخلةٛف ٚا٫نت٦ةاا ٚا٫سلةشاف ٚايتطةشف
ٚاي ةةذٚإ ٚايػلةةا ٚايؿـةةاّ ٚغدٖةةا َةةٔ ا٫كةةطشاباا ايٓؿظةةٚ ١ٝاي كًٝةةٚ ١جٛاْةةا ايظةةًٛى
اي٬ط ،ٟٛنُا ٜظتط ٕٛ ٝػؿا ٤ايههد َٓٗاٚ .يهٔ ٖزا اٱزلةاص سغةِ أُٖٝتة٘ ،مل ٜـةٓع
يٲْظةإ ذٝةةا ٠ساقٝةة .١٭ٕ نؿٝةةـ ا٭َةةشاا اية ج ًة ذٝةةا ٠اٱْظةةإ ت ٝظةة ،١ج ًة ؿةةٓع
ذٝةةةا ٠تظةةةترل إٔ ضلٝاٖةةةا اٱْظةةةإ أقةةةٌ أُٖٝةةة .١ؾايٓةةةاغ ٜشٜةةةذ ٕٚأنهةةةش َةةةٔ دلةةةشد عةةة٬د
اكطشاباتِٗ ٚنًٝـِٗ َٔ ايت اط ،١إِْٗ ضلتاج ٕٛإىل ذٝا ٠ؾٗٝةا َ ٓة ٢صل ًةٗا جةذٜش ٠بةظٕ
ت ةةاؾ .إٕ عًُةةا ٤ايةةٓؿع ايٝةة ٜ ،ّٛشؾةة ٕٛايهةةهد عةةٔ أطةةباا ا٫كةةطشاباا ايٓؿظةة٫ٚ ،١ٝ
 ٜشؾ ٕٛإ ٫ايكً ٌٝجذا عٔ ا٭طباا اي تُٓ ٞايكُٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظاْ.١ٝ
ٜزنش ايظٝهٛيٛج ٞايربٜطاَْ ٞاٜهٌ أسجا ،M. Argyle ٌٜإٔ َ عِ ايذساطاا ايٓؿظة١ٝ
َٝةةذإ اْ٫ؿ ةةا٫اٚ ،جٗةة اٖتُاَٗةةا إىل ايبرةةت ذةةةا٫ا اخلةةٛف ٚايكًةةل ٚا٫نت٦ةةةاا
ٚايػلا ٚغدٖا َٔ اْ٫ؿ ا٫ا ايظًبٚ .١ٝسلٔ ْ ًِ اٯٕ إٔ ج ٌ ايٓاغ ط ذاٜ ،٤تلُٔ عًُٝاا
أ ش ،٣نتًـ عٔ تًو اي ه ًِٗ ٜ ٫ؼ ش ٕٚبايت اطَ( .١اٜهٌ أسجا.)7 ،9765 ،ٌٜ
ٜٚؼد ايبةاذه ٕٛإىل أْة٘ عٓةذ َةشاج تِٗ يكاعةذ ٠اع ًَٛةاا ايٓؿظة PsychInfo ١ٝاية
تّ ٛل ًَلـاا ايبرٛث ايٓؿظة ١ٝايةذٚسٜاا اعلتًؿة ١بةني عةاَ 9745 ٞة ٚ ،0222جةذٚا
إٔ ٖٓةةاى  3326هةةا ْٴؼا ةشٳ عةةٔ ايػلةةا 29294ٚ ،عةةٔ ايكًةةل 32222ٚ ،عةةٔ ا٫نت٦ةةاا.
بُٓٝا ٖٓاى  293ها عٔ ا٫بتٗاد 9592ٚ ،عٔ ايظة اد 0360ٚ ،٠عةٔ ايشكةا عةٔ احلٝةا.٠
ممةةا  ٜة إٔ ٖٓةةاى  09هةةا َٓؼةةٛسا عةةٔ اْ٫ؿ ةةا٫ا ايظةةًبَ ،١ٝكابةةٌ ةةت ٚاذةةذ عةةٔ
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اْ٫ؿ ا٫ا اٱصلاب .١ٝيهٔ تٛجّ٘ ايبرٛث ايٓؿظة ١ٝتػّٝةش َٓةز يآْٝةاا ايكةشٕ اي ؼةش،ٜٔ
ؾتلاعؿ ايبرٛث اعٓؼٛس ٠عٔ ايظ ادٚ ٠ا٭َةٌ ٚايشكةا عةٔ احلٝةا ٠ركةذاس أسبةع َةشاا
(َٔ  022ت طٜٓٛا إىل  622ت)( .أمحذ ذلُذ عبذ اخلايل 961 ،0222 ،ة .)962
ٜٚةزنش نةٌ َةٔ دٜؿٝةذ دَ .ةدص ،إدٚاسد دٜٓةش  D. G. Myers & E. Diener 9773إٔ
ٖٓاى ْظب ١قةذسٖا  9 :95بايٓظةب ١يًذساطةاا ايٓؿظة ١ٝاعتـةً ١باحلةا٫ا ايٛجذاْٝة ١ايظةًب،١ٝ
َكاسْةة ١باحلةةا٫ا ايٛجذاْٝةة ١اٱصلابٝةةٚ .١د إدساد َـةةطًا ايظ ة اد ،The Happiness ٠اي ة
ٖ ٞجٖٛش اعؼاعش اٱصلاب ،١ٝ٭َ ٍٚش ٠بكاَٛ ١ُ٥كةٛعاا اعظتلًـةاا ايٓؿظة ١ٝعةاّ .9751
 ٚعةةاّ  9752ظٗةةشا دلًةة ١ايبرةةت اع٪ػةةشاا ا٫جتُاعٝةةٚ ،١بٗةةا اي ذٜةةذ َةةٔ اعكةةا٫ا
اعتـً ١بايٛجٛد ايؼلـة ٞا٭ؾلةٌ  .Subjective Well – beingةِ تٛاية ايذساطةاا ايٓؿظة١ٝ
عٔ ايظ اد ٠عً ٢سلَ ٛتظاسع .ؾبًػ سل ٛياْ ١ٝآ٫ف ( )6222دساطة ١ة ٍ٬يآْٝةاا ايكةشٕ
اي ؼش( .ٜٔعادٍ ذلُذ ٖشٜذ ،ٟطشٜـ ػٛق ٞؾشد 24 ،0220 ،ة .)25
ٜٚةةش ٣عًُةةا ٤ايةةٓؿع ايٝةة ،ّٛإٔ ايٛقة قةةذ ذةةإ يعٗةةٛس عًةةِ ٜظة  ٢إىل ؾٗةةِ اعؼةةاعش
اٱصلابٚ ،١ٝبٓا ٤ايكٚ ٠ٛايؿل ،١ًٝيًٛؿ ٍٛإىل َةا أاةا ٙأسطةط" ٛاحلٝةا ٠ايطٝبةGood ١
 ."lifeؾكةةشسٚا إٔ ٜٛيةةٛا اٖتُاَةةاتِٗ سلةة ٛا ٛاْةةا اٱصلابٝةةَ ١ةةٔ ايظةةًٛىَ ،هةةٌ ايظ ة اد٠
ٚاحلةةةا ٚايتؿةةةاٚ ٍ٩ايشكةةةا ٚا٭َةةةٌ ٚاٱ ةةةإ ٚا٫بتٗةةةاد ٚايهكةةةٚ ١تكةةةذٜش ايةةةزاا ٚاعٖٛبةةة١
ٚايهؿةةاٚ ٠٤ايتٛنٝذٜةةٚ ١اعٗةةاساا ا٫جتُاعٝةةٚ ١ايـةة٬بٚ ١ايؼةةحاعٚ ١ايتٛاؾةةل ٚايتظةةاَا
ٚاحلً ٍٛايتؿاٚك ١ٝيًـشاعااٚ ،اعظاْذ ٠ا٫جتُاعٚ ١ٝجٛاْا ايظًٛى ايـةرٚ ٞغدٖةا
َٔ جٛاْا ايظًٛى ايظ.ٟٛ
ٜٚزنش إ .دٜٓش  E. Diener 9762أْ٘ عكذ ايظب ٓٝاا َٔ ايكشٕ اي ؼةش ،ٜٔغّٝةش عًُةا٤
ايٓؿع ا٫جتُاع ٞاهاٖاتِٗ سل ٛدساط ١ايظًٛى اٱصلاب ،ٞؾكذَٛا أعُاْ ٫عشٜةٚ ١إَربٜكٝة١
ظٗةةةةةشا خطةةةةة ٢طةةةةةش ٚ .١ ٜيآْٝةةةةةاا ايكةةةةةشٕ اي ؼةةةةةشٚ ،ٜٔكةةةةةع َةةةةةاستٔ طةةةةةًٝحُإ،
ايظةةةةةٝهٛيٛج ٞاَ ةةةةة ١بٓظةةةةةًؿاْٝا ا٭َشٜهٝةةةةةَ ،١ـةةةةةطًا "عًةةةةةِ ايةةةةةٓؿع اٱصلةةةةةابٞ
َٓٚ ."Positive Psychologyةةز ريةةو ايتةةاسٜع استؿةةع عةةذد ايبرةةٛث اي ة ْؼةةشا إطةةاس،ٙ
ُ ٚأطِظ دل٬ا اؿ ١ب٘ َهٌ" :دلً ١ةٛث ايظة اد."Journal of Happiness Student ٠
ٚأُْؼاة ٦نرةشٳاغ (َٓاؿةةا) يٮطةةتار ١ٜب ةجل ا اَ ةةاا ا٭ٚسٚبٝةة ،١نٗٛيٓةةذا ،اية
ع ٓٝسٚث ؾٛٗٓٝؾٔ  R. Veenhovenأطتار دساطاا ايظ اد ،٠بهً ١ٝاي ًة ّٛا٫جتُاعٝة١
جاَ  ١إسااٛغ  Erasmusسٚتشداّ  ،Rotterdamايزْ ٟؼةش قاعةذ ٠بٝاْةاا عاعٝة١
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عٔ ايؼ ٛس بايظ اد ،٠كُ  1122دساطة ١ذتة ٢ػةٗش َةاسغ ( .0221أمحةذ ذلُةذ عبةذ
اخلايل ٚآ ش 360 ،0221 ،ٕٚة .)361
إٕ عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞيةة٘ عُةةش طٜٛةةٌ ٚقةةذ ،ِٜسرةةا ٜهةة ٕٛقةةذ ا قةةذّ ايبؼةةش،١ٜ
ٚيهةةٔ يةة٘ تةةاسٜع ػةةذٜذ ايكـةةش ،يكةةذ بةةذأ عةةاّ  .9776ب ةةذ إٔ د تٓـةةٝا َةةاستٔ طةةًٝحُإ
سٝ٥ظةةةا يًحُ ٝةةة ١ا٭َشٜهٝةةة ١ي ًةةةِ ايةةةٓؿعٚٚ .ؾكةةةا عةةةا ٚسد أذةةةذ ا٭عةةةذاد اخلاؿةةة ١اًةةة١
ا ٫تـاؿةة ٞايٓؿظةة ،ٞأ ٚعةةامل ايةةٓؿع ا٭َشٜهةة American Psychologist ٞطةةٓ،0222 ١
 ٖٛٚاي ةذد سقةِ  33ايـةؿراا َةٔ  3إىل  ،92أٚسد َكةا ٫ر ٝة ١صًَٝة٘ ػةٝهضٜٓتُٗٝاي،ٞ
عٓٛاْةةةة٘ "عًةةةةِ ايةةةةٓؿع اٱصلةة ةاب ،ٞتكةةةةذ ِٜأ ٚعةةةةشا يةةةة٘ Positive Psychology : An
 ،"introductionرنشا ؾ ٘ٝإٔ ايذٚس ايتكًٝذ ٟي ًةِ ايةٓؿع اسلـةش ايينٝةض عًة ٢دساطة١
ا ٛاْةةا ايظةةًب ١ٝايؼلـةة ١ٝاٱْظةةاَْ ١ٝةةع إُٖةةاٍ ـةةا ا اٱصلابٝةة( ١ايكُةةٛٳ ٣ايٓؿظةة١ٝ
ٚ .)Psychological strengthsأ ةةةةزا اعُاسطةةةةاا اعٗٓٝةةة ١ايظةةةةٝام اعشكةةةةٚ ٞاٱسػةةةةادٟ
ٚاعذسطةة ٞاخلةةط ْؿظةةٖ٘ٚ .ةة ٛاٖ٫تُةةاّ بتلًةةٝف ا٭ؾةةشاد َةةٔ اكةةطشاباتِٗ ايٓؿظةةٚ ١ٝذةةٌ
َؼةةه٬تِٗ ايظةةةًٛن ،١ٝد ٕٚا٫يتؿةةاا إىل تُٓٝةةة ١ـةةا ِ ايؼلـةةة ١ٝايطٝبةةَٗٚ ١ةةةاساتِٗ
اٱصلابٝةةٚ ١تطٜٛشٖةةاٚ .ناْة ٖةةز ٙط٦ٝةة ١عًةةِ ايةةٓؿع عةةرب ناَةةٌ تاسطلةة٘ اي ًُةةٚ ٞاعٗ ة
ذت ٢عاّ ( .9776ذلُذ زلٝا أمحذ ايـب 94 ،0226 ،٠ٛة .)95
َٓٚز ريو ايتاسٜعٚ ،قبً٘ نزيو بكً ،ٌٝأ ز عذد ايظٝهٛيٛجٝني اعٗتُني بذساطة١
ا ٛاْةةا ايٓؿظةة ١ٝاٱصلابٝةة ١ةةٛد ٠احلٝةةاٚ ٠ايـةةرَ ،١كابةةٌ ا ٛاْةةا ايظةةًب ١ٝنةةايكًل
ٚا٫نت٦اا ٜتضاٜذٚ .دعٛاِٖ إٔ عًِ ايةٓؿع بةايؼ ايينٝةض عًة ٢اعةشا ٚاي ة٬د عًة٢
ذظةةاا ايـةةرٚ ١ايٛقاٜةةٚ ١ايتُٓٝةةٚٚ .١جّةة٘ طةةًٝحُإ دعةة ٠ٛإىل دساطةة ١جٛاْةةا ايكةة٠ٛ
ايؼلـٚ ،١ٝاٖ٫تُاّ بايذساطاا ايٛقاٚ ،١ٝ٥اي ٛاٌَ ااتُ ٝةٚ ١ايؼلـة ١ٝاية ه ةٌ
احلٝا ٠جذٜش ٠بظٕ ت اؾ( .يٝضا د .أطب ،ٍٚٛٓٝأٚسط .ّ ٫ٛطتٛدٜٓحش.)93 ،0221 ،
ٚاحلكٝكةة ١إٔ َٛكةةٛعاا عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞمل تهةةٔ ًَُٗةة ١اَةةا ،ذٝةةت أْةة٘
ٚبةةايشغِ َةةٔ إٔ عًُةةا ٤ايةةٓؿع سنةةضٚا عًةة ٢جٛاْةةا اي حةةض ٚا٫كةةطشاا ايظةةةًٛى
اٱْظةةاْٚ ،ٞهةةاًٖٛا منةة ٛايظةةًٛى اٱصلةةاب ،ٞإ ٫إٔ ايبرةةت عةةٔ اععةةاٖش اٱصلابٝةة١
ايُٓٚ ٛايظًٛى مل تهٔ جذٜذٚ ،٠يهٔ ا ذٜذ ٖ ٛاٖ٫تُاّ ا٭نهش اتظاعا ٚاْتؼةاسا
عـطًا عًِ ايٓؿع اٱصلابْ( .ٞاْظ ٞإٜشْربد ،ؾٝؿٝإ أٚتا ٚاْخ.)941 ،0221 ،
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إٕ عًُا ٤ايٓؿع ايكذَا ،٤اهٗٛا بكة ٠ٛسلة ٛإبةشاص ا٫هةا ٙايظةًه اٖتُاَةاا عًةِ
ايٓؿعٚ ،أطظٛا عً ٘ٝتـٛساتِٗ ايٓعش ١ٜيتؿظد ايظًٛى اٱصلاب .ٞؾكةذ بة ّٔٝؾشٜٚةذ إٔ
اٱزلةةاصاا اٱصلابٝةة ،١نايتكةةذّ احللةةاسٚ ٟاي ًُةةٚ ٞايتهٓٛيةةٛجٚ ،ٞذتةة ٢ا٭ ٬قةةٞ
ٚايةةةذٖ ، ٜةةة ٞدلةةةشد دؾاعةةةاا ذلهُةةة ١كةةةذ ايـةةةشاعاا ا٭طاطةةة ١ٝذةةة ٍٛا ةةةٓع
ٚاي ذٚاَْ ١ٝشذً ١ايطؿٛي .١ؾا٭ؾشاد ٜهبتٖ ٕٛز ٙايـشاعاا بظبا َا تهد َٔ ٙتةٛتش
 ٫ضلتُةةٌٖٚ ،ةةزا ايتةةٛتش ٜترةة ٍٛإىل ايطاق ة ١اي ة تٓةةتخ احللةةاسٚ .٠بايتةةاي ٞؾةةعٕ إزلةةاص
ا٭عُاٍ ايشا ٥ة ،١أ ٚا٫تـةاف بظةُاا إصلابٝة ١ايؼلـةٖ ،١ٝة ٞدلةشد دؾةاع ا٭ؾةشاد
عةةٔ دٚاؾ ٗةةِ اعتٛذؼةة ١إٔ ٜػتـاةةبٛا أٜ ٚٳكتًةةٛاٚ .طةةادا ٖةةز ٙايؿهةةش ٠ؾٗةةِ طب ٝةة١
اٱْظةةةإ .ؾًةةة ٛإٔ ػلـةةةا أبةةةذ ٣ت اطؿةةةا َةةةع ايؿكةةةشاٚ ٤ر ٟٚاحلاجةةةٚ ،١قة ةذّّ ةةةِ ٜةةةذ
اعظاعذ ،٠يتِ تؿظد طًٛن٘ عً ٢أْ٘ تهؿد عٔ رْا ٜت ًل ب كٛقة٘ يٛايذٜةٜ٘ ٫ٚ .ؿظةش
عً ٢أْ٘ ذا يؿ ٌ اخلد ٚأدا ٤يًٛاجا ا٫جتُاع ٞسل ٛايلة ؿاٖ .٤ةزا ايتؿظةد ٜؼةد إىل
أْ٘  ٫بذ إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى داؾع طًه ؿٚ ٞسا ٤اي ٌُ اٱصلابٚ .ٞعً ٢ايشغِ َةٔ اْتؼةاس
ٖز ٙايؿهش ،٠إ  ٫أْ٘ ٜٛ ٫جةذ ديٝةٌ عًة ٢إٔ اخلةد ٚايؿلة ٜ ١ًٝةٛدإ إىل دٚاؾةع َشٜلة١
طًب .١ٝيهْٔ ٚ ،ؿع ايٛق  ،ايزٜ ٟؼةد ؾٝة٘ ؾشٜٚةذ إىل ايؼةش ٚا٫كةطشاا اعتظؿةٌ
ْؿظ ١ٝاٱْظإٜ ،ؼد إىل َؿٗ ّٛايًز ٠نظذذ جٛاْا ا٫بتٗةاد ٚايظةشٚس .إٕ ايطب ٝة١
ايبؼةةش ١ٜتًضَٓةةا إٔ ْةة َٔ٪بةةظٕ ايظةةُاا ايطٝبةةٚ ١ايظةة ١٦ٝتتطةةٛس َ ةةا منةة ٛايؼلـةة.١ٝ
ٖٓٚاى َٔ ايبؼش َٔ انز أدٚاسا طٝب ١احلٝا ،٠نايت اٚ ٕٚاٱٜهةاس ٚاحلةا ٚايتظةاَا
ٚاخلد .بُٓٝا ا تاس آ ش ٕٚأدٚاسا ط ١٦ٝنايهشاٖٚ ١ٝايكتٌ ٚايظشقٚ ١اعـًر ١ايزات.١ٝ
ٜذع ٛعًِ ايٓؿع اٱصلاب ٞإىل إٔ اٱْظإ ٜتٛؾش عً ٢جٛاْا ايكٚ ٠ٛايل ـٚ ،بُٗةا
ش بٓا تؼهٌ ػلـٝاتٓا ٖٞٚ ،تتُتةع
تترذد ذٝات٘ ٚتظد ٚتتطّٛسٚ .إٔ اخلرباا اي
ٛاْا ب لةٗا غةد قابةٌ يًت ةذٚ ،ٌٜب لةٗا اٯ ةش قابةٌ يًت ةذٚ .ٌٜتينةض جٗةٛد عًةِ
ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞعًةة ٢إ ةةشا ٤ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝيت ةةذٖ ٌٜةةز ٙا ٛاْةةا ،يهْٗٛةةا َةةذ ٬
يتركٝةةةل ايؼةةة ٛس بايظةةة ادٚ ٠ايشكةةةاٚ .قةةةذ إٓ ا٭ٚإ إٔ ٜظةةة  ٢عًةةةِ ايةةةٓؿع إىل ؾٗةةةِ
اْ٫ؿ ا٫ا اٱصلابٜٚ ،١ٝب جٛاْا ايكٚ ٠ٛايؿلٜٚ ،١ًٝضّٚد ايٓةاغ رةا ٜظةاعذِٖ عًة٢
إٔ صلذٚا َا ٜظُ ٘ٝأسطط" ٛاحلٝا ٠ايطٝب."١
أهداف الدراسة.

تٗذف ٖز ٙايذساط ١إىل حتكٝل عذد َٔ ا٭ٖذاف.
 )9ايت شٜـ ب ًِ ايٓؿع اٱصلاب.ٞ
 )0ايت شٜـ بتاسطل٘.
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شٜـ ب ًِ ايٓؿع اٱصلاب ٞنتٛج٘ ٚقا َٔ ٞ٥اعؼاعش ايظًب.١ٝ
شٜـ باي ُكٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظاْٚ ١ٝتـٓٝؿاتٗا.
شٜـ رحا٫ا ايبرت عًِ ايٓؿع اٱصلاب.ٞ
شٜـ رحا٫ا ايكٝاغ عًِ ايٓؿع اٱصلاب.ٞ

أهمَة الدراسة.

تٓبةةع أُٖٝةةٖ ١ةةز ٙايذساطةةَ ١ةةٔ نْٗٛةةا تتٓةةا ٍٚبةةاي شا ٚاعٓاقؼةة ١أ ٍٚتػةةٝد ٜهةةاد
ٜه ٕٛجزسٜا َظاس عًِ ايٓؿع َٓز ظٗٛس ٙعًةَ ٢ظةش ايؿٗةِ ا٭نةاد  ٞيًظةًٛى،
َٔ ذٝت اعٛكةٛعاا اية ْاية اٖتُاَة٘ ا٭نةرب َٓةز عكةٛد َةٔ ايةضَٖٔٚ ،ة ٛايتلًةٞ
ْظبٝا عٔ اٖ٫تُاّ ٛاْا اعشا ٚايكـٛس ٚاي حض َٔ طًٛى اٱْظإ ٚاٖ٫تُاّ أنهةش
ٛاْا اي ُكٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظاْ ١ٝإطاس ايتٛج٘ ا ذٜذ عًةِ ايةٓؿع ا٭نةاد ،ٞ
 ٖٛٚعًِ ايٓؿع اٱصلاب.ٞ
التعرٍف بعلم النفس اإلجيابُ

اٖتِ عًِ ايٓؿع صَٓا ط ٬ٜٛباعشا ايٓؿظٚ ،ٞمنارد ايظةُاا اعشكة ،١ٝأطةؿش ٖةزا
اٖ٫تُةةاّ عةةٔ َ ًَٛةةاا نةةهدٚ ٠قةةٛا ِ٥طًٜٛةة ١عةةٔ أٚجةة٘ ايكـةةٛس ٚاعةةشا ٚايلةةػٛط
ٚاعؼةةه٬ا ايظةةًٛن ١ٝاي ة تةة ٪ش جةةٛد ٠احلٝةةاٚ ،٠ت ةّٛم إَهةةإ حتكٝكٗةةا .إٕ عًةةِ
ايٓؿع اٱصلابٜ ٞتحاٚص ايذع ٠ٛإىل ايظ ادٚ ٠ايتؿاٚ ٍ٩ذا احلٝا ،٠إْ٘ ٜظة  ٢إىل تكةذِٜ
بةةةذ ٌٜأؾلةةةٌ عةةةا طةةةبل َةةةٔ طةةةٝهٛيٛج ١ٝاعةةةشا .يٝكةةةذّ اهاٖةةةا عًُٝةةةا ٜشنةةةض عًةةة٢
ةةا دٚس ؾ ةةاٍ تُٓٝةة١
اٱَهاْةاا ايبؼةةشٚ ١ٜجٛاْةةا ايكُةٛٳٚ ٣ايؿلةةا ٌ٥اٱْظةةاْ ،١ٝاية
اخلـاٍ اٱصلاب ١ٝاٱْظإ.
 ٚهةٔ ت شٜةةـ عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ،ٞبظْة٘ ايذساطةة ١اعٛكةةٛع ١ٝيًلـةةاٍ اٱصلابٝةة١
اٱْظةإٚ ،يًُ٪طظةةاا ايٓؿظةةٚ ١ٝا٫جتُاعٝةة ١اية ت ُةةٌ عًةة ٢تشقٝةةٖ ١ةةز ٙاخلـةةاٍ ٚتُٓٝتٗةةا
ٱعةةذاد ػلـةةٝاا إصلابٝةة .١يكةةذ أٚىل عًةةِ ايةةٓؿع اٖتُاَةة٘ طًٝةة ١عكةةٛد َةةٔ ايةةضَٔ بايُٓةةارد
ايظ َٔ ١٦ٝايٓاغ ٚاعشكةٚ ٢اي ةاجضٚ ،ٜٔاٯٕ ٜتحة٘ إىل اٖ٫تُةاّ با٭قٜٛةاٚ ٤ايطٝةبني ٚاحلٝةا٠
ايطّٝب .١إٕ َٛكٛع عًِ ايٓؿع اٱصلاب ٖٛ ٞايؼلـ ١ٝايطٝب ١ايؿاكً ١ايك.١ٜٛ
إٕ عًِ ايٓؿع اٱصلاب ٞيٝع نــا جذٜذا ،بٌ ٖ ٛاها ٙجذٜةذ يذساطة ١ايظةًٛى.
إْ٘ تٛج٘ ظٗش ذذٜهاٜ ،شنض عً ٢دساط ١اعؼةاعش اٱصلابٝة ١اٱْظةإ ،ب ةذ إٔ قلة٢
عؼةةشاا ايظةةٓني ٜٗةةتِ باعؼةةاعش ٚاْ٫ؿ ةةا٫ا ايظةةًبٖٓ .١ٝةةاى جٛاْةةا طةةَ ،١٦ٝشٜلةة،١
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َلطشبَ ،١عًُ ١طًٛى اٱْظإ ،أ زا َ عِ اٖتُاَاا عًُا ٤ايٓؿع ط ١ًٝعكةٛد
َةةٔ ايةةضَٖٔٓٚ .ةةاى أٜلةةا جٛاْةةا طٝبةة ،١طةةًَ ،١ُٝتٛاصْةةَ ،١ؼةةشق ١ذٝةةا ٠اٱْظةةإ،
أ زا قً َٔ ٬ٝاٖتُاَاا عًُةا ٤ايةٓؿع ؾُٝةا َلةَ ٢ةٔ ايةضَٔ .يكةذ د ايينٝةض عًة٢
ا٫نت٦ةةةاا ٚإُٖةةةاٍ ايظةة ادٚ ،٠عًةةة ٢ايٝةةةظغ ٚإُٖةةةاٍ ا٭َةةةٌٚ ،عًةةة ٢ايتؼةةةاٚ ّ٩إُٖةةةاٍ
ايتؿاٚ ،ٍ٩عًة ٢اْ٫ترةاس ٚإُٖةاٍ ذةا احلٝةاٚ ،٠عًة ٢اي حةض ٚإُٖةاٍ ايكة .٠ٛإرٕٖٓ ،ةاى
عذّ تٛاصٕٖٓ .اى "قظةُ ١كةٝض( "٣غةد عادية )١اٖتُاَةاا ايظةٝهٛيٛجٝني بايظةًٛى
اٱْظةةاْٜٚ ،ٞتطًةةا ا٭َةةش إعةةاد ٠ايٓعةةشٚ ،تػةةٝد ا٫هةةاٚ ،ٙاٖ٫تُةةاّ با ٛاْةةا ايطٝبةة١
اعؼشق ١ذٝا ٠اٱْظإٚ ،تُٓٝتٗا ٚتطٜٛشٖا.
يكةةذ ذباْةةا اا رؼةةاعش إصلابٝةةٜٓ ،١بػةة ٞايبرةةت عٓٗةةا ٚؾٗٝةةا َٚ ،شؾةة ١تظ دٖةةا عًةة٢
ذٝاتٓاٚ ،ايت شف عً ٢اي ٛاٌَ اي تُٓٗٝا ٚتٓؼطٗاٚ ،ايت شف نزيو عً ٢ايةزً ٜٔهةٕٛ
َؼاعش إصلاب ١ٝغضٜشٚ ،٠نٝـ هٔ تُٓ ١ٝاعضٜذ َٓٗا ٚج ًٗا َهُشٚ ٠دا.١ُ٥
إشارات سابكة إىل علم النفس اإلجيابُ

إرا نإ ٪ٜسخ يعٗٛس عًِ ايةٓؿع اٱصلةاب ٞبظةٓ ،9776 ١ؾةعٕ اٱػةاساا إيٝة٘ قذ ة.١
ؾكذ د طش اي ذٜذ َٔ ا٭ط َٔ ١ً٦قبٌ ا٭دٜإ ٚايؿًظؿاا ٚعًِ ايٓؿعَٚ .ةٔ أبةشص ٖةزٙ
ا٭طَ ،١ً٦ا اعكـٛد باحلٝا ٠ايهش ة ١ايظة ٝذ ٠و َٚتةٜ ٢هة ٕٛايٓةاغ قُة ١ايظة اد٠
ذٝاتِٗ و ٚنٝـ هةٔ تطةٜٛش اخلـةاٍ اٱصلابٝة ١يةت ِ احلٝةا ٠ايهش ة ١ايطٝبة ١و
ٚغدٖا َٔ اْ٫ؼػا٫ا اي تٗذف نًٗا إىل ايت ةشف عًة ٢اي ٛاَةٌ اية ه ةٌ اٱْظةإ
إصلابٝا ط ٝذا ؾ ا.٫
يكةذ أػةاسا ا٭دٜةإ إىل إٔ اٱْظةإ نشَة٘ اا عًة ٢غةدَ ٙةٔ اعلًٛقةااٚ .أنةذا
عً ٢إٔ أذظٔ ـاٍ ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛعًٗٝةاٖ ،ة ٞإٔ ٜهةَ ٕٛتةذٜٓا ًٛقةا قٜٛةا ؾ ةا٫
ذلظةةٓا َتظةةاذلا قٓٛعةةا ساكةةٝا َٓحةةضاٚ .أػةةاس ايؿ٬طةةؿ ١نةةزيو إىل َؿةةاٖ ِٝاٱساد٠
ٚايكةةٚ ٠ٛايتؿةةٛم ٚاحلٝةةا ٠ايطٝبةةٚ ١ايطب ٝةة ١اخلدٜةة ١يٲْظةةإٚ .حتةةذث عًُةةا ٤ايةةٓؿع عًةة٢
جٛاْةةا إصلابٝةة ١ػلـةة ١ٝاٱْظةةإَ ،هةةٌ ايظةةٝهٛيٛج ٞا٭َشٜهةةٚ ٞيٝةةاّ جةةُٝع
 W. Jamesايز ٟقاٍ أْ٘ نٌ َشذً ١عُشٜٛ ،١ٜجذ أْاغ ٜشغبة ٕٛطٛاعٝةٚ ،١بؼةػـ
نبد إٔ ًٜكٛا بظْؿظِٗ عٌُ اخلد ْٛاذ ٞاحلٝا ٠نًٗا ،عً ٢ايةشغِ َةٔ أْٗةِ
قةةذ  ٜةةاْ ٕٛايلةةٝل ٚايؼةةذٖٚ .٠ةة ٤٫٪ا٭ؾةةشاد يةةذ ِٜٗأْؿةةع ٚأسٚا ؿةةاؾٚ ١ٝػةةؿاؾ .١إْٗةةِ
أٚي٦ةو ا٭ػةةلاق ايةةز ٜٔضلّٛية ٕٛاْ٫تبةةا ٙاٱْظةةاْ ٞايشقٝةل َةةٔ اعةةشا ٚاعةٛا ،بةةٌ َٚةةٔ
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ااةةاصس ٚا٭َةةانٔ اعٛبةة ٠٤ٛإىل َةةا ٖةة ٛأنهةةش ٚجاٖةةٚ ١أنهةةش ْعاؾةةٚ ١أنهةةش ذظةةٓا
احلٝا( .٠ناسٍ د .سٜـ ،بدت ٕٛطٓٝحش.)162 ،0221 ،
 ٚةةت طةةةٝهٛيٛج ٕٛٝآ ةةةش ٕٚجٛاْةةا إصلابٝةةة ١أ ةةةش ٣ذٝةةا ٠اٱْظةةةإَ ،هةةةٌ
ايظةٝهٛيٛج ٞاٱزلًٝةض ٟايَ٬ةع ؾشاْظةٝع غةايت F. Galton ٕٛايةز ٟةت اعٖٛبة.١
ٚؾشٜٚةةذ َ S. Freudبةةذأ ايًةةز The Pleasure principle ٠نظذةةذ جٛاْةةا ا٫بتٗةةاد
ٚايظةةةةشٚسٚ .نةةةةاسٍ غٛطةةةةتاف ْٜٛةةةةؼ َ C. G. Youngبةةةةذأ ايهُةةةةاٍ ايؼلـةةةةٞ
ٚايشٚذةةٚ .Personal & Spiritual wholeness ٞأديةةش  A. Adlerايهؿةةا ايؿةةشدٟ
ةت اٱْظةإ
اعذؾٛع باٖتُاَةاا َٝٚة ٍٛاجتُاعٝةٚ .١ؾهتةٛس ؾشاْهةٌ V. Frankel
عةةٔ اع ٓةة ٢احلٝةةاٚ .٠ق ةذّّ عًةةِ ايةةٓؿع اٱْظةةاْ Humanistic Psychology ٞنةةزيو
إطٗاَات٘ َٔ  ٍ٬تظنٝذ ٙعً ٢إٔ اٱْظإ نةا ٔ٥إصلةاب ٞبطب ة٘ٚ ،أقة ٣ٛداؾةع يذٜة٘
ٖ ٛداؾع حتكٝل ايةزاا ٖٚ Self Realisationة ٛداؾةع ايتؿةٛم ٚايٓحةا ٚ .أنةذ عًة ٢أُٖٝة١
اخلةةرباا اٱْظةةاْ ١ٝاٱصلابٝةة Positive human experience ١ايٛقاٜةةَ ١ةةٔ ا٭َةةشاا
ايٓؿظٚ ١ٝايبذْٚ ،١ٝتٓؼٝط جٗاص اعٓاع ١يذ .ٜ٘ؾاي ٬د اعتُشنض ذ ٍٛايزاا ايز ٟطٛسٙ
ناسٍ سٚجشص  C. Rogersاْبهل َٔ اعتكاد َؿةاد ٙإٔ ا٭ؾةشاد يةذ ِٜٗايكة ٠ٛيْ٬طة٬م َةٔ
ايٓاذٝةة ١اٱصلابٝةة ١ذٝةةاتِٗٚ ،تٓؼةةٝط أْؿظةةِٗ سلةة ٛاٱْتةةاد ٚا٭دا ٤اعةةتكٔ ،إرا َةةا
اطةةتطاعٛا انتؼةةاف رٚاتٗةةِ احلكٝكٝةة ١ا٭ؿةة .١ًٝأَةةا أبشاٖةةاّ َاطةةًَٚ A. Maslow ٛةةٔ
ةة ٍ٬ؾـةةٌ ب ٓةةٛإ "سلةة ٛعًةةِ ْؿةةع إصلةةاب "ٞنتابةة٘ اعظةةُ" ٢اعـةةٓـ ايذاؾ ٝةة١
ٚايؼلـة ،" Handbook of motivation personality, 1954 ١ٝاٖةتِ باي ًُٝةاا ايٓؿظة١ٝ
هٔ يٮؾشاد عٔ طشٜكٗا تٛنٝةذ أ ٚحتكٝةل رٚاتٗةَِٚ ،ةٔ ةِ ايتٛؿةٌ إىل أعًة٢
اي
دسجةةاا تُٓٝةةَ ١ةةٛاٖبِٗ  ٚـةةا ِ ايؼلـةة ١ٝأ ٚقُةةٛٳاِٖ ايٓؿظةة ٜٚ .١ٝتةةرب َاطةةًٖ ٛةةزٙ
اعٛاٖةةا ٚايكُةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ،١ٝعًةة ٢أْٗةةا ايظةةُاا ايؼلـةة ١ٝيًؿةةشد ايةةز ٟاطةةتطاع حتكٝةةل
راتةةٖ٘ٚ .ةةز ٙاعٛاٖةةا ٚايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝاي ة حتةةذث عٓٗةةا َاطةةًٖ ،ٛةة ٞايؼةةػٌ ايؼةةاغٌ
يًباذهني عًِ ايٓؿع اٱصلاب ٞاي.ّٛٝ
 َٔٚبني اٱػاساا ايك ١ٜٛإىل عًةِ ايةٓؿع اٱصلةاب ٞايهتابةاا ٚايبرةٛث ايٓؿظة١ٝ
ايظةةابك ،١ايهتةةاا ايةةز ٟأؿةةذست٘ َةةاس ٟجةةاٖٛدا  Mary Jahodaعةةاّ  ،9736ب ٓةةٛإ
"اعؿةاٖ ِٝاع اؿةش ٠يًـةر ١ايٓؿظة ١ٝاٱصلابٝةCurrent Concepts of Positive mental ١
ٚ ."healthناْ ٖز ٙايظٝهٛيٛج ١ٝقةذ عاؿةشا ؿةاذه ْعشٜة ١ايةزاا ُٖٚةا نةاسٍ
سٚجشص ٚأبشاٖاّ َاطًٜٛٚ .ٛؿـ ٖزا ايهتةاا بظْة٘ هةٌ "دساطة ١ذاية "١ذكٝكٝة ١٭طةع
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ايؿٗةةِ اي ًُةة ٞيًٛجةةٛد ا٭ؾلةةٌٚ ،يةةٝع دلةةشد غٝةةاا ايهةةشا ايٓؿظةةٚ ٞاع اْةةآَ ٠ةة٘.
 ٜٚةيف نةٌ َةٔ طةًٝحُإ ٚنشٜظةتٛؾش بيطة،Seligman & Ch. Peteson 0222 ٕٛ
بةةظٕ ايشٜ٩ةة ١اي ًُٝةة ١اي ة طشذتٗةةا جةةاٖٛدا َظةةظي ١ايـةةر ١ايٓؿظةة ١ٝاٱصلابٝةة ،١ت ةةذ
إذةةذ ٣ايًبٓةةاا ا٭طاطةة ١ٝذشنةة ١تظطةةٝع عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞايٝةة ٚ ّٛاعظةةتكبٌ.
نتابٗةةا طةة عًُٝةةاا تةةش ٣أْٗةةا تظةةِٗ إذةةذاث ايـةةر ١ايٓؿظةة١ٝ
ؾكةةذ طشذةة
اٱصلاب:ٖٞٚ ١ٝ
 )9تكبٌ ايؿشد يزات٘ .Acceptance of oneself

 )0عًُ ١ٝايُٓٚ ٛايتطٛس نكاعةذ ٠يًُظةتكبٌ Growth/ Devlopmental/ Becoming
أ ٚايبضٚؽ ٚايٓبٛؽ.
 )1تهاٌَ ايؼلـ.Personality Integration ١ٝ
 )2ا٫طتك٬ي Autonomy ١ٝأ ٚاحلشق عً ٢ايتؿشد.
 )3اٱدساى ايذقٝل يًٛاقع .Accurate perception of reality
 )4ايظةٝاد ٠أ ٚايظةٝطش ٠عًة ٢ايب٦ٝة Environmental Mastery ١أ ٚايرباعةٚ ١ايتؿةٛم أٚ
ايتُهٔ ايب.ٞ٦ٝ

ٚأػةةاس نةةزيو سٚ .اٜة  R. White 9737إىل داؾةةع ايهؿةةاCompetence motivation ٠٤
ايزٜ ٟؼد إىل إٔ مجٝع ايٓاغ يذ ِٜٗداؾع سل ٛايظٝطش ٠عً ٢ايبٚ .١٦ٝأػاس باْةذٚسا A. 1977
 Banduraنزيو إىل َؿٗة ّٛايؿ ايٝة ١ايزاتٝة Self - efficacy ١اية ٖة ٞدلُٛعة ١ايتٛق ةاا اية
ه ٌ ايؿةشد  ٜتكةذ بةظٕ اعظةاس ايةز ٟطةٝتلز ٙطةًٛن٘ طةٛف ضلعة ٢بايٓحةا ٚ .أػةاس نةزيو
بشْاسد ٚآٜش  B. Winnerإىل اعٖٛبٚ ١ايتؿٛم اٱزلةاصٚ .أػةاس ايظةٝهٛيٛج ٞاعـةش ٟؾة٪اد
أبةة ٛذطةةا  9755إىل ايةةزنا ٤ايؼلـةةٖٓٚ .Personal Intelligence ٞةةاى أٜلةةا دساطةةاا
طةةةٛصإ نٛباطةةةا  S. Kobasa 9757عةةةٔ ايـةةة٬ب ١ايٓؿظةةة.Psychological Hardiness ١ٝ
ٚدساطةةاا إ .دٜٓةةش  9762عةةٔ ايٛجةةٛد ا٭ؾلةةٌٖٚ .ةةٛاسد جةةاسدْش  H. Gardner 9761عةةٔ
ايزنا٤اا اعت ذدٚ .Multiple Intelligences ٠دساطاا نٌ َةٔ َٝؼة ٌٝػةاٜد ،تؼةاسيض
نةةاسؾش  M. E. Scheier, C. S. Carver 9763عةةٔ ايتؿةةاٚ .ٍ٩دساطةةاا نةةٌ َةةٔ بةةٝي
طةاي ، ٛجةَ ٕٛةاٜش  ،P. Salovey, J. Mayer 9772داْٝٝةٌ جٛعةإ D. Goleman 9773
ٚغدٖةةِ عةةٔ ايةةزنا ٤ايٛجةةذاْٚ .ٞدساطةةاا سٚبةةشا طةةتٓشبشد  R. Sternberg 0222عةةٔ
ايةةزنا ٤ر ٬ ٟةة ١أب ةةاد أ ٚايةةزنا ٤ايٓةةاجاٚ .دساطةةاا طةةًٝحُإ ايشا ٥ةة ١ذةة ٍٛايتؿةةاٍ٩
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ٚ .9779دساطاا طٓاٜذس  R. C. Snyder 9779عٔ ا٭َةٌ ٚ .Hopeدساطةاا سْٚايةذ سصلٝةٛ
 Ronald E. Riggio 9767 ،9764عٔ اعٗاساا ا٫جتُاعٚ .Social Skills ١ٝطاِٖ نةزيو
ايباذه ٕٛعًِ ايةٓؿع اي ٝةاد ٟإسطةا ٤أطةع ايتٛجة٘ اٱصلةاب ٞعًةِ ايةٓؿعَ ،ةٔ
 ٍ٬دساطاتِٗ ايذقٝك ١ذ ٍٛايـر ١ايٓؿظٚ ١ٝايٛقاٚ ١ٜاع تكذاا ايـر.١ٝ
يكذ ناْ ٖز ٙجٛي ١بظٝط ١ذة ٍٛاٱػةاساا ايظةابك ١ي ًةِ ايةٓؿع اٱصلةاب ،ٞاية
بٓٝةة إٔ عًُةةا ٤ايةةٓؿع ،رلتًةةـ اهاٖةةاتِٗ ايٓعشٜةة ،١نةةاْٛا َٓتةةبٗني إىل ا ٛاْةةا
اٱصلابٝةةةٚ ١اعؼةةةشق ١ذٝةةةا ٠ا٭ؾةةةشادَٚ ،ةةةذسنني ةةةاٚ .قةةةذ تٓةةةاٚيٛا ايةةةب جل َٓٗةةةا
دساطةةةاتِٗ ،طةةةٛا ٤بـةةةٛس ٠أطاطةةة ،١ٝأ ٚنُةةةتػداا اْٜٛةةة ١إطةةةاس تٓةةةا ِ ٚيًرةةةا٫ا
اعشكٚ .١ٝيهِٓٗ مل ٜٛيٖٛةا اٖ٫تُةاّ ايةز ٟأٚية ٙٛيًحٛاْةا اي٬طةَ ١ٜٛةٔ ايظةًٛىٚ .قةذ
ذةةإ ايٛقة يتػةةٝد ا٫هةةاٚ ،ٙتشنٝةةض اٖ٫تُةةاّ عًةة ٢دساطةة ١ا ٛاْةةا اٱصلابٝةةٚ ١ايكُةٛٳ٣
ٚايؿلا ٌ٥اٱْظاْ.١ٝ
ٜكةة ٍٛطةةًٝحُإ ،إٕ عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞؾهةةش ٠ةةا تةةاسٜع قةةذٚ ،ِٜيهةةٔ ادةةا٫ٚا
ايظةةةابك ١مل تًةةةترِ بةةة٘ٚ ،مل تلةةةع جةةةزٚس ٙأسكةةةٜ٘ٚ .ةةةشٚ ٣ايةةةي َٝؼةةةW. Mischel ٌٝ
ايظةةٝهٛيٛج ٞجاَ ةة ١طةةتاْؿٛسد ا٭َشٜهٝةة ،١إٔ َظةةتكبٌ ا ٗةةذ ايةةشأٖ ي ًةةِ ايةةٓؿع
اٱصلابٜ ،ٞتٛقـ عً ٢قذست٘ عً ٢هاٚص ايتظنٝةذ ايةٛسد ٟعًة ٢اٱصلابٝةاا ،ذتةٜ ٫ ٢ترةٍٛ
إىل طؿةةش ٠تٓتٗةةٚ ،ٞيةةٝع َٓعةةٛسا عُٝكةةا ْاؾ ةةا ايطب ٝةة ١ايبؼةةشٚ .١ٜطةةٛف ٜهةة ٕٛايترةةذٟ
هةٔ اٱْظةإ
احلكٝك ٞي ًِ ايٓؿع اٱصلاب ،ٞإيكا ٤ايل ٤ٛعً ٢اي ًُٝاا ايٓؿظة ١ٝاية
َٔ ا٭دا ٤اٱصلابٚ ٞايكٚ ٠ٛايشؾاٚ( .ٙايي َٝؼ ،ٌٝسٚدٚيؿَٓ ٛذٚصا  -دْت.)132 ،0221 ،ٕٛ
كَف استطاع سَلجمان تغَري مسار علم النفس من االجتاي السليب إىل االجتاي اإلجيابُ ؟

قل ٢طًٝحُإ ذٛاي ٬ ٞني ( )12عاَةا ٜٓعةش ا٫نت٦ةاا ايٓؿظةٚ ،ٞية٘ إطةٗاَ٘ اخلةاق
ْٚعش ١ٜذلذد ٠تؿظد َٓؼظ ا٫نت٦ااْ" ٖٞ ،عش ١ٜاي حةض اعهتظةا Learned Helplessness
ٚ ،"Theoryي٘ أطًٛا ع٬جَٓ ٞبهل عٔ ٖز ٙايٓعشٚ .١ٜب ذ نٌ ٖز ٙاعذٜ ٠ظتٜٚ ٞةشؾجل
ايةةةذٚس ايتكًٝةةةذ ٟي ًةةةِ ايةةةٓؿعٚ ،اٖتُاَةةة٘ ايؼةةةذٜذ بةةةا٭َشاا ايٓؿظةةةٚ ١ٝا٫كةةةطشاباا
اْ٫ؿ اي .١ٝؾؿ ٞنتاب٘ ايشا٥ع ذكا عٔ "ايظ اد ٠احلكٝكAuthentic Happiness )0220( ١ٝ
" ٜكةة ٍٛطةةًٝحُإ ،أْةة٘ عةةا ٚؿةةٌ إىل عًُةةَ٘ ،ةةٔ قبةةٌ أذةةذ أؿةةذقا ،٘٥أْةة٘ ؾةةاص بظغًبٝةة١
طةةاذك ١اْتلابةةاا س٥اطةة ١ا ُ ٝةة ١ا٭َشٜهٝةة ١ي ًةةِ ايةةٓؿع عةةاّ  ،9776قةةاٍ" :يكةةذ
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ؾةةةةضاٴٚ ،يهةةةةٔ َةةةةا سطةةةةاي و"َ( .ةةةةاستٔ طةةةةًٝحُإٚ .)04 ،0220 ،ناْةة ة ايٛقاٜةةةة١
 Preventionاعٛكٛع ايشٝ٥ظ ٞايز ٟؾهش ؾ.٘ٝ
ٚؾ  ٬ؾكذ ناْ ايٛقا ١ٜطً ١ ٝاٖتُاَةاا عًةِ ايةٓؿع اٱصلةاب ،ٞذٝةت ناْة
اعٛكٛع ايز ٟد تٓاٚي٘ َٓٚاقؼت٘ ا٫جتُاع ايظٓ ٟٛيًحُ  ١ٝا٭َشٜهٝة ١ي ًةِ ايةٓؿع
طإ ؾشاْظٝظه ٛعاّ .9776
ٜٚةةزنش طةةًٝحُإ ب ةةجل اخلةةرباا اي ًُٝةةٚ ١اعٗٓٝةةٚ ١ا٭طةةش ١ٜاي ة دؾ تةة٘ إىل ٚكةةع
ا٭طاغ ايؿهش ٟي ًِ ايٓؿع اٱصلاب .ٞأتٓا ٚا ايٓكاط ايه٬ث ايتاي.١ٝ
 )9بةةذأ طةةًٝحُإ  ٛةة٘ ا٭ناد ٝةة ١عٓةةذَا نةةإ طايبةةا ايظةةٓ ١ايٓٗاٝ٥ةة ١اَ ةة١
بٓظًؿاْٝا ،اػيان٘ َع طتٝـ َاٜش ،بشٚغ أ ٚشَني دساطة ١عًة ٢ظةاٖش" ٠اي حةض
اعهتظةةةا" .أٜةةةٔ انتؼةةةـ إٔ ايهةةة٬ا اية ة تت ةةةشا يـة ة ل نٗشبةةةاَ ٞ٥ةةة٪مل٫ٚ ،
تظةةتطٝع ايةةتلًف َٓةة٘ بةةظَ ٟةةٔ ذشناتٗةةا ،تهةةـ ؾُٝةةا ب ةةذ عةةٔ اداٚيةةٚ ،١تتكبةةٌ
ايـ كاا بظًب ،١ٝذتٚ ٢ي ٛناْ ايـ كاا ا٭ دٜ ٠ظٌٗ ايؿشاس َٓٗا .يكذ انتظةب
ايه٬ا عحضا عٔ ايتـشف ٚاخلشٚد بٓحا َةٔ ايٛكة  ١ٝاع٪عةٚ .١أجةش ٛ ٣ةا مما ًة١
عً ٢ايبؼش ،ؾتٛؿٌ إىل ْتا٥خ َؼةابٗ ،١ممةا ج ًة٘ ٜةشبط اي حةض اعهتظةا با٫نت٦ةاا
ٚذٝةةذ ايكطةةا (انت٦ةةاا بةةٖ ٬ةةٛغ)ٚ .باطةةتُشاس ايبرةةت ،ايةةز ٟاطةةتػشم  ٬ةةني عاَةةا،
انتؼـ إٔ ا٭ؾشاد اعهت٦بني ٚا٭ػلاق ايزٜ ٜٔبذ ٕٚعاجض ٜٔبظبا َؼانٌ  ٫ذةٌ
ةةةاٜ ،ـةةةبر ٕٛطةةةًبٝنيٚ ،أنهةةةش بط٦ةةةا ايةةةت ًِٚ ،أنهةةةش ذضْةةةاٚ ،أنهةةةش قًكةةةا َةةةٔ
ا٭ػلاق غد اعهت٦بني.
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ريو ،مل ٜهٔ ساكٝا عً ٢ايينٝض ايهً ٞعًة ٢انتؼةاف اي حةض
ٚا٫كةطشاا ٚع٬جُٗةا .٭ْة٘ نةةإ ٜةشَ ٣شكةٜٓ ٢اطةبِٗ "منةةٛرد اعةشا"ٚ .نةإ ٜةةش٣
أٜلا َشكٜ ٢تػد ٕٚبـٛسٚ ٠اكر ١سل ٛا٭ؾلٌ ،حت دلُٛعةَ ١ةٔ ايعةشٚف اية ٫
تتَ ّ٤٬ع منٛرد اعةشا .يكةذ ػةاٖذ ايُٓةٚ ٛايترة ٍٛأٚي٦ةو اعشكة ٢عٓةذَا ٜةذسنٕٛ
أِْٗ أقٜٛاٚ .٤ب ذ عؼش طٓٛاا َٔ ايبرت اي حض اعهتظا ،غّٝش طًٝحُإ سأ ٜ٘إصا٤
َةةةا صلةةةش ٟتًةةةو ايبرةةةٛث ايتحشٜبٝةةةٚ .١جةةةا ٤ايتػةةةٝد بظةةةبا تًةةةو ا٫نتؼةةةاؾاا ايةة
٫ذعٗا ،مل ٜترة ٍّٛنةٌ ايهة٬ا ٚايؿ٦ةشإ إىل عحةض ٠ب ةذ ايت ةشا يًـة كاا اية ٫
هٔ ايؿشاس َٓٗاٚ ،مل ٜتر ٍّٛنزيو نٌ ايبؼش ايز ٜٔت شكٛا عؼانٌ ب ٬ذةٌ إىل
عحض  ٫هٔ ايؿهاى َٓ٘ .يكذ نإ ٚاذذ َٔ بني نةٌ  ٬ة ١مل ٜٝةظغ أبةذاَُٗ ،ةا
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ؾ ٌ ي٘ ااشبٚ .ٕٛنإ ٚاذذ َٔ بني نٌ ياْ ١ٝعاجضا َٓز ايبذاٜةٚ .١ذةا ٍٚطةًٝحُإ
إٔ ٜتحاٌٖ ريو ايبذاٚ ،١ٜيهٔ ب ذ طٓٛاا َٔ تًك ٘ٝيٓتا٥خ ابت ،١جا ٤ايٛق ايةزٟ
 ٫بةةذ إٔ ٜت اَةةٌ ؾٝةة٘ َةةع ا٭َةةش ذٜةةَ .١ةةا ٖةةزا ايةةز ٟصل ةةٌ ب ةةجل ايٓةةاغ تعٗةةش يةةذِٜٗ
قةذساا عاصي ١ه ًِٗ غد قابًني يً حض و َٚا ايز ٟصل ٌ أْاطا آ ةشٜ ٜٔتةذاعَ ٕٛةع أٍٚ
بادس ٠يًُؼانٌ و (َاستٔ طًٝحُإ 02 ،0220 ،ة .)01
 )0أًٜ ّٜٛ ٍٚترةل ؾٝة٘ رهتبة٘ نةشٝ٥ع يًحُ ٝة ١ا٭َشٜهٝة ١ي ًةِ ايةٓؿع ،اطةتكبًت٘
ًةةَ ١ةةٔ ايظةةٝهٛيٛجٝني ايةةز ٜٔمل ٜهْٛةةٛا ساكةةني عةةٔ اع تكةةذاا ايتكًٝذٜةة ١ي ًةةِ ايةةٓؿع،
ٚأؿابِٗ اعًٌ َٔ ريو ،طًبٛا ََٜٓ٘ٛ ،زاى ،قاً٥ني يٖ٘" :زا ػ ٤ٞممٌ ل ٜةا َةاست ٫ ،ٞبةذ
ٚإٔ ت ٌُ ب جل ا٭طاغ ايؿهش ٟزا ا٭َش"َ( .استٔ طًٝحُإ.)05 ،0220 ،
يكةةذ ػ ة ش ٖةة ٤٫٪باعًةةٌ ٚعةةذّ ايشكةةا ،٭ٕ عًةةِ ايةةٓؿع أ كةةٌ ناًٖرةة٘ اٖ٫تُةةاّٴ باعشكةة٢
ٚاي اجض ٜٔط ١ًٝعكٛد َٔ ايضَٔ ٫ٚ ،بذ َٔ ايتػٝد َظاس ٙسل ٛاٖ٫تُاّ با٭ؿراٚ ٤ا٭قٜٛا.٤
ٖٓ )1ةةاى ذاد ةةٜ ١ةةش ٣أْٗةةا ناْ ة ايظ ةبا ايكةة ٟٛاْؿتةةا عكًةة٘ عًةةٚ ٢جةة٘ آ ةةش َةةٔ
ايذساطاا ايٓؿظة ،١ٝغةد تًةو اية تٗةتِ باي٬طةٛاَ ٤ةٔ ايظةًٛىٚ .ق ة ية٘ ٖةز ٙاحلاد ةَ ١ةع
إذذ ٣بٓات٘ اي ناْ ؿ ب ١اعشاغ نهد ٠اعطايةا ٚايؼةهٚ ٣ٛايٓةٛا  ،ابتةذاَ ٤ةٔ ة٬ث
طةٓٛاا إىل سةع طةٓٛاا َةةٔ عُشٖةاٚ .عةاَْٗٓ ٢ةا نةةهدا طةب ٌٝت ةذ ٌٜطةًٛنٗا .ؾكةةذ
نإ ٜػلا َٓٗا ٜٓٚؿ ٌ بكٚ .٠ٛؾحظ ٠تٛقؿ عةٔ ريةو ايظةًٛى َةٔ تًكةاْ ٤ؿظةٗا ،ب ةذ عٝةذ
َ٬ٝدٖا اخلاَعٜٚ .زنش ٖةز ٙاحلاد ة ١نُةا ًٜة" :ٞعًة ّٞإٔ أعةيف ،بظْة٘ بةايشغِ َةٔ أْةٞ
نتب عذ ٠نتا عٔ ا٭طؿاٍ ،إ ٫أْ ٞمل أنٔ احلكٝك ١جٝذا َ ِٗ .ؾكةذ نٓة داُ٥ةا
َترشنةةا سلةةٖ ٛةةذفَٚ ،طٛقةةا رةةا  ٜةةشف بلةةػط ايٛق ة ٚ .أْةة٘ ب ةةذ َةةشٚس أطةةبٛعني َةةٔ
اطتكباٍ ايظٝهٛيٛجٝني ي ٞعٓذ بةاا َهةته ،نٓة أصٜةٌ احلؼةا٥ؽ ا اؾةَ ١ةٔ ذذٜكة١
َٓضي ٞبـرب ١ابٓ راا اخلُع طٓٛاا ،نٓ أجتٗذ ٭ْتٖٗ َٔ ٞزا اي ٌُ بظةشعَٚ .١ةع
ريو ناْ ابٓ تشَ ٞباحلؼا٥ؽ ا ةٛاٚ ٤تػة ٚتةشقف ؾشذة ١طة ٝذ ٠بيقةا طةكٛطٗا
عً ٢ا٭سا اْٚ ،١ٝ٭ْٗا ناْ تؼت جٗذ ،ٟؿش ؾٗٝةا ؾظةاسا َبت ةذٚ .٠ب ةذ دقةا٥ل
قً ١ًٝعادا إي ّٞقاً٥ة" :١أبة ،ٞأسٜةذ ايترةذث إيٝةو" .ؾكًة ةاَ" :ةا ا٭َةش ٜةا ْةٝةةهNikki ٞو".
ايهايه ة ١ذتةة٢
ؾكاي ة ٖ" :ةةٌ تةةزنش ٜةةا أبةةَ ٞةةا قبةةٌ عٝةةذ َةة٬ٝد ٟاخلةةاَعَٓ ،ةةز نٓ ة
اخلاَظ َٔ ١عُش ٟو نٓ نةهد ٠ايؼةهٚ ٣ٛايتةزَش ،نٓة أْترةا نةٌ ٜةٜ ٚ .ّٛةّٛ
عٝةةذ َةة٬ٝد ٟاخلةةاَع ،قةةشسا أْة يةةٔ أْترةةا ب ةةذ ريةةو ،يكةةذ نةةإ ٖةةزا أؿ ة ا ػةة٤ٞ
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ذككتةة٘ٚ ،إرا نٓ ة أطةةتطٝع ايتٛقةةـ عةةٔ ايٓرٝةةا ،ؾظْ ة نةةزيو ٜٓبػةة ٞإٔ تتٛقةةـ عةةٔ
ايػلةةا ٚاْ٫ؿ ةةاٍ ايؼةةذٜذ"ٜ .كةة ٍٛطةةًٝحُإٚ" :إرا بػ٬يةة ١تتُةةضم دا ًةةٜٚ ."ٞكةة " :ٍٛةةٍ٬
سظةةني عاَةةا محً ة ايهنبةةْ ١ؿظةة ٚ ،ٞايظةةٓٛاا اي ؼةةش ا٭ ةةد ٠مل أػ ة ش بايؼةةُع
اي غُشا َٓضيةٚ ."ٞأطًةل طةًٝحُإ عًةٖ ٢ةز ٙايكةذس ٠ايٓاكةح ،١أ ٚايٓلةخ اعبهةش ايةزٟ
٫ذع٘ ابٓتة٘ راا اخلُةع طةٓٛاا ،ايٓعةش دا ةٌ ايةش ، ٚأ ٚكةبط ايةزاا Self Controle
أ ٚايةةزنا ٤ا٫جتُةةاعٖٚ ،Social Intelligence ٞةةَ ٛةةٔ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝاي ة تتر ة ٍّٛعٓةةذ
ايهرب إىل ق ٠ٛعاصي ١كذ ؿ ٛباا احلٝاٜٚ .٠ك" :ٍٛيكذ ت ًُ ػ٦ٝا َٔ ابٓ  ،ػة٦ٝا َةا عةٔ
تشب ١ٝا٭طؿةاٍ ،ػة٦ٝا َةا عةٔ ْؿظةٚ ،ٞػة٦ٝا َةا عةٔ َٗةٓ  .إٕ ايةذسغ ايةز ٟت ًُتة٘ ٖة ٛإٔ
تشب ١ٝابٓ يٝظة ؾكةط تـةرٝا سلٝبٗةا أ ٚايـةلا ايةز ٟحتذ ة٘ .ؾكةذ هٓة ابةٓ َةٔ
ريو بٓؿظٗا .أدسن نزيو إٔ تشب ١ٝابةٓ َةٔ ة ٍ٬ت ًُٗٝةا ٖةز ٙاعٗةاس ٠ايشا ٥ة ،١كةبط
ايةةزاا ،عةةٔ طشٜةةل اٱ ةةاس دا ةةٌ سٚذٗةةا ،ت عةة ِٝقةةذساتٗا ٚت ٗةةذٖا بايشعاٜةةَ ،١ظةةاعذتٗا
 ٚهٗٓٝا َٔ تؼه ٌٝذٝاتٗا را هٓٗا َٔ َـاسع ١بٛاطٔ ك ؿٗاٚ ،دلابٗة ١عٛاؿةـ
احلٝا .٠إٕ تٓؼ ١٦ا٭طؿاٍٖ ،ة ٞأنهةش َةٔ دلةشد إؿةَ ٬ةا يةذَ ِٜٗةٔ أ طةا .٤إْٗةا تٗةذف
إىل تكٜٛةة ١قةةذساتِٗ ٚؾلةةاَٚ ،ًِٗ٥ظةةاعذتِٗ عًةة ٢مماسطةةٖ ١ةةز ٙايظةةُاا اٱصلابٝةة ١بـةةٛس٠
َتؿٛقةةَٚ .١ةةٔ َـةةًر ١ااتُةةع إٔ ٜٛجةةذ ظشٚؾةةا ٜظةةتطٝع ؾٗٝةةا أؾةةشاد ٙإظٗةةاس قةةذساتِٗ عًةة٢
أؾلٌ ٚج٘"َ( .استٔ طًٝحُإ 05 ،0220 ،ة .)06
ٜٚك " ،ٍٛهٔ ي ًةِ ايةٓؿع إٔ ٜهة ٕٛية٘ ٖةزا ايةذٚس اي عة ِٝاعتٓا٥ة٘ بظؾلةٌ َةا
احلٝاَ .٠ةٔ ة ٍ٬اٖتُاَة٘ بايؿلةا ٌ٥اية ه ةٌ احلٝةا ٠جةذٜش ٠بةظٕ ت ةاؾٜٚ .ظةتطٝع اٯبةا٤
ٚاع ًُةة ٕٛا٫طةةت اْ ١بٗةةزا ايتٛجةة٘ ا ذٜةةذ عًةةِ ايةةٓؿع يتٓؼةة ١٦أطؿةةاٍ أقٜٛةةا ٤بظةةُاتِٗ
اٱصلابٝةةةٜٚ .١ظةةةتطٝع ايٓاكةةةح ٕٛنةةةزيو ت ًةةة ِٝأْؿظةةةِٗ طشقةةةا أؾلةةةٌ يًظة ة ادٚ ٠اٱػةةةباع
ٚ .Fulfillmentبايٓظةةةةب ١حلٝةةةةات ٞايؼلـةةةة ،١ٝغشطةة ة ابةةةةٓ َظةةةةُاسا دقٝكةةةةا اعٓطكةةةة١
ايـرٝر َٔ ١سأطٚ .ٞممنت أْا ؾ ٫ ٬بٓ  .يكذ قل ٝسظةني عاَةا ذةاَ ٬يطكةع سطةا
دا ٌ سٚذة ،ٞةِ بضغة بايتةذسٜخ سٚذة ٞة ٍ٬عؼةش طةٓٛاا ا٭ ةد ٠طةرابَ ١لة١٦ٝ
قًةا إػةشاق ١ايؼةُع ٚ .هةٔ ا٫دعةا ٤بةٝكني إٔ أ ٟةشاٚ ٤أ ٟذةغ ممتةع أَتًهة٘ ٜ ٫شجةع
إىل ًَٝةةة ٞؾُٝةةةا طةةةبل ،إىل ْٛبةةةاا ايػلةةةا ٚايهةةةذس اْ٫ؿ ةةةاي ،ٞبةةةٌ  ٜةةةض ٣ايٛاقةةةع إىل
اي هةةع َةةٔ ريةةو .أ ٟإىل ذايةة ١ا ةةذٚ ٤ٚايظةةهٚ ١ٓٝايطُظْٓٝةةٖ .١ةةز ٙايًرعةة ١ايؿاسقةة،١
قشسا ٚؿُُ عً ٢ايتػٝد"( .ذلُذ ايظ ٝذ عبذ ا ٛاد أب ٛذ 2 ،0224 ،٠ٚ٬ة .)3
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ٚػةةاسى طةةًٝحُإ بٓا٥ةة٘ يٮطةةاغ ايؿهةةش ٟي ًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ،ٞايظةةٝهٛيٛجٞ
َٗٝةةاي ٞػةةٝهضٜٓتُٗٝايٖٚ ،ٞةة ٛدلةةش ٟا٭ؿةةٌ .عةةاؾ إٜطايٝةةا َةةع أبٝةة٘ ا٭سطةةتكشاطٞ
ااش ٟايز ٟنإ طؿدا يبٛدابظة يةذ ٣سَٚةا أسب ٓٝةاا ايكةشٕ اي ؼةشٚ .ٜٔب ةذ إٔ اذتةٌ
ايشٚغ ااش عاّ  9726تشى أب ٙٛايظؿاسٚ .٠ػاٖذ ػٝهضٜٓتُٗٝايَ ٞا ذةذث إٜطايٝةا َةٔ
دَاس ٚنشٜا أ ٓا ٤احلشا اي اع ١ٝايهاْ .١ٝيكذ ػاٖذ طكٛط ايهةهد َةٔ اعيؾةني ٚا٭قٜٛةا،٤
َهٌ أب ،٘ٝؾشٜظة ١يً حةض ٚايٝةظغٚ ٫ ،ظةا٥ـ َ ٫ٚةاٍ ،أؿةبرٛا نظؿةذاف اٜٚةٚ .١يهةٔ
آ ش ٜٔممٔ ٚاجٗٛا ْؿع ايترذٜاا ،ظًٛا ٜؼ ش ٕٚبايهك ١بةايٓؿع ٚاحلبةٛس ٚايتـةُٚ ِٝطةط
ايةذَاسٚ .مل ٜهْٛةٛا قبةٌ احلةشا أنهةش ايٓةاغ َٗةاس ٠أ ٚاذياَةا ،بةٌ نةإ َ عُٗةِ ٜبةذٚ
عادٜاٚ .ذا ٍٚتؿ ظد َةا ػةاٖذَ ٙةٔ ة ٍ٬قشا٤اتة٘ ايؿًظةؿٚ ١ايتةاسٜع ٚايةذٚ ،ٜٔيهٓة٘ مل
صلةةذ ػةة٦ٝا ٜؼةةبع ُْٗةة٘ يتؿظةةد َةةا ػةةاٖذ ،٭ٕ عًةةِ ايةةٓؿع مل ٜهةةٔ َ يؾةةا بةة٘ ،ريةةو
ايةةضَٔ ،نُٛكةةٛع أنةةاد  ٞإٜطايٝةةا .يةةزا ٖةةاجش إىل أَشٜهةةا يٝذسطةة٘ٚ ،ذـةةٌ عًةة٢
ايذنتٛسا ِ ،ٙػةل ايطشٜةل يٝهتؼةـ بـةٛس ٠عًُٝةَ ١ؿةاتٝا ايبؼةش أطةٛأ ذةا٫تِٗ ٚ
أذظةةٓٗا ،نُةةا دٗةةا أَ ٍٚةةشٚ ٠طةةط ايؿٛكةةٚ ٢ايةةذَاس إٜطايٝةةا ب ةةذ احلةةشاٚ .ناْ ة
َظاُٖت٘ ْٖ ٞعش ١ٜايتذؾل ٚ( .Flowايتذؾل ٖ ٛذاي ١اٱػةباع اية ْـةٌ إيٗٝةا عٓةذَا ْؼة ش
با٫طتػشام ايهاَةٌ ؾُٝةا ْ ًُة٘)َ .تةٜ ٢تٛقةـ ايةضَٔ بايٓظةب ١يةو و َتة ٢هةذ ْؿظةو تؿ ةٌ
بايلةةبط َةةا تةةةٛدّ إٔ تؿ ًةة٘ ،ذتةة ٢إْةةو يتتُٓةة ٢أٜٓ ٫تٗةة ٞو ٖةةٌ ٖةة ٛرلاطبةة ١ايٓةةاغ ،أّ ٖةةٛ
ا٫طةةتُاع بت ةةاطـ عؼةةانٌ إْظةةإ آ ةةش ،أّ ٖةة ٛايكةةشاٚ ٠٤ايبرةةت ،أّ ٖةة ٛاحلةةا ،أّ ٖةةٛ
ايشٜاك ،١أّ ٖ ٛا٫شلشاط َٓاقؼة ١ذةني  ٜةرب اعةش ٤أ ٓاٖ٤ةا عةٔ أؾهةاس ًهٗةا ،أّ ٖةٛ
ايذ  ٍٛمماسط ١عٌُ ٜشاد أدا ٙ٩بؼهٌ جّٝذ و (َاستٔ طًٝحُإ.)992 ،0220 ،
ٖٚهةةزا طةةةاس آ ٫ةةإ طشٜكُٗةةةا َ ةةا ،يٝلةة ا ا٭طةةاغ ايؿهةةةش ٟي ًةةِ ايةةةٓؿع
اٱصلةاب ٞبـةذٚس َكةةاٍ ُةا ٚؾكةا عةةا ٚسد أذةذ ا٭عةذاد اخلاؿةة ١اًة ١ا ٫تـاؿةةٞ
ايٓؿظ ،ٞأ ٚعامل ايٓؿع ا٭َشٜه ٞطٓ( ،0222 ١اعؼاس إي ٘ٝؾكش ٠طابك.)١
َارا ْظتٓتخ َٔ َ٬ذعاا ٚأعُاٍ نٌ َٔ طًٝحُإ ٚػٝهضٜٓتُٗٝاي ٞذتةْ ٢ؿٗةِ
جٝةةذا َٛكةةٛع ٚأٖةةذاف ايتٛجةة٘ ا ذٜةةذ عًةةِ ايةةٓؿع ا٭نةةاد ٖٚ ،ٞةة ٛعًةةِ ايةةٓؿع
اٱصلاب ٞو يكةذ ػةاٖذ ػةٝهضٜٓتُٗٝاي ٞأْاطةا إٜطايٝةا ؿةُذٚا أَةاّ ٜٚة٬ا احلةشا
اي اع ١ٝايهاْٚ ١ٝدَاسٖةاٚ .طةًٝحُإ ايةز ٟقلة ٬ ٢ةني عاَةا أَشٜهةا ٜٓعةش  ٜٚةا
ٜٚبرةةةت اي حةةةض اعةةةت ًِ يتؿظةةةد ا٫نت٦ةةةاا ٚايٝةةةظغ ،انتؼةةةـ ٚجةةةٛد أػةةةلاق ٫
ٜت ًُةة ٕٛاي حةةض َطًكةةاٚ .انتؼةةـ أٜلةةا ريةةو ايٓلةةخ اعبهةةش يةةذ ٣ابٓتةة٘ راا اخلُةةع
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طةةٓٛاا ،اية انةةزا قةةشاسا ؾحةةظ ٠بةةظٕ تتلًةة ٢عةةٔ ايظةةًٛى اع ةةاسا يشغبةةاا ٚايةةذٖا،
ٚتظت ٞايظًٛى اٱصلاب ٞاحلظٔ .تظا ٍ٤آ ٫إَ ،ةٔ ٖة ٤٫٪ا٭ػةلاق إٜطايٝةاو َٚةٔ
ٖ ٤٫٪نزيو هاسا اي حةض اعةت ًِ أَشٜهةاو َٚةا ٖة ٞـةاٍ ا٫بٓةْٝ ١هة٫ ،ٞ
ػو إٔ ٖٜٛ ٤٫٪جذ ٕٚنٌ َهإ اي املَ ،ةٔ ا ٓظةني َٚةٔ نةٌ ا٭عُةاسَ .ةا
ٖةة ٞاةةاتِٗ ايؼلـةة١ٝو َةةا ٖةة ٛطةةش ؿةةُٛدِٖو ٖةةٜٓ ٤٫٪بػةة ٞايت ةةشف عًةة ٢ـةةا ِ
ايؼلـةة ١ٝاي ة ج ًةةتِٗ نةةزيوَ ،ةةٔ أجةةٌ تُٓٝتٗةةا ٚتطٜٛشٖةةاٚٚ ،كةةع بةةشاَخ ٚقاٝ٥ةة١
ٚتذسٜب ١ٝيٮطؿاٍ يتُٓ ١ٝااا ايؼلـ ١ٝايؿاكً ١ايك ١ٜٛايٓاجر.١
علم النفس اإلجيابُ تٌجى ًقائُ من املصاعر السلبَة

ٜةةةزنش طةةةًٝحُإ ،ػةةةٝهضٜٓتُٗٝاي )0222( ٞإٔ عًةةةِ ايةةةٓؿع اٱصلةةةاب ٞصلةةةا إٔ
ٜشنض عً ٢حتذٜذ دٚس اي ٛاٌَ ايٛقاٚ ١ٝ٥تؿ ًٗٝاَ ،ع تطٜٛش ـةاٍ ا٭ؾةشاد اٱصلابٝة،١
ٚنةةزيو تطةةٜٛش نةةٌ َ٪طظةةاا ايتطبٝةةع ا٫جتُةةاعٚ ٞايةةٓعِ ا٫جتُاعٝةة ١ايظةةا٥ذ٠
رلتًـ ايبًذإ ٚايهكاؾةاا ،نا٭طةشٚ ٠اعذسطةٚ ١اعظةحذ ٚايٓةادٚ ٟا ةٛاس ٚا اَ ة،١
ٚاع٪طظةةاا ايذ كشاطٝةةٚ ١اع٪طظةةاا اٱْتاجٝةةٚ ١اخلذَٝةة ،١إكةةاؾ ١إىل عةة٬د اخلـةةاٍ
ايظًبٚ ١ٝا٫كطشاباا ايٓؿظ ،١ٝبٓٛع َٔ ايتٛاصٕٜٓ ٫ٚ ،ـا اٖ٫تُاّ ؾكةط عًة ٢ت ةذٌٜ
نٌ أمناط ايظًٛى ايظًبٚ ١ٝع٬جٗا.
٭ٕ ايزٜ ٜٔتكذَ ٕٛيطًا اي ٬د ايٓؿظ ،ٞعةادَ ٠ةا تهة ٕٛذةا٫تِٗ قةذ ؾةاا أٚاْٗةا .أَةا يةٛ
ٜتِ ايتةذ ٌ ٚايؿةشد َةا صاٍ ذاية ١طٝبة ،١ؾةعٕ ايتةذ ٬ا ايٛقاٝ٥ة ١نةهدا َةا تهةْ ٕٛتا٥حٗةا
َٴشٵكٜٚ .١ٝكةذّ طةًٝحُإ أَهًةَ ١ةٔ ايطةا ايٛقةا ،ٞ٥أٜةٔ قلة ٢ايتط ة ِٝبظْٛاعة٘ اعلتًؿة ١عًة٢
ذَُة ٢ايٓؿةاغ.
نهد َةٔ أَةشاا ا٭طؿةاٍٚ ،ذةشق ايكةاب٬ا عًة ٢غظةٌ أٜةذ ٜٔٗقلة ٢عًة ٢ٴ
ٚٚؾكةا يًُبةذأ ايـةر ٞا٭نهةش سٚاجةا "ايٛقاٜة ١ةةد َةٔ اي ة٬د" تظةاٖ ،ٍ٤ةٌ هةٔ إٔ تٳرٴةةٍٛ
ايتةةذ ٬ا ايٓؿظةةَ ١ٝشذًةة ١ايطؿٛيةة ١د ٕٚاٱؿةةاب ١با٫نت٦ةةاا ٚايؿـةةاّ ٚغدُٖةةا َشذًةة١
ايشػةذو ٚبة ّٔٝإٔ دساطةةات٘ ايظةابك ١انتؼةؿ إٔ ت ًةة ِٝا٭طؿةاٍ اي اػةشَ ٠ةةٔ اي ُةش َٗةةاساا
ايةةتؿهد ٚايظةةًٛى اعتؿا٥ةةٌ ،طلؿةةجل َ ةةذٍ ا٫نت٦ةةاا إىل ايٓـةةـ عٓةةذَا ٜـةةً ٕٛإىل ايبًةةٛؽ.
ٚقةةذّ َةةع دلُٛعةة ١عُةةٌ أؾهةةاسا ذةة ٍٛايٛقاٜةة .١ؾايتكةةذّ ايةةز ٟهةةٔ إٔ ضلةةذث عٓةةع اعةةشا
ايٓؿظٜ ٞظت َٔ ٞإدساى ٚتَُٓٓ ١ٝعَ ١َٛةٔ ايكةذساا ٚايهؿةا٤اا ٚايؿلةا ٌ٥ايؼةباا َهةٌ،
ايش ١ٜ٩اعظتكبًٚ ،١ٝا٭ٌََٗٚ ،اساا اي ٬قةاا ايؼلـةٚ ،١ٝايؼةحاعٚ ،١ايتةذؾلٚ ،اٱ ةإ،
ٚأ ٬م اي ٌُ .إٕ مماسطٖ ١ةز ٙايكةذساا ت ُةٌ نرةاجض كةذ ادةٔ ٚايـة ٛباا اية ت ةشا
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ايٓاغ خلطش اعشا اي كً .ٞإٕ ا٫نت٦ةاا هةٔ َٓ ة٘ ػةلف ٜتةٛؾش عًة ٢رلةاطش جٝٓٝة١
(ٚسا ٝة )١عةٔ طشٜةةل تُٓٝةَٗ ١اساتةة٘ ايتؿةاٚ ٍ٩ا٭َةةٌٚ .ػةاا َةةٔ ب٦ٝة ١هةةٔ إٔ ٜت ةشا ؾٗٝةةا
خلطةةش ا٫سلةةشاف ٚإدَةةإ اعلةةذساا ،بظةةبا اْتؼةةاس ا٫هةةاس بٗةةاٜ ،هةة ٕٛأقةةٌ ت شكةةا ةةا إرا
ناْ ة يذٜةة٘ سٜ٩ةةَ ١ظةةتكبً ٚ ،١ٝةةاسغ ايشٜاكةة ١بٓؼةةاطٚ ،يذٜةة٘ أ ةة٬م َٗٓٝةة ١قٜٛةة ٜٚ .١تكةةذ
طًٝحُإ إٔ بٓةاٖ ٤ةز ٙاخلـةاٍ ايطٝبة ١ايٛقاٝ٥ة ،١حتتةاد إىل عًُةا ٤دلةذدَ ٜٔهةٌ ايةز ٜٔنةإ
ِ ايؿلٌ ؿٓع ا٫صدٖاس اي ًُ ٞعرب ايتاسٜعَ( .استٔ طًٝحُإ.)05 ،0220 ،
إٕ اي ُةٌ دلةاٍ ايٛقاٜة ٜ ١عةِ َٗةاس ٠تتةٛؾش يةذ ٣مجٝةع ا٭ؾةشاد ،يهةٔ عةادَ ٠ةا
تٛجةةة٘ إىل ا اْةةةا اخلطةةةظ .إٕ اعٗةةةاس ٠اع ٓٝةةةٖ ١ةةة" ٞايةةةذذجل أ ٚايتؿٓٝةةةذ ."Disputation
جةة٘
ٚت ًُٗةةا هةةٌ جةةٖٛش ايتؿةةا ٍ٩اعةةت ًِ ٫ .Learned Optimismذةةغ ٖةةزا اعهةةاٍ :إرا ّ ٚ
إيٝو َٓاؾع اي ٌُ اتٗاَاا صا٥ؿ ،١بظْةو ؾاػةٌ ٚيةٝع يةو ا٭ذكٝة ١اعٓـةا ايةزٟ
تؼػً٘ ،ؾظٛف تذذجل ٚتؿٓذ تًو ا٫تٗاَااٚ ،تكذّ احلكا٥ل ايذاي ١نًٗا عً ٢عهع
َا ٜكٚ .ٍٛيهٔ إرا ٚجّٗ أْ ْؿةع ا٫تٗةاّ إىل راتةوٚ ،ايةزٜ ٟتلةُٔ ب ةجل ا٭ؾهةاس
ايتؼا ،١َٝ٩ؾعْو ئ تذذجل ٖزا ا٫تٗاّٖٚ .ز ٖٞ ٙاعؼهً ،١إرا جةا٤ا ا٫تٗاَةاا َةٔ
دا ًٓا ؾعْٓا ْـذّقٗا ٚ ٌُ ْٚؾكا اَ( .استٔ طًٝحُإ.)219 ،0221 ،
إٕ َةةا ت ًُةة٘ عًُةةا ٤ايةةٓؿع بـةةؿ ١عاَةةٚ ،١عًُةةا ٤عًةةِ ايةةٓؿع اعشكةةٚ ٞعًةةِ ايةةٓؿع
اي ٝةةاد ٟبـةةؿ ١اؿةة ،١طًٝةة ١عؼةةشاا ايظةةٓني اعاكةة ،١ٝإٔ ايُٓةةٛرد ايطةةه ايٓؿظةةٞ
ٚمنةةٛرد ا٭َةةشاا  ٫هةةٔ تٛظٝؿةة٘ يتركٝةةل أٖةةذاف ايٛقاٜةة ١كةةذ اٱؿةةاب ١بةةا٭َشاا
اخلطدَٚ ٠ا ٜـاذبٗا َٔ َؼه٬ا ،نُا أْة٘ يةٔ هٓٓةا َةٔ تُٓٝة ١ايكُةٛٳ ٣ايٓؿظة١ٝ
يذ ٣اٱْظإَٚ .ةٔ ةِ صلةا تةب ايُٓةٛرد اٱصلةاب ٞعًةِ ايةٓؿع رلتًةـ َهْٛاتة٘.
(ذلُذ زلٝا أمحذ ايـب.)95 ،0226 ،٠ٛ
ٜٚؼةةد طةةًٝحُإ إىل إٔ عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞظٗةةش عةةاّ  ،9776أ ٓةةاٚ ٤ق ة ايظةةًِ
ٚايش ا ٤ايٜ٫ٛاا اعترذ ٠ا٭َشٜهٚ ،١ٝنظٕ عًِ ايٓؿع اٱصلابٜٓ ٞت ؽ ؾكط حت
تظ د ايعشٚف ايظ ١ٜٛاجتُاعٝا .أَا إرا تػدا ايعشٚف ٚؿاسا َلةطشب ١ؾةعٕ اٖ٫تُةاّ
عٓذ٥ةةةةةز طةةةةةٝتح٘ إىل تةةةةةٛؾد َةةةةةٛاسد ايةةةةةذؾاعاا ٚاْٝٗ٫ةةةةةاسٚ ،ايت ةةةةةاطـ َةةةةةع كةةةةةراٜا
ا٫كطشاباا ،٭ٕ اْ٫ؿ ا٫ا ايظةًب ١ٝطةتتؿٛم عًة ٢اْ٫ؿ ةا٫ا اٱصلابٝةٚ .١يهةٔ ا٭َةش
ٜٓبػ ٞأٜ ٫ه ٕٛنزيو ،ؾؿة ٞأٚقةاا ايؼةذٚ ٠ا٫كةطشاباآٜ ،بػة ٞعًة ٢عًةِ ايةٓؿع
اٱصلاب ٞأٜٓ ٫ظرا َٔ اعٛقـ ،بٌ سرا ٜهة ٕٛأنهةش أُٖٝةٖ ١ةز ٙاحلةا٫ا أنهةش
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َةةٔ ذةةا٫ا أ ةةش .٣ؾؿةة ٞأٚقةةاا ايؼةةذٚ ٠ا٭صَةةاا ،ؾةةعٕ اٖ٫تُةةاّ بذساطةة ١اْ٫ؿ ةةا٫ا
اٱصلاب ٫ ١ٝطلشد عٔ ايظٝام .ؾايهكٚ ١ايتؿاٚ ٍ٩ا٭ٌََ ،ه ،٬ت ني عً ٢اعٛاجٗ ١بطشٜكة١
أؾلٌ عٓذَا تهة ٕٛاحلٝةا ٠ؿة ب .١ؾؿة ٞأٚقةاا ايلةػٛط ٚا٭صَةااٜ ،هةَ ٕٛؿٝةذا إٔ
ْؿِٗ نٝـ ْةب َؿةاٖ ِٝايكةٚ ٠ٛايؿلةَ ،١ًٝهةٌ ايتؿةاٚ ٍ٩ايؼةحاعٚ ١ايشٜ٩ة ١ايـةرٝر١
يٮَٛسٚ ،ا٫عتذاٍ ٚايتهاٌَٚ .نٝـ ْذعِ اع٪طظاا اٱصلابَ ١ٝهةٌ ا٭طةش ٠اعتٛاؾكة١
ايكٚ ١ٜٛاعُاسط ١ايذ كشاط.١ٝ
إٕ عًِ ايٓؿع اٱصلةابٜ ٞظ ةز ذٜة ١ا٭َةٌ اعؼةشم ،أْةو إرا ت هةشا احلٝةا،٠
ؾعْو َع قًٝةٌ َةٔ اعبةاٖخ طةش ١ ٜايةضٚاٍَٚ ،ةع قًٝةٌ َةٔ اٱػةباع ،ؾةعٕ ٖٓةاى طشٜكةا
يًٓحاٖ .٠زا ايطشٜل ٜظ زى عرب سٜةـ ايظة ادٚ ٠اٱػةباعٚ ،إىل أعًة ،٢إىل قُة ١ايشكةا
ايذا ،ِ٥ذٝت اع ٓٚ ٢ا ذف.
ٚ٭ٕ عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةابٜ ٞشنةةض عًةة ٢نةةٌ َةةا ٖةة ٛإصلةةاب ،ٞؾعْةة٘ هةةٌ أؾلةةٌ ايطةةشم
عظاعذ ٠ا٭ؾشاد أٚقاا ايؼذ .٠إٕ َا ضلتاد إيٝة٘ ا٭ؾةشاد ايةز ٜ ٜٔةاَْ ٕٛةٔ اخلةٛف ٚايكًةل
ٚا٫نت٦اا ٚايـذَٚ ١ايٓٛباا اْ٫تراسٜةٖ ،١ة ٛايتلؿٝةـ َةٔ َ اْةاتِٗ .إْٗةِ ذاجةًَ ١رة١
إىل ت ًةة ُِٗٝقُةٛٳٚ ٣ؾلةةا ،ٌ٥نا٭ؿةةايٚ ١ايؼةةحاعٚ ١ايـةة٬بٚ ١ايهكةة ١بةةايٓؿع  ٚاٯ ةةش،ٜٔ
ٚا٭ٌَ ٚهذٜذ ا ذف .إٕ اعؼاعش اٱصلاب ٫ ١ٝنذَٓا عٓذَا ْه ٕٛذاية ١طٝبةٚ ١طةًٗ،١
بةةٌ عٓةةذَا تهةة ٕٛاحلٝةةا ٠ػةةاقٚ ١ؿ ة ب .١ؾؿةة ٞأٚقةةاا تهةة ٕٛؾٝةة٘ اعؼةةانٌ كةةاغط ،١قةةذ
ٜهةة ٕٛؾٗةةِ ٚبٓةةا ٤قُةٛٳ ٣ايؿلةة ١ًٝنايؼةةحاعٚ ١ايشٜ٩ةة ١ايـةةرٝرٚ ١ا٭َةةإ ٚاي ذايةةٚ ١ايةة،٤٫ٛ
أنهةةش إحلاذةةا عٓةة٘ أٚقةةاا تهةة ٕٛؾٝةة٘ احلٝةةا ٠طٝبةة .١إٕ ا٭ػةةلاق ايةةز ٜ ٜٔةةاَْ ٕٛةةٔ
اٱذباط َٚؼاعش ايشغب ١اْ٫تراسٜ ،شٜذ ٕٚػ٦ٝا أنهش َٔ دلشد ايتلؿٝةـ َةٔ َ اْةاتِٗ.
إٕ نؿٝـ ايؼ ٛس بايت اط ١غايبا َا  ٜتُذ عًة ٢تُٓٝة ١ايؼة ٛس بايظة ادٚ ٠بٓةا ٤ايؼلـة .١ٝإٕ
اْ٫ؿ ا٫ا اٱصلابٝة ١تلة ـ اْ٫ؿ ةا٫ا ايظةًبٚ ١ٝتبطًةٗاٚ .تؼةد ْتةا٥خ ايذساطةاا ايتحشٜبٝة١
اع اٌَ ،إىل إٔ ا٭ؾ ّ٬اي تظترت اْ٫ؿ اٍ اٱصلاب ٞت٪د ٟإىل تؼت ٝاْ٫ؿ ةاٍ ايظةًه
طش ٜا .إٕ ايكُٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظةاْ ،١ٝت ُةٌ اهةاَ ٙلةاد يًؼة ٛس با٭طةٚ ٢ا٫كةطشاباا
ايٓؿظةةٚ ،١ٝقةةذ تهةةٖ ٕٛةة ٞاعؿتةةا يبٓةةا ٤ايكةةذس ٠عًةة ٢اطةةت اد ٠ايكةة ٠ٛب ةةذ ايل ة ـَ( .ةةاستٔ
طًٝحُإ 202 ،0221،ة .)209
ٜٚةزنش طةًٝحُإ ( )0220إٔ عًةةِ ايةٓؿع اٱصلةةاب ٞهةٔ إٔ ٜلةةطًع بةظدٚاس َُٗةة١
نةةٌ َةةٔ ايبرةةٛث ٚايتطبٝكةةاا ،نايٛقاٜةةٚ ١اي ةة٬دٜٚ .كةةع دلةةاٍ ايبرةةٛث َٛكةةٛعاا
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ػتَ ،٢هٌ :ايظ ادٚ ،٠ايشكا عٔ احلٝةاٚ ،٠ا٭َةٌٚ ،ايتؿةاَٛٚ ،ٍ٩اجٗة ١ايلةػٛطْٛٚ ،عٝة١
احلٝآٜٚ .٠ذسد دلاٍ اي ٬د جٛاْا عًة ٢دسجة ١نةبدَ ٠ةٔ ا٭ُٖٝةٜ ١ةت ني عًة ٢اع ةا ني
تُٓٝتٗةةا ٚحتكٝكٗةةا َهةةٌ  :ايؼةةةحاعٚ ،١اعٗةةاساا ا٫جتُاعٝةةٚ ،١اي كْٝ٬ةةٚ ،١ا٫طتبـةةةاس،
ٚايتؿاٚ ،ٍ٩ايٛاق ٚ ،١ٝايكذس ٠عً ٢ا٫طتُتاعٚ ،ايتٛج٘ سل ٛاعظتكبٌٚ ،ايبرةت عةٔ ٖةذف،
ٚايؿلٚ ،١ًٝاٱبذاع( .١ٝأمحذ ذلُذ عبذ اخلايل.)909 ،0226 ،
إٕ عًُةةا ٤ايةةٓؿع ايٝةةَ ّٛطةةايبٚ ،ٕٛؾةةل أٖةةذاف عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ،ٞإٔ ٜػةةدٚا
اهاٖاتِٗ يذساط ١ايظًٛى اٱْظاْ ،ٞؾٝكذَٛا َ ًَٛاا نهد ٠ذة ٍٛاعؼةاعش اٱصلابٝة١
ٚايؿلاٚ ٌ٥ايكذسااٚ ،نٝـ صل ٌ ايٓاغ ذٝاتِٗ طٝبةٚ ١ممت ةٚ ١قٜٛةْٚ ١اجرة .١أنهةش
مما ٜكذَ َٔ ٕٛت شٜؿاا ي٬كطشاباا ايٓؿظةٚ ١ٝاعؼةاعش ايظةٚ ١٦ٝنٝةـ ٜةتِ ع٬جٗةا.
٭ٕ عًِ ايٓؿع اٱصلابٜ ٞشنض عًة ٢ايكُةٛٳٚ ٣ايؿلةاٚ ،ٌ٥يةٝع عًة ٢ايلة ـ ٚاعظةا.٨ٚ
إٕ عًِ ايٓؿع اٱصلاب ٞضلتِ عً ٢ايظةٝهٛيٛجٝني إٔ ًٜؿتةٛا اْتبةاِٖٗ إىل ايت ةشف عًة٢
اخلـةةاٍ اٱصلابٝةة ١ايٓةةاغٚ ،يةةٝع اخلـةةاٍ ايظةةًب .١ٝإٔ ٜٗتُةةٛا بايٓةةاغ ايٓةةاجرني
ٜٚت شؾٛا عً ٢ـا ِ ايكٚ ،١ٜٛيٝع بايٓاغ ايؿاػًني  ٚـا ِ ايل ٝؿ ١اعٓٗاس .٠ؾ ًة٢
طةةب ٌٝاعهةةاٍٜ ٫ ،تٓةةا ٍٚعًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞايةةضٚاد ايؿاػةةٌ ايةةز ٟعًةة ٢ػةةؿا اْٝٗ٫ةةاس،
ٚيهٓ٘ ٜتٓا ٍٚا٭ٚىل َٔ ريو نٝـ صل ٌ ايضٚاد ايٓاجا أنهش قَٚ ٠ٛتاْ.١
ٜٗٚةةتِ عًةةةِ ايةةةٓؿع اٱصلةةةاب ٞنةةةزيو بتـةةُ ِٝبةةةشاَخ ايتةةةذ ٌ يتركٝةةةل ا٭غةةةشاا
ٚا٭ٖذاف اٱصلاب ،١ٝطٛا ٤عًَ ٢ظت ٣ٛايؿشد أ ٚا ُاعاا أ ٚاع٪طظااٖٚ .زا ايٓؼاط
ٖ ٛايز ٟهٌ ل أؾلٌ هَ ٌٝؿٗة" ّٛعًةِ ايةٓؿع اٱصلةابٜٚ ."ٞةتِ ريةو عًةَ ٢ظةت٣ٛ
ةاسغ ْؼةاطٗا ايتٓعُٝةاا ا٫جتُاعٝةٚ ١ايتحاسٜةٚ ،١
اع٪طظاا ٚؾشم اي ٌُ اية
إداس ٠عًُٝةةاا ايتػةةٝد ٚا٫ستؿةةاع رظةةت ٣ٛا٭دا ٤بايتحذٜةةذ ٚاٱبةةذاع ،طةةٛا ٤اي ًُٝةةاا
اٱْتاجٝةةةة ١أ ٚاي ًُٝةةةةاا اخلذَٝةةةة .١إٕ زلةةةةا اعٓعُةةةةاا ا٫جتُاعٝةةةةٚ ١ايتحاسٜةةةة١
ااتُ اا اٱْظةاْٜ ،١ٝتٛقةـ عًة ٢نٝؿٝة ١إ ةاس ٠ايذاؾ ٝة ١عٓةذ ا٭ؾةشادٚ ،نةزيو عٓةذ
مجاعةةاا اي ُةةٌٚ .ت تُةةذ ٖةةز ٙاي ًُٝةةاا عًةة ٢تطبٝةةل اع ةةاسف ايٓؿظةة ١ٝتػةةٝد عكًٝةةاا
ا٭ؾشاد ٚاي اًَني ٚطًٛنِٗ اع٪طظااٚ ،نزيو تػٝد قة ِٝاع٪طظةاا  ٚكاؾتٗةا.
(دٜي ؾشا ،ٟإٜؿا جْٛاغ ،تٛبٝاغ جشٜتُٝاس 025 ،0221 ،ة .)026
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علم النفس اإلجيابُ ٍدرس ال ُكٌَى ًالفضائل اإلنسانَة

إٕ َٛكةةٛع عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةابٖ ٞةة ٛدساطةة ١ايكُةٛٳٚ ٣ايؿلةةا ٌ٥اٱْظةةاْ ،١ٝؾُةةا ٖةةٞ
اي ُكٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظاْ ١ٝو
تعرٍف ال ُكٌَى ًالفضائل اإلنسانَة

هةةةةٌ طةةةةٝهٛيٛج ١ٝايكُةة ةٛٳٚ ٣ايؿلةةةةا ٌ٥اٱْظةةةةاْHuman & Virtues Strengths ١ٝ
ٚ Psychology ofعًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةاب ٞاحتةةادا جذٜةةذا َةةٔ َؿةةاٖٚ ِٝنًُةةاا َؿتاذٝةة١
جذٜذ New Key Words ٠أَ ٚـطًراا ذذٜهْ ١ظةبٝا ،ظٗةش أْٗةا تةشتبط بتٛجة٘ جذٜةذ
ظٗش ذذٜها عًةِ ايةٓؿع بـةؿ ١اؿة ٚ ،١اي ًة ّٛا٫جتُاعٝة ١بـةؿ ١عاَة( .١سٚطةٛٝ
ؾشْاْذاص ة بايظتدٚغ .)969 ،0221 ،يهٔٚ ،عً ٢ايشغِ َٔ ريةو ،ؾعْة٘ ٚطةٛاٍ تةاسٜع
عًةةِ ايةةٓؿع ايتطبٝكةةَٚ ،ٞةةٔ ةة ٍ٬منةةارد عذٜةةذ ،٠ناْ ة جٛاْةةا ايكُ ةٛٳ ٣ت ٪ةةز
ا٫عتباس بٛؿؿٗا قةذساا أ ٚنؿةا٤اا  .Competencesؾ ًة ٢طةب ٌٝاعهةاٍ عًةِ ايةٓؿع
ايتٓع ُٞٝأ ٚايـةٓاع Organizational Psychology ٞتؼةهٌ ايكةذساا ٚاعٗةاساا أطةع
ا ٫تٝةةةةاس ايؼلـةةةة ٚ .ٞعًةةةةِ ايةةةةٓؿع اييبةةةة Educational Psychologyٟٛزلةةةةذ إٔ
َٛكٛعاا اٱبذاع ٚاعٖٛبٚ ١ايتؿٛم ا٭ناد  ،ٞت ٪ز ب ني ا٫عتباس ب ٓاٜة ٚ .١اي ة٬د
ايٓؿظةةةٚ ٞعًةةةِ ايةةةٓؿع ايظةةةًٛنٚ ٞعًةةةِ ايةةةٓؿع اٱْظةةةاْ ،ٞت ٪ةةةز نةةةزيو ايكة ةذساا
ٚ Abilitiesتٛق اا ايٓتا٥خ ٚ Outcome expectanciesؾ اي ١ٝايزاا ٚحتكٝةل ايةزاا ،عًة٢
أْٗا َٔ اي ُكٛٳ ٣اٱْظاْ( .١ٝسٚط ٛٝؾشْاْذاص ة بايظتدٚغ 964 ،0221 ،ة .)965
ٚعًةَ ٢ةذ ٣تةاسٜع ايؿهةش اٱْظةاْ ،ٞعةةرب ايهكاؾةاا ٚا٭دٜةإ ٚايؿًظةؿاا ،تٴ ةشّف ايكُةٛٳ٣
اع ٪ش ٠عًة ٢احلٝةا ٠اٱْظةاَْ ١ٝةٔ صاٜٚة ١ا٭كةذادَ ،هةٌ اخلةد َ Goodكابةٌ ايؼةش ٚ .Evilقةذ
ب ّٓٝا٭ْعُ ١ايؿًظؿ ١ٝاعٓعٛساا اعتكابً ١ذٝا ٠ايهآ٥ةاا ايبؼةش ١ٜايؿشدٜة ١بـةؿ ١عاَة،١
 ٚاحلٝا ٠ا٫جتُاع ١ٝبـؿ ١اؿ .١ؾ ً ٢طب ٌٝاعهةاٍٜ ،ةزٖا ٖةٛبض  Hobbesإىل إٔ ايٓةاغ
َهٌ ايز٥اا ع٬قةاتِٗ ب لةِٗ بةب جل .أَةا سٚطة Rousseau ٛؾٝةزٖا إىل إٔ اٱْظةإ ّٝةش
بطب ٝتةةةٜ٘ٚ .ةةةش ٣يٝبٓةةةض  Leibnisإٔ ٖةةةزا اي ةةةامل ٖةةة ٛأؾلةةةٌ َهةةةإ هةةةٔ إٔ  ٜةةةٝؽ ؾٝةةة٘
اٱْظةةإ .أَةةا ػةةٛبٓٗاٚس  Schopenhauerؾ ٝتكةةذ إٔ احلكٝكةة ١ايٛذٝةةذ ٠ا ةةذٜش ٠بايتـةةذٜل
ٖةةزا اي ةةاملٖ ،ةة ٞاع اْةةاَٚ .Suffering ٠ةةٔ ٖٓةةا ،ؾعْةة٘ طًٝةة ١ايتةةاسٜع اٱْظةةاْ ٞتـةةاؽ ؿةةؿاا
ايبؼش  ٚـا ِ  ٚرباتِٗ ٚطب ١ ٝاحلٝاَ ٠ؿاُٖٝٝا َٔ صآَ ١ٜٚعٛساا قطب ،١ٝأَ ٟةٔ ةٍ٬
ايكُٛٳ ٣اعتٓاقل ١أ ٚاعت اسك( .١سٚط ٛٝؾشْاْذاص ة بايظتدٚغ 964 ،0221 ،ة .)962
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ٚٚؾكةةةا ةةةز ٙايكاعةةةذ ،٠ؾعْةةة٘ إرا ناْة ة ا٫كةةةطشاباا ايٓؿظةةة ١ٝنةةةايكًل ٚا٫نت٦ةةةاا
ٚايٓٛبةةاا اْ٫تراسٜةةٚ ١احلةةضٕ ٚايتؼةةاٚ ّ٩غدٖةةا ،هةةٌ جٛاْةةا ايل ة ـ ٚاي حةةض ايظةةًٛى
اٱْظةةاْ ،ٞؾةةعٕ ْكا٥لةةٗا ٖٚةة ٞايظ ة ادٚ ٠ايتؿةةاٚ ٍ٩ا٭َةةٌ ٚايتظةةاَا ٚايشكةةا ٚذةةا احلٝةةا٠
ٚايهكةةة ١بةةةايٓؿع ٚاٱ ةةةإ ٚتكةةةذٜش ايةةةزاا ٚايـةةة٬ب ١ايٓؿظةةةٚ ١ٝايترُةةةٌ ٚاعهةةةابشٚ ٠اعٗةةةاساا
ا٫جتُا عٝةةةٚ ١اعٖٛبةةةٚ ١اٱبةةةذاع ٚايةةةزنا ٤ايٛجةةةذاْٚ ٞغدٖةةةا َةةةٔ اخلـةةةا٥ف اٱْظةةةاْ١ٝ
اٱصلاب ،١ٝهٌ ايكُٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظاْ.١ٝ
ٚيهٔٚ ،عً ٢ايشغِ َٔ ٖةزا ايتٛكةٝا ايبظةٝط يًكُةٛٳٚ ٣ايؿلةا ٌ٥اٱْظةاْ ،١ٝإ ٫إٔ
ٖٓةةاى ؿة ٛب ١يترذٜةةذٖا ٚت شٜؿٗةةاٚ .قةةذ تهةةٖٓ ٕٛةةاى ب ةةجل ا٭طةةباا ايتاسطلٝةة ١تت ًةل
بػًب ١اٖ٫تُاّ عًِ ايٓؿع باعٓر ٢اعشكٚ ٞاي ٬ج .ٞؾُٔ ايظٌٗ حتذٜذ اها ٙيتػٝد
َشغٛا ،إرا نإ ٖزا ايتػٝد ٖ ٛاطت اد ٠ذاي ١طابك ١أ ٚذاي ١ط ١ٜٛب ذ ذايَ ١شكة،١ٝ
ٚيهٔ َٔ ايـ ا حتذٜذ اي ُكٛٳ ٣اٱْظاْ ١ٝاي ْشٜذ إذذاث ايتػٝد يتركٝكٗا.
عة ةشّف أذةةةذ اعٓةةةاذ ٞايكُة ةٛٳ ٣اٱْظةةةاْ ١ٝيةةةٝع باعتباسٖةةةا دلُٛعةةةَ ١ةةةٔ اخلـةةةا٥ف
ادذد ،٠بٌ باعتباسٖةا احلهُة ١أ ٚاع شؾة ١بةا٭َٛس ا٭طاطة ١ٝاحلٝةاٚ ،٠تطبٝةل ٖةزٙ
اع شؾ ٍ٬ َٔ ١اطياتٝحٝاا إداس ٠احلٝاٚ ٠اية تتُهةٌ ا ٫تٝةاس ٚ Selectionحتكٝةل
ا٭دا ٤ا٭َهٌ (ايتُاَٚ Optimization )١ٝايت ٜٛجل  Compensationذاية ١ايؿكةذ( .بةٍٛ
ا .بةةاتًع ،أيهظةةاْذسا ّ .ؾشْٚةةذٚ( .)13 ،0221 ،ت تةةرب احلهُةة ١قةةذس ٠ايكةةذساا ٚأّ
ايؿلةةا ٌ٥نًةةٗا)ٜ .كةة ٍٛاا ت ةةاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﭼ .ايبكش.047 :٠
ٚد ت شٜـ ايكُٛٳ ٣اٱْظاْ ١ٝنزيو ،عً ٢أْٗا تشتبط خـا٥ف ايؼلـةٚ ،١ٝيةزا تشنةض
اٖ٫تُاّ عً ٢ااا ايؼلـ ١ٝاي تشتبط بطٝا احلٝا ٠نايزناٚ ٤ايتؿةاٚ ٍ٩ايظة ادٖٚ .٠ةزا
اعةةذ ٌ اخلةةاق بذساطةة ١ايظةةُاا يةة٘ أُٖٝتةة٘

تطةةٜٛش ايكٝةةاغ رةةا ٜظةةُا بذساطةة ١ايظةةُاا

ٚاْتؼةةاسٖا  َٚةةذ٫تٗا َٚةةذ ٣تػدٖةةا عةةرب احلٝةةاْ ٠تٝحةة ١ي ٛاَةةٌ ايُٓةة ،ٛأ ٚايتةةذ ٌ اعكـةةٛد
نايتذسٜا أ ٚاي ٬د ايٓؿظ .ٞإ ٫إٔ َٓر ٢دساط ١ايظُاا ٜهؼـ يٓا عٔ ٚج٘ ٚاذذ ؾكط َٔ
ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْٜ ٫ٚ ،١ٝظ ةةز

ا٫عتبةةاس اي ًُٝةةاا ٚايةةذٜٓاَٝاا ايهآَةةٚ ١سا ٤تًةةو ايكُ ةٛٳ٫ٚ .٣

ٜشنض عً ٢ايتؿاعةٌ بةني ايظةُ ١أ ٚا٫طةت ذاد ايؼلـةَٛٚ ٞاقةـ َ ٓٝة .١إٕ نةٌ اةٚ ١ساٖ٤ةا
اي ذٜةةذ َةةٔ اي ًُٝةةاا اعُٗةة ١اي ة  ٫بةةذ َةةٔ ؾُٗٗةةا يهةة ٞهةةٔ ؾٗةةِ تؿظةةد ايؿةةشد يًُٛاقةةـ
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اعلتًؿٚ ،١نٝـ ٜظتحٝا اٚ ،بايتاي ٞهٔ ايتذ ٌ يتُٓ ١ٝتًو ايظةُ ١أ ٚايكة ٠ٛاٱْظةاْ.١ٝ
(يٝضا د .أطب ،ٍٚٛٓٝأٚسط .ّ ٫ٛطتٛدٜٓحش 96 ،0221 ،ة .)97

ٚيترذٜةةذ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْٚ ١ٝت شٜؿٗةةا ٜٓبػةة ٞنةةزيو ا٫عةةياف بظُٖٝةة ١اعتُةةاد تًةةو
ايكُ ةٛٳ ٣عًةة ٢اعٛقةةـ ايةةز ٟحتةةذث ؾٝةة٘ .ؾةةاي ُكٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝتهةة َ ٕٛعةةِ ا٭ذةةٛاٍ أٚ
مجٗ ٝةةةاْ ،تٝحةةة ١يًتؿاعةةةٌ َةةةع اعٛاقةةةـ اٱْظةةةاْ ١ٝأ ٚاعٛاقةةةـ اعادٜةةة ١أ ٚنًُٗٝةةةا َ ةةةا.
ٚبايتاي ،ٞؾةعٕ حتذٜةذ ا٭طةش ا٫ستكاٝ٥ةٚ ١ا٫جتُاعٝةٚ ١اعادٜة ١اية تُٓة ٞأ ٚتهةبط ايكُةٛٳ٣
اٱْظةةةاْ ،١ٝصلةةةا إٔ ٜهةةةْ ٕٛكطةةة ١تشنٝةةةض أطاطةةة ١ٝطةةةٝهٛيٛجٖ ١ٝةةةز ٙايكُة ةٛٳ.٣
ؾاع شٚف طٝهٛيٛجٝا إٔ ت شا ايؿشد خلرب ٠ؿ ب ١أَٗ ٚذدٚ ٠تػًب٘ عًٗٝاٜ ،ةذعِ منةٙٛ
ايؼلـةة ٞعًةة ٢اعةةذ ٣ايب ٝةةذٚ .بٓٝة ْتةةا٥خ ايبرةةٛث دلةةاٍ ايُٓةة ٛايٓؿظةة ٚ ٞدلةةاٍ
تٓارس َا ب ذ ايـذَ ١أُٖٝة ١اعٛقةـ .ؾٗٓةاى ـةا٥ف َ ٓٝة ١اعٛقةـ ايٛاذةذ تظةاعذ
عً ٢من ٛاي ُكٛٳ ٣اٱْظاْ ٚ ،١ٝـا٥ف أ ش ٣اعٛقـ ْؿظ٘ ت ّٛم منٖ ٛةز ٙايكُةٛٳ .٣ؾكةذ
ٚٴجذ إٔ ايكذس ٠عً ٢ذٌ اعؼه٬ا ايـ ب ١صادا باسلشاف َ ٝاسٚ ٟاذذ عٓذَا أتٝر
ايؿشؿةة ١يًُؼةةاسنني إٔ ٜٓاقؼةةٛا ٖةةز ٙاعؼةةه٬ا َةةع ػةةلف  ٜشؾْٛةة٘ جٝةةذا قبةةٌ إٔ
ٜكذَٛا احلًةٚ .ٍٛت طةٖ ٞةز ٙا٭َهًة ١ايةذي ٌٝعًة ٢أُٖٝة ١اعٛقةـ يًُٗةتُني بتُٓٝة ١ايكُةٛٳ٣
اٱْظاْ ٍ٬ َٔ ١ٝبشاَخ ايتذ ٌ.
ٚتٛجذ د ٌ٥٫أ ش ٣عً ٢أُٖ ١ٝاعٛاقـ ا٫جتُاع ١ٝبايٓظب ١يُٓةٚ ٛتطةٛس ايكُةٛٳ ٣اٱْظةاْ.١ٝ
إر نةةهدا َةةا تعٗةةش تًةةو ايكُ ةٛٳ ٣إطةةاس اجتُةةاع .ٞذٝةةت ٜؼةةد ايهةةهد َةةٔ ايبرةةٛث إىل
اي ٬قةة ١ايٝ ٛكةة ١بةةني اي ٬قةةاا ا٫جتُاعٝةة ١احلُُٝةةٚ ١ايـةةرٚ ١ايظ ة اد .٠ؾكةةذس ٠ايؿةةشد عًةة٢
إقاَ ١ع٬قٚ ١دٚد ،٠قذ ته ٕٛأنرب جٛاْا ايكُٛٳ ٣اٱْظةاْ( .١ٝيٝةضا د .أطةب ،ٍٚٛٓٝأٚسطة٫ٛ
ّ .طتٛدٜٓحش 09 ،0221 ،ة .)01
ٚعضٜةذ َةةٔ ؾٗةةِ ايكُةٛٳ ٣اٱْظةةآْٜ ،١ٝبػةة ٞإٔ ْ ةشف إٔ اخلةةرباا اٱصلابٝةةٚ ١ايظةةًب،١ٝ
نةةٌ َٓٗةةا ت تُةةذ عًةة ٢ا٭ ةةشٚ .٣ت ُةةٌ نةةٌ َٓٗةةا َةةٔ ةة ٍ٬ا٭ ةةش ٣أَ ٚةةع ا٭ ةةش،٣
 ْٚشف نزيو نٝـ ضلذث ٖزا ايتؿاعٌٚ .يزيو ؾعٕ عًِ ايةٓؿع اٱصلةابٜ ،ٞةذع ٛإىل
دساط ١عًُ ١ٝيًرا٫ا اٱصلاب ١ٝنايبٗحٚ ١ايً ا ٚا٭ٌَ ٚاحلةاٚ ،نةٌ َةا ٖة ٛإصلةابٞ
نايٓحا ٚايتٛا ّ٩اخلرباا ا٫جتُاع .١ٝنُا ٜذع ٛإىل دساطة ١ا ٛاْةا ايظةًبَ ١ٝةٔ
اخلةةرباا اٱْظةةاْ .١ٝر ٓةة ٢إٔ طةةٝهٛيٛج ١ٝايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ،١ٝصلةةا أٜ ٫ةةذسغ ؾكةةط
نٝةةـ هةةٔ هٓةةا أ ٚهاٖةةٌ أ ٚاطةةتب اد اخلةةرباا ايظةةًبٚ ،١ٝإمنةةا نٝةةـ تيابةةط
ٚتتةةذا ٌ اخلةةرباا اٱصلابٝةةٚ ١ايظةةًب .١ٝإٕ ذٝةةا ٠اٱْظةةإ تظةةد ٚتتطةةٛس با٫عتُةةاد عًةة٢
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اٱصلةةةةابٚ ٞايظةةةةًه َةةةةٔ اخلةةةةرباا ،ناعهظةةةةا ٚاخلظةةةةاسٚ ،٠ايظةة ة ادٚ ٠ايت اطةةةة،١
ٚا٫طةةتكٚ ٍ٬ا٫عتُةةادَٚ .ةةٔ ةةٖ ٍ٬ةةزا ايتةةضاٚد  ٫هةةٔ ٭ذةةذ اعهةةْٛني اي ةةٝؽ دٕٚ
اٯ شٖ َٔٚ .زا اعٓعٛس ،ؾعٕ ا ذف َٔ طٝهٛيٛج ١ٝاي ُكٛٳ ٣اٱْظاْ ،١ٝيةٝع ا٫قتـةاس
عًةة ٢تُٓٝةة ١ا ٛاْةةا اٱصلابٝةة ١ؾكةةط ،بةةٌ نٝةةـ تتةةذا ٌ ايكُ ةٛٳ ٣اٱصلابٝةةَ ١ةةع ايكُ ةٛٳ٣
ايظًب ،١ٝرا ضلكل أؾلٌ تٛاصٕ بني اعهّْٛني (اٱصلةابٚ ٞايظةًه) اي ٬قة ١بةاعٛقـ.
إٕ دساطةةة ١ا ٛاْةةةا اٱصلابٝةةة ١احلةةةا٫ا ايظةةةًبٚ ،١ٝا ٛاْةةةا ايظةةةًب ١ٝاحلةةةا٫ا
اٱصلاب ،١ٝصلا إٔ ٜه ٕٛجض٤ا َُٗا َٔ دساط ١اي ُكٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظاْ.١ٝ
 ٫ٚػةو إٔ تشنٝةض ايؿةشد عًة ٢ا ٛاْةا اٱصلابٝة ،١نةٜ ٞةتُهٔ َةٔ ايت اَةٌ بـةٛس٠
أؾلٌ َع اعٛاقـ ايظًب ٜ ،١ٝتةرب إذةذ ٣ايكُةٛٳ ٣اٱْظةاْ .١ٝؾكةذ ٚٴجاةذ إٔ اع تكةذاا اٱصلابٝة١
نايتؿةةا ،ٍ٩نةةإ ةةا دٚس ؾ ةةاٍ حتكٝةةل ايتٛاؾةةل َةةع اخلةةرباا ايظةةًب ،١ٝرةةا ريةةو
ا٭َةةشاا اخلطةةد ٠اي ة تٗةةذد احلٝةةاَٚ .٠ةةٔ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝنةةزيو ،ا٫عتُةةاد عًةةٖ ٢ةةزٙ
ايكُٛٳ ٣د ٕٚهاٌٖ أ ٚتكً َٔ ٌٝق ١ُٝطًبٝاا ايٛاقع( .داْ ٌٝٝطتٛنٛيض.)240 ،0221 ،
ٚبُٓٝةةةا ٜعٗةةةش ايٛاقةةةع ،إٔ احلةةةا٫ا اْ٫ؿ ايٝةةة ١اٱصلابٝةةةٚ ١احلةةةا٫ا اْ٫ؿ ايٝةةة١
ايظًب ،١ٝتظتُش ايتظسجا منط دٚسَٛ َٔ ٟقـ إىل آ ةش ،ؾةعٕ ادةو ايةزٜ ٟبةذٚ
أنهش َـذاق ١ٝ٭ٚج٘ اي ُكٛٳ ٣اٱْظاْ ،١ٝسرا نإ تُٓٝة ١ا٫طةت ذاداا ايؼلـة ١ٝسلةٛ
ايهك ١بايٓؿع ٚايؼ ٛس بايتُاطو ايزاتٚ ٞايتـُ ِٝايةزاتٚ ٞاحلهُةٚ ١ايتؿةاٚ ٍ٩اٱ ةإ
ٚا٭ٌَ َٔ ْاذٚ ،١ٝهٓا اع ٍٛٝايذا ١ُ٥اعشتبط ١بةاي حض اعةت ًِ (قًة ١احلًٝةٚ )١اخللةٛع
ٚايٝظغ َٔ ْاذ ١ٝأ ش.٣
إٕ أٚجةة٘ ايكةة ٣ٛاٱْظةةاَْ ١ٝهةةٌ ايكةةذس ٠عًةة ٢اعذاَٚةةٚ ١اعهةةابش ٠حتة ظةةشٚف ؿة ب ،١سرةةا
تُٓ ٛبايتذسٜخ ،نًُا ت ّٛد ا٭ؾشاد عًَٛ ٢اجٗ ١ايترذ .ٟؾكذ بْ ٓٝتةا٥خ ايذساطةاا ايظةابك١
إٔ ايت شا يٮذةذاث ايظةًب ،١ٝسرةا تهةَ ٕٛتطًبةا طةابكا يػةشغ أٚجة٘ ايكُةٛٳ ٣ايؼلـة،١ٝ
َهٌ :ايهكة ١بةايٓؿعٚ ،اٱبةذاعٚ ،ايؼة ٛس بايتُاطةوٚ ،ايكةذس ٠عًة ٢ايكٝةاّ با٭عُةاٍ ايؼةاق،١
ٚاية تهةة ٕٛأطاطةة ١ٝا٫ذتؿةةاظ عةةذ ٠أطةة ٍٛبايهبةةاا اْ٫ؿ ةةايٚ ٞايٛجةةٛد ا٭ؾلةةٌٚ .باعهةةٌ
عهظةةٝا ،ؾةةعٕ اع ٝؼةة ١أ ٚايت ةةشا يًب٦ٝةةاا اعكِٝةةذٚ ٠ايؿكةةد ٠يؿةةياا ممتةةذ ،٠قةةذ هٗةةجل
جٗٛد ايؿشد يشؾع ٖز ٙايكٛٝد ٚايتلًف َٓٗا .بةٌ إْٗةا حتبطة٘ ٚه ًة٘ ٜتبٓة ٢اطةت ذاداا سلةٛ
تكبٌ ذاي ١اي حض اعت ًِ ٚايٝظغ( .داْ ٌٝٝطتٛنٛيض 249 ،0221 ،ة .)240
تٛذٖ ٞز ٙا٫عتباساا بظْ٘ َٔ اعِٗ يًباذهني إٔ ضلةذدٚا َظةتٜٛاا اي تبة ١ايؿاسقة ١أٚ
احلاا ١اي عٓذٖا ٜبذأ ايت ةشا اعيانةِ يلةػٛط ايب٦ٝة ،١إٔ ت شقةٌ بةذَ ٫ةٔ إٔ
تٝظّش ٚت ضص جٛاْا ايكة ٠ٛايؼلـةٚ ،١ٝايكةذس ٠عًة ٢ايت ةبد عٓٗةاٚ .أنهةش َةٔ ريةو،
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ؾشرا ٜه َٔ ٕٛاعؿٝذ يًبةاذهني َٝةذإ عًةِ ايةٓؿع اٱصلةاب ،ٞإٔ  ٜطةٛا َضٜةذا َةٔ
اْ٫تبا ٙيًتُٝٝض بني ذا٫ا ايذاؾ  ١ٝاع٪قتٚ ١ايظُاا ا٫طت ذاد ١ٜا٭نهش بكاٚ ٤د .١َٛ
ٚباعهٌ ،ؾكذ ب ٓٝايذساطاا ا٫ستكا ١ٝ٥عرب احلٝا ٠عٔ ْعاّ يً ٬قة ١بةني اٱصلةابٚ ٞايظةًه
دٜٓاَٝاا ايُٓ .ٛؾٗٓاى د ٌ٥٫تؼد إىل إٔ ايُٓ ٫ ٛضلذث إ َٔ ٫كة ـ أ ٚتةذٖٛسٚ ،ايتةذٖٛس
 ٫ضلذث إ َٔ ٫منَ ٛا( .يٝضا د .أطب ،ٍٚٛٓٝأٚسط .ّ ٫ٛطتٛدٜٓحش 01 ،0221 ،ة .)03
إٕ اي ُكٛٳ ٣اٱْظاَْ ١ٝؿَٗ ّٛت ةذد ااةا٫ا .ؾكةذ ٜةش َ ٣عةِ ايٓةاغ إٔ َؿٗة ّٛايكُةٛٳ٣
اٱْظاْٜ ،١ٝؼد إىل أطةايٝا اٱْظةإ يًتػًةا عًة ٢اي كبةاا ،أ ٚاْ٫تـةاس عًة ٢اع ّٛقةاا
اي ة تهةةبط ا ُةةِ ،أ ٚاخلةةشٚد بٓحةةا َةةٔ ادةةٔ ايلةةاغط .١إٕ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْٖ ،١ٝةةٞ
ايـةةةُٛد َٛ Resilienceاجٗةةة ١ايلةةةػٛط ٚايـةةة ٛباا َٚؿاجةةةنا احلٝةةةا .٠إٕ ايكُةةةٛٳ٣
اٱْظاْ ٖٞ ،١ٝاعش ١ْٚاي تظةُا يٲْظةإ با٫سلٓةا ٤د ٕٚإٔ ٜٓهظةش أَةاّ سٜةا احلٝةا٠
اي ات .١ٝإٕ اي ُكٛٳ ٣اٱْظاْ ٖٞ ،١ٝايكذس ٠عً ٢ا٫ذتؿاظ بايتٛاصٕ ٚايبكا ٤عً ٢ططا سَةاٍ
ايـرشا ٤اعترشن ،١أ ٚأَٛاد ايبرش اعذَش.٠
إٕ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ،١ٝتةةٓ هع ايكةةذس ٠عًةة ٢تػةةٝد اي ةةاملٚ ،حتٜٛةةٌ س ٣٩اخلٝةةاٍ
يتـةبا ٚاق ةةا .تعٗةةش ايكُةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝبةةزٍ ا ٗةةذ ٚحتكٝةل اٱْتةةادٚ ،ا ٗةةٛد ا ةةاد٠
اي ة تؼةةٝذ اعبةةاْٚ ٞتشؾةةع ايطةةا٥شاا عايٝةةا ايظةةُاٖ ،٤ةة ٞاخلٝةةاٍ ٚاع شؾةة ،١عٓةةذَا
صلتُ ةةإ يٝرةة ٫ٛقُ ةٛٳ ٣ايطب ٝةة ١إىل طاقةة ١نٗشباٝ٥ةة .١إٕ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْٖ ،١ٝةة ٞايكُ ةٛٳ٣
اي كًٝةةٚ ١ا ظةةُٚ ،١ٝايظةةُاا ايؼلـةة ١ٝايةة تهُةةٔ ٚسا ٤اٱبةةذاع ايؿةة يهةةٌ َةةا
ٜذسن٘ اي كٌ ايبؼش.ٟ
إٕ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ،١ٝتتلةةُٔ ايكةةذس ٠عًةة ٢اعهةةابشٚ ٠ايتػًةةا بـةةٛس ٠ذااةةٚ .١يهةةٔ
ا٭َش ٜ ٫تٛقـ عٓذ ٖزا احلذ ،ؾايك ٠ٛيٝظة ؾكةط اْ٫تـةاسٚ ،يهٓٗةا جضٝ٥ةا ؾُٝةا
ضلةةذث ذةةني ْٴػًةةا أْٗٓ ٚةةضَّٚ ،ةةا ٜيتةةا عًةة ٢اْٗ٫ةةضاّ ،ؾةةايك ٠ٛجضٝ٥ةةا ايكةةذس ٠عًةة٢
اعهابشٚ ٠جضٝ٥ا ايكذس ٠عً ٢اْ٫ظراا أ ٚا٫طتظ ّ٬ذني ٜهةٖ ٕٛةذف َةا ؾ ة ٬غةد
قابٌ يًتركٝل ،أٜ ٫ ٚظترل ا ٗةذ ايةزٜ ٟبةزٍ َةٔ أجًة٘ .ايكة ٠ٛأٜلةا ايةتػداا اية
حتذث بذا ًٓا ،إٕ ايك ٠ٛتهُٔ عًُٝاا ايُٓ ٛايٓؿظ.ٞ
تؼةيى ٖةز ٙايةش ٣٩نًةٗا َةع ؾهةش ٠أطاطة ١ٝقُٝةٖٚ ،١ة ٞإٔ ايكُةٛٳ ٣اٱْظةاْ ١ٝتتلةُٔ
اْتـاسا َا عً ٢اي امل اخلةاسج ،ٞطةٛا ٤ركاَٚة ١ايكُةٛٳ ٣اخلاسجٝة ١أّ بؿةشا ايكة ٠ٛايذا ًٝة١
عًةة ٢اي ةةامل اخلةةاسج .ٞتعٗةةش اي ُك ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝقةةذس ٠اٱْظةةإ عًةة ٢اطةةت اد ٠قٛتةة٘ عٓةةذ
َٛاجٗةةة ١ايلةةةػٛط ٚايـة ة اا ،أ ٚقذستةةة٘ عًةةةٚ ٢كةةةع طةةةٚ ١إعْٗ٬ةةةا عةةةامل ٜتـةةةـ
119

دراسات نفسية

علم النفس االيجابي

2

باع اسكةة ١أ ٚايَ٬بةةاٖ .٠٫ةة ٞايكةةذس ٠عًةة ٢إعةةاد ٠تٓعةة ِٝاعكَّٛةةاا اخلاسجٝةة ١يتؼةةهٌ ْعاَةةا
جذٜةةذا ٜتؿةةل َةةع سغبةةاا ايؿةةشد ،إٕ ايكُ ةٛٳ ٣اٱْظةةاْ ١ٝتتحًةة ٢ايظةةٝطشٚ ٠ايٓحةةا ( .تؼةةاسيض
ناسؾشَٝ ،ؼ ٌٝػٝد 909 ،0221 ،ة .)900
تصنَف ال ُكٌَى ًالفضائل اإلنسانَة

إٕ ْكط ١ايبذا ١ٜي ًِ ايٓؿع اٱصلاب ٖٞ ،ٞحتذٜذ تـةٓٝـ قة ٜ ٟٛهةع ؾ٦ةاا دلةا٫ا
ايتُٝض اٱْظاْ َٔ ٞايكُٛٳٚ ٣ايؿلا ٍ٬ َٔ ،ٌ٥حتذٜةذ اعهْٛةاا ا٭طاطة ١ٝيًرٝةا ٠ا ٝةذ٠
اي ته ٕٛأطاطا يًتـٓٝـٚ ،ت ذ َٛكةٛعاا ٭عُةاٍ ايبرةٛث ٚايذساطةاا عًةِ ايةٓؿع
اٱصلابٚ .ٞايتـٓٝـ اٱصلاب ٞايز ٟهٔ تـٛسٜٓ ،ٙبػ ٞإٔ هٌ تـةٓٝؿا دٚيٝةا َهةٌ ديٝةٌ
تؼةةلٝف ا٭َةةشاا ٚ .DSMايتـةةٓٝـ اٱصلةةاب ٞطةةٛف ٜةة ٪ش بةةايطبع َ DSM 4ةةٔ ذٝةةت
َٛقع َشٜجل ْؿظَ ٞا عً ٢نٌ ق َٔ ٠ٛايكُٛٳٚ ،٣نٝـ ت ُةٌ ٖةز ٙايكُةٛٳ ٣عًة ٢احلُاٜةَ ١ةٔ
ا٭َةشاا ايٓؿظة١ٝو نٝةةـ ٜػةد اي ة٬د ٖةةز ٙايكُةٛٳٚ ،٣نٝةـ ٜػةةد بٓةا ٤ايكُةٛٳ ٣ا٫كةةطشاباا
ايٓؿظةةة ١ٝو إٕ تٛجةةة٘ عًةةةِ ايةةةٓؿع اعشكةةةٚ ٞايطةةةا ايٓؿظةةةٜ ٞتكبةةةٌ اعبةةةذأ ايةةةزَ ٟؿةةةاد ،ٙإٔ
ا٫كةةطشاباا اي كًٝةة ١احلكٝكٝةة ١اي ة رٴناةةشا َ DSMهةةٌ ا٫نت٦ةةاا ٚإدَةةإ اعلةةذساا
ٚاكةةةطشاباا تؿهةةةو ا ٜٛةةةٚ ...١غدٖةةةا ،سرةةةا ٜهةةة ٕٛتـةةةٓٝـ ايكةةة ِٝذلةةةو ايؿ ةةةٌ
 Value In Actionأنهةش قةذس ٠عًة ٢تكةذ ِٜبةذا ٌ٥أؾلةٌَ :ةارا  ٜة غٝةاا اؿة ١ٝايكة ٠ٛأٚ
ؾلةَ ١ًٝةةاو ؾُةةهْ ٬تـةٛس ػلـةةا يةةٝع يذٜة٘ ٚيةة ٛقةةذس كةَ ٌٝ٦ةةٔ ا٭َاْةةٜٚ ،١بةذ ٚبةة ٬أَةةٌ،
 ٚايٝةةا َةةٔ َؼةةاعش اي طةةـ .إْٓةةا ْشٜةةذ إٔ زلةةاصف باذتُايٝةة ،١إٔ غٝةةاا ٖةةز ٙايؿلةةاٖ ،ٌ٥ةةٛ
ا٫كطشاا ايٓؿظ ٞاحلكٝكَ( .ٞاستٔ طًٝحُإ.)203 ،0221 ،
 ٚعًةةةِ ايةةةٓؿع اٱصلةةةاب ،ٞنُةةةا ٜٓبػةةة ٞإٔ ةةةاسغ اي ُةةةٌ اي ٬جةةة ،ٞتظةةةد
اٖتُاَاا اع ا ايٓؿظ ٞاها ٙآ ش ،ذٝت ٜه ٕٛعً ٘ٝإٔ ٜةت ًِ َٗةاساا جذٜةذ٠
ايتؼةةلٝف ايٓؿظةة ،ٞؾةةٜ ٬ؼةةلف اعةةشٜجل َةةٔ أجةةٌ َ شؾةة ١دسجتةة٘ ا٫نت٦ةةاا أٚ
ايكًل أ ٚايٛطٛاغ ايكٗش ٟأ ٚايؿـاّ ٚغد ،ٙبٌ ٜكةٝع َةا يذٜة٘ َةٔ ايظة ادَٚ ٠ةٔ
ا٭ٌَ  َٔٚاعٗاساا ا٫جتُاعٝةَٚ ١ةٔ ايتٛنٝذٜةَٚ ١ةٔ ايهكة ١بةايٓؿع َٚةٔ ايٛاق ٝةَٚ ،١ةا
يذٜةة٘ َةةٔ أٖةةذاف احلٝةةاٚ ٠غدٖةةا ،٭ٕ تةةٛاؾش ٖةةز ٙايكُةٛٳٚ ٣ايؿلةةا ٌ٥يةةذ ٣ايؼةةلف،
ت تةةةرب َ٪ػةةةشا عًةةة ٢ت ةةة٘ بايـةةةر ١ايٓؿظةةةٚ ،١ٝغٝابٗةةةا َ٪ػةةةش عًةةة ٢اعةةةشا ايٓؿظةةةٞ
نا٫نت٦اا َه .٬ر ٓ ،٢أْ٘ عًِ ايٓؿع اٱصلابٜ ،ٞتح٘ نٌ َةٔ ايبرةت ٚاي ة٬د
ايٓؿظ ،ٞيٝع إىل ايبرت عٔ َذٚ ٣جةٛد اخلـةا٥ف ايٓؿظة ١ٝايظةًب ١ٝنا٫كةطشاباا
120

2

علم النفس االيجابي

دراسات نفسية

اْ٫ؿ ايٝةةةٚ ١اي حةةةض ،نُةةةا نةةةإ عًةةةِ ايةةةٓؿع ايتكًٝةةةذ ٟةةةاسغ ا اَ ةةةاا ٚ
اي ٝاداا ،بٌ ٜتح٘ إىل ايبرت عٔ َذٚ ٣جٛد اي ُكٛٳٚ ٣ايؿلةا ٌ٥اٱْظةاْ ١ٝنايشكةا عةٔ
احلٝةةاٚ ٠ايظ ة ادٚ ٠ا٭َةةٌ ٚاعهةةابشٚ ٠ايـةة٬بٚ ١ايؼةةحاعٚ ١غدٖةةا َةةٔ اعؼةةاعش ٚاخلـةةاٍ
اٱصلابٚ .١ٝاي ٌُ عً ٢تُٓٝتٗا يذ ٣ايؼلف ،٭ٕ ٖز ٙاي ُكٛٳَ ٣ةٔ ػةظْٗا إٔ تلة ـ َةٔ
ا٫كطشاباا ٚأطايٝا ايتؿهد اخلاطٚ ،١٦إٔ تضٜا اعؼاعش اٱصلاب ١ٝاعؼاعش ايظًب.١ٝ
منوج العمل لتصنَف ال ُكٌَى ًالفضائل اإلنسانَة

ػةةةةٗش ؾرباٜةةةةش َةةةةٔ عةةةةاّ  ،9777تؼةةةةهٌ ؾشٜةةةةل َةةةةٔ ايبةةةةاذهني ايظةةةةٝهٛيٛجٝني
ا٭َشٜهٝني ب ِٗٓٝنٌ َةٔ د ٕٚنًؿتةَ ،ٕٛةاستٔ طةًٝحُإَٗٝ ،ةاي ٞػةٝهضٜٓتُٗٝاي،ٞ
إدٚاسد دٜٓةةش ،نةةا ًني ٖةة ٍٛجاَٝظةة ،ٕٛسٚبةةشا ْٛصٜةةو ،دإ سٚبٓظةة ،ٕٛجةةٛسد ؾاْ٬ٜة ،
نشٜظتٛؾش بيط ،ٕٛطشذٛا ايظة٪اٍ ايتةايَ :ٞةا ايةز ٟصل ةٌ اؿة ١ٝإْظةاَْ ١ٝةا قة٠ٛ
ايتـةةٓٝـ اعطًةةٛا و ٚيٲجابةة ١عٓةة٘ٚ ،بعسػةةاد َةةٔ نةةا ش ٜٔداًٖظةةحاسد C. Dahlsgard
قاَٛا بايبرت ايياث اٱْظاْ ٞعُا ٜكذّ َٔ إجاباا عٔ ٖزا ايظ٪اٍٚ .٭ٕ عًةِ ايةٓؿع
أٌُٖ ايكُٛٳٚ ٣ايؿلا ٌ٥اٱْظاْ ،١ٝؾعْ٘ َٔ أجٌ ايت شف عًٗٝةا ،قةاّ ؾشٜةل ايبةاذهني بكةشا٠٤
نٌ َٔ أسططٚ ،ٛأؾ٬طٚ ،ٕٛتَٛاغ اٱنٚ ، ٜٛأغظطنيٚ ،اي ٗذ ايكةذٚ ،ِٜايتًُةٛد،
ٚايكشإٓٚ ،نْٛؿٛػٛٝغٚ ،بٛرا ٚ٫ٚ ،ة تظٚ ،ٞبٛػٝذ( ،ٚدطةتٛس ايظةاَٛساٚ ،)ٟبٓٝةاَني
ؾشْهًني ،ؾتٛؿةًٛا إىل نةِ ٖا٥ةٌ َةٔ اعؿةاٖٚ ِٝايةذ٫٫ا .قةاَٛا بؿٗشطة ١ذةٛاي٦َ ٞةتني
َٔ ايؿلاَٗٓ ٌ٥ا مج ٝاٚ .ناْ اعشذً ١ايتايٝة( ١ػةٗش جًٜٝٛةٖ )0222 ١ة ٞا٫قتـةاس عًة٢
َا اتؿك عً ٘ٝمجٝع اعـادس ايظابكَ ٖٛٚ .١ا عذ ٙايباذه ٕٛؾلا ٌ٥إْظاْ ١ٝعاَ ،١تٛجةذ
نٌ صَإ َٚهإٚ ،د حتذٜذٖا ط ( )4ؾلا ٌ٥أٚي.ٖٞ ١ٝ
 )9احلهُٚ ١اع شؾ.١
 )0ايؼحاع.١
 )1احلا ٚاٱْظاْ.١ٝ
 )2اي ذٍ ٚاٱْـاف.
 )3ا٫عتذاٍ ٚكبط ايزاا.
 )4ايظُٚ ٛايشٚذاْ.١ٝ
ٚاعتربٚا ٖز ٙايؿلةا ٌ٥ايظة عًة ٢أْٗةا ايظةُاا ا٭طاطة ١ٝاية تتؿةل عًٗٝةا تكشٜبةا
نٌ ا٭دٜإ ٚايؿًظؿاا ايهربٚ ٣ايتكايٝذ ايهكاؾَ( .١ٝاستٔ طًٝحُإ.)910 ،0220 ،
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ٜٚبني ا ذ ٍٚسقِ ( )9ايـٛس ٠ا٭ٚي ١ٝيتـةٓٝـ ايكُةٛٳٚ ٣ايؿلةا ٌ٥اٱْظةاْ ١ٝايظة
َٚهْٛاتٗا ايؿشع.١ٝ
ايكُٛٳٚ ٣ايؿلاٌ٥
اٱْظاْ١ٝ

َهْٛاتٗا ايؿشع١ٝ

احلهُٚ ١اع شؾ١

ذا ا٫طتط٬ع ،اٖ٫تُةاّ ،ذةا اي ًةِ ،احلهةِ ،ايةتؿهد ايٓاقةذ،
اْؿتةةا اي كةةٌ ،ايةةزنا ٤اي ًُة ،ٞاٱبةةذاع ،ا٭ؿةةاي ،١ايرباعةة ،١ايكةةذس٠
عً ٢س ١ٜ٩ا٭ػٝاٚ ٤ؾكا ي ٬قاتٗا ايـرٝر.١

ايؼحاع١

ايبظةةةةاي ،١بةةةةزٍ ا ٗةةةةذ ،اعهةةةةابش ،٠ايتهاَةةةةٌ ،ا٭َاْةةةة ،١ا٭ؿةةةةاي،١
احلُاغ ،احل.١ٜٛٝ

احلا ٚاٱْظاْ١ٝ

اْ٫تُةةةا ،٤ا٫تـةةةاٍ اعتبةةةادٍ ،ايشمحةةة ،١ايهةةةشّ ،ايشعاٜةةة ،١ايةةةزنا٤
ا٫جتُاع ،ٞايزنا ٤ايؼلـ ،ٞايزنا ٤ايٛجذاْ.ٞ

اي ذايٚ ١اٱْـاف

اعٛاطٓ ،١ايٛاجا ،اي ،٤٫ٛاي ٌُ

ؾشٜل ،اعظاٚا ،٠ايب ذ عٔ ايترٝض ،ايكٝاد.٠

كةةةةةةةةةةةةةبط ايةةةةةةةةةةةةةٓؿع ايتظاَا ،ايشمح ،١ايتٛاكع ،كبط ايزاا ،تٓع ِٝايةزاا ،ايبظةاط،١
احلزس ،احلـاؾ.١
ٚا٫عتذاٍ
ايظُٚ ٛايشٚذاْ١ٝ

تكذٜش ا ُاٍ ٚايتُٝض ،ؼ ١ٝاا ،ايذٖؼة ،١ا٫عةياف بايؿلةٌ ،ا٭َةٌ،
ايتؿةةةا ،ٍ٩ايةةةتؿهد اعظةةةتكبً ،ٞايكةةةذس ٠عًةةة ٢اعةةةضا ٚايشٚذاْٝةةة ،١ايؼة ة ٛس
با ذف ،اٱ ٬ق ،ذع ايذعاب ،١ايٓضع ١ايذ.١ٜٝٓ

(َاستٔ طًٝحُإ.)204 ،0221 ،
حمكات اعتبار خاصَة إنسانَة ما قٌة ًفضَلة إنسانَة

ٚتظةةا ٍ٤ؾشٜةةل ايبةةاذهني ايظةةابل رنةةشَ ،ٙةةا ايةةز ٟصل ةةٌ اؿةة ١ٝإْظةةاَْ ١ٝةةا قةة٠ٛ
إْظاْٚ ١ٝؾل ،١ًٝؾتٛؿًٛا إىل ٚكع يإ ذلهاا ٖ.ٞ
 )9إٕ ايكةة ٠ٛاٱْظةةاْ ١ٝصلةةا إٔ تهةةَ ٕٛهةةٌ ايظةةُ ،١ر ٓةة ٢إٔ تهةة ٕٛةةا عَُٝٛةة ١عةةرب
اعٛاقـ  ٚباتةا عةرب ايةضَٔٚ .اتظةاقا َةع اعٓطةل ا٭طاطة ٞي ًةِ ايةٓؿع اٱصلةاب ،ٞؾةعٕ ايكُةٛٳ٣
اٱْظاْ ١ٝحتتٌُ أنهش َٔ دلشد غٝاا ايلػط ٚا٫كطشاا ،إْٗةا تتحةاٚص ْكطة ١ايـةؿش
اٖتُاَاا عًِ ايٓؿع ايتكًٝذ ٟباعشا َٛٚاكع ايٓكفٚ ،هزا اْ٫تبا ٙسلْٛ ٛع ١ٝاحلٝا.٠
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 )0إٕ ايك ٠ٛاٱْظاْ ١ٝصلا إٔ ته ٕٛا ؾا٥ذ٠

ذذ راتٗاٚ ،يٝع ٚط ١ًٝ٭ٖذاف أ ش.٣

 )1إٕ ايك ٠ٛاٱْظاْ ١ٝصلا إٔ ته َٔ ٕٛتًةو ايـةؿاا اية ٜتُٓة ٢اٯبةا ٤إٔ ٜتـةـ
بٗةةا أبٓةةا ِٖ٩ذةةذٜه ٛايةة٫ٛد .٠ذةةني ٜةةذع ٕٛةةِ إٔ ٜهْٛةةٛا ؿةةاحلني أَٓةةاَ ٤تؿةةٛقني٫ٚ ،
ٜذع ٕٛعً ِٗٝإٔ ٜهْٛٛا ايني َٔ اعشا ايٓؿظ.ٞ
 )2إٕ ايكةةة ٠ٛاٱْظةةةاْ ١ٝصلةةةا إٔ تٓبهةةةل َةةةٔ تًةةةو ا٭ْؼةةةط ١اية ة ت ًُٗةةةا ا ُاعةةةاا
ايـة ةػد٠

ااتُةةةع .نحُاعةةةاا ايهؼةةةاؾ ١اية ة ت ًةةةِ أعلةةةاٖ٤ا ايـةةةرب ٚايترُةةةٌ

ٚاعٛاطٓةةٚ ١ايت ةةاٚ ٕٚاي ُةةٌ

ؾشٜةةلٚ .ا ُاعةةاا اخلدٜةة ١ايةة تةةذع ٛإىل ؾ ةةٌ اخلةةد

َٚظاعذ ٠اٯ شٚ .ٜٔا ُاعاا ايذ ١ٜٝٓاي ت ًِ أطع اٱ إ ٚايشٚذاْٝاا.
 )3إٕ ايك ٠ٛاٱْظاْ ١ٝصلا إٔ تٓبهل َٔ ايُٓارد اٱْظاْ ١ٝايٓاجرة ،١راا اعػةض ٣ا٭ ٬قة،ٞ
اي تشد

احلهاٜاا ،طٛا ٤ناْ ذكٝك ١ٝأَ ٚؼهٛى ؾٗٝا أ ٚدلشد أططٛس.١ٜ

 )4إٕ ايك ٠ٛاٱْظاْ ١ٝصلا إٔ ته ٕٛممٝض ٠يٮؾشاد َٓز ايطؿٛيٚ ،١قابً ١يًت ًِ ٚايتػٝد.

 )5إٕ ايك ٠ٛاٱْظاْ ١ٝصلا إٔ ته ٕٛا قُٝتٗا

نٌ ايهكاؾاا ايؿشعٝة ١ايهةرب.٣

عٓةذ نْٛؿٝؼةٛٝغٚ ،أسطةةطٚ ،ٛايؿةاسابٚ ،ٞابةٔ سػةةذٖٝٚ ،حةٌٚ ،دٜهةاساٚ ،ذلُةةذ
عبذٚ ،ٙابٔ بادٜع ٚغدِٖ.
 )6إٕ ايكةة ٠ٛاٱْظةةاْ ١ٝصلةةا إٔ تهةةَ ٕٛترةةشسَ ٠ةةٔ ايترٝةةضاا ايظٝاطةةٚ ١ٝاعزٖبٝةة١
ٚاي شقٚ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝا٫قتـادَ( .١ٜاستٔ طًٝحُإ 200 ،0221 ،ة .)201
ٚتظا ٍ٤ؾشٜل ايباذهني ايظابل رنةشَ ،ٙةش ٠أ ةش ،٣عةٔ نٝؿٝة ١ايتُٝٝةض بةني ايكُةٛٳ٣
اٱْظةةاْٚ ١ٝايؿلةةاَ( ٌ٥هةةٌ ا٭َاْةة ،١ا٭َةةٌ) َةةٔ ْاذٝةةٚ ،١اعٛاٖةةا ٚايكةةذساا (ايةةزنا٤
ايًؿع ،ٞطشع ١ػذ اي ل٬ا ،طبكاا ايـٛا اعُتاصْ َٔ )٠اذٝة ١أ ةش ٣و ٭ٕ احلةذٚد
بٗٓٝا يٝظ ٚاكرٖٓٚ .١اى  َ ١ ٬اٜد يًُٛاٖا ٚايكذساا ٖ.ٞ
 )9إٔ ته ٕٛا ق ١ُٝيذ ٣مجٝع ايهكاؾاا.
 )0إٔ ته ٕٛا ق ١ُٝبزاتٗا ٚيٝع ؾكط باعتباسٖا ٚط ١ًٝيػاٜاا أ ش.٣
 )1إٔ تهَ ٕٛشْٚ ١طٚ ١ ٝقابً ١يًت ًَِ( .استٔ طًٝحُإ.)92 ،0220 ،
أَا ايؿشٚم بٗٓٝا ؾٗ ٞنُا .ًٜٞ
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 )9إٕ اعٛاٖا ٚايكذساا تبذٚ

ظاٖشٖةا ؾطشٜةٚ ،١أنهةش باتةاٚ ،أقةٌ َةٔ ايكُةٛٳ٣

ٚايؿلا ٌ٥لٛعا يٲساد.٠
 )0تبذ ٚاعٛاٖا ٚايكةذساا أنهةش قُٝةَ ١ةٔ ذٝةت ْتا٥حٗةا ادظٛطة( ١نةايهش ٠ٚأٚ
ايتؿٛم اي ًُ )ٞأنهش َٔ قُٝتٗا

راتٗا.

 )1إٕ اعٛاٖا ٚايكذساا  ٫حتتاد إىل احلش ١ٜا ٫تٝاسَ( .استٔ طًٝحُإ 202 ،0221 ،ة .)203
تصنَف آخر لل ُكٌَى ًالفضائل اإلنسانَة

ٜٛسد بايظتدٚغ  R. F. Ballesteros 0221ـةا٥ف طةٝهٛيٛج ١ٝأ ةش ٣هةٔ إٔ
ت ٪ز ن ُكٛٳ ٣إْظاْ ١ٝبظبا دٚسٖا اٱصلابٞ

تطٛس ايهآ٥اا اٱْظاَْ .١ٝهٌ :نؿا٠٤

ايةةزاا ،ايتـةةُ ِٝايةةزات ،ٞايةةتؿِٗ ،ايتًكاٝ٥ةة ،١ايذاؾ ٝةة ١ايزاتٝةة ،١ايشكةةا عةةٔ احلٝةةا.٠
ٚؿّٓـ ٖز ٙاخلـا٥ف

سع دلُٛعاا تكًٝذ :١ٜاْؿ ايٝة ،١داؾ ٝة ،١رٖٓٝة ،١تؿاعةٌ

اجتُةةاع ،ٞبٓةةا ٤اجتُةةاعٜٚ .ٞةةبني ا ةةذ ٍٚسقةةِ ( )0ااُٛعةةاا اخلُةةع

ٛاْةةا ايكُةٛٳ٣

اٱْظاْ .١ٝبٛؿؿٗا أَهً ١عً ٢ذا٫ا طٝهٛيٛج ١ٝإصلاب ١ٝذلتًُ.١
ؾشٚعٗا

ايكُٛٳ ٣اٱْظاْ١ٝ
اْ٫ؿ اي ١ٝاٱصلاب١ٝ

ايتؿا ،ٍ٩ايٛجٛد ا٭ؾلٌ ،ايظ اد ،٠ايشكا.

ايذاؾ ١ٝ

نؿا ٠٤ايزاا ،ايتـُ ِٝايزات ،ٞداؾ  ١ٝدا ً ،١ٝحتكٝل ايزاا.

ايزٖ

ا٭ؿاي ،١اٱبذاع أ ٚاعٖٛب ١أ ٚايتؿٛم.

ايتؿاعٌ ا٫جتُاعٞ

ايتؿِٗ ،اعٗاساا بني ايؼلـ ،١ٝايظًٛى ا٫جتُاع ،ٞايتًكا.١ٝ٥

ايبٓا ٤ا٫جتُاعٞ

ايؼةةةةةةبه ١ا٫جتُاعٝةةةةةةٚ ١ايةةةةةةذعِ ا٫جتُةةةةةةاع ،ٞايؿةةةةةةشق
ا٫جتُاع ،١ٝايتبا ٜٔا٫جتُاعَ ،ٞـادس اعظاٚا ٠ا٫جتُاع.١ٝ

(سٚط ٛٝؾشْاْذاص ة بايظتدٚغ 972 ،0221 ،ة .)970
بعض ال ُكٌَى ًالفضائل اإلنسانَة

إٕ اعٛكةةةٛعاا أ ٚاعةةةتػداا اية ة تكةةةع حتة ة َعًةةة ١عًةةةِ ايةةةٓؿع اٱصلةةةاب ٞنةةةهد٠
َٚت ةةذد ،٠طةةٛاٚ ٤ؾةةل َةةا ٚسد ايتـةةٓٝـ ايظةةابل يًكُ ةٛٳٚ ٣ايؿلةةا ٌ٥اٱْظةةاْ ١ٝايظ ة
(ا ةةذ ٍٚسقةةِ ،)9 :أّ َةةا ٚسد ايتـةةٓٝـ ا٭ ةةد (ا ةةذ ٍٚسقةةِ ،)0 :أّ َةةا تٓاٚيتةة٘
ايبرةةةٛث ةةةاسد ٖةةةزا ايتـةةةٓٝـَ .هةةةٌ :ايٛجةةةٛد ا٭ؾلةةةٌ ،ايتةةةذؾل ،تظجٝةةةٌ اٱػةةةباع أٚ
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ايذؾاعاا ايٓاكح ،١ايةزنا ٤ايٓةاجاٚ .طةٛف أتٓةاٖ ٍٚةز ٙاعؿةاٖ ِٝا٭سب ة١
ٛث َظتكً.١
ايتاي ،١ٝأَا اعٛكٛعاا ا٭ ش ٣ؾُٝهٔ تٓا ٚا

ايؿكةشاا

)9الوجود األفضل:

َٓز آ٫ف ايظٓني ٚايؿ٬طؿٚ ١اعؿهشٜ ٕٚظظيَ :ٕٛا احلٝا ٠ايطٝبة ١و ٚسنةضٚا عًة ٢عةذ٠
ذلهااَ ،هٌ :ذا اٯ شٚ ٜٔايظ ادٚ ٠ا٫طتبـاس ايزات ،ٞنُرذداا خلـةا٥ف احلٝةا٠
ايطٝب ِ .١اْتكًٛا إىل س ١ٜ٩ا٭ػلاق أْؿظِٗ .ؾظجابٛا :عٓذَا ٝ ٜؼة ٕٛذٝةا ٠طٝبة .١ةِ تطةّٛس
ٖزا ا٫ها ٙإىل ايٛجةٛد ايةزات ٞا٭ؾلةٌٚ .اعتةربٚا ايظة اد ٠ذلهةا ية٘ .٭ْٗةا اع٪ػةش ايٛذٝةذ
ا ةةذٜش بةةايتٓب ٪بةةايٛجٛد ا٭ؾلةةٌ ،ؾهةةٌ ػةةلف هٓةة٘ إٔ ٜؿٗةةِ َةا ٝٓ ٜةة٘ يؿةةغ ايظة اد.٠
(عادٍ ذلُذ ٖشٜذ ،ٟطشٜـ ػٛق ٞؾشد.)25 ،0220 ،
ٜٚةزنش دَ .ةدص  ،D. Myers 0222إ .دٜٓةش ٚآ ةش E. Diener & others 9777 ٕٚإٔ
ايٛجٛد ا٭ؾلٌ  ٜذ اعٓطك ١ايٛذٝذ ٠ي ًِ ايٓؿع اٱصلابٚ ،ٞريو يٮطباا ايتاي.١ٝ
ٜ )9ةةزنش إ .دٜٓةةش ٚآ ةةش ،9777 ٕٚناٖةةإ ،جٝظةةي  ،Kahan & Juster 0220أْةة٘
ظاٖشٚ ٠اط  ١اع ةاملَٓٚ ،طكة ١عاَةَ ١ةٔ اٖ٫تُةاّ اخلةاق ،أنهةش َةٔ نْٛة٘ بٓةا ٤ؾشدٜةا
ذلذدا .ر ٓ ٢عُ ١َٝٛاٖ٫تُاّ اخلاق بني ايٓاغ .ؾٖٗ ٛذف َظتُش يًٓاغ مج ٝا.
ٜ )0ؼد طًٝحُإ ،ػٝهضٜٓتُٗٝاي ،ٞأْ٘ هٌ أذذ عٓاؿةش اعظةت ٣ٛايةزات ٞي ًةِ
ايٓؿع اٱصلاب.ٞ
ٜ )1زنش إ .دٜٓش ٚآ ش ،9777 ٕٚأْ٘  ٜرب عٔ اي ذٜذ َةٔ اخلةرباا ايظةاسٚ ٠مماسطة١
ا٭ْؼط ١اعؿلًٚ ،١ايكً َٔ ٌٝاٯٚ ّ٫اخلرباا غد ايظاس.٠
ٜ )2زنش إ .دٜٓش ٚآ ش ،9777 ٕٚأْ٘ أنهش َٔ دلشد ذٝا ٠قٚ ١ُّٝؿرْ ١ؿظ ١ٝجٝذ.٠
ٜ )3زنش إ .دٜٓش  ،E. Diener 0222أْ٘ أذذ اعتػداا اعُٗ١

انار ايكشاس ايظٝاط.ٞ

ٜ )4زنش ناٖإ ،جٝظي  ،0220أْ٘ ادو ايشٝ٥ظ ٞا٭ا ٢ايةزَ ٟةٔ ٬ية٘ ٜةتِ
تك ِٝٝاحلهَٛاا ٚااتُ اا يتركل َظت ٣ٛعاٍ َٔ جٛد ٠احلٝا ٠عٛاطٓٗٝا.
ٜ )5زنش ناٖإ ،جٝظي  ،0220أْ٘ ٜتلُٔ اها ٙايٓاغ سل ٛاحلٝةاٚ ٠تٛق ٗةا َٚظةت ٣ٛاع ٝؼة١
ٚايـر ١اي اَٚ ،١إػباع احلاجاا ا٭طاطٚ ١ٝط ٍٛاي ُش ٚطب ٝة ١ايتٛظٝةـ ٚايتكاعةذ ٚأَةانٔ ايت ًة،ِٝ
ٚاخلذَاا اي تكذّ طٓٛاا ايتكاعذٚ ،تٓؼٝط ايكذساا يٝه ٕٛايتكةذّ اي ُةش َؿٝةذا .ممةا  ٜة
إٔ جٛد ٠احلٝاٚ ٠ايٛجٛد ا٭ؾلٌ إكاؾ ١يًرٝا( .٠جرب ذلُذ جرب 04 ،0222 ،ة .)05
125

دراسات نفسية

2

علم النفس االيجابي

ٜٚؼد إ .دٜٓش َ ٖٛٚ ،0222ةٔ أنةرب ايبةاذهني ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ ،إىل إٔ َ شؾة ١عًُةا٤
ايٓؿع رـطًا ايٛجٛد ا٭ؾلٌ َا صاي أٚيٚ .١ٝابتذا َٔ ٤عةاّ  9716إىل غاٜة 0220 ١ناْة
ٖٓةةةاى  916دساطةةة ١عاعٝةةة ١تٓاٚية ة ايٛجةةةٛد ا٭ؾلةةةٌ ٚ .ايًػةةة ١اي شبٝةةةٖٓ ١ةةةاى ا ةةةت٬ف
تشمجت٘ ،ؾةايب جل  ٜتةربَ ٙشادؾةا يًظة اد ٚ ،٠ة تشمجتة٘ إىل ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ ،أ ٚطٝةا
اي ةةٝؽٚ .ايةةب جل ٜةةشاَ ٙشادؾةةا يًـةةر ١ايٓؿظةة ١ٝأ ٚايشؾاٖٝةة ١ايٓؿظةةٚ .١ٝايةةب جل ٜةةشاَ ٙشادؾةةا
ةٛد ٠احلٝةا .Quality of life ٠ؾةاع ٓ ٢ايكاَٛطة ٞيًهًُة ١اٱزلًٝضٜة Being ١ت ة ايٛجةٛد،
أ ٚايهْٛٓٝة ،١أ ٚاحلٝةا ،٠أ ٚايؼلـة ،١ٝأ ٚا ةٖٛشٚ .اع ٓة ٢ايكاَٛطة ٞيهًُة Well ١ت ة
ايكبةٚ ٍٛايتُتةع بايـةر ١ا ٝةةذٚ ٠ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ ٚايػٓةٚ ٢اعةةٛدٚ ٠ايشؾاٖٝةٚ ١ايٝظةش ٚاخلةةد.
ْٚعشا ي ذّ ٚك ٛاعؿْٗ ّٛؿظٝاٜ ،ظت ٌُ ناٖاَةإ ٚآ ةشKahamman & others 9777 ٕٚ
سظ َ ١إ عؿٗ ّٛايٛجٛد ا٭ؾلٌ .ٖٞٚ
 )9احلاي ١اخلاسج ١ٝنايذ ٌ ٚا دإ ٚاع ٝؼ.١
 )0ايؼ ٛس ايزات ٞبايٛجٛد ا٭ؾلٌَ ،ذ ٣إػباع ايؿشد ٚعذّ إػباع٘ حلاجات٘.
 )1اعضاد ايظا٥ذ عٓذ ايؿشد نايتؿاٚ ٍ٩ايتؼا.ّ٩
 )2احلاي ١اْ٫ؿ اي ١ٝنايظ ادٚ ٠ايؼكا.٤
 )3ايـر ١اي اَ( .١جرب ذلُذ جرب.)96 ،0222 ،
إٕ َؿٗ ّٛايٛجٛد ا٭ؾلٌ ٜ ،ايههد َٔ اع اْ ٞاٱصلاب ١ٝاحلٝا.٠
ٚإكاؾ ١إىل َـطًا ايٛجٛد ا٭ؾلٌٜ ،ظت ٌُ ايباذه ٕٛعةذَ ٠ؿةاٖ ِٝأ ةشَٗٓ ،٣ةا:
ا ٓا ٤ايؼلـ ،ٞذظةٔ احلةاٍ ،ايتةٓ ِ ايةزات ،ٞاحلٝةا ٠ايطٝبة ،١ايشؾةا ٙايٓؿظةٚ ٞغةد.ٙ
ٜٚؼد ٕٚبٗا ،بـٛسٚ ٠اط  ،١إىل دلُٛعةَ ١ةٔ ايعةٛاٖش ايٛجذاْٝة ١اعتذا ًةٚ ١اعتلةُٓ١
حلا٫ا اْؿ اي ١ٝطاسَ ،٠هٌ ايظ ادٚ ،٠ايشكاٚ ،ايتؿاٚ ،ٍ٩اٱػةباعٚ ،احلةاٚ .نةزيو
ذا٫ا ٚجذاْ ١ٝإصلاب ١ٝأنهش مشٜٚ .٫ٛشتبط ادو ايزات ٞيًٛجٛد ا٭ؾلةٌ ٚاع٪ػةشاا
ايؿٝضٜٛيٛج ١ٝيًـر ١استباطا ٝ ٚكاٚ ،نٌ َُٓٗا هٔ إٔ  ٪ٜش

اٯ شٚ .أنهش َةٔ

ريو ؾعٕ َـادس ػلـةٓٝ َ ١ٝةٚ ،١أٚجة٘ قُةٛٳ ٣طةٝهٛيٛجَ ١ٝهةٌ اعظةت ٣ٛا٫جتُةاع/ٞ
ا٫قتـةةاد ٟاعشتؿةةعٚ ،احلهُةةٚ ١ايـةةُٛد،

هةةٔ إٔ تـةةٌ إىل َظةةتٜٛاا أعًةة٢

ايؼة ة ٛس بةةةايٛجٛد ا٭ؾلةةةٌ ايةةةزاتٚ ،ٞنةةةزيو ايؼة ة ٛس بةةةايٛجٛد ا٭ؾلةةةٌ َةةةٔ ايٓاذٝةةة١
ايؿٝضٜٛيٛج( .١ٝداْ ٌٝٝطتٛنٛيض.)232 ،0221 ،
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ٜٚٴٓٵعرش إىل ايٛجٛد ا٭ؾلٌ ،عً ٢أْ٘ أذذ أطايٝا اعٛاجٗةٚ Coping ١بٓةا ٤منةٛرد ٚظٝؿةٞ
َٛطةةع عٛاجٗةة ١اْ٫ؿ ةةا٫ا ايظةةًبٜٚ .١ٝةةش ٣طةةًٝحُإ ،ػةةٝهضٜٓتُٗٝاي ،0222 ٞإٔ اخلةةرب٠
ايزات ١ٝاٱصلاب ،١ٝت٪د ٟإىل حتظٔ جٛد ٠احلٝاٚ ،٠ج ةٌ احلٝةا ٠راا قُٝة ،١نُةا حتة ٍٛدٕٚ
ا٭عةةةشاا اعشكةةةٜٚ .١ٝةةةش ٣ؾٛيهُةةةإَ ،اطةةةهٜٚٛتض  Folkman & Maskowitz 0222إٔ
اخلرب ٠ايزات ١ٝاٱصلاب ،١ٝتظاِٖ

من ٛاٱبةذاع َٚشْٚة ١ايةتؿهد ٚطةًٛى ذةٌ اعؼةه٬ا،

ٚتكذٜش ايزااٚ ،نؿـ آ ةاس ايلةػٛط ايٓاهة ١عةٔ ا٫كةطشاباا اي لةٚ ١ٜٛايٓؿظةٚ .١ٝأنةذ
اي ذٜةةذ َةةٔ ايبرةةٛث ،إٔ اعؼةةاعش اٱصلابٝةة ١تكةة ٟٛاٱساد ٠عكاَٚةة ١ا٭َةةشاا ٚايؼةةؿاَٗٓ ٤ةةا.
ؾاعؼاعش اٱصلابٚ ١ٝاٱساد ٠ايك ،١ٜٛتذعُإ َكا ١َٚاعشٜجل يًُشاٚ ،تظةاعذ ٙعًة ٢ايؼةؿا.٤
ذٝت تتظ ش َادٖ ٠شَ ١ْٝٛتذعٛٗٝ ٢طَٛع  Thyhosomsتظد

ايذّ ٚتٓؼط قُةٛٳ ٣اعٓاعة.١

أَةةا اْ٫ؿ ةةا٫ا ايظةةًب ١ٝؾتةة٪د ٟإىل استؿةةاع ٜ٬ةةا "ا" ايها ةة ،T Suppressor ١ؾتٳلٵ ة ٴـٴ
اعٓاع ُٜٛٓٚ ١اعشا أنهش( .جرب ذلُذ جرب 99 ،0222 ،ة .)90
 ٜشف إ .دٜٓش ٚآ ش E. Diener & others 0220 ٕٚايٛجٛد ا٭ؾلٌ بظْ٘  :تكةذٜش ايؼةلف
ٚتك ُ٘ٝٝحلٝات٘ َٔ ايٓةاذٝتني اع شؾٝةٚ ١ايٛجذاْٝةٜٚ ،١ؼةتٌُ ايتكٝة ِٝعًةَ ٢هةْٛني ُٖةا)9 :
سدٚد ا٭ؾ اٍ اْ٫ؿ اي ١ٝيٮذةذاثٚ )0 .ا٭ذهةاّ اع شؾٝة ١اعت ًكة ١بايشكةا ٚاٱػةباعَٚ .ةٔ ةِ
ٜهةةة ٕٛايٛجةةةٛد ا٭ؾلةةةٌ َؿَٗٛةةةا ػةةةاَٜ ،٬تلةةةُٔ ةةةرب ٠اْ٫ؿ ةةةا٫ا ايظةةةاسَٚ ،٠ظةةةت٣ٛ
َٓلؿلا َٔ اعضاد ايظًهٚ ،دسجَ ١شتؿ  َٔ ١ايشكا عٔ احلٝا.٠
ٜٚةةةزنش إ .دٜٓةةةش  ،E. Diener 9776إٔ ايذساطةةة١

ايٛجةةةٛد ا٭ؾلةةةٌ تتظةةةِ ب ةةةذ٠

ـا٥ف أطاط.ٖٞ ١ٝ
 )9دساط ١ايٛجٛد ا٭ؾلٌ َٔ ٚجْٗ ١عش ايؼلف ْؿظ٘.
 )0اٖ٫تُاّ أطاطا بايٛجٛد ا٭ؾلٌ يٮؾشاد عًة ٢ؾةياا صَٓٝة ١طًٜٛةٚ ،١يةٝع ؾكةط
اعضاد ايظاس ايٛق .
 )1تٗتِ دساطاا ايٛجٛد ا٭ؾلٌ رذ ٣تةذ َةٔ ايؼة ٛس بايٝةظغ إىل ايؼة ٛس با٫بتٗةاد
ٚانتُاٍ ايشكا عةٔ احلٝةا ٫ٚ .٠تشنةض عًة ٢احلةا٫ا ايظةًب ١ٝنا٫نت٦ةاا ٚايلةػٛط،
َع أْٗا جذٜش ٠بايذساط .١إٕ َ عةِ ايٓةاغ ٜـةُُ ٕٛعًة ٢ا٫ستؿةاع ؾةٛم ا ٛاْةا ايظةًب،١ٝ
ٚضلككَ ٕٛظت َٔ ٣ٛايٛجٛد ا٭ؾلٌٚ .يهةٔ هٓةا ايٝةظغ يةٝع ناؾٝةا يتركٝةل ايٛجةٛد
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ا٭ؾلةٌ ٫ٚ ،بةذ إٔ صلةشا ايٓةةاغ ايشكةا عةٔ احلٝةاٚ ٠اْ٫ؿ ةةا٫ا ايظةاس( .٠أمحةذ ذلُةةذ
عبذ اخلايل.)900 ،0226 ،
ٜٚزنش إ .دٜٓش  9776إٔ ايٛجٛد ا٭ؾلٌ ي٘ عذ ٠جٛاْا أطاطةٖ ١ٝة .ٞايشكةا عةٔ احلٝةا٠
عاَةةٚ ،١ايكٓاعةة١

دلةةاٍ ذلةةذد َةةٔ احلٝةةا ٠ناي ُةةٌ ٚايةةضٚادٚٚ ،جةةٛد ايٛجةةذإ اٱصلةةابٞ

(اْ٫ؿ ةةا٫ا ايظةةاس )٠بؼةةهٌ َتهةةشسٚ .ايػٝةةاا ايٓظةةه يًٛجةةذإ ايظةةًه (اْ٫ؿ ةةا٫ا غةةد
ايظاسٜٚ .)٠تلُٔ ايٛجذإ اٱصلاب ٞايؿش ٚايكٓاعٚ ١اي اطؿٚ ١ايضٖةٚ ٛا٫ؾتلةاس ٚغةد .ٙبُٓٝةا
ٜتلُٔ ايٛجذإ ايظًه ايػلا ٚاحلضٕ ٚايزْا ٚاخلضٚ ٟايكًل ٚا٫نت٦ةاا ٚايٝةظغ ٚغةد.ٙ
يهٔ أق ٣ٛاعؼاعش اي ٜتلةُٓٗا ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌٖ ،ة ٞايظة ادٚ ٠ايشكةا ٚايتؿةاٚ ٍ٩ا٭َةٌ.
(جرب ذلُذ جرب.)05 ،0222 ،
ٜٚؼةد نةاسٍ سٜةـ  C. D. Ryff 9767إىل إٔ ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ ،نةإ َشنةض دساطةةاا
أَربٜك ١ٝاطتُشا طٛاٍ ايظٓٛاا َٔ  9771ة  ،0221نؼؿ عٔ طت ١أب اد َؿتاذ: ٖٞ ١ٝ
 )9تكبللل الللرا ٖٚ :ةةًَُ ٛةةا َؿتةةاذ ٞيًؼة ٛس بةةايٛجٛد ا٭ؾلةةٌٖٚ ،ةة ٛإٔ ٜهةة ٕٛعٓةةذ
ايؿةشد اعتبةةاس إصلةاب ٞيزاتةة٘ .قةا ِ٥عًةةٚ ٢عة ٞايؿةةشد بـةؿات٘ اٱصلابٝةةٚ ١بـةؿات٘ ايظةةًب١ٝ
ٜٚتكبًةةٗا .٭ٕ تكبةةٌ ايؿةةشد

ٛاْةةا ؾؼةةً٘ ًَُةةا سٝ٥ظةةٞ

إٔ ٜهةةَ ٕٛتؿةةشدا عًةة ٢سلةةٛ

ناٌَٜٚ .ؼد إسٜو إسٜهظ E. Erickson 9737 ٕٛإىل تهاٌَ ا٭ْا ،Ego Integration
 ٖٛٚإٔ ٜتح٘ ايؿشد إىل ايظٚ ّ٬ايتكبٌ َع اْ٫تـاساا ٝ ٚباا ا٭ٌَ َ ا

ذٝةا ٠ايؿةشد

اعاكةةٖٚ .١ٝةةزا ايتكبةةٌ ايكةة ٟٛيًةةزاا ٜ ،ةةني عًةة ٢تكٝةة ِٝايةةزاا ٚايةةٛع ٞبظٚجةة٘ ايؿؼةةٌ
ايؼلـٚ ،١ٝجٛاْا ايٓـش ٚاحلا ٚاحلٓإ ٚتكبٌ عٛٝا ايزاا.
 )0اهلدف من احلياة :إٕ ايكةذس ٠عًة ٢إصلةاد َ ٓةٚ ٢اهةاٙ
ايكذس ٠عً ٢ايؿ ٌ ٚبزٍ ا ٗذ يتركٝل ا٭ٖذاف

ةرباا ايؿةشدٚ ،نةزيو

احلٝاٖ ،٠ة ٞقةذسَ ٠تحةزس ٠ب ُةل

اعٛاجٗةاا َةع اعؼةام ٚايـة ٛباا ٜٚ .تةرب ؾهتةٛس ؾشاْهةٌ أَ ٍٚةٔ ؿةاؽ َؿٗةٓ َ ّٛة٢
احلٝا ٠أ ٚا ذف َةٔ احلٝةاٜٚ .٠ةش ٣إٔ احلٝةا ٠تةٛؾش ؾشؿةا تتهةَ ٕٛةٔ  ٬ةا ا٭ٖةذاف
ٚاع اْ ٞاؿ ١عٓذ َٛاجٗ ١سعا غد َتـّٛس .ؾهإ َٔ ريو إٔ ٖٚا ؾشاْهةٌ ذٝاتة٘
اعٗٓ ١ٝايتاي ١ٝبتطٜٛش طشٜكَ ١ةٔ اي ة٬د ايٓؿظةٖ ٞة ٛاي ة٬د بةاع ٓ Logotherapy ٢ايةزٟ
ؿةُُ٘ يٝظةاعذ ا٭ؾةشاد عًة ٢إٔ صلةذٚا اع ٓة ٢ايةزٜ ٟظةتطٝع إٔ ٜبكة ٚ ،٢ةٓرِٗ ايكة٠ٛ
عٓذَا ٜٓاكً٬ٜٚ ٕٛا احلٝاٚ ٠ذلٓٗا.
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 )1النمللو الصي ل  ٜٚ :ة ايكةةذس ٠عًةة ٢ايتركٝةةل اعظةةتُش عٛاٖةةا ايؿةةشد ٚإَهاْاتةة٘،
ٚنزيو تَُٓ ١ٝـادس ٚاطياتٝحٝاا جذٜذٚ .٠نهدا َا ٜتلُٔ ايُٓ ٛايؼلـة ٞتُٓٝة١
ايكذس ٠عً ٢اعٛاجَٗ ١ع ايؼذا٥ذ ٚادٔ اي تتطًةا َةٔ ايؿةشد إٔ ٜبرةت ب ُةل  ٚذٜة١
يٝحةةةذ َـةةةادس قٛتةةة٘ ايذا ًٝةةةٖٚ .١ةةةز ٙايعةةةاٖش٠

ايُٓةةة ٛايؼلـةةة ،ٞةةة ٍ٬ايـةةةذَ١

ٚايؼذ ،٠قذ انتظب قذسا نبدا َٔ اٖ٫تُاّٜ .تٓةا ٍٚاَتةذاد ايةزاا ة ٍ٬ايترةذ،ٟ
ٚايكذس ٠عً ٢ايبكا ٤ب ذ اخلظاسٚ ،٠نط ٞادٔٚ ،ايٓحةا ٚايتٛؾٝةل ٚايُٓةٛ

َٛاجٗة١

اي كباا ايؼذٜذ.٠
 )2التحكم يف البية  ٖٛٚ :ب ذ آ ش َؿتةاذ ٞيؿٗةِ ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌٜ ،تلةُٔ إداس ٠حتةذٜاا
اي امل ادٝط بةايؿشدٜٚ .تطًةا ايةترهِ

ايب٦ٝة ١قةذساا ٚنؿةا٤اا ٱعةذاد ب٦ٝةاا َٓاطةب١

حلاجاا ايؿشد ايؼلـٚ ١ٝاداؾع ١عًٗٝا ٚ .هةٔ حتكٝةل ايظةٝطش ٠عًة ٢ايب٦ٝةَ ١ةٔ ةٍ٬
ا ٗةةذ ايؼلـةة .ٞر ٓةة ٢أْٗةةا سٜ٩ةة ١إصلابٝةةٚ ١يٝظة طةةًب ١ٝع اديةة ١ايؿةةشد ة ايب٦ٝةةٚ ،١نٝةةـ
ٜٓاطةةا نةةٌ َُٓٗةةا اٯ ةةشٚ .ضلةةذث ٖةةزا

ايظةةٝاقاا نًةةٗا،

اي ُةةٌ،

ا٭طةةش،٠

ااتُةةع ادًةةٚ .ٞايظةةٝطش ٠ايبٝ٦ٝةة ١بايٓظةةب ١ع عةةِ ا٭ؾةةشاد ٖةةْ ٞةةٛع َةةٔ ايترةةذٜاا اعظةةتُش٠
طٛاٍ احلٝاٖٚ .٠ةزا ا اْةا َةٔ ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌٜ ،ةربص اعبةادس ٠ايؼلـة ١ٝاعظةتُش ٠اعتطًبة١
يبٓاٚ ٤سعا ١ٜب٦ٝاا اي ٌُ ٚا٭طشٚ ،٠اي تربص أؾلٌ َا عٓذ اٱْظإ ٚعٓةذ اٯ ةشَ ٜٔةٔ رٟٚ
ا٭ُٖ ١ٝايظٝهٛيٛج ١ٝيذ.ٜ٘
 )3االسللتكيلي ٚ :تؼةةد إىل ايكةةذس ٠عًةة ٢ايظةةد ذظةةا اٱٜكةةاع ايؼلـةة ٞيًؿةةشدٚ ،إٔ
ٜظةًو ذظةا قٓاعاتةة٘  َٚتكذاتة٘ ايؼلـة ،١ٝذتةةٚ ٢ية ٛناْة كةةذ اع تكةذاا اعكبٛيةة١
ٚايؼاٚ ،١ ٥احلهُ ١ايتكًٝذٜة ١ايؼةا ١ ٥بةني ايٓةاغٜٚ .ؼةد عًُةا ٤ايةٓؿع إىل إٔ ةرباا
ايؿشد َتؿشد ٠بـٛس ٠ناًَ ،١باعتباسٖا اي َٔ ١ٝا٭عشاف ٚايتكايٝذٖٚ .زا ا اْةا َةٔ
ايٛجٛد ا٭ؾلٌ ،هٌ َؿٗ ّٛااتُ ةاا ايؿشدٜة ١يًؿلة ،١ًٝنااتُ ةاا ايػشبٝةَٚ .١ةٔ
ٖٓةةا ؾعْٗةةا تؼةةد إىل ايكابًٝةةٚ ١ايكةةذس ٠عًةةٚ ٢قةةٛف ايؿةةشد رؿةةشدٚ ٙاعتُةةاد ٙعًةةْ ٢ؿظةة٘.
ٚاي ٝؽ باطتك٬ي ،١ٝنُا ْ٬ذغٜ ،تلُٔ ن َٔ ٬ايؼحاعٚ ١ايؼ ٛس بايٛذذ.٠
 )4العيقا اإلجيابي مع اآلخسينٚ :عً ٢عهع ايب ذ ايظابل ،ؾعٕ ايٛجٛد ا٭ؾلٌٜ ،تلُٔ
اي ٬قاا اٱصلابَ ١ٝع اٯ شَ .ٜٔتلُٓا جٛاْا ايك ٠ٛاٱْظاْٚ ١ٝاعًزاا ٚاعباٖخ اية تةظتَ ٞةٔ
ا٫يتـام ايكشٜا باٯ شٚ ،ٜٔاحلُ ١ُٝٝاي ُٝكةٚ ١احلةا ايةذاٚ .ِ٥ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ
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ا٫جتُاع ،١ٝصلُةع بةني قة ٠ٛاحلةا ايشَٚاْظةٚ ٞعةزاباا اي ٬قةاا احلُُٝٝةٚ .١تكة ّٛاحلُُٝٝة١
اٱْظا ْ ١ٝعًَ ٢ظت ٣ٛعُٝل بةني اْ٫ؿ ةا٫ا اٱصلابٝةٚ ١اْ٫ؿ ةا٫ا ايظةًب ١ٝاية

ٝةض ايةشٚابط

اٱْظاْ ١ٝاي ُٝكٚ ١ا اَٚ .١غٝاا اْ٫ؿ اٍ ايظًه أ ٚاخلرب ٠ايظًب ،١ٝيٝع ٖ ٛايز ٟضلذد اخلد
ٚاحلٝا ٠ايطٝبٚ .١يهٔ ايز ٟضلذد احلٝا ٠ايطٝب ٖٛ ،١نٝـ ْتػًا عً ٢ايترذٜاا ٚادَٔٔٚ .
ٖٓا ،ؾعٕ جٛد ٠اي ٬قاا اٱْظاْْٛٚ ١ٝعٝتٗةا ْٛٚعٝة ١احلٝةا ٫ ،٠تتركةل عةرب ا ةشا ٚايتحٓةا أٚ
ايةةتًُف ٚايتراػةةٚ ،ٞيهةةٔ بايت اَةةٌ ايؿ ةةاٍ ٚايٓةةاجا َةةع ادةةٔ ٚايؼةةذا٥ذ( .نةةاسٍ د .سٜةةـ،
بدت ٕٛطٓٝحش 164 ،0221،ة .)166
التأثريات البَئَة على الٌجٌد األفضل.

َةٔ أجةةٌ ؾٗةِ جٝةةذ يًٛجةٛد ا٭ؾلةةٌٜٓ ،بػةة ٞاٖ٫تُةاّ بةةايعشٚف ايبٝ٦ٝة ١اية إَةةا إٔ
تٴكّٝذ ا٭ؾشاد ٚحتذ َٔ قذساتِٗ عً ٢حتكٝل ناٌَ إَهاْةاتِٗ ،أ ٚبةذَ ٫ةٔ ريةو تهةشٟ
قذساتِٗ يتركٝل أٖةذاؾِٗ

احلٝةاٚ ٠ايؼة ٛس ايةذا ِ٥بةايٛجٛد ا٭ؾلةٌ ٜٚ .ةيف اي ذٜةذ

َٔ ايباذهني بتظ داا اي ٛاٌَ ايظةٝاق( ١ٝعٛاَةٌ ااةاٍ) عًة ٢احلةا٫ا اْ٫ؿ ايٝة ١٭ٚجة٘
اي ُكٛٳ ٣اٱْظآْٖٚ .١ٝاى ْكطتإ ٖاَتإ جذٜشتإ بايزنشُٖ ،ا:
 )9تزٖا ايٓعشٜةاا اٱٜهٛيٛجٝة ١إىل إٔ ايب٦ٝةاا اٱْظةاْ ١ٝتلةِ نةَ ٬ةٔ اعَ٬ةا
ايؿٝضٜكٝةةٚ ١اعَ٬ةةا ا٫جتُاعٝةة ٚ .١ب ةةجل ا٭ذٝةةإ تةةشتبط ا٭ب ةةاد ايؿٝضٜكٝةةَ ١ةةع ا٭ب ةةاد
ا٫جتُاع ١ٝاستباطا ٝ ٚكاٚ ،تترذإ َ اٚ ،ت ٪شإ عً ٢ايظًٛى ٚايٛجٛد ا٭ؾلٌ.
 )0هٔ إٔ تكظَِ ايعشٚف ايب ١ٝ٦ٝإىل دلُٛعاا طبكا عةا إرا نةإ ةز ٙايعةشٚف
تظ د إصلاب ٞعً ٢ايٛجٛد ا٭ؾلٌ ،أ ٚبعذذاث ايتٓاطا أ ٚايت ّ٩٬بني أٖةذاف ايؼةلف
ٚأْؼطت٘ ٚايعشٚف ادٝط ١ب٘ ،أ ٚإٔ ٜهُ ٕٛا بذ َٔ ٫ريو تظ د طًه عً ٢ايٛجةٛد
ا٭ؾلٌ بايتلؿٝجل أ ٚبايتكًَ َٔ ٌٝظتٜٛاا تٛا ّ٩ايؿشد َع ب٦ٝت٘.
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 ٚا ذ ٍٚسقةِ ( )2تٛجةذ دلُٛعةاا َةٔ ا٭ب ةاد ايؿٝضٜكٝةٚ ١ا٭ب ةاد ا٫جتُاعٝة١
يًب ١٦ٝاي

ت ٪ش إصلابا أ ٚطًبا عً ٢ايٛجٛد ا٭ؾلٌ.

ايتظ داا ايب ١ٝ٦ٝعً٢
ايٛجٛد ا٭ؾلٌ

اٱصلاب١ٝ

ايظًب١ٝ

ا٭ب اد ا٫جتُاع١ٝ

ا٭ب اد ايؿٝضٜك١ٝ
 )9ـا٥ف مجاي١ٝ

 َ)9إ اجتُاعَ ١ٝؼين ١يٮَانٔ

ٚ )0ك َ ٛامل ايب١٦ٝ

 )0حتظٔ ب ١٦ٝايظًٛى

 )1تـُُٝاا دا ًَ ١ٝشضل ١اعباْٞ

 )1دعِ اجتُاعٞ

 )2احلؿاظ عً ٢ايب٦ٝاا ايطب١ٝ ٝ

 )2سأغ َاٍ اجتُاعٞ

 )9ايلٛكا٤

 )9اي ضي ١ا٫جتُاع١ٝ

 )0ا٫صدذاّ ايؼذٜذ

ْ )0كف اخلـٛؿ١ٝ

 )1ذشن ١ايظٝاساا ايههٝؿ١

ا ٛاس

 )2نٛاسث طب ١ٝ ٝأ ٚتهٓٛيٛج١ٝ

 )1اعٓعُاا اع شك ١يًـشاعاا
 )2اي ٓـش ١ٜايب١ٝ٦ٝ

(داْ ٌٝٝطتٛنٛيض.)234 ،0221 ،
ٜعٗةش ا ةذ ٍٚسقةِ ( )2دلُٛعةاا َةةٔ ا٭ب ةاد ايؿٝضٜكٝةٚ ١ا٭ب ةاد ا٫جتُاعٝة ١يًب٦ٝةة١
اي تؿةشص إَةا تةظ داا إصلابٝة ١أ ٚتةظ داا طةًب ١ٝعًة ٢ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌٜٚ .لةِ ا ةذٍٚ
َتػداا ب ١ٝ٦ٝؾشع ١ٝؿػد ،٠قذ ٜهة ٕٛةا ع٬قة ١بةايٛجٛد ا٭ؾلةٌٚ ،يهٓٗةا َؿٝةذ٠
تٛكٝا َباد ٨عاَة١

ايترًٝةٌ ايب٦ٝةَٚ .ٞةٔ ا٭َهًة ١عًة ٢ايعةشٚف ايبٝ٦ٝة ١ايؿٝضٜكٝة١

اعُ٥٬ةة ،١اخلـةةا٥ف ا ُايٝةة ١يٮَةةانٔ اي ة تةةهد اخلةةرباا ايظةةاس ٠بةةني ايظةةهإ،
ناعذٕ ايٓعٝؿ ١اعٓعُ١

بٓاٜاتٗا ٚػٛاسعٗا ٚطشقاتٗا اي ٜظٌٗ ايتٓكٌ ؾٗٝاٚ .تتلًةٌ

أذٝاٖ٤ةةا َظةةاذاا لةةشاٚ ٤ذةةذا٥ل عَُٝٛةة ١مجًٝةةْٚ ١عٝؿةةٚٚ .١كةة ٛاع ةةامل ايؿٝضٜكٝةة١
اي

هٔ ايضا ٥ش َٔ ٜٔا٫طةتذ ٍ٫عًة ٢ا٭َةانٔ بهؿةاٚ ٠٤هٓةبِٗ َؼةاعش ا٫ستبةاى

ٚايؿٛكةةٚ .٢اعٛاؿةةؿاا ايذا ًٝةة ١يًُٓةةاصٍ َٚهاتةةا اي ُةةٌ َٚشانةةض ايـةةرَٚ ١شانةةض
ايتظٛم ،هٔ إٔ ت ٪ش إصلابا عً ٢نٌ َٔ ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ ايةزاتٚ ٞايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ
ايؿٝضٜٛيٛج ،ٞتب ةا يًذسجة ١اية تهة ٕٛؾٗٝةا ٖةز ٙاعٛاؿةؿاا َـةُُ ١تـةُُٝا ٜظةُا
بايشاذٜٛٚ ١ؾشٖةاٚ .أٜلةا ايب٦ٝةاا ايربٜة ١ناعٓتضٖةاا ٚادُٝةاا ايطبٝ ٝة ١اية تهةٕٛ
مجًٝةةةٖٚ ١اد٥ةةة ،١هةةةٔ ا٭ؾةةةشاد َةةةٔ اْ٫ػُةةةاغ

ْؼةةةاط تًكةةةاٞ٥

ٚطلرب ٕٚايؼ ٛس با شٚا َٔ أْؼطتِٗ اي اد ١ٜايشٚت.١ٝٓٝ
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ٚب ٓٝايذساطاا إٔ ادُٝاا ايطب ١ٝ ٝحتظّٔ َٔ ذاي ١ا٫طي اٚ ٤نؿـ َةٔ ٚطةظ٠
ايلػٛط( .داْ ٌٝٝطتٛنٛيض 233 ،0221،ة .)234
إٕ اخلـا٥ف ا٫جتُاع ١ٝيًب٦ٝاا ،هٔ إٔ ٜه ٕٛا تةظ د إصلةاب ٞعًة ٢ايٛجةٛد
ا٭ؾلةةٌَ .هةةٌ ايؿةةشم ايشٜاكةةٚ ١ٝذؼةةٛد اعـةةًني

دٚس اي بةةادٚ ٠اعٓعُةةاا ا٫جتُاعٝةة١

نا٭طش ٚاعذاسغ ٚمجاعاا اي ٌُ َٔ ،ػظٕ ٖز ٙايب٦ٝاا ا٫جتُاعٝة ١إٔ تؼة ش ايٓةاغ
باْ٫تُاٚ ٤ايتٛاؿٌ ٚايهكٚٚ .١جذ أْ٘ بكذس َا ته ٕٛايب٦ٝاا ا٫جتُاع ١ٝذلذٚد ٠اي ذد،
تهٖ ٕٛز ٙايب٦ٝاا َشذّبَٚ ١ذعُ ١٭علاٗ٥ا.
ٚأظٗةةشا ايذساطةةاا إٔ ٚجةةٛد ػةةبهاا ا٭ؿةةذقاٚ ٤ايةةذعِ ا٫جتُةةاعٚ ٞاعظةةتٜٛاا
اي اي َٔ ١ٝايهةش ٠ٚا٫جتُاعٝة١

ااتُ ةاا ادًٝة ،١نةظٕ ٜهةل ايٓةاغ ب لةِٗ بةب جل،

ٜٚكَٛةة ٕٛبظْؼةةطَ ١ؼةةين ،١قةةذ استبط ة رظةةتٜٛاا عًٝةةا بهةةٌ َةةٔ ايٛجةةٛد ا٭ؾلةةٌ
اْ٫ؿ ايٚ ٞايٛجٛد ا٭ؾلٌ ايؿٝضٜٛيٛج( .ٞداْ ٌٝٝطتٛنٛيض 233 ،0221 ،ة .)234
إٕ اخلـةا٥ف ايؿٝضٜكٝةٚ ١اخلـةا٥ف ا٫جتُاعٝة ١يًب٦ٝةاا ،عةادَ ٠ةا تتؼةابو ٚتة ٪ش
َ ةةا عًةة ٢ايٛجةةٛد ا٭ؾلةةٌ عٓةةذ ايؿةةشد .إٕ اعظةةتٜٛاا اي ايٝةةَ ١ةةٔ ايلٛكةةاٚ ٤ا٫صدذةةاّ،
نةةهدا َةةا تظةةبا َلةةاٜك ١اْؿ ايٝةةٚ ١عةةذّ استٝةةا  ،نُةةا هٓٗةةا إٔ تةةهد َؼةةه٬ا
اجتُاعَ ١ٝهٌ ايـشاعاا بني ا٭ػلاق ٚايؼ ٛس ب ذّ اخلـٛؿةٚ ١ٝاي ضية ١ا٫جتُاعٝة١
ٚايؼ ة ٛس بايٛذةةذٖٚ .٠ةةز ٙنًةةٗا تؿةةشص تةةظ داا طةةًب ١ٝعًةة ٢ايٛجةةٛد ا٭ؾلةةٌ .إٕ نهاؾةة١
ذشنةة ١اعةةشٚس

جةةٛاس ايظةةهٔ َٚةةا تةةهدَ ٙةةٔ كٛكةةا ٤ػةةذٜذ ٫ ،٠تةةهد ؾكةةط َؼةةاعش

ايلٝل ٚايكًل ذ ٍٛايتًٛث ٚأ طاس ايظٚ ١َ٬ؾكذإ ايشاذٚ ١ا٫طي اٚ ،٤يهٓٗةا أٜلةا
تةة٪د ٟإىل َؼةةه٬ا اجتُاعٝةة ١ناكةةطشاا ايـةة٬ا بةةني ا٭ؾةةشاد

ا ةةٛاسٚ ،اي ة

ت٪د ٟبذٚسٖا إىل عضي ١اجتُاع ١ٝنبدٚ ٠ك ـ ايذعِ ا٫جتُاع.ٞ
ٚنتًـ ايتظ داا ايب ١ٝ٦ٝايؿٝضٜك ١ٝعً ٢ايٛجٛد ا٭ؾلةٌ ،ذظةا دٚاّ صَةٔ ايت ةشا
ا .ؾكذ ٜت شا ا٭ؾشاد إىل ب٦ٝاا َشضلَٓٚ ١ؼط ١يؿياا قـةد ٠أ ٚطًٜٛةَ ١ةٔ ايةضَٔ،
ؾٝرتٌُ إٔ ته ٕٛتظ داتٗا اٱصلاب ١ٝعً ٢ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ نةبدٚ ،٠تهة ٕٛأقةشا إىل
اي ٛاٌَ ايذاَٗٓ ١ُ٥ا إىل اي ٛاٌَ اي اسكْ َٔٚ .١اذ ١ٝأ ش ،٣ؾةعٕ ايت ةشا طٜٛةٌ اعةذ٣
يًلٛكاٚ ٤ايب٦ٝاا اعضدمحٜ ،١ه ٕٛي٘ تةظ د طةًه عًة ٢ايٛجةٛد ا٭ؾلةٌ ،أنهةش ممةا
ضلذث

ذاٍ اعٛاجٗ ١قـد ٠ايضَٔ َع اعٛاقـ ايلاغط.١
132

2

علم النفس االيجابي

دراسات نفسية

ٚايب٦ٝاا ا٫جتُاع ١ٝت ٪ش نزيو إصلابا أ ٚطًبا عً ٢ايٛجٛد ا٭ؾلٌ،

ظا َةذ٠

صَٔ ايت شا .إٕ ايب٦ٝاا ا٫جتُاع ١ٝنا٭طشٚ ٠مجاعةاا اي ُةٌ اية تكة ّٛعًة ٢تةظجٝخ
ايـةةشاعاا ،تةةهد َؼةةه٬ا اجتُاعٝةة ١تةة ٪ش طةةًبا عًةة ٢ايٛجةةٛد ا٭ؾلةةٌ ٫ٚ .تعٗةةش
ايظًبٝاا عً ٢ػهٌ ذا٫ا َضاج ١ٝطًب١ٝ

اي ٌُ ،بٌ عً ٢ػهٌ رباا َضَٓةَ ١ةٔ

ا٫نت٦اا ٚايكًل ٚكػٛط دا ،١ُ٥مما ٜة ٪ش عًة ٢ا٭داٚ ٤عًة ٢احلاية ١ايـةر ١ٝا ظةُ١ٝ
ٚعً َ ٢ذٍ ا٭عُاس.
ٖٓٚاى عًُٝاا ذلذدٜ ٠ك ّٛعًٗٝا ايٛجٛد ا٭ؾلٌ.ٖٞٚ ،
 )9ايتٛاؾل َع احلٝا ٠نُا ضلذث
 )0ا٭ٖذاف اي

ايضٚاد ٚاي ٌُ.

ٜظ  ٢ايؿشد إىل حتكٝكٗا ٚاي ت ذ طببا آ ش يًتٛاؾل .ذٝةت  ٜةذٍ

ايؿشد أٖذاؾ٘ ٜٚظ  ٢إىل أٖذاف أ ش ٣ت٪د ٟإىل ايٛجٛد ا٭ؾلٌ.
 )1اعضاد ايز ٜ ٟذ اْ هاطةا ٭ذةذاث احلٝةا ،٠نُةا ٜةزنش إ .دٜٓةش  .0222يهةْ ٞؿٗةِ
ايٛجٛد ا٭ؾلٌ ،صلا إٔ ْبرت

نةٌ أدٚاس احلٝةا ٠ايشٝ٥ظة ١ٝنةايضٚاد ٚا٭طةشٚ ٠اي ُةٌ

ٚايذ ٌ ٚايظهٔ ٚا دإ ٚااتُةع ٚايـةرٚ ١اعةشا ،ؾهةٌ َٓٗةا ية٘ د٫ية .١ؾاي ُةٌ عًة٢
طةةب ٌٝاعهةةاٍٖ ،ةةَ ٛـةةذس ايةةذ ٌ ايةةز ٟضلةةذد َظةةت ٣ٛاع ٝؼةةٚ ١ايظةةهٔ ْٛٚعٝةة ١ا ةةدإ
ٚأػةةةها ٫أ ةةةشَ ٣ةةةٔ احلٝةةةا .٠نُةةةا إٔ ْةةةٛع ايٛظٝؿةةة ١يةةة٘ د٫يةةة ١بايٓظةةةب ١يًطاقةةةٚ ١ايٛقة ة
ٚا٭ؿذقاٚ ٤نٝؿ ١ٝا٫طتؿاد َٔ ٠ايكذساا ٚاعٗاساا( .جرب ذلُذ جرب 06 ،0222 ،ة .)07
 )0التلدفلل:
ٜــ َ٪يةـ َٛطةٝك ٢ايًرعةاا اية ٜـةٌ ؾٗٝةا عًُة٘ إىل رسٚتة٘ ،ؾٝكة" :ٍٛتهةٕٛ
أْ ْؿظٴو

ذايْ ١ؼة ،٠ٛتـةٌ ؾٗٝةا إىل دسجة ١تؼة ش َ ٗةا نُةا ية ٛأْةو غةد َٛجةٛد

تكشٜبا .أْا ْؿظ ٞعاٜؼ ٖز ٙايًرعاا أنهش َٔ َش .٠ناْ ٜذ ٟتبذَٓ ٚؿـً ١ع ،
ٚنظْ ٫ ٞع٬ق ١ي ٞرا صلةش ،ٟنُةا ية ٛأْة نٓة أجًةع ب ٝةذا أساقةا َةا صلةش،ٟ
ٚأْا

ذايةَ ١ةٔ ايشٖبةٚ ١ايذٖؼةٚ ،١نُةا ية ٛإٔ اعٛطةٝك ٢تـةذ َةٔ تًكةاْ ٤ؿظةٗا."...

ٖٚةةز ٙايشٜاكةة ١ٝدٜةةإ سٚف ػةةتآٜشٚتش  diane roffe steinrotterاي ة أذةةشصا اعٝذايٝةة١
ايزٖب١ٝ

ايتض

أٚيُٝبٝاد ػتا ٤اي اّ  9772تــ ذايتٗةا ب ةذ ْٗاٜة ١طةباقٗا قاً٥ة:١
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"مل أتةةزنش ػةة٦ٝا َةةٔ تًةةو ايًرعةة ،١إ ٫أْ ة َػُةةٛس ٠بؼ ة ٛس َةةٔ ا٫طةةي ا ...٤ػ ة شا
نظْ ػٜ ٍ٬تذؾل".
إٕ ٚؿةةـ ٖةةزا اع٪يةةـ اعٛطةةٝك ٢ي ًُةة٘ اٱبةةذاعٚ ،ٞايشٜاكةة ١ٝيتؿٛقٗةةا ايٝاكةةٜ ،ٞؼةةب٘
نةةةهدا ٚؿةةةـ َ٦ةةةاا ا٭ػةةةلاق ،ايشجةةةاٍ ٚايٓظةةةاَ ،٤ةةةٔ رلتًةةةـ ا٭عُةةةاٍ ٚايٛظةةةا٥ـ
ٚاٖ٫تُاَااَ ،هٌ َتظًك ٞا باٍ٫ٚ ،عه ايؼطشْخٚ ،ا شاذني٫ٚ ،عةه نةش ٠ايظةً،١
ٚاعٗٓذطةةنيٚ ،اعةةذٜشٚ ،ٜٔذتةةَ ٢ةةٛظؿ ٞا٭سػةةٝـ .عٓةةذَا ٜترةةذث نةةٌ ٖةة ٤٫٪عةةٔ ايٛق ة
ايةةز ٟتؿٛقةةٛا ؾٝةة٘ عًةة ٢أْؿظةةِٗ

ب ةةجل ا٭ْؼةةط ١اعؿلةةً ١يةةذ .ِٜٗأطًةةل ايظةةٝهٛيٛج.ّ ٞ

ػةةةهضٜٓتُٗٝايٞ

اَ ةةة ١ػةةةٝهاغ ٛعًةةةٖ ٢ةةةز ٙاحلايةةة ١ايةة ٜـةةةؿْٗٛا ،اطةةةِ "ايتةةةذؾل" أٚ

اطتػشام اٱْظإ

َؼاعش( .ٙداْ ٌٝٝجٛعإ 911 ،9773 ،ة .)912

 ٚش نٌ ايٓاغ رؼاعش ايتذؾل َٔ ٚق ٯ ةش ٚ ،اؿة ١عٓةذَا تـةٌ ٖةز ٙاخلةرب٠
إىل رسٚتٗا ،أ ٚتتحاٚص أقـ ٢ذذٚدٖا ايظابك ١عًٗٝةاٚ .أذظةٔ ت ةبد عةٔ ذاية ١ايتةذؾل،
ْؼ ٤ٛع٬ق ١مح ١ُٝٝبني ػلـني ،عٓذَا ٜتٛذذإ

نٝإ ٚاذذ ممتضد َٚتٓاغِ.

ٚايتةةةذؾل َةةةٔ أذظةةةٔ ذةةةا٫ا ايةةةزنا ٤ايٛجةةةذاْ .ٞ٭ْةةة٘ هةةةٌ أقـةةة ٢دسجةةة١

ت ضٜةةةض

اْ٫ؿ ا٫ا اي نذّ ا٭داٚ ٤ايت ًِ .ؾةعرا اطةتطاع ػةلف ايةذ  ٍٛإىل َٓطكة ١ايتةذؾل ،ؾةعٕ
اْؿ ا٫تة٘ ت ةضص ا٭دا .٤٭ْٗةا  ٫تهة ٕٛدلةشد اْؿ ةا٫ا ٚعٛاطةـ تٓظةاا

اهةا َ ٙةني ،بةةٌ

تهةة ٕٛاْؿ ةةا٫ا إصلابٝةة٦ًَٝ ،١ةة ١بايطاقةةٚ ١احلٜٛٝةة ،١تةةٓعِ قُٛٳاٖةةا َةةع َةةا صلةةشَ ٟةةٔ ْؼةةاط
ساٖةةٔٚ .إرا ذةةذث ً ٚةةو ايؿةةشدٳ اعًةٌٴ ،أ ٚا٫نت٦ةةااٴ ،أ ٚايتةةٛتشٴ ،ؾةةعٕ ريةةو ضلةة ٍٛد ٕٚتةةذؾل
اعؼاعش( .داْ ٌٝٝجٛعإ.)912 ،9773 ،
٫ٚذغ ػهضٜٓتُٗٝاي ٞذاي ١ايتذؾل ٖز ٙيذ ٣نهد َٔ ايٓاغ ،ذتة ٢أٚي٦ةو ايةزٜٔ
اسط ٕٛأْؼط ١دَ ٕٚكابٌ َايٚ .ٞحتذث ٖز ٙاحلاي ١عٓذ ايؿشد َٔ ٚق ٯ شٜ ،كلٞ
أ ٓاٖ٤ةةا نةةهدا َةةٔ ايٛق ة

ايٓؼةةاط ايةةز ٟاسطةةٜ٘ٚ ،هةة ٕٛايٓؼةةاط ٖةةذؾا

ذةةذ

رات٘ ،ذٝت ٜؼ ش ايؿشد باعت ٚ ١ايظشٚس( .ذلُذ ايظٝذ ؿذٜل 192 ،0227 ،ة .)193
قاّ ػٝهضٜٓتُٗٝايٞ

ُع ْتا٥خ عذد َٔ ايذساطةاا عًةَ ٢ةذ ٣عؼةش ٜٔعاَةا ،عةٔ

ٖزا ا٭دا ٤ايزٜ ٟبًؼ رسٚتٖ٘ ،ز ٙايزس َٔ ٠ٚاَ٫تٝاصٚ .طظٍ آ٫ف ا٭ػلاق عرب اي ةامل
َٚةةٔ نةةٌ ا٭عُةةاس ،إٔ ٜـةةؿٛا يةة٘ أعًةة ٢دسجةةاا ايتةةذؾل .طةةٛا ٤نةةإ عكًٝةةا نايتظَةةٌ
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ٚايتؿهد ،أّ اجتُاعٝا نايـذاق ١أ ٚاي ٌُ
ؾهاْ إجاباتِٗ َتؿك١

ؾشٜل ،أّ بذْٝا نايشٜاكةٚ ١ايةشقف،

ٚؿؿٗا يًُهّْٛاا ايٓؿظ ١ٝيًتذؾل  ٖٞٚإٔ تؼ ش بة:

 )9إٔ اعُٗ ١ؿ بٚ ١تتطًا َٗاس.٠
 )0إٔ اي ٌُ ٜتطًا ايينٝض.
 )1صلا ٚكع أٖذاف ذلذد.٠
ٜ )2هٖٓ ٕٛاى تك ِٜٛؾٛس ٟيٮعُاٍ اعٓحض.٠
 )3اعؼاسن ١اي ُٝك ١ايظًٗ١

اٖ٫تُاَاا.

ٖٓ )4اى ػ ٛس بايترهِ.
 )5ايؼ ٛس بايزاا طلتؿ.ٞ
 )6ايٛق ٜتٛقـَ( .استٔ طًٝحُإ 993 ،0220 ،ة .)994
ْ٬ذغ غٝاا اٱػاس ٠إىل "ٚجٛد ػ ٛس إصلاب"ٞ

قا ١ُ٥اعهْٛاا ا٭طاطة .١ٝؾ ًة٢

ايةشغِ َةةٔ إٔ اعؼةةاعش اٱصلابٝةةَ ١هةةٌ اعت ةةٚ ،١ايٓؼةةٜ ٠ٛةةتِ رنشٖةةا بةةني احلةةني ٚاٯ ةةش،
ؾعْٗةةا ٜ ٫ةةتِ ايؼ ة ٛس بٗةةا.

احلكٝكةة ،١إٕ غٝةةاا ايؼ ة ٛسَ ،ةةٔ أْ ٟةةٛع َةةٔ ايةةٛعٖ ،ٞةةٛ

جٖٛش ايتذؾل .إٕ ايٛعٚ ٞايؼ ٛس َٛجٛدإ يتـرٝا َظاسىٚ ،عٓةذَا ٜهةَ ٕٛةا تؿ ًة٘
ناَ ٬بَٓ ٬ػف ،ؾعْو  ٫حتتاجُٗا.
إٕ ايتذؾل أ ٚاْ٫ؼػاٍ ايؼذٜذ باٱْتادٜ ،بذٚ ٚنظْ٘ دلشد َةٔ اعؼةاعش .إٕ ايتةذؾل
ٖٚةة ٛايينٝةةض ايهاَةةٌ ؾُٝةةا ٜٓحةةضٜ ،تٛقةةـ ؾٝةة٘ ايؼ ة ٛس بايٛقة ٚبايةةزااٖٚ ،ةة ٛذايةة١
ٜٓظرا ؾٗٝا ايؿشد َٔ نٌ ايٛجٛد يٝتِ ايينٝض عً ٢اعُٗ ١اي ٜٓحضٖا.
ٖٓٚاى ؾشم بني اعتع ٚايتةذؾل أ ٚاٱػةباع .ؾ ٓةذَا منةاسغ اعتةع ،سرةا ْهة ٕٛدلةشد
َظةةتًٗهني .إٕ ايط ةةاّ ايًزٜةةزٚ ،سا٥رةة ١اي طةةشٚ ،ا٫طةةتُاع يًُٛطةةٝك ٢نًةةٗا ةةرباا
طاسٚ ٠ممت ٚ ،١يهٓٗا  ٫تةب

ػة٦ٝا يًُظةتكبٌ ٫ٚ ،حتةذث ايتػةٝد ٫ٚ ،ػةٜ ٤ٞيانةِ

َٓٗةةةا ،إْٗةةةا قةةة ٠ٛذلةةةذٚد ٠ه ًٓةةةا ْشغةةةا

تًبٝةةة ١ذاجتٓةةةا احلايٝةةةٚ ،١حتكٝةةةل ايشاذةةة١

ٚا٫طي ا .٤أَا عٓذَا ٜتِ إػشانٓا ٚاطةتػشاقٓا (ذاية ١ايتةذؾل) ،ؾً ًٓةا ْظةتهُش ْٚةب
شْ ٠ٚؿظ ١ٝيًُظتكبٌ .إٕ ا٫طتػشام ٚؾكةذإ ايةٛع ٞبايةزاا ٚتٛقةـ ايةضَٔ ،قةذ تهةٕٛ
طشٜك ١تطٛس ١ٜنربْا بظْٓا شلتضٕ شٚاا ْؿظ ١ٝيًُظةتكبٌ.

ٖةزا ايتـةٛس ،ت تةرب اعتةع

ع ١َ٬عً ٢حتكل اٱػباع ايبٛٝيٛج ،ٞبُٓٝا اٱػباع ع ١َ٬حتكل ايُٓ ٛايٓؿظ.ٞ
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إٕ ايتةةةذؾل ةةةربَ ٠تهةةةشس ٠بايٓظةةةب ١يةةةب جل ا٭ػةةةلاقٚ ،يهٓةةة٘ ذايةةةْ ١ةةةادسا َةةةا تةةةضٚس
نهد ٜٔآ ش.ٜٔ

إذذ ٣دساطاا ػٝهضٜٓتُٗٝاي ٞتتبع ؾٗٝةا  032ذاية ١تةذؾل َشتؿةع 032ٚ

ذاي ١تذؾل َٓلؿجل يًُةشاٖكني .نةإ اعشاٖكة ٕٛر ٚٚايتةذؾل اعةٓلؿجل ٖةِ ػةباا اعشانةض
ايتحاسٜةة ،١إْٗةةِ ٜتظةةه ٕٛ

ٖةةز ٙاعشانةةض ٜٚؼةةاٖذ ٕٚايتًؿضٜةة ٕٛنةةهدا .أَةةا اعشاٖكةةٕٛ

َشتؿ  ٛايتذؾل ؾهاْ يذٖٛ ِٜٗاٜاا َت ذدٜٚ ،٠ؼاسنٕٛ
ٚقتا ط٬ٜٛ

ا٭ي اا ايشٜاكة ٚ ،١ٝلةٕٛ

ذٌ ٚاجباتِٗ اعٓضيٚ .١ٝتةبني نةزيو أْٗةِ ٜتُٝةض ٕٚبظةُاا ايـةر ١ايٓؿظة،١ٝ

رةةا ؾٗٝةةا تكةةذٜش ايةةزاا ٜٚ .تكةةذ اعشاٖكةة ٕٛر ٚٚايتةةذؾل اي ةةاي ،ٞإٔ أقةةشاِْٗ َةةٔ ر ٟٚايتةةذؾل
اعٓلؿجل ٜظتُت  ٕٛأنهةش
َةةشدٚد

ٝةاتِٗٚ ،يهةِٓٗ  ٜتكةذ ٕٚإٔ َةا ٜكَٛة ٕٛبة٘ طةٛف ٜهة ٕٛية٘

ذٝةةاتِٗ ؾُٝةةا ب ةةذ .إٕ ر ٟٚايتةةذؾل اعشتؿةةع ٖةةِ ايةةزٜ ٜٔـةةً ٕٛإىل ا اَ ةةٖٚ ،١ةةِ

ايز ٜٔيذ ِٜٗؿ٬ا اجتُاع ١ٝأعُل ِٖٚ ،ايزٜٓ ٜٔحر ٕٛأنهش

ذٝاتِٗ ؾُٝا ب ةذٖٚ .ةزا

ٜٛاؾل ْعش ١ٜػٝهضٜٓتُٗٝاي ،ٞبظٕ ايتذؾل ٖ ٛاحلاي ١اي تب ايهش ٠ٚايٓؿظة ١ٝاية
ا٫عتُاد عًٗٝا

هةٔ

ايظٓٛاا ايتايَ( .١ٝاستٔ طًٝحُإ.)995 ،0220 ،

ٜٚعٗةةش ايتةةذؾل ب ةةذ حتكٝةةل اٱػةةباعاا اية ٖةة ٞعبةةاس ٠عةةٔ ايشكةةا عةةٔ أدا ٤اعُٗةة.١
ٚايهةةهد َةةٔ ايٓةةاغ طلتةةاس ٕٚاعتةةع عًةة ٢اٱػةةباعاا .٭ٕ ايهةةهدٜٔ

ا ٫تٝةةاس ايًًٝةةٞ

َهٜ ،٬ؿلةًَ ٕٛؼةاٖذ ٠ايتًؿضٜة ٕٛعةٔ قةشا ٠٤نتةاا جٝةذ .عًة ٢ايةشغِ َةٔ إٔ ايبرةٛث
اعظر ١ٝب ٓٝإٔ اعضاد اي اّ اعـاذا عؼاٖذ ٠ايتًؿض ٖٛ ٕٜٛا٫نت٦ااَٚ .ةٔ ٖٓةا ،ؾةعٕ
تؿل ٌٝاعتع عً ٢اٱػباعاا ،ته ٕٛي٘ عٛاقا ٚ .١ُٝ ٚاع اٜد اي حتذد اٱػباع ٖةٞ
غٝاا اعؼاعشٚ ،ؾكةذإ ايةٛع ٞبايةزااٚ ،ا٫طةتػشام ايهاَةٌ .إٕ اٱػةباع ٜةتلًف َةٔ
ا٫طةةةتػشام بايةةةزااٚ .نًُةةةا صاد ايتةةةذؾل ايةةةزٜٓ ٟتحةةة٘ اٱػةةةباع ،نةةةإ ايؼةةةلف أقةةةٌ
انت٦ابةةا .ي ةزاٜٛ ،جةةذ َلةةاد ؾ ةةاٍ ي٬نت٦ةةااٖٚ ،ةة ٛبةةزٍ ا ٗةةذ يتركٝةةل اعضٜةةذ َةةٔ
اٱػباعااَ ،ع ايتكً َٔ ٌٝايظ ٚ ٞسا ٤اعتع .ؾاعتع تتركل بظٗٛي ،١أَا اٱػةباعاا اية
تٓتخ عٔ تطٜٛش ْكاط ايكٚ ٠ٛايكذساا ايؼلـ ٫ ،١ٝتتركل إ ٫بـ ٛبٚ .١يهٔ اٱؿةشاس
عً ٢حتذٜذ ٚتطٜٛش ٖز ٙايكذساا ٖٛ ،أنرب عاصٍ كذ ا٫نت٦اا.
ٚايتذؾل أ ٚاْ٫ؼػاٍ بايٓؼاط

احلٝا ٠اعٓتحةٜ ،١تهةَ ٕٛةٔ ناؾة ١ايكةذساا ٚاعٛاٖةا

اي ٜظت ًُٗا ايؿشد عٛاجٗ ١ايترذٜاا اية تٛاجٗة٘

احلٝةا .٠إٕ اْ٫ؼةػاٍ باٱزلةاص ٚتةذؾل

اعٛاٖةةا ْؼةةاطا ٚإْتاجةةا ٜ ،ةةذ اعهاؾةةظ ٠اي ادٜةة ١عةةٔ ٜٛظؿٗةةا
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باحلٝةةةا ٠اعٓتحةةة ١اية ة تتةةةذؾل إزلاصاتٗةةةاٜ ٫ ،تٛيةةةذ عٓٗةةةا ايظةةةشٚس ٚاعت ةةةٚ ١ايؼة ة ٛس بايًةةةز٠
ا ظُٚ ،١ٝيهٓٗا بايلشٚسٜ ٠تٛيذ عٓٗا ايؼ ٛس بايشكا ٚايظ ادٚ ٠حتكٝةل ايةزااٚ ،حتكٝةل
ايظُٚ ٛكبط ايزاا.
ٜٚةةش ٣ػةةٝهضٜٓتُٗٝاي 9772 ٞإٔ تةةذؾل ْؼةةاط ايكةةذساا ٚاعٛاٖةةاَ ،ةةا ٖةة ٛإ ٫ةةرب٠
َشتبط ١را تٓتح٘ ٖز ٙايكذساا ٚاعٛاٖا را صل ٌ ايؿشد قةادسا عًةَٛ ٢اجٗة ١ايترةذٜاا
عًُٝا( .ذلُذ زلٝا أمحذ ايـب 16 ،0226 ،٠ٛة .)17
إٕ ايبةذ٤

ايةتلًف َةٔ اعتةع ايظةًٗٚ ١ا٫طةةتػشام

اعضٜةذ َةٔ اٱػةباعاا ٜ ،ةذ عُةة٬

ؿ ة با .ؾاٱػةةباعاا تٓةةتخ ايتةةذؾلٚ ،يهٓٗةةا تتطً ةا َٗةةاسٚ ٠جٗةةذاٚ .ايؼةة ٤ٞايةةزٜ ٟؼةةهٌ
ذكٝك ١عا٥كا أنرب ٖٛ ،أْ٘ بظبا َٛاجٗ ١اٱػباعاا يًترذٜاا ،ؾعٕ ٖٓةاى أٜلةا اذتُةا٫
يًؿؼٌ.

ذةني إٔ اعتةع  ٫تتطًةا جٗةذا َٗٚةاس ٫ٚ ،٠تتةٛؾش عًة ٢أ ٟاذتُةاٍ يًؿؼةٌَ( .ةاستٔ

طًٝحُإ.)997 ،0220 ،
ٜبني ا ذ ٍٚسقِ ( )1ايؿشم بني اعتع ٚا ٱػباعاا اي
اعتع

تٓتخ ايتذؾل.

اٱػباعاا اي تٓتخ ايتذؾل

َؼاٖذ ٠بشْاَخ تًؿضَ ْٜٞٛؿلٌ
تٓا ٍٚعـد َهًخ عً ٢ػاط ٧ايبرش

قشا ٠٤نتاا ٚبزٍ ا ٗذ يؿِٗ َٛكٛع٘
تظًل طد

بٌ ٜكيا َٓا ٘ َٔ ايتحُذ

ٚايتةةذؾل ةةربَ ٠ةةٔ ايٓةةٛع ايشاقةةٚ ،ٞاي َ٬ةة ١اعُٝةةض ٠يًتةةذؾل ٖةة ٞايؼةة ٛس بايظةةشٚس
ايتًكا ٞ٥ذت ٢ايٓؼ ٠ٛأ ٚايػبطٚ .١٭ٕ ايتذؾل ٜٴؼٵ اش ايؿشد بايظةشٚس ،ؾعْة٘  ٜتةرب َهاؾةظ٠
ت ضٜض .١ٜإْ٘ احلاي ١اي ٜه ٕٛؾٗٝةا ايؿةشد َظةتػشقا اَةا ؾُٝةا ًُ ٜةَ٘ٛ ،جٗةا أقـة٢
دسجاا اْ٫تبا ٙغد اعٛصع عً ٢اي ُةٌ ،بُٓٝةا ٜهة ٕٛايةٛعَ ٞـةاذبا يً ُةٌٚ .أنهةش َةا
 ٜيا عًُ ١ٝتذؾل اعؼاعشٜٚ ،كطةع ذبةٌ ايؼة ٛس بةٖ٘ ،ة ٛايةتؿهد ايةزٜ ٟظةيجع َةا
ضلةةذثَ ،هةةٌ "ٖةةا أْةةا أؾ ةةٌ ٖةةزا ايؼةة ٤ٞبـةةٛس ٠سا ٥ةة ."١يهةةٔ اْ٫تبةةاٙ

ذايةة ١ايتةةذؾل

ٜهَ ٕٛشنضا تشنٝضا ػذٜذا ٞ ٜ ٫ ،ايؿشد ؾٝة٘ ػة٦ٝا بعدسانة٘ احلظة ٞإ٫
ا ةةاسٟ

ٖةةز ٙايًرعةة.١

ايؿ ةٌ

ٝةةت ٜػٝةةا اَةةا ايؼ ة ٛس بةةذٚس ٠ايضَةةإ ٚاعهةةإ( .ذلُةةذ

ايظٝذ ؿذٜلٜ .)193 ،0227 ،ٴزٵنرش إٔ جشّاذةا اطةت اد رنةش ٣عًُٝة ١جشاذٝة ١دقٝكة،١
ٚؿٌ أ ٓا ٤إجشاٗ٥ا إىل ذاي ١تذؾل اعؼاعشٚ .عٓذَا اْتٗةَ ٢ةٔ إجةشا ٤ا شاذة٫ ،١ذةغ
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ٚجةةٛد ب ةةجل قطةةع اعةة٬ط (ا ةةبع) عًةة ٢أسا ذحةةش ٠اي ًُٝةةاا ،ؾظةةظٍَ :ةةارا ذةةذث و
اعةةيا ا ةةشا دٖؼةة ١نةةبد ،٠عٓةةذَا اةةع إٔ جةةض٤ا َةةٔ طةةكـ احلحةةش ٠طةةكط عًةة٢
ا٭سا بُٓٝةةا نةةإ َُٓٗهةةا اَةةا

ا شاذةة ١ايةة صلشٜٗةةا ،ؾًةةِ ٜٓتبةة٘ ةةزا عًةة٢

اٱط٬م( .داْ ٌٝٝجٛعإ.)912 ،9773 ،
 ٜٚتةةرب تةةذؾل اعؼةةاعش ذايةةَ ١ةةٔ ْظةةٝإ ايةةزاا  Self forgetfulnessعهةةع ايتظَةةٌ
ٚا٫جياس ٚايكًل ٚايٛطاٚغ .ؾعرا ٚؿٌ اٱْظةإ إىل ذاية ١تةذؾل اعؼةاعش ٜظةتػشم اَةا
اي ٌُ ايزٜ ٟكة ّٛبة٘ إىل ايذسجة ١اية ٜؿكةذ ؾٗٝةا ايةٛع ٞبزاتة٘ اَةاَ ،ظةكطا نةٌ
اْ٫ؼةةػا٫ا ايـةةػد ٠اعظةةبكَ ،١هةةٌ ايـةةرٚ ،١ا٭ْؼةةط ١ايَٝٛٝةةٚ .١بٗةةزا ايؼ ة ٛس تهةةٕٛ
حلعةةاا ايتةةذؾل حلعةةاا غٝةةاا ايةةزاا .ضلهةة ٢إٔ عةةش ٠ٚبةةٔ ايةةضبد بةةٔ اي ةّٛاّ ،أؿةةاا
سجً٘ دا ٤ا٭نً( ١ايظشطإ) ؾك ٌٝية٘  ٫ :بةذ َةٔ قطةع قةذَو ذتةٜٓ ٫ ٢تؼةش اعةشا
جظُو نً٘ ٚ ،زا  ٫بةذ إٔ تؼةشا ب ةجل اخلُةش ذتةٜ ٢ػٝةا ٚعٝةو .ؾكةاٍ ٫ :أطةت ني
ر ـةة ١ٝاا عًةة ٢طاعتةة٘ .ؾكةةايٛاْ :ظةةكٝو اعلةةذس .ؾكةةاٍ ٫ :أذةةا إٔ ٜٴظ ةًرا جةةضَ ٤ةةٔ
أعلاٚ ٞ٥أْا ْا .ِ٥ؾكايٛاْ :ظت ٞبايشجةاٍ ظةهْٛو .ؾكةاٍ  :أْةا أعٝةٓهِ عًةْ ٢ؿظة.ٞ
قةايٛا ٫ :تطٝةةل .قةةاٍ :دعةة ْٞٛأؿةةً ٞؾةةعرا ٚجةةذ  ٫ ْٞٛأحتةةشى ٚقةةذ طةةهٓ جةةٛاسذٞ
ٚاطتكشا ؾةظْعش ْٞٚذتة ٢أطةحذ ،ؾةعرا طةحذا ؾُةا عةذا

ايةذْٝا ،ؾةاؾ ًٛا بةَ ٞةا

تؼةةا .ٕٚ٩ؾحةةا ٤ايطبٝةةا ٚاْتعةةش ،ؾًُةةا طةةحذ أتةة ٢باعٓؼةةاس ؾكطةةع قذَةة٘ ٚمل ٜـةةشخ بةةٌ
نإ ٜك ٫ :ٍٛإي٘ إ ٫اا .سكة ٝبةاا سبةا ٚباٱطة ّ٬دٜٓةا ٚررُةذ ْبٝةا ٚسطة .٫ٛذتة٢
أغؼ ٞعًٚ ٘ٝمل ٜـشخ ٚي ٛؿش  .١ؾًُا أؾام أت ٙٛبكذَ٘ ؾٓعةش إيٗٝةا ٚقةاٍ :أقظةِ بةاا
أْ ٞمل أَؽ بو إىل ذشاّ ًِ ٜٚ ،اا ،نِ ٚقؿ ٴ عًٝو بايً ٌٝقاُ٥ا ا.
َٚةةٔ اعؿاسقةة١

ٖةةزا ايؼةةظٕ ،إٔ َةةٔ ٜـ ةٌٴ إىل ذايةة ١تةةذؾل اعؼةةاعشٜ ،ظةةتطٝع إٔ

ٜظٝطش اَا عًَ ٢ا ٜؿ ً٘ٚ ،تتٓاغِ اطتحابات٘ اَا َع َتطًباا اي ٌُ اعتػدٚ .٠عًة٢
ايشغِ َٔ إٔ ا٭ؾشاد ٜهْٕٛٛ

ذاي ١ايتذؾلٜٚ ،ـةً ٕٛإىل ايةزس٠ٚ

ؾعِْٗ ٜٗ ٫تُ ٕٛبايهٝؿ ١ٝاي ٪ٜد ٕٚبٗا اي ٌُ ،أ ٚبةايتؿهد

َظةت ٣ٛأداٗ٥ةِ،

ايٓحةا ٚايؿؼةٌ ،٭ٕ

َؼةةاعش ايظةةشٚس ٚايبٗحةة ١باي ُةةٌ ْؿظةة٘ ٖةة ٞؾكةةط ،اي ة حتةةشنِٗ ٚحتؿةةضَِٖ( .ةةاستٔ
طًٝحُإ 923 ،9773 ،ة .)924
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ٚضلهةة ٞا٭ػةةلاق اعتةةذؾك ٕٛبةةظٕ ايـ ة ا ؿةةاس طةةٗٚ ،٬تبةةذ ٚقُةة ١ا٭دا ،٤نُةةا يةةٛ
ناْ أَشا طبٝ ٝا ٚعادٜا .ؾكةذ ٚجةذ ػةهضٜٓتُٗٝايٞ
عاَةةا َةةٔ نةةشجِٗ

دساطة ١ية٘ عًة 022 ٢ؾٓاْةا ب ةذ 96

نًٝةة ١ايؿٓةة ،ٕٛإٔ ايؿٓةةاْني ايةةز ٜٔتةةزٚقٛا ٚاطةةتُت ٛا ببٗحةة ١ايشطةةِ

راتٗا ِٖ ،ايز ٜٔأؿبرٛا ؾُٝةا ب ةذ سطةاَني ؾٓةاْني جةاد ٜٔةِ َهةاْتِٗ .أَةا أٚي٦ةو ايةزٜٔ
نةإ داؾ ٗةِ

ا٫يترةام بهًٝةة ١ايؿٓة ،ٕٛحتكٝةل ايؼةٗشٚ ٠ايهةةش ،٠ٚؾكةذ اْظةرا َ عُٗةةِ

َٔ دلاٍ ايؿٔ ب ذ نشجِٗ.
ٜٓٚتٗ ٞػهضٜٓتُٗٝايٖ َٔ ٞز ٙايذساطة ١بكٛية٘" ،صلةا إٔ ٜهةٖ ٕٛةذف ايشطةاَني
ٖ ٛايشطِ ٫ٚػ ٤ٞآ ش" .ؾةعرا بةذأ ايؿٓةإ أ ٓةاٚ ٤قٛؾة٘ أَةاّ ايًٛذة ١اخلةاّ،

ايةتؿهد

ذ ٍٛئ ايًٛذ ١عٓذ بٗ ٝا ،أ ٚؾُٝا طٛف ٜهتا ايٓكةاد عٓٗةا ،ؾًةٔ ٜظةتطٝع ايظةد
ايطشٜةةةل ايظةةةًٚ ِٝا٭ؿةةة ٌٝيٲبةةةذاع ،٭ٕ اٱزلةةةاصاا اٱبذاعٝةةة ١ت تُةةةذ عًةةة ٢ذايةةةَ ١ةةةٔ
اْ٫ػُاغ ايزٖ يًؿشدَ( .استٔ طًٝحُإ.)925 ،9773 ،
ٖ ٚةةةزا ايظةةةةٝام ،ؾكةةةةذ ٫ذةةةةغ ناتةةةةا ٖةةةةز ٙايذساطةةةة ،١إٔ ايهةةةةهد َةةةةٔ ايبةةةةاذهني
ا ةةةاَ ٝني ،أ ٓةةةا ٤ػةةةشٚعِٗ

إزلةةةاص

ةةة ،ِٗ ٛأْٗةةةِ ٜ ٫ؿهةةةشٕٚ

َٛاؿةةةؿاا ا ةةةٛد٠

ٚاٱتكإ اي ٜٓبػ ٞإٔ تظت ٞعًٗٝا إزلاصاتِٗ اي ًُٚ ،١ٝيهةِٓٗ ٜؿهةش ٕٚؾكةط

ايةذسجاا

اي ًُٝةة ١اي ة طةةٛف ضلـةةً ٕٛعًٗٝةةاٚ ،اييقٝةةاا اي ة طةةٛف ٜٓايْٗٛةةاَٝٚ ،ةةٚ ٍٛاٖتُاَةةاا
ا٭ػةةةلاق ايةةةز ٜٔطةةةٛف ٜكَّٛةةة ٕٛأعُةةةا ِٚ ،اع٬ذعةةةاا اية ة طةةةٛف تظةةةحٌ ٭عُةةةا ِ،
ٚطلتةةاس َ ٕٚةةاسؾِٗ ٚأؿةةذقاِٖ٤

ترةةِٓٗٚ .يةةزا نةةهدا َةةا تةةظت ٞإزلةةاصاتِٗ

ايًحةةإ اي ة

اي ًَُ ١ٝتّظُ ١رٛاؿؿاا ٚاكر ١جذا َٔ ايشدا.٠٤
ٚنُا إٔ ايتذؾل َتطًا يًتُهٔ َٔ احلةشف ٚاعٗةٔ ٚايؿٓة ،ٕٛؾعْة٘ نةزيو َتطًةا
ايةةةت ًِ ا٭نةةةاد  .ٞؾةةةايط٬ا ايةةةزٜ ٜٔـةةةً ٕٛإىل ايتةةةذؾل عٓةةذَا ٜذسطةةة ،ٕٛؾةةةعِْٗ ٜةةة٪دٕٚ
بؼهٌ أؾلٌ ب ٝةذا اَةا عةٔ إَهاْةاتِٗ نُةا تكةاغ با تبةاساا ايترـة .ٌٝؾؿة ٞإذةذ٣
ايذساطاا د تشتٝا ايط٬ا اعًتركني باعذسط ١ايهاْ ١ٜٛاخلاؿ ١بةاي ًّٛ
َةةٔ بةةني أعًةةَ % 3 ٢ةةٔ أؿةةراا اع ةةذ٫ا اي ايٝةة١

ػةٝهاغٖٚ ،ٛةِ

ا تبةةاساا ايشٜاكةةٝااٚ .ؿةةٓؿٛا إىل

دلُةةٛعتني ،دلُٛعةةَ ١شتؿ ةة ١ايترـةةٚ ٌٝدلُٛعةةَٓ ١لؿلةة ١ايترـةةٚ .ٌٝنةةإ ايبرةةةت
ٜظ  ٢إىل ايت شف عً ٢ايطشٜك ١اية

لة ٞبٗةا ايطة٬ا أٚقةاتِٗ ٚ .ة َشاقبة ١ريةو ،بةظٕ

نًُِةةـ نةةٌ طايةةا بةةظٕ ضلُةةٌ جٗةةاصا ٜٓبٗةة٘

أٚقةةاا عؼةةٛا ١ٝ٥ةة ٍ٬ايٝةة ّٛيٝهتةةا َةةارا
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ٚ ،ٌُ ٜنٝـ نإ َضاج٘ و ؾتبني إٔ ايطًبةَٓ ١لؿلة ٞايترـة ٌٝقلةٛا ذةٛاي 93 ٞطةاع١
ؾكط
ٜذسطٕٛ
ؾٗٝةةةا

ا٭طبٛع

ايذساط١

اعٓةضٍ .بُٓٝةا قلةَ ٢شتؿ ة ٛايترـة 05 ٌٝطةاع١

ا٭طةبٛع

اعٓةضٍٚ .أَلةَٓ ٢لؿلة ٛايترـة َ ٌٝعةِ ايظةاعاا اية مل ٜهْٛةٛا ٜذسطةٕٛ
ا٫جتُاعةةةاا ٚقلةةةا ٤ايٛقة ة َةةةع ا٭طةةةشٚ ٠ا٭ؿةةةذقاٚ .٤عٓةةةذَا د ايت ةةةشف عًةةة٢

أَضجتِٗ ،ظٗشا ْتٝحةٚ ١اكةرٖٚ ،١ة ٞإٔ نةَ ٬ةٔ َشتؿ ةَٓٚ ٞلؿلة ٞايترـة ٌٝقلةٛا
ٚقتا نبدا  ٍ٬ا٭طبٛع ػاعش ٜٔباعًٌ َةٔ ا٭ْؼةط ١نُؼةاٖذ ٠ايتًؿضٜة ٕٛايةزٜ ٟؼةهٌ
حتذٜا يكذساتِٗٚ .يهٔ اخل٬ف ا ٖٛش ٟنإ

رباتِٗ سل ٛايذساط ١بايٓظةب ١عشتؿ ةٞ

ايترـةة ،ٌٝغُةةةشِٖ ايظةةشٚس ٚايترةةةذ ٟاع٪دٜةةإ إىل ايتةةةذؾل

َ % 22ةةٔ ايظةةةاعاا ايةة

قلٖٛا .أَا بايٓظب ١عٓلؿل ٞايترـ ،ٌٝؾكذ ٚجةذا ايذساطة ١ايتةذؾل

 % 94ؾكةط َةٔ

ايٛقة ٚ ،أنهةةش َةةٔ ريةةو ؾكةةذ طةةًُتِٗ إىل ايكًةةل ايٓةةاتخ عةةٔ اعطايةةا ايضا٥ةةذ ٠عةةٔ قةةذساتِٗ.
ؾايطًب ١ايز ٜٔناْة إزلةاصاتِٗ ايذساطة١ٝ

َظةت ٣ٛإَهاْةاتِٗ ا٭ناد ٝةَٚ ١ةا ب ةذٖا،

نةةاْٛا أنهةةش ذشؿةةا عًةة ٢ايذساطةة ،١٭ْٗةةا تل ة ِٗ
ايترـةةةة ٌٝطةةةةشٚسِٖ ٚتةةةةذؾكِٗ

ذايةة ١ايتةةذؾل .بُٓٝةةا ٚجةةذ َٓلؿلةةٛ

ا٫تـةةةةا٫ا ا٫جتُاعٝةةةةٚ ،١يةةةةٝع

ايذساطةةةةَ( .١ةةةةاستٔ

طًٝحُإ 926 ،9773 ،ة .)927
ٖٓٚاى ٚطا ٌ٥عذ ٠يًٛؿ ٍٛإىل ذاي ١ايتذؾلٚ .إذذٖ ٣ز ٙايٛطا ،ٌ٥تشنٝض اْ٫تبةاٙ
احلةةاد عًةة ٢اي ُةةٌ ا ةةاس .ٟ٭ٕ ايينٝةةض اي ةةايٖ ٞةة ٛجةةٖٛش ايتةةذؾلٜٚ ،بةةذ ٚإٔ ٖةةزٙ
ذشن ١تػز ١ٜساج  ١عٓةذَا ٜهة ٕٛاعةش ٤عًة ٢أعتةاا ٖةز ٙاحلايةَ ١ةٔ ايتةذؾل .ؾايتةذؾل
ٜتطًةةا جٗةةذا نةةبدا يًٛؿةة ٍٛإىل ذايةةَ ١ةةٔ ا ةةذٚ ،٤ٚايينٝةةض ايهةةا يبةةذ ٤اي ُةةٌ.
ٚاْ٫تباٙ

ذاي ١ايتذؾل رْٛ ٚعَ ١ٝظي  ١ٝعً ٢ايشغِ َٔ ػذ ٠ايينٝضٖٚ .ز ٙاخلط٠ٛ

ا٭ٚىل تتطًةةا قةةذسا َةةٔ ا ٗةةذٚ .يهةةٔ رحةةشد إٔ ٜبةةذأ تشنٝةةض اْ٫تبةةا ،ٙتتلةةز ذايةة١
ايتةةذؾل قةة ٠ٛدؾةةع راتٝةة ،١ا٭َةةش ايةةزٜ ٟةة٪د ٟإىل نؿٝةةـ ا٫كةةطشاباا اْ٫ؿ ايٝةةٚ ١تظدٜةة١
ايؿ ٌ د ٕٚأ ٟجٗذ( .داْ ٌٝٝجٛعإ.)913 ،9773 ،
إٕ ايٛؿ ٍٛإىل ٖز ٙاعٓطك ١ايؼ ٛسٜ ١ٜظت ٞذني صلةذ ايٓةاغ عُة ٬تعٗةش ؾٝة٘ َٗةاساتِٗ،
ٜٚشتبطةة ٕٛبةة٘

َظةةتٜ ٣ٛةةربص نؿةةا٤اتِٗ ٚقةةذساتِٗٚ .نُةةا ٜةةش ٣ػةةهضٜٓتُٗٝايٜ ،ٞبةةذ ٚإٔ

ايٓةةاغ ٜشنةةض ٕٚتشنٝةةضا أؾلةةٌ عٓةةذَا ٜضٜةةذ ايطًةةا عًةة ِٗٝأنهةةش َةةٔ احلةةا٫ا اي ادٜةة،١
عٓذ٥ز ٜكةذََ ٕٛةٔ اي طةاَ ٤ةا ٜؿةٛم عطةا ِٖ٤اي ةاد .ٟذٝةت إٔ ذاية ١ايتةذؾل حتةذث عٓةذَا
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َظةت ٣ٛإَهاْةاا ايؼةلف ،أَةا إرا ناْة ؿة ٛب ١اعُٗة ١أنةرب

َةةٔ َظةةت ٣ٛإَهاْاتةة٘ ٚقذساتةة٘ ،ؾةةعٕ ذايةة ١ايتةةذؾل ٜؼةةٛبٗا ػةةَ ٤ٞةةٔ ايكًةةل ٚا٫نت٦ةةاا،
يهٔ إرا ناْ ؿ ٛب ١اعُٗ ١أقةٌ َةٔ إَهاْةاا ايؿةشد ٚقذساتة٘ ،ؾةعٕ ريةو ٜة٪د ٟإىل اعًةٌ
ٚايَ٬با( .٠٫ذلُذ ايظةٝذ ؿةذٜل 192 ،0227 ،ة  .)193ر ٓة ٢إٔ ذاية ١ايتةذؾل تكةع

تًةو

اعٓطك ١ايؼ ٛس ١ٜايذقٝك ١بني ايكًل ٚاعًةٌ .أ ٚر ٓة ٢آ ةش ،ؾايتةذؾل ٖة ٛايتةٛاصٕ بةني ايترةذٟ
ايزٜ ٟكذَ٘ ايٓؼاط أ ٚاعُٗٚ ،١بني َٗاساا ايؼلف ،ؾعرا صاد ايترةذ ٟنةإ ٖٓةاى قًةل،
ٚإرا قٌّ بذسج ١نبد ،٠نإ ٖٓاى ًٌَ.

ٜةةةذسد ػةةةهضٜٓتُٗٝاي ٞايتةةةذؾل كةةةُٔ "عًةةةِ ْؿةةةع ايتحشبةةة ١اعهايٝةةةFlow : The ١
 ٚ ."Psychology of Optimal Experienceهةٔ ت شٜؿة٘ بظْة٘ "ذايةْ ١ؿظة ١ٝدا ًٝة ١تةذٍ
عً ٢إٔ ايؿشد َؼػَُٗٓٚ ٍٛو

عٌُ ضلبة٘ ٜٚؿلةً٘ .ؾهةٌ ؾةشد ٜةت ًِ ٜٚة٪د ٟبطشٜكة١

أؾلٌ ،عٓذَا ٜه ٕٛيذ ٜ٘ػٜٗ ٤ٞتِ بٜ٘ٚ ،ؼ ش بظْ٘ ٜذ ٌ عً ٘ٝايظشٚس أ ٓةا ٤اْؼةػاي٘
ب٘"ٚ .ضللشْ ٞاٯٕ اعهاٍ ايتاي ٞعً ٢جٖٛش ايتذؾل ٖٛٚ ،اُْٗاى ا٭طؿاٍ

ايً ا دٕٚ

ًَةةةٌٚ ،اْؼةةةػا ِ بةةة٘ د ٕٚطةةةٛا ٙممةةةا ٜةةةذٚس ذةةةْٚ ،ِ ٛظةةةٝاِْٗ يةةةزٚاتِٗ ٚيٰ ةةةش،ٜٔ
ٚاشلؿةةاا ػة ٛسِٖ بايضَةةإ ٚاعهةةإٚ ،حتةةذ ِٜٗيهةةٌ ايـة ٛباا ،٭ْٗةةِ هةةٔ إٔ
 ًٜبٛا حت ذشاس ٠ايؼُع اي

 ٫حتتٌُ ،أٚ

ايةربد ايكةاسغٚ ،يهةِٓٗ ًٜ ٫كة ٕٛإىل

رايو بباٍَ ،ا داّ ايٓؼاط ايزٜ ٟك َٕٛٛب٘ ذلبٛا يذٜٚ ِٜٗظتُت  ٕٛبٜ٘ٚ ،ذ ٌ عًِٗٝ
ايبٗحٚ ١ايظشٚس.
 ٚهٔ تذع ِٝايت شٜـ ايظابل يًتذؾل َٔ  ٍ٬ا٫طتٓتاجاا ايتاي ١ٝمما د عشك٘
ايؿكشاا ايظابك .١إٔ ايتذؾل ٜتلُٔ َا :ًٜٞ
 )9اْ٫ؼػاٍ ايهاٌَ بايٓؼاط أ ٚاي ٌَُ ،ع ك ـ ايؼ ٛس بايزاا أْ ٚظٝإ ايزاا.
 )0ا٫طتػشام ايهاٌَ بايٓؼاط أ ٚاي ٌُٜ ،ـاذب٘ ايٛعٚ ٞتشنٝض اْ٫تبا.ٙ
 )1ا٭دا ٤ضلذث بطشٜك ١اْظٝابٜٚ ١ٝتذؾل نايؼ.ٍ٬
 )2تشنٝض اٖ٫تُاّ عً ٢اي ٌُ َع اشلؿاا ايؼ ٛس بايضَإ ٚاعهإ.
 )3تٛظٝـ اْ٫ؿ ا٫ا

ذَ ١ا٭داٚ ٤ايت ًِ.

 )4ايؼ ٛس بظٕ اي ٌُ ايـ ا ؿاس طٗٚ ،٬ايؼ ٛس بػٝاا اعًٌ.
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 )5تٓاطا ؿ ٛب ١اي ٌُ َع َظت ٣ٛقذساا ٚإَهاْاا ايؿشد.
 )6ايينٝض اي اي ٞيْ٬تبا ٖٛ ٙجٖٛش ايتذؾل.
ٜٚةةٛسد أسجاٜةةٌ َؿَٗٛةةا َهةةٌ ٖةةزا ٖةة" ٛاخلةةرب ٠ايكـةةٚ ."Peak Experience ٣ٛتتلةةُٔ
ـا٥ف ٖز ٙاخلرب ٠ايكـ ٣ٛأ ٚاعتذؾك: ١
 )9ا٫طتػشام ٚاْ٫تبا ٙاعشنض.
 )0ايٛع ٞبايك.٠ٛ
 )1ايؼ ٛس ايك ٟٛبايظشٚس ٚايكٚ ١ُٝاع ٓ.٢
 )2ايتًكاٚ ١ٝ٥عذّ بزٍ ا ٗذ.
 )3ايؼ ٛس بايتهاٌَ ٚا َ( .١ٜٛاٜهٌ أسجا.)952 ،9765 ،ٌٜ
ٜٚتُٝض ايؼلف اعتذؾل باخلـا٥ف ا٭طاط ١ٝايتاي:١ٝ
 )9ايٛك .Clarity ٛؾ ٝشف ايؼلف َارا ٜشٜذ إٔ ٚ( ٌُ ٜك ٛا ةذف)ٚ .قةذ ٜلةع
ايؿشد ٖذؾا عاَا ٚهض٥ت٘ إىل أٖذاف جضَ ١ٝ٥شذًَٓ ١ٝاطب ١ت٪دٟ

ايٓٗا ١ٜإىل حتكٝةل

ا ذف ايٓٗا ٞ٥اي اّ.
 )0ايكٝاغ .صلذ ايؿشد طشقا َٓاطبٚ ١راا جٛد ٠عاي ١ٝيكٝاغ تكذَ٘ سل ٛحتكٝل ا٭ٖذاف اعطًٛب.١
 )1ايينٝض  .Concentrationته ٕٛيًؿشد ايكذس ٠عً ٢ايينٝض عًَ ٢ا ٜك ّٛب ًُ٘.
ٜٚهةةٚ ٕٛاعٝةةا با٭ٖةةذاف اية ٜظة  ٢إىل حتكٝكٗةةا .إكةةاؾ ١إىل تشنٝةةض ٙعًةة ٢ا٭ْؼةةط١
اي ٪ٜدٜٗا ٚايٛق اعٓاطا ٭داٖ ٤ز ٙا٭ْؼط.١
 )2ا ٫تٝةةةاس ٜٚ .Choiceتُهةةةٌ
ايترهِ

اعتكةةةاد ايؿةةةشد بةةةظٕ يذٜةةة٘ ا تٝةةةاسااٜٚ ،ظةةةتطٝع

ذٝاتٜ٘ٚ ،ذسى أْ٘ ٜ ٫ه ٕٛكر ١ٝيب٦ٝت٘.

 )3ا٫يتةضاّ ٖٚ .Commitmentة ٛقةةذس ٠ايؿةشد عًةة ٢إيةضاّ ْؿظةة٘ٚ ،إٔ ٜة٪د ٟطةةًٛنا
إصلابٝا ٜشتبط بتركٝل ا٭ٖذاف اعطًٛب.١
 )4ايترذ ٖٛٚ .Challenge ٟايشغب١

إٔ ٜهة ٕٛايؿةشد َتطةٛسا باطةتُشاسٚ ،إٔ ٜبرةت

عٔ ايترذٜاا ا ذٜذٚ ،٠إٔ ٜؼهٌ باطتُشاس أٖذاؾا جذٜذَٓ ٠اطب ١عشاذٌ تطٛس.ٙ
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 )5ايتٛؾٝل  .Matchأ ٟتٛؾٝل ايؿةشد بةني ايترةذٜاا اية ٜٛاجٗٗةا َٚظةت ٣ٛاعٗةاساا اية
ًهٗةا .ؾةعرا ذةا ٍٚايؿةشد إٔ ٜبةةزٍ جٗةذا عايٝةا ٜؿةٛم َةا ًهةة٘ َةٔ قةذساا يةٔ ٜـةةٌ إىل
َشذً ١ايتذؾل.
 )6عةةذّ ايٓعةةش إىل ايؿؼةةٌ ْعةةش ٠أطةةٚ ٢ذظةةش ٠عًةةَ ٢ةةا ؾةةاا ٚعةةذّ ايكةةذس ٠عًةة ٢حتكٝةةل
أٖذاف اعظتكبٌٚ .يهٔ إٔ ٜذع عكً٘ ٜشنض عًة ٢ايًرعة ١احلايٝة ١اية ٜة٪د ٟؾٗٝةا ايٓؼةاط
يتركٝل أٖذاؾ٘.
 )7ايترةةذث ايةةزات ٞاٱصلةةابَ .Positive self talk ٞهةةٌ  :بعَهةةاْ ٞايكٝةةاّ رةةا ٖةةٛ
َطًٛا َ ٖ .ز ٙؾشؿ ١ٱ باا ٚجٛد ،ٟأْا قادسٚ ،غدٖا َٔ اي باساا اٱصلاب ١ٝاي
ٜك ٛا ايؿشد يٓؿظ٘.
 )92ايكذس ٠عً ٢ايت اٌَ َع ا٭ طاٚ ٤ايترهِ ايكٚ ّٟٛاعٓطكٞ

ايكًل.

 )99عذّ ايؼ ٛس بايٛق أ ٓا ٤اُْٗاى ايؿشد ايٓؼاط ٚاي ٌَُ( .استٔ طًٝحُإ 939 ،9773 ،ة .)930
 )1تأجيل اإلشباع أو الدفاعا الناضج أو مكاوم سطوة املثري (عمليا تنظيم الرا ):
طةٛف أسنةةض

ٖةةز ٙايؿكةةش ٠عًة ٢اؿةة ١ٝإْظةةاْ ١ٝةةا َةٔ ايكةَ ٠ّٛةةا صل ًةةٗا أطاطةةا

يًههد َٔ أمناط ايظةًٛى ايبؼةشٟ

ؾلةاٚ ً٘٥ذلاطةٖٓ٘ٚ .ة ٞاخلاؿة ١ٝاية تٴُٳهةٔ

اٱْظإ َٔ َٛاجٗ ١إغشا٤اا احلٝاَٛٚ ٠اجٗ ١ك ؿ٘ٚ ،تظُا ي٘ بظٕ ٜترهِ
ؾٝح ًٗا أنهش إصلاب ١ٝمما ضلكل ي٘ ذٝا ٠أؾلةٌ

ذٝات٘،

ب ةجل ا٭ٚقةاا عًة ٢ا٭قةٌ .ؾُةه،٬

َا ايز ٟصل ٌ أبا غاكبا إٔ ٜتحٌُّ بايـرب أَاّ عٓاد ابٓة٘ ،ؾٝكةذّ ية٘ دسطةا ٜؿٝةذ ٙبةذ٫
َةٔ إٔ ٜٓؿحةش غلةبا ؾٝؿظةةذ اعٛقةـ اَةاو َٚةةا ايةز ٟصل ةٌ َةةذَٓا ٜت ةاؾَ ٢ةٔ إدَاْةة٘
ٜٚتلًةة ٢عٓةة٘ ًٜٚتةةضّ بكةةشاس انةةز ٙرؿةةشد ٙبةةظٕ ٜعةةٌ ب ٝةةذا عةةٔ اٱدَةةإٜٚ ،كةةا ّٚإغةةشا٤
ايت ةاط .ٞر ٓةة ٢نٝةةـ هةةٔ يًؿةةشد إٔ ٜـةةبا قةةادسا عًةة ٢تظجٝةةٌ اٱػةةباعٚ ،مماسطةة١
كبط ايزااٚ ،ت ع ِٝايةزنا ٤ا٫جتُةاع ٞايٛجةذاَْ ٞةٔ أجةٌ حتكٝةل أٖةذاف ب ٝةذ،٠
ٚحتكٝل ْٛع ١ٝذٝا ٠أؾلٌَ ،ع أْة٘ هٓة٘ إٔ ٜٓةذؾع سلة ٛطةًٛى َةا و إٕ ةا َظةُٝاا
نهد ،٠نُا ٖٚ ٛاسد

عٓٛإ ٖز ٙايؿكشٚ ،٠نُا طٓش٣

ٚيهٔ ااٗا ايتكًٝذ :ٖٛ ٟاٱساد.٠
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ايكشٕ اي ؼش ،ٜٔبؼهٌ عاّ ،إٔ اٱْظإ تذؾ ٘ ٚتٛجٗ٘ ْٛاصعة٘

ٚؿةةةةةشاعات٘ ايذا ًٝةةةةة( ١ؾشٜٚةةةةةذ) ،أ ٚاعهاؾةةةةةنا ٚايبٛاعةةةةةت اخلاسجٝةةةةة( ١ايظةةةةةًٛن١ٝ
ايه٬طٝهٚ ،)١ٝن ٬ايٓعشٜتني تش ٣ايبؼةش كةراٜا إَةا يعةشٚف ذٝةاتِٗ ٚتٓؼة٦تِٗ،
أ ٚيلػٛط عٛاٌَ ٚسا  ،١ٝأ ٚيلػٛط اي ُكٛٳ ٣اعٛقؿ١ٝ
تظنذا َـذاقٝتٗا اي ًُٝةٚ .١يهةٔ

ذٝاتِٖٗٚ .ز ٙايتؿظداا نًةٗا

ايٛقة ْؿظة٘ ،ظٗةشا د٥٫ةٌ عًُٝة ١ذة ٍٛقةذس٠

اٱْظةةإ عًةة ٢إٔ ضلة ٍّٛتةةظ د اعٓبٗةةاا اخلاسجٝةةَ ١ةةٔ ةة ٍ٬تػةةٝد ٙيًُ ٓةة ٢اع ةةش ايةةزٟ
حتًُ٘ٚ ،بايتاي ،ٞؾعْة٘ ٜظةتطٝع إٔ ٜتػًةا عًة ٢قٛتٗةا

تٓؼةٝط اطةتحاب ١آيٝةَ ١ةٔ ْةٛع

ايؿ ٌ ٚسد ايؿ ٌ .اؿٚ ١أْ٘ تظنذ إٔ اٱْظإ نُا أْ٘ قادس عً ٢اْ٫ذؾاع ،ؾعْة٘ قةادس
عً ٢ايترهِ ٚايي.ٟٚ
ٜٗةةةةةةذف ٖةةةةةةزا ايٛؿةةةةةةـ يظةةةةةةًٛى اٱْظةةةةةةإ إىل تٛكةةةةةةٝا عًُٝةةةةةةاا تٓعةةةةةة ِٝايةةةةةةزاا
ٚ .Self regulation processesد ايتُٝٝةض

ٖةزا اٱطةاس بةني ْعةاَني ٜٓؼّةطإ ايظةًٛى ُٖةا :

ْعةةاّ ٖةةادْٚ Cool ٨عةةاّ طةةا ٔ  .Hotايٓعةةاّ ا٭ٜٛ ٍٚجةة٘ يًُ شؾةةٚ ،Know ١ايٓعةةاّ ايهةةاْٞ
ٜٛج٘ يًترشى أ ٚايؿ ٌ  ٌُ ٜٚ .Goايٓعاّ ا اد ٨عً ٢ايت شف عًة ٢اعةهد ٚبٓةآَ ٤طةل  ٚطة١
اطةياتٝح ٚ ،١ٝهةٔ اعتبةةاس َ ٙشؾٝةا أنهةةش َٓة٘ ٚجةةذاْٝاَٚ ،شنبةا أنهةةش َٓة٘ بظةةٝطا،
ٚتظًَٝةةا أنهةةش َٓةة٘ سد ؾ ةةٌ .أَةةا ايٓعةةاّ ايظةةا ٔ ؾٗةةْ ٛعةةاّ ٚجةةذاْ ٞطلةةتف با٫طةةتحاباا
ايظش ١ ٜيًُٓبٗاا ايك ١ٜٛاعهد ٠يْ٬ؿ اٍ ٚاي تظتذع ٞايًةزٚ ٠ا٭ملٜٚ .عٗةش ايٓعةاّ ايظةا ٔ
ا٫طةتحاباا اْ٫ذؾاعٝةة ١يًُةهداا ا ٓظةةٚ ١ٝغدٖةةا َةٔ اعةةهداا اية تظةةتهد ايؼةةٗ ،١ٝأٚ
تظةةتذع ٞا٫طةةتحاباا ايذؾاعٝةةٚ ١اي ذٚاْٝةة١

َٛاجٗةةَ ١ةةهداا َٗ ةذِد ٠أ ٚرلٝؿةة .١ؾةةعرا َةةا

اطتهد ايٓعاّ ايظا ٔ ،ؾعْ٘ ٜظتذع ٞؾ ة ٬طةش ٜاٚ ،بٗةزا ،ؾةعٕ ايٓعةاّ ايظةا ٔ حتهُة٘
اعهدااٚ( .ايي َٝؼ ،ٌٝسٚدٚيؿَٓ ٛذٚصا  -دْت 122 ،0221 ،ٕٛة .)123
ٚبذأ ؾِٗٴ عًُٝاا تٓع ِٝايزاا َٔ طًظًَ ١ةٔ ايذساطةاا ايٓؿظة ١ٝايتحشٜبٝة ١أجشٜة
ذةة ٍٛقةةذس ٠ا٭طؿةةاٍ أ ٚاطةةت ذادِٖ يتظجٝةةٌ اٱػةةباعٖٚ ،ةة ٞاؿةة ١ٝذلٛسٜةة١

تُٓٝةة١

ايةةزنا ٤ايٛجةةذاْ ٞا٫جتُةةاعٚ ٞايظةةًٛى ايؿ ةةاٍ عًةةَ ٢ةةذ ٣احلٝةةاٚ .٠ت ةةشف ايتحةةاسا
بتحةاسا اعةاسمش ٚ ،marshmallow expériences ًٛٝاعةاسمشْ ًٛٝةٛع َةٔ احلًة ٣ٛايؼة ب١ٝ
ا٭َشٜه .١ٝقاّ بٗز ٙايتحاسا ايظٝهٛيٛج ٞا٭َشٜهٚ ٞايي َٝؼَ W. Mischel ٌٝةٔ
جاَ ةة ١طةةتاْؿٛسد ا٭َشٜهٝةة١

ايظةةتٓٝاا َةةٔ ايكةةشٕ اي ؼةةش ٜٔعًةة ٢أطؿةةاٍ احللةةاْ١
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ذةشّ جاَ ة ١طةتاْؿٛسدٚ .ناْة عٓٝة ١ايبرةت َةٔ أبٓةا ٤أعلةا٤

ٖ ١٦ٝايتذسٜع ٚأبٓا ٤طًب ١ايذساطةاا اي ًٝةا ٚأبٓةا ٤ب ةجل اي ُةاٍ اٯ ةش .ٜٔتكة ّٛايتحشبة١
عًةة ٢إٔ ٜ :ةةشا ااةةشا عًةة ٢ايطؿةةٌ قط ةةَ ١ةةٔ احلًةة ٣ٛاي ة ضلبٗةةا

َٛقةةـ ذلّٝةةش

بايٓظب ١يًطؿٌ ،ذٝت ٜه ٕٛعً ٘ٝإٔ طلتاس :إَا إٔ ٜٓتعش ذتٛ ٜ ٢د ااشا ب ذ سبةع أٚ
ًةةت طةةاعٜٚ ١ظ ةةز قط ةةتني َةةٔ احلًةة ،٣ٛأ ٚإٔ ٜلةةشا جشطةةا ؾ ٝةةٛد ااةةشا

احلةةاٍ

ٚضلـةةٌ ٖةة ٛعًةة ٢قط ةةٚ ١اذةةذَ ٠ةةٔ احلًةةٚ .٣ٛعًٝةة٘ ،إرا نةةإ ايطؿةةٌ ٜؿلةةٌ اي ا٥ةةذ
ا٭ؾلٌ ٚاحلـة ٍٛعًة ٢قط ةتني َةٔ احلًة ،٣ٛبةذَ ٫ةٔ قط ةٚ ١اذةذ ،٠عًٝة٘ إٔ ٜٓتعةش
عٛد ٠ااشا يًػشؾَٚ .١ع تظ ش عٛد ٠ااشا ٜـبا اْ٫تعاس ؿ با عًة ٢ايطؿةٌٜٚ ،ةضداد
إغةةشا ٤احلًةة ٣ٛاعتاذةة ١ؾةةٛساٖ .ةةزا ايـةةشاع احلكٝكةة ٞايةةزٜ ٟةةٓػُع ؾٝةة٘ ايطؿةةٌ ،نةةإ
اعةةذ ٌ ايةةز ٟأتةةا دساطةة ١اي ًُٝةةاا ٚسا ٤تٓعةة ِٝايةةزاا بـةةٛس ٠عًُٝةةٚ( .١ايةةي َٝؼةة،ٌٝ
سٚدٚيؿَٓ ٛذٚصا -دْت.)124 ،0221 ،ٕٛ
ٚنإ ٖذف ايتحشب ٖٛ ١ايتُٝٝةض بةني ا٭طؿةاٍ ايةزٜ ٜٔظةتط ٕٛ ٝنةبا مجةا اْةذؾاعِٗ
ٚايزٜ ٫ ٜٔظتط ٕٛ ٝريةوٚٚ .كةع ااةشا دلُٛعةَ ١ةٔ قطةع احلًة ٣ٛعًة ٢ايطاٚية ١ةِ ةشد
إىل ب جل عًُ٘ يٛ ٝد ب ذ سبع أً ٚت طاعٚ .١ؾ  ٬اْذؾع

ذةذٚد ةٛإ قًًٝة ١ب ةجل ا٭طؿةاٍ

ايز ٜٔمل ٜظتطٛ ٝا َكا ١َٚاٱغشاٚ ،٤طًبٛا أ ز قط ٚ ١اذذ َٔ ٠احلًة،٣ٛ

ذةني اطةتطاع

ايةةب جل َةةِٓٗ اْ٫تعةةاس ٚتظجٝةةٌ اٱػةةباعٚ .يهةةٜ ٞهبرةةٛا اْةةذؾاعِٗ نةةاْٛا ٜكَٛةة ٕٛبةةب جل
ا٭طايٝا ايظًٛن ١ٝيتظاعذِٖ عًٖ ٢زا ايـُٛد .نظٕ ٜػطٛا أع ِٗٓٝذتةٜ ٫ ٢ةشٚا احلًة٣ٛ
َـةةذس اٱغةةشا ،٤أ ٚإٔ ٜترةةذ ٛا َ ةةا ،أ ٚإٔ ٜػٓةةٛا ،أ ٚإٔ ٜلةةشبٛا بظٜةةذ ِٜٗعًةة ٢ايطةةا٫ٚا
ٚبظقةةذاَِٗ عًةة ٢ا٭ساٚ ،ذةةا ٍٚب لةةِٗ إٔ ٜٓةةاّٖٚ .ةة ٤٫٪ا٭طؿةاٍ ايـةةاَذ ٕٚذـةةًٛا عًةة٢
قط تني َٔ احلً ٣ٛنُهاؾظ ِ ٠عً ٢ؿربِٖ.
ٚب ذ ايتحشب ١أجش ٜدساط ١طٛيٖ ١ٝاََٚ ١تُٝض ٠عً ٤٫٪ٖ ٢ا٭طؿاٍ ،اطتُشا بةني  90ة 92
طٓ .١بذأا ذني ناْ أعُاسِٖ  2طٓٛااٚ ،تتب تِٗ ذت ٢نشجةٛا َةٔ اعشذًة ١ايهاْٜٛة.١
ٚناْة ة ايؿةةةشٚم بةةةني ااُةةةٛعتني
ٚاكرٚ ١داي١

ااة ةا٫ا اْ٫ؿ ايٝةةةٚ ١ا٫جتُاعٝةةةٚ ١ا٭ناد ٝةةة١

َشذً ١اعشاٖك .١ؾكذ نإ ا٭طؿاٍ ايز ٜٔقاَٛٚا إغةشا ٤احلًة ٣ٛأنهةش

نؿا َٔ ٠٤ايٓاذ ١ٝا٫جتُاعٚ ١ٝأنهش ؾاعً َٔ ١ٝايٓاذ ١ٝايؼلـ٪َٚ ١ٝنذ ٜٔيةزٚاتِٗ
بذسج ١أنربٚ ،أنهش قذس ٠عًَٛ ٢اجٗ ١اٱذباط ،نُةا نةاْٛا أقةٌ عشكة ١يْٝٗ٬ةاس
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أ ٚا ُٛد أ ٚايٓهٛق حتة ظةشٚف ايؼةذ ،٠أ ٚإٔ ٜـةبرٛا َلةطشبني ذةني ٜت شكةٛا
يًلةةةػٛط ،نُةةةا أْٗةةةِ نةةةاْٛا ضلةةةاٚي ٕٛتطٜٛةةةل ايترةةةذٜاا ٬ٜٚذكْٗٛةةةا بةةةذَ ٫ةةةٔ إٔ
َٛاجٗةة ١ايـ ة ااٚ .نةةاْٛا َ تُةةذ ٜٔعًةة ٢أْؿظةةِٗ ٚٚا كةةني

ٜظتظةةًُٛا ةةا ذتةة٢

رٚاتٗةةةِ ٜٚ ،تكةةةذ ٕٚأْٗةةةِ ر ٟٚجةةةذاسٚ ٠اطةةةتركام  ٚهةةةٔ ا٫عتُةةةاد عًةةةٜٚ .ِٗٝكَٛةةةٕٛ
باعبةةادسٜٓٚ ٠ػُظةةٕٛ

اي ُةةٌٚ .نةةاْٛا َتؿةةٛقني دساطةةٝاٚ ،أنهةةش نؿةةا ٠٤أناد ٝةةا،

ٚأنهةةش قةةذس ٠عًةة ٢ؿةةٝاغ ١أؾهةةاسِٖ يػٜٛةةاٚ ،أنهةةش اطةةت ُا ٫يً كةةٌ ٚايكةةذس ٠عًةة٢
ايينٝض ٚعً ٢ايتلطٝط ٚتتبع َا ططٛا ي٘ٚ ،أنهش ػػؿا بايت ًِ.
أَا ا٭طؿاٍ ايز ٜٔمل ٜظتطٛ ٝا َكا ١َٚإغةشا ٤احلًة ،٣ٛؾكةذ نةاْٛا أقةٌ
ايظةةابكٚ ،١نةةاْٛا أنهةةش تٛسطةةا

اعـةةاعا ٚاعؼةةه٬اٚ ،نةةاْٛا

اخلـةا٥ف

اعشاٖكةة ١أنهةةش

حةةٚ ٬أنهةةش اْظةةرابا َةةٔ اي ٬قةةاا ا٫جتُاعٝةةٜٚ ،١بةةذ ٕٚأنهةةش عٓةةادا ٚأقةةٌ محاطةةا،
ٜٚلطشب ٕٛأَاّ اٱذباطٚ ،أنهش تؿهدا

رٚاتِٗ بةظِْٗ أػةلاق طةٜ ٫ٚ ٕٛ٦ٝظةتركٕٛ

ايتكذٜش ٚا٫ذةياّٚ ،نةاْٛا ٜٓهـةٜٚ ٕٛتظةُ ٕٛبةا ُٛد ٚعةذّ ايكةذس ٠عًة ٢احلشنة١
َٛاجٗةة ١ايلةةػٛطٚ ،أقةةٌ كةة١
ٚأنهش عشكة ١يًةذ ٍٛ

أْؿظةةِٗٚ ،أنهةةش غةةدٚ ٠ذظةةذا ٚا٫طةةتحاب ١رةةضاد ذةةاد،

ااةاد٫ا احلةادٖٚ ،٠ةِ

طةٔ اعشاٖكةَ ،١ةا صايةٛا غةد قةادسٜٔ

عً ٢تظج ٌٝإػباعِٗٚ( .ايي َٝؼ ،ٌٝسٚدٚيؿَٓ ٛذٚصا  -دْت 125 ،0221 ،ٕٛة .)126
ٚقةةاٍ َٝؼةة ،ٌٝإٕ تظجٝةةٌ اٱػةةباع اعؿةةشٚا راتٝةةا ٚاعٛجةة٘ با ةةذف ،سرةةا ٜهةةٕٛ
أطاطا يتٓع ِٝايزاا اْ٫ؿ ايٚ ،١ٝايكذس ٠عًة ٢إْهةاس ايةذؾ اا

ذَة ١حتكٝةل ٖةذف

َاٚ .بزيو ،ؾعٕ ْتا٥خ َٝؼ ٌٝأبشصا دٚس ايزنا ٤ايٛجةذاْ ٞا٫جتُةاع ٞنكةذس ٠ب ذٜة١
 Meta - abilityحتةةذد نٝةةـ ضلظةةٔ ايٓةةاغ ،أ ٚنٝةةـ ٜظةة ٕٛ٦ٝاطةةت ُاٍ ٚتٛظٝةةـ
قذساتِٗ اي كً ١ٝا٭ ش( .٣باّ سٚبٓع ،جني طهٛا  052 :ة )050
ٚأػةةةاسا دساطةةةاا أ ةةةش،٣

ْؿةةةع اعٛكةةةٛع ،إىل إٔ ا٭طؿةةةاٍ ٜظةةةتط ٕٛ ٝإٔ ضلّٛيةةةٛا

َٛقـ تظج ٌٝاٱػةباع عكًٝةا بـةٛس ٠نةبد ٠ممةا ٜظةاعذِٖ ،أ ٜ ٚةّٛقِٗ عةٔ حتكٝةل ا ةذف.
ؾكذ أد ٣تؿهد ا٭طؿاٍ

ا اْا ايظاس (ايٓعاّ ايظا ٔ) ٖٚة ٛاعهاؾةظ ،٠إٔ احلًة ٣ٛةا

َةةزام ذًةةٚ ٛسا٥رةة ١صنٝةةًَُٚ ١ةةع ْةةاعِ .أدٖ ٣ةةزا ايةةتؿهد إىل اْتعةةاس ا٭طؿةةاٍ بةةني ةةٛإ
ٚسةةع دقةةا٥ل ؾكةةط.

ذةةني أد ٣بٗةةةِ ايةةتؿهد

ا اْةةا ااةةشد (ايٓعةةاّ ا ةةةاد )٨إٔ

احلًَ ٣ٛهًٗا َهٌ أ ٟػة ٤ٞآ ةش نايظةراا ٚايؼةحش ٚاعبةاْ ،ٞإىل إطاية ١صَةٔ اْ٫تعةاس إىل
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أنهةةش َةةٔ  91دقٝكةةٖٚ .١هةةزا ٜتةةبني إٔ ا ةةت٬ف هٝةةٌ ايطؿةةٌ يًُةةهد ايٛاذةةذ ،أ ٓةةا ٤ؾةةي٠
اْ٫تعةةاس ،غّٝةةش َةةٔ تةةظ د ٙعًٝةةَ٘ٚ ،هٓةة٘ َةةٔ ايةةترهِ

َكاَٚةة ١اٱغةةشا ٤ايكةةَ ٟٛةةٔ أجةةٌ

حتكٝل ٖذف أب ذ ٚأؾلٌٚ( .ايي َٝؼ ،ٌٝسٚدٚيؿَٓ ٛذٚصا  -دْت.)124 ،0221 ،ٕٛ
ٚأجش ٜهاسا أ ش ٣بعذذاث تػٝداا

اعٛقـ .ؾؿ ٞإذةذ ٣ايتحةاسا أُعطاةٞٳ ا٭طؿةاٍ

ي با أ ٓا ٤اْ٫تعاسٖ ٚ ،ز ٙاحلاي ١ناْ ؾي ٠تظج ٌٝاٱػباع أطَ ٍٛكاسْ ١با٭طؿةاٍ ايةزٜٔ
طًا َِٓٗ ايتؿهد

احلًٚ .٣ٛتبني َةٔ ْتةا٥خ ٖةز ٙايتحةاسا إٔ قةذس ٠اٱْظةإ عًة ٢كةبط

ايةةزاا ،حتهُٗةةا ذكٝكةةَ ١ؿادٖةةا إٔ تؼةةت ٝاْ٫تبةةا ٫ ٙضلةةذث إ٫
ٜةةذٚس

اي كةةٌ ،ؾةةاعِٗ إٔ َةةا

عكةةٌ ايطؿةةةٌ ،ذٝةةت أػةةاس ااةةةشا عًةة ٢ا٭طؿةةاٍ إٔ ٜؿهةةةشٚا

٪ٜسجر ِْٗٛبذ َٔ ٫ايتؿهد

أَٗةةاتِٗ ٖٚةةةِ

احلً ،٣ٛنإ صَٔ تظج ٌٝاٱػةباع َظةاٜٚا يةضَٔ اْ٫تعةاس

عٓذ إعطا ِٗ٥ي با  ًٜب ٕٛبٗا.
 ٚإطةةةاس ايكةةة ٠ٛاٱْظةةةاْ ١ٝاعظةةةُا" ٠ايةةةذؾاعاا ايٓاكةةةح ،"١أزلةةةض ايظةةةٝهٛيٛجٞ
ا٭َشٜه ٞجٛسد ؾ ،G. Fylant ْ٬ٝا٭طتار

اَ ٖ ١اسؾاسد،

هني ْؿظةٝني  ٜتةربإ

أنهةةش مشةةٚ ٫ٛعُكةةا عًةة ٢دلُٛعةةَ ١ةةٔ ايشجةةاٍ عًةةَ ٢ةةذ ٣ذٝةةاتِٗ .دسغ جٛاْةةا ايكةة٠ٛ
اٱْظةةاْ ١ٝاي ة أااٖةةا "ايةةذؾاعاا ايٓاكةةح ."١اعتُهًةة١

اٱٜهةةاسٚ ،ايكةةذس ٠عًةة ٢تظجٝةةٌ

اٱػباعٚ ،ايش ١ٜ٩اعظتكبًٚ ،١ٝس ٚايذعابةٖٓ .١ةاى سجةاٍ ٜٓ ٫لةح ٕٛأبةذا ٜ ٫ٚعٗةشٕٚ
ٖز ٙايظُاا ،بُٓٝةا آ ةش ٕٚتعٗةش عًةٖ ِٗٝةز ٙايظةُاا َةع تكةذَِٗ

اي ُةشٚ .ناْة

دلُٛعتةةا ؾ ْ٬ٝة َةةٔ طةة٬ا جاَ ةةٖ ١اسؾةةاسد  234ٚسجةة َ ٬اؿةةشا َةةٔ ٚطةةط َذٜٓةة١
بٛططٔ .نًتةا ايذساطةتني بةذأا

ْٗاٜة ١ايهٓٝ ٬ةاا عٓةذَا نةإ اعؼةاسنٕٛ

آ ةش

اعشاٖكٚ .١اطتُشا إىل إٔ هاٚص أؾشاد اي  ١ٓٝايهُاْني طٓ َٔ ١أعُاسِٖ .أػةاسا ايٓتةا٥خ
إىل عٛاٌَ ايؼٝل ١ ٛايـر ١ٝاي

تؼٌُ ايذ ٌٚ ،احلاي ١ايـرٚ ،١ٝاعت ة١

ٚناْةة ايةةةذؾاعاا ايٓاكةةةح٪َ ١ػةةةشا قٜٛةةةا عًةةة ٢ايظةة اد٠
ٚايؼٝل ١ ٛايٓؼط١

احلٝةا.٠

احلٝةةةاٚ ٠ايةةةذ ٌ اعشتؿةةةع

نٌ َٔ ااُٛع ١اية نةإ غايبٝتٗةا َةٔ ايبةٝجل ايربٚتظةتاْ

ٚااُٛع ١ا٭نهش تٓٛعا َٔ ٚطط اعذ .١ٜٓؾُٔ بةني  54سجةَ ٬ةٔ ٚطةط اعذٜٓة ١أظٗةشٚا
باطةتُشاس ٖةةز ٙايةذؾاعاا ايٓاكةةحٖٚ ١ةةِ أؿةػش طةةٓاَ % 73ٚ .ةةِٓٗ َةا صايةةٛا ٜظةةتطٕٛ ٝ
حتشٜةةو ا٭ ةةاث ايهكٝةةٌٚ ،قطةةع ا٭ ؼةةااٚ ،ايظةةد َظةةاؾَ ١ةةًٝني ٚؿ ة ٛد طةةابكني َةةٔ
ايظ٬مل د ٕٚت ا عٓذَا أؿبرٛا ػ ٛٝا َٔٚ .بني  46سجٚ َٔ ٬طط اعذ ١ٜٓمل ٜعٗشٚا
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أبذا أٜا َٔ ٖز ٙايكذساا ،ؾكةط ٜ % 31ظةتط ٕٛ ٝايكٝةاّ بةٓؿع اعٗةاّ .بايٓظةب ١يشجةاٍ
ٖاسؾاسد

طٔ  ،53ايظة اد٠

احلٝةاٚ ،٠ايظة اد ٠ايضٚجٝةٚ ،١ايؼة ٛس ايةزات ٞبايـةر١

ايبذْ ،١ٝد ايتٓب ٪بٗةا عةٔ طشٜةل ايةذؾاعاا ايٓاكةح ١اية

ة مماسطةتٗا ٚقٝاطةٗا

أٚاطط اي ُشَ( .استٔ طًٝحُإ 7 ،0220 ،ة .)92
ْتبني ؾُٝا طبل َٔ َٓاقؼاا

ٖز ٙايؿكش ٢ٓ َ ٠اٱسادَٓٚ ،٠ز ذةٛاي ٞقةشٕ َةٔ ايةضَٔ

حتةةذث ايظةةٝهٛيٛج ٞا٭َشٜهةةٚ ٞيٝةةاّ جةةُٝع عةةٔ اٱساد ٠نُةةا ًٜةة" :ٞإٕ ايشغبةةDesire ١
ٚاٱسادٚ Will ٠ايةةتُ َ Wishةةٔ احلةةا٫ا اي كًٝةة ١اية  ٜشؾٗةةا نةةٌ ؾةةشدٚ ،اية  ٫هةةٔ
٭ ٟت شٜةةـ إٔ ٜضٜةةذٖا ٚكةةٛذا ،ؾةةعرا ؿةةاذا ايشغب ة١رٳ ػ ة ٛس بةةظٕ حتكٝكٗةةا غةةد ممهةةٔ،
ؾعْٗةةا تترةة ٍٛإىل ةةٔ .أَةةا إرا نٓةةا ْ تكةةذ إٔ يةةذٜٓا ايكةة ٠ٛيتركٝكٗةةا ؾظةةٛف ْظةةلش اٱساد٠
يتترٖ ٍٛز ٙايشغب ١إىل ٚاقعٖٚ ،زا ايٛاقع إَا إٔ ٜتركل ؾٛسا تب ةا ٱسادتٓةا أ ٚب ةذ ايكٝةاّ رةا
ٜتطًب٘ حتكٝك٘"ٚ( .ايي َٝؼ ،ٌٝسٚدٚيؿَٓ ٛذٚصا  -دْت.)130 ،0221 ،ٕٛ
يكذ نؼةـ ٚيٝةاّ جةُٝع عةٔ ايكُةٛٳ ٣اٱْظةاْ١ٝ
ايشغبٚ ١اٱساد ٠عً ٢أطاغ اعتكاد ايؿشد

ٖةزا ايترًٝةٌ ،ؾؿة ٞايتُٝٝةض بةني

تٛؾش ٙعًة ٢ايكةذس ٠يتركٝةل ا ةذف ،أ ٚعةذّ

تةةٛؾش ٙعًٗٝةةا ،تظنٝةةةذ عًةة ٢أُٖٝةةة ١إدساى ايةةزاا َةةةٔ ذٝةةت نؿا٤تٗةةةا ٚقةةذستٗا عًةةة٢
ايةةترهِٖٚ ،ةة ٛا٭َةةش ايةةز ٟأعةةاد إذٝةةا ٤اٖ٫تُةةاّ باي ًُٝةةاا ا٭طاطةة ١ٝيتٓعةة ِٝايةةزاا،
نُةةةا أْةةة٘ اطتؼةةةشف َةةةا هةةةٔ إٔ تتلةةةُٓ٘ اطةةةياتٝحٝاا تٓعةةة ِٝايةةةزاا ٚايةةةزنا٤
ا٫جتُاع ٞايٛجذاَْ ،ٞةٔ ة ٍ٬تظنٝةذ ٙعًة ٢إٔ اٱْظةإ قةادس داُ٥ةا عًة ٢حتكٝةل َةا
ٜشٜذٚ ،ٙيهٔ ؾكط ب ذ ايكٝةاّ بةب جل اعتطًبةااٚ .قةذ بٓٝة ٴ طةابكا
ايةةترهِ

ٖةز ٙايؿكةش ،٠إٔ

ا٫طةةتحاباا ايظةةا ٓٚ ١تٛظٝةةـ إطةةةياتٝح ١ٝايتٗذ٥ةةَ ١ةةٔ ةة ٍ٬اع ا ةةة١

اع شؾ ١ٝيًُٛقـ ٖٛ ،أذةذ ٖةز ٙاعتطًبةاا .إٕ قة ٠ٛاٱسادٖ ٠ة ٞقةذس ٠ايؿةشد عًة ٢ايترُةٌ
ٚاع اْا ٠بهاٌَ إسادت٘ ٖٞٚ ،إْهاس ايزاا َٔ أجٌ حتكٝل ٖذف ب ٝذ ي٘ ق.١ُٝ
ْـةةٌ إىل أْةة٘ ْ ٫ظةةتطٝع إٔ ْؿظةةش طةةًٛى اٱْظةةإ بايةةذٚاؾع ؾكةةط ،ؾايبؼةةش يٝظةةٛا
نآ٥اا َذؾٛع ،١ؾبايشغِ َٔ أِْٗ ٜ ٫ظتط ٕٛ ٝتػٝد دلةش ٣ا٭ذةذاث داُ٥ةا ،ؾةعِْٗ
ٜظتط ٕٛ ٝبٓا ٤تـٛساتِٗ عٓٗا بـٛس رلتًؿٚ ١بٓا .٠٤ؾش ١ٜ٩ايؿشد يٮػٝا ٤بطةشم َتٓٛعة١
َٚت ذد ٜ ،٠عِ اذتُا٫ا ذشٜت٘ ٚؾاعًٝت٘ ٚقذست٘ عً ٢ا ٫تٝاس.
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 )2الركاء ذي األبعاد الثيث أو الركاء الناجح:
٫ذةةغ ايظةةٝهٛيٛج ٕٛٝاعٗتُةة ٕٛبذساطةة ١ايةةزنا ،٤إٔ ْظةةب ١ايةةزنا ٤ايةة ساجةة
ي ؼشاا ايظٓني نظؾلٌ طشٜك ١يٛؿةـ إَهاْةاا ا٭ؾةشاد ٚايتٓبة ٪بٓحةاذِٗ
 ٚاسجٗةةا ،نةةهدا َةةا تهةة ٕٛغةةد دقٝكةة١

ايتٓبةة ٪بٓحةةا ايؿةةشد

اعذسطة١

اعذسطةة ٚ ١اعٗٓةة،١

٭ْٗا عحضا َٔ ْاذ ١ٝعةٔ اٱذاطة ١بهةٌ جٛاْةا ايةزنا ٤اٱْظةاَْٚ ،ٞةٔ ْاذٝة ١أ ةش٣
ؾؼً

ايتٓب ٪بٓحا ا٭ؾشاد

اي تترهِ َٔ  ٬ةا
اخلةةةةةةةربا٤

احلٝاٚ .٠نهدا َا تهٚ ٕٛط١ًٝ

ٜذ ا ٗةاا ايشاٝة١

َـةا٥ش ايٓةاغٚ .قةذ عةاؾ ٖةز ٙايتحشبة ١ايكاطة ١ٝأذةذ أنةرب

ايةةةةةةةزناٖٚ ،٤ةةةةةةة ٛايظةةةةةةةٝهٛيٛج ٞا٭َشٜهةةةةةةة ٞسٚبةةةةةةةشا د .طةةةةةةةيْربؽ

 ،R. J. Sternbergأطةتار عًةِ ايةٓؿع
اعشذًةة ١ا٫بتذاٝ٥ةة ١ؾؼةةٌ

اَ ةٜٝ ١ةٌ  Yaleا٭َشٜهٝة .١ؾ ٓةذَا نةإ تًُٝةزا

ا تبةةاساا ايةةزنا ٤ا٭ٚىل ،ايةة أجشتٗةةا عًٝةة٘ أ ـةةا١ٝ٥
إؿةةابت٘ خةةٛف ٚقًةةل ػةةذٜذَ ٜٔةةٔ ا ٫تبةةاس .ؾرـةةٌ

ْؿظةة ١ٝغًٝعةة ١ايطبةةاع ،تظةةبب
بظبا ريةو عًةْ ٢تٝحةَٓ ١لؿلة١

ايةزنا ،٤ؿةاسا ت٬ذكة٘

ًَؿة٘ اعذسطة .ٞؾـةاس

اع ًُٜ ٕٛت اًَ ٘ َ ٕٛعًٖ ٢زا ا٭طةاغٜٚ ،لة  ٕٛتٛق ةاتِٗ َٓة٘ ٚؾةل ا٫ؾةياا اعضعةّٛ
عظةةت ٣ٛرنا٥ةة٘ٚ .طةةاٜشِٖ ٖةة ٛبةةذٚسٙ
ايظٓٛاا ايةه٬ث ا٭ٚىل

تٛق ةةاتِٗ ،ؾهةةإ أدا ٙ٩ايذساطةةَٓ ٞلؿلةةا

اعذسطةَٚ ،١تظةكا َةع تٛق ةاا َ ًُٝة٘ .إ ٫إٔ َ ًُتة٘

ايظةٓ١

ايشاب  ١ا٫بتذا ١ٝ٥ناْ يذٜٗا ايكذس ٠عً ٢انتؼاف جٛاْا ايزنا ٤يذٚ ،ٜ٘عًة ٢تةذعِٝ
كت٘ بٓؿظ٘ ،ؾاْ هع ريو عً ٢أدا ٘٥ايذساطةٚ ٞتؿٛقة٘ ،إىل إٔ أؿةبا ٚاذةذا َةٔ أبةشص
اخلربا٤

دلاٍ ايبرت

ايزنا( .٤ذلُذ ط٘ 014 ،0224 ،ة .)015

ٜؼد طيْربؽ إىل إٔ ايؿهش ٠ايتكًٝذ ١ٜعٔ اعٗةاساا اعت ًكة ١بايةزناٚ ٤ايطةشم اية
د َةٔ  ٬ةا قٝاطةة٘ ،نةهدا َةا تكٛدْةةا إىل ْةٛع َةٔ ايٝةةظغ ٚاٱذبةاط ،اؿة ١عٓةةذَا
تةة٪د ٟعًُٝةة ١ايكٝةةاغ إىل إٔ طلظةةش ايةةب جل ؾشؿةةت٘ ايت ًُٝٝةة ١أ ٚاعٗٓٝةةْ ،١تٝحةة ١تةةذْٞ
َظةةتٜٛاا أداٗ٥ةةِ عًةة ٢ا تبةةاساا ايةةزناٚ .٤يهةةٔ هةةٔ إٔ ْٓعةةش إىل ايةةزناْ ٤عةةش٠
إصلاب ،١ٝؾٓكي َ ١ ٬باد٨

إطاس عًِ ايٓؿع اٱصلاب.ٖٞٚ ،ٞ

ا٭ ،ٍٚإٕ ا٭ؾشاد يذ ِٜٗت شٜؿِٗ اخلاق عٔ َؿٗ ّٛايٓحا .
ايهةاْ ،ٞإٕ ا٭ؾةشاد يةذ ِٜٗايكةذس ٠عًة ٢ايتٛاؾةل َةع ب٦ٝةاتِٗٚ ،يةذ ِٜٗايكةذس ٠نةةزيو
عً ٢ا تٝاس ب٦ٝاتِٗ ٚتؼهًٗٝا.
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ايهايت ،إٕ ا٭ؾشاد ٜك َٕٛٛبايتٛاؾل ٚايتؼهٚ ٌٝا ٫تٝةاس بؿاعًٝة ١أنةرب عٓةذَا ٜظةتهُشٕٚ
ْكاط قٛتِٗ ّٛ ٜٚكْ ٕٛكاط ك ؿِٗ أٜ ٚـررْٗٛا( .سٚبشا د .طيْربؽ.)215 ،0221 ،
 ٜٚتكذ طيْربؽ إٔ ايتٛاؾل َع ايب ١٦ٝعًُٖ ١ٝاَ ٚ ،١زا ْ ةشف ايةزنا ٤بظْة٘ ايكةذس٠
عً ٢ايتٛاؾل َع ايب ١٦ٝادٝط ١بٓاٚ .يهٓ٘ ت شٜـ ذلذٚد ايك ١ُٝي ذ ٠أَٛس َٓٗا.
 )9إٕ ا تباساا ايزنا ٤باطت ُاٍ ايٛسقٚ ١ايكًِ  ٫تكٝع أٜا َٔ جٛاْا ايتٛاؾل َع ايب.١٦ٝ
 )0إٕ ا تباساا ايزنا ٫ ٤تتٓبظ بظنهش َٔ َ % 03ةٔ ايتبةأٜ
تتٓبظ بظنهش َٔ  92ة  َٔ % 93ايتبأٜ

ا٭دا٤اا اعلتًؿ١

ا٭دا ٤ا٭نةاد ٫ٚ ،ٞ

َٛاقـ احلٝا ٠اي اد.١ٜ

 )1تؿةةتا َ٪طظةةاا ااتُةةع أبٛابٗةةا ايت ًُٝٝةةٚ ١اعٗٓٝةة ١يًةةزٜ ٜٔةة٪د ٕٚأداْ ٤اجرةةا عًةة٢
ٚج٘ ا٭ؾشاد ايز ٜٔطلؿكٕٛ

ٖز ٙا ٫تباسااٚ ،تػًكٗا

ٖز ٙا ٫تباساا.

 )2ضلـةةٌ ا٭ؾةةشاد ا٭ذظةةٔ أدا ٤عًةةٖ ٢ةةز ٙا ٫تبةةاساا عًةة ٢ؾةةشق  ٫ضلـةةٌ عًٗٝةةا
ا٭قٌ أدا ٤عًٗٝا .إ ٫أْ٘ يٮطةـ ،إٔ َةا ٜةٓحا ؾٝة٘ ا٭ؾةشاد
ٜشتبط استباطا ك ٝؿا را طٛف ٜلطش ٕٚإىل مماسطت٘

أداٗ٥ةِ عًة ٢ا ٫تبةاساا،
احلٝا ٠ؾُٝا ب ذ.

 )3إٕ َ عِ اعٗتُني بٗز ٙاعٛكٛعاا  ًٕٛٓ ٜزلا ٖزا اعٓٗخ ،سغةِ غٝةاا دلُٛعة١
كةةابطَٓ ١اطةةب ١هةةٔ إٔ تكةةذّ َٓٗحةةا بةةذ ٬ٜسرةةا ٜهةة ٕٛأنهةةش زلاذةةا( .سٚبةةشا د.
طيْربؽ 217 ،0221 ،ة .)222
ٜٛجة٘ س .د .طةيْربد  R. J. Sternbergعةاّ 9763

نتابة٘ "َةا ب ةذ َ اَةٌ ايةزنا٤

 "Beyond Intelligence Quotientايٓعشٜةة ١ايهٝ ٬ةة ١يًةةزنا ٤اٱْظةةاْA Trianchic theory of ٞ
 ،Human Intelligenceاْتكةةةادا إىل ا٫هةةةا ٙايتكًٝةةةذ ٟايلةةةٝل ايةةةز ٟضلـةةةش ايةةةزنا٤
ايٓؼاطاا ا٭ناد  ١ٝاي

 ٫تت ذ ٣ايبٓٛد اي ٜكةاغ بٗةا ايتٓبة ٪بايٓحةا

ايذساطٚ ٞاي ًُ ٫ٚ ،ٞتتٓبظ بايٓحا

ايترـةٌٝ

ااةا٫ا اعٗٓٝةٚ ١ا٫جتُاعٝةٚ .١أحل عًة ٢تٛطةٝع

َؿٗةة ّٛايةةزنا ٤يٝؼةةٌُ ذٝةةضا ٚاط ة ا َةةٔ ْؼةةاطاا ايؿةةشد ايَٝٛٝةة ١ا٫جتُاعٝةةٚ ١غدٖةةا.
(عهُإ محٛد اخللش.)7 ،0220 ،
ٜٓٚب٘ طيْربد ايباذهني إىل إٔ َا ت ٓ ٘ٝنًُ ١رنا ٤عٓذ اعتلــني ،يٝع َٖ ٛا
ت ٓٝةة٘ يةةذ ٣اي ةةادٜني .ؾؿةة ٞذةةني ٜؼةةيى ايؿشٜكةةإ اعتبةةاس ايةةزنا ٤قةةذس ٠عًةة ٢ايتؿةةٛم
ايذساطةةةٚ ٞذةةةٌ اعؼةةةه٬ا اي ًُٝةةة ،١زلةةةذ اي ةةةادٜني ٜلة ة ٚ ٕٛصْةةةا أنةةةرب يًُٗةةةاساا
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ا٫جتُاعٝةة ١ناحلظاطةة ١ٝحلاجةةاا اٯ ةةشٚ ٜٔا تٝةةاس اْ٫ؿ ةةاٍ اعٓاطةةا يًُٛقةةـ( .بةةاّ
سٚبٓع ،جني طهٛا.)55 ،0222 ،

 ٚإطةةةاس ْعشٜتةةة٘ طة ةّٛس طةةةيْربؽ َةةةا أطًةةةل عًٝةةة٘ "ايةةةزنا ٤ايٓةةةاجا Intelligence
احلٝةةا،٠
 ٜٚ ."Successfulشؾةة٘ بظْةة٘ "دلُٛعةةَ ١ةةٔ اعٗةةاساا اعطًٛبةة ١يتركٝةةل ايٓحةةا
ٚاي ٜتِ حتذٜذٖا عٔ طشٜل ايؿشد دا ٌ طٝاق٘ ا٫جتُاعٚ ،ٞريو َٔ أجٌ ايتٛاؾل َةع
ايبٚ ١٦ٝتؼهًٗٝاٚ ،ا تٝاسٖا"( .سٚبةشا د .طةيْربؽ .)222 ،0221 ،ر ٓة ٢أْة٘ ايةزنا٤
احلٝةةا ٠عاَةةٚ ،١يةةٝع ايظةةٝام ا٭نةةاد  ٞؾكةةط .ؾايةةزناٚ ٤ؾكةةا
ايةة٬صّ يًٓحةةا
يظةةيْربؽ ،غشٜػٛسٜٓهةةٖ R. J. Sternberg & E. Grigorenko 0222 ٛةة ٛاطةةت ُاٍ
احلٝا ،٠نُةا ٜترةذد ٖةزا ايٓحةا
دلُٛعَ ١تهاًَ َٔ ١ايكذساا اي٬صَ ١يًٓحا
طةةٝام اجتُةةاع ٞكةةا َ ةةنيٚ .بايتةةاي ٜ ٞتُةةذ ايةةزنا ٤ايٓةةاجا عًةة ٢قةةذس ٠ايؿةةشد عًةة٢
ايت ةةشف عًةة ٢جٛاْةةا ايكةةٚ ٠ٛايل ة ـ يذٜةة٘ٚ ،عًةة ٢تةةذع ِٝجٛاْةةا ايكةةٚ ،٠ٛتـةةرٝا أٚ
ت ٜٛجل جٛاْا ايل ـ( .ذلُذ ط٘.)015 ،0224 ،
احلٝاٚ َٔ ٠جْٗ ١عش ايزنا ٤ايٓاجا َٔ  ٍ٬ايتةٛاصٕ بةني  ٬ة١
ٜٚتركل ايٓحا
جٛاْا سٝ٥ظ ١ٝيًزنا:ٖٞ ٤
 )9ايةةزنا ٤ايترًًٝةةةٖٚ ،Analytical Intelligence ٞةةة ٛايكةةةذس ٠عًةةة ٢حتًٝةةةٌ ٚتكٝةةةِٝ
ا٭ؾهاس ٚذٌ اعؼه٬ا.
 )0ايةةزنا ٤اٱبةةذاعٜٚ ،Creative Intelligenceٞتلةةُٔ ايكةةذس ٠عًةة ٢إْتةةاد أؾهةةاس
جذٜذٚ ،٠ا٫طت ُاٍ غد ايتكًٝذ ٟيٮؾهاس ايكذ .١
 )1ايةةةزنا ٤اي ًُةةةٜٚ ،Practical Intelligenceٞتلةةةُٔ ايكةةةذس ٠عًةةة ٢ؾٗةةةِ ٚحتًٝةةةٌ
اعٛاقـ احلٝا ٠ايٚ ١َٝٛٝا٫طتؿادَٗٓ ٠ا ٍ٬ َٔ ،اعٛا ١َ٤بني قذساا ايؿشد ٚذاجات٘
َٔ ْاذٚ ،١ٝبني َتطًباا ايبْ َٔ ١٦ٝاذ ١ٝأ ش .٣ؾٗ ٛرنا ٤احلٝا ٠ايَٝٛٝة ١ايةز ٜ ٟتُةذ
عًةة ٢ا ع شؾةة ١ايهآَةة ١اي ة ْهتظةةبٗا َةةٔ ةة ٍ٬ا٫ذتهةةاى غةةد اعةةٓعِ بةةاٯ ش.ٜٔ
(ذلُذ ط٘.)015 ،0224 ،
ٚاستبط ايزنا ٤اي ًُ ٞرتطًباا ايٓحا اعٗٔ اعلتًؿ ٚ ١احلٝا ٠بٛجة٘ عةاّ ٜٚ .شؾة٘
طيْربؽ بظْ٘ " ايكذس ٠عً ٢إصلاد اْظحاّ أَهٌ بةني ايؿةشد َٚتطًبةاا ايب٦ٝةَ ١ةٔ ة ٍ٬ايتٛاؾةل
َع ايب ،١٦ٝأ ٚتػٝدٖا ،أ ٚا تٝاس ب ١٦ٝجذٜذ ٠هٔ يًؿشد ؾٗٝا إٔ ضلكةل أٖذاؾة٘" .ؾايةزنا٤
اي ًُ ٞيةٝع ٖة ٛايةزنا ٤ا٭نةاد  ٞأ ٚرنةا ٤ايهتةا  .Book smartؾاع شؾة ١ايةزنا٤
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اي ًُةٜ ٞهتظةةبٗا نةةٌ إْظةةإ بطشٜكةةٓٝ َ ١ةة ١تتٓاطةةا َةةع ػلـةةٝت٘ َٚةةع أطةةًٛب٘ ايةةت ًِ.
ٚت تُةةذ عًةة ٢اخلةةرب ٠ايؼلـةة ١ٝاحلٝةةا ٠ايَٝٛٝةة ،١ممةةا صل ةةٌ َةةٔ ايـ ة ا ايت ةةبد عٓٗةةا
بؼةةهٌ َباػةةش ؿةةٝػَ ١هتٛبةة ١أَ ٚكةةشٚ .٠٤ٚتتلةةُٔ ؾُٗةةا "يهٝؿٝةة "١أداَُٗ ٤ةةٓٝ َ ١ةة١
ٚيٝع ؾُٗا "يطب "١ ٝاعُْٗ ١ؿظٗاٜٚ .تركل انتظابٗا طٝام اخلةرب ٠ايَٝٛٝة ٫ٚ ١ضلتةاد إىل
تذسٜا أ ٚت ًَٓ ِٝعِٚ .تت ًةل باعٛكةٛعاا ٚا٭ػةٝا ٤راا ا٭ُٖٝة ١بايٓظةب ١يًؿةشدَ ،هةٌ عًُة٘
ٖٛٚاٜاتةة٘ ،ؾٗةة ٞتهتظةةا باعُاسطةة ١ايؿ ًٝةة ٜٚ .١تُةةذ ايةةزنا ٤اي ًُةة ٞعًةةْ ٢ةةٛع ةةاق َةةٔ
اع شؾةةٖ ١ةة ٛاع شؾةة ١ايلةةُٖٓٚ Tacit Knowledge ١ٝةة َ ٞشؾةةْ ١هتظةةبٗا بةةاحلع اعؼةةيى
ٚ Common senseبطشٜك ١ػلـٚ .١ٝعًٖ ٢زا ا٭طاغ ذةذد طةيْربؽ ،غشٜػٛسٜٓهة0229 ٛ
٬ث ـا٥ف يًُ شؾ ١ايلُٓ:١ٝ
ٜ )9هتظا اٱْظإ اع شؾ ١ايلُٓ ١ٝاعتُادا عً ٢اخلرب ٠ايٚ ١َٝٛٝبؼهٌ غد َٓعِ.
 )0ته ٕٛاع شؾ ١ايلَُٓ ١ٝتلــ ١دلاٍ َ نيٚ ،إجشا ١ٝ٥تت ًل بهٝؿ ١ٝاي ٌُ ظشف َ ني.
 )1تهةة ٕٛاع شؾةة ١ايلةةُٓ ١ٝراا قُٝةة ١عًُٝةةٚ ١راا تٛجةة٘ سلةة ٛايؿ ةةٌ .ؾٗةة َ ٞشؾةة١
تٗذف إىل حتكٝل ٖذف َ ني عٔ طشٜل حتذٜذ ؾ ٌ َ ني ٜظةت ٌُ يتركٝةل ٖةزا ا ةذف.
(ذلُذ ط٘ 953 ،0224 ،ة ( .)954ؾ٪اد أب ٛذطا 926 ،9774 ،ة .)927
 ٜٚتكذ طيْربؽ إٔ ت شٜـ ايزنا٤

ْعشٜتٜ٘ ،تؿل نهدا َةع أؾهةاس عًةِ ايةٓؿع

اٱصلابٚ ٞأٖذاؾ٘ٚ ،طلتًـ عٔ ايت شٜـ ايتكًٝذ ٟيًزنا٤

ا ٛاْا ايتاي.١ٝ

٪ٜ )9نذ ايت شٜةـ ا ذٜةذ يًةزنا ٤عًة ٢أُٖٝة ١قٝةاّ نةٌ ؾةشد بت شٜةـ ايٓحةا
احلٝةةا ٠يٓؿظةة٘ .ؾت شٜةةـ ايٓحةةا يةةٝع َؿشٚكةةا عةةٔ طشٜةةل ااتُةةع (َهةةٌ ايةةذسجاا
اعذسط ،١أَ ٚظت ٣ٛايذ ٌ)ٚ .يهٓ٘ بذَ ٫ةٔ ريةو ٜةتِ حتذٜةذ ٙعةٔ طشٜةل ايؿةشد يُٝهةٌ
طُٛذات٘ اخلاؿ.١
٪ٜ )0نذ ايت شٜـ ا ذٜذ يًزنا ٤عً ٢قذس ٠ايؿشد عً ٢ايتٛاؾل َع ايب٦ٝة ١نُةا
ايت شٜـ ايتكًٝذٚ ،ٟيهٓ٘ ٪ٜنذ أُٖٝة ١قٝةاّ ايؿةشد بتؼةه ٌٝايب٦ٝةٚ ١ا تٝاسٖةآٖٚ .ةا
ٜه ٕٛايؿشد أنهش إصلاب١ٝ

تػٝد ايب٦ٝاا ،بذ َٔ ٫ذلاٚي ١تٛاؾل ْؿظ٘ َ ٗا.

٪ٜ )1نةةذ ايت شٜةةـ ا ذٜةةذ يًةةزنا ٤عًةة ٢حتذٜةةذ ْكةةاط ايكةةٚ ٠ٛاطةةتهُاسٖا يًكٝةةاّ
بتؿةةاع٬ا إصلابٝةةَ ١ةةع ايب٦ٝةة ١اية ٜٛجةةذ ؾٗٝةةا ايؿةةشدٚ ،حتذٜةةذ ْكةةاط ايلة ـ ٚايت ةةشف
عًٗٝا ٚتػٝدٖا( .سٚبشا د .طيْربؽ 222 ،0221 ،ة .)229
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جماالت البحث يف علم النفس اإلجيابُ

ٜك ّٛايتـٛس ايٓعش ٟي ًِ ايٓؿع اٱصلاب ٞعًَ ١ ٬ ٢هْٛاا ٖٞٚ

ْؿةع ايٛقة

دلا٫ا ايبرت ؾ.٘ٝ
 )9دزاس اخلربة اإلجيابي الراتي أو املصاعس اإلجيابيل ٜ :ةتِ دساطةَٛ ١كةٛعاا ْؿظة ١ٝقٜٛة١
ذٝةةا ٠اٱْظةةإ ناحلةةا ٚاعةةٛدٚ ٠ايشمحةة١

اعاكةةٚ ٞاحلاكةةش ٚاعظةةتكبٌٜٚ .ةةذٚس اْ٫ؿ ةةاٍ

اٱصلاب ٞ٭ذذاث ذٝاتٓةا اعاكة ١ٝذة ٍٛايكٓاعةٚ Contentment ١اٱ ة٬ق ايةذReligion ٜ
ٚ faithايشكا ٚ Satisfactionايـؿا ٤ايٓؿظ .Psychological serenity ٞأَا اْ٫ؿ ةاٍ اٱصلةابٞ
احلاكةةش ؾٝةةذٚس ذةة ٍٛايهكةة ١بةةايٓؿع ٚ Self confidenceاخلًةةل ايشؾٝةةع Good character
ٚاٱزلاص اعهُشٚ ،اذياّ ايك ِٝا٭ ٬قٚ ،١ٝايًةزٚ ٠اعتةع ا ظةَُ( Somatic pleasures ١ٝهةٌ
ايًةةزٚ ٠اعت ةةة ١اعباػةةشٚ ،٠أيةةةٛإ ايبٗحةة ١اعشنبةةة ١أ ٚايظةةشٚس اعشنةةةا Colplex pleasures
ٚأيةةةٛإ ايبٗحةةة ١ايًرعٝةةةٜٚ .)١تلةةةُٔ اْ٫ؿ ةةةاٍ اٱصلةةةاب ٞذةةة ٍٛاعظةةةتكبٌ نةةةٌ َةةةٔ ايتؿةةةاٍ٩
ٚ ،Optimismا٭ٌَ .Hope
إٕ احلٝةةا ٠ايظ ة ٝذٖ ،٠ةة ٞاحلٝةةا ٠اي ة تٴ عةةِ ػةةظٕ اْ٫ؿ ةةا٫ا اٱصلابٝةةٚ ،١تكًةةٌ َةةٔ
ػظٕ ا٭مل ٚاْ٫ؿ ا٫ا ايظًب ١ٝنايهنبٚ ١احلةضٕ ٚايتؼةاٚ ّ٩اخلرةٛٳس ٚاْٗ٫ةضاّ ايٓؿظة.ٞ
ر ٓ ٢إٔ دلاٍ عًِ ايةٓؿع اٱصلةاب ٞعًة ٢اعظةت ٣ٛايةزاتٜ Subjective level ٞةذٚس ذةٍٛ
اخلةةةرباا اٱصلابٝةةة ١ايزاتٝةةة ١راا ايكُٝةةةَ ١هةةةٌ :ايٛجةةةٛد ا٭ؾلةةةٌ ٚايكٓاعةةةٚ ١ايشكةةةا عةةةٔ
اعاكٚ .ٞا٭ٌَ ٚايتؿةا( ٍ٩بايٓظةب ١يًُظةتكبٌ)ٚ .ايتةذؾل ٚايظة اد ( ٠احلاكةش)ٚ .تٛجة٘
ايبرٛث

ٖزا اااٍْ ،عشٜاا اعت  ١ا٭ ٬قٚ ١ٝاحلظ ١ٝاية تةش ٣إٔ ايظةًٛى ايةذٜ

ٚايًز ٠احلظٚ ١ٝاعضاجٚ ١ٝا ظةُٖ ١ٝة ٞاخلةد ا٭ٚذةذ ٚايشٝ٥ظةٞ

احلٝةا ٠اية تتـةٌ

بتركٝل ايظ ادٚ ٠تؿظدٖا.
 )0دزاس السما اإلجيابي للفسدٚ :بـةٛس ٠سٝ٥ظة ١ٝدساطة ١ايكُةٛٳٚ ٣ايؿلةاٚ ٌ٥ايكةذساا
ٚا٭ْؼةةط ،١أ ٟايةةزٚبإ ذٝةةاْ ٠ؼةةط ١إصلابٝةة ١دٚ٤بةة ١راا َ ٓةةٚ ٢راا ٖةةذف ٚاق ةة.ٞ
ٜٚتلُٔ اي ُكٛٳ ٣ايٓؿظ ١ٝأ ٚـاٍ ايؼلـ ١ٝاخلًٛقةٚ ١ؾلةاًٗ٥اٚ ،ايظةُاا ايؼلـة١ٝ
اٱصلابٝةةةٚ ١اي بكشٜةةةٚ ١اعٖٛبةةةٚ giftedness ١ايكةةةذساا اع شؾٝةةةٚ .١ايؼةةةحاعCourage ١
ٚا٫طتبظةةةاٍ ٚايكٝةةةادٚ ٠ايؼةةةهش ٚاَ٫تٓةةةإ ٚاع ةةةشٚف ٚايهةةةشّ ٚايتهاَةةةٌ ٚا٭ؿةةةاي١
ٚ Originalityايكذس ٠عً ٢تًك ٞاحلا َٓٚر٘ .ر ٓ ٢إٔ دلاٍ عًِ ايةٓؿع اٱصلةاب ٞعًة٢
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اعظةةت ٣ٛايؿةةشدٜٗ Individual level ٟةةتِ بايظةةُاا ايؿشدٜةة ١اٱصلابٝةةَ ١هةةٌ  :ايكةةذس ٠عًةة٢
احلا ٚعً ٢اي ٌُ ٚ The Capacity for Love and Vocationاعٗاس ٠ايةبني ػلـةSkill ١ٝ
ٚ Interpersonalاحلظاطةةةةةةة ١ٝيًحُةةةةةةةاٍ ٚتزٚقةةةةةةة٘ ٚ Aesthetic Sensibilityاعهةةةةةةةابش٠
ٚ Perserveranceايـةةةةؿا ٚ Forgivenessايشمحةةةةٚ Compassion ١ا٭ؿةةةةايOriginality ١
ٚايزٖٓ ١ٝاعظتكبًٚ Future Mindedness ١ٝايشٚذاْٚ Spirituality ١ٝاعٖٛب ١اي ايHigh ١ٝ
ٚ giftednessاحلهُةٚ Wisdom ١ؾاعًٝة ١ايةزاا ٚ Self – efficacyحتكٝةل ايةزاا – Self
ٚ actualisationاٱبةةةةةذاع ٚ Creativityايةةةةةزنا ٤ايٛجةةةةةذاْEmotional Intelligence ٞ
ٚايةةةةتؿِٗ ايٛجةةةةذاْٚ Empathy ٞايظةةةةًٛى ا٫جتُةةةةاع ٞاٱصلةةةةابProsocial behavior ٞ
ٚايتـةةُ ِٝايةةزاتٚ Self - determination ٞايـةة٬بَٚ .Hardiness ١ةةٔ أٖةةِ ايؿةةشٚم بةةني
اخلـةةةةةةاٍ ايؼلـةةةةةة ١ٝاٱصلابٝةةةةةةٚ ١اعٛاٖةةةةةةا ،نُةةةةةةا أػةةةةةةاس إىل ريةةةةةةو طةةةةةةًٝحُإ،
ػٝهضٜٓتُٗٝاي ،ٞأْٗا أنهش قابً ١ٝيًتػٝد ٚاعشٚ ،١ْٚتٛجٗٗا عًُٝةاا اٱسادVolition ٠
ٚايٓضٚعَ ،كاسْ ١باعٛاٖا ٚايكذساا اي كً .١ٝإٕ تٛظٝـ اٱْظإ ةز ٙاخلـةاٍ ٚاعٛاٖةا
ٚايكذساا ،صل ً٘ ضلكل ذٝا ٠أبذ ١ٜايظ اد ،Eudaimonic ٠أَ ٚا  ٜشف باحلٝا ٠ايطٝب.١
 )1دزاسل احليلاة ذا املعنل ٖٚ :ة ٞاية حتككٗةا َ٪طظةةاا ايتطبٝةع ا٫جتُةاع ٞاعتُهًةة١
ا٭طةةةةشٚ ٠ا ةةةةدإ ٚا٭قةةةةاسا ٚاعذسطةةةةٚ ١ا اَ ةةةةٚ ١ايٓةةةةادٚ ٟاعظةةةةحذ ٚا٭قةةةةشإ ٚايةةةةضَ٤٬
ٚا٭ؿةذقاٚ ٤احلةٚ ٞااتُةع بظطةةشَٚ ٙةا ٜؼةٝع ؾٝةة٘ َةٔ كاؾةاا َ ٓٝةةٜٚ .١ظةظٍ عًُةا ٤ايةةٓؿع
اٱصلاب ٞعٔ دٚس اع٪طظاا طابك ١ايةزنش تشبٝة ١ا٭ ة٬م ٚايؿلةاٚ ٌ٥ايطب ٝة ١اٱْظةاْ١ٝ
ايظةةاَٚ .١ٝصلٝبةة ٕٛبةةذٚس ايشقابةة ١ايذا ًٝةة ١اي ة ٜتٖ٫ٛةةا ايلةةُدٚ ،ايشقابةة ١اخلاسجٝةة ١اي ة
تتٖ٫ٛةةا َ٪طظةةاا ايتطبٝةةع ا٫جتُةةاع ٞطةةابك ١ايةةزنش ،عٓةةذَا تهةةَ ٕٛتُاطةةهٚ ١قٜٛةة،١
ٚنةةزيو طةةًط ١ايكةةاْٚ ٕٛايترةةش ِٜا٫جتُةةاعٚ ،ٞمجاعةةاا ايؼةةٛسٚ ٣ااتُ ةةاا ايذٜٝٓةة١
ٚايذ كشاطٝةة ١اية حتكةةل اي ذايةةٚ ١اعظةةاٚاٚ ،٠ايةةذؾاع عةةٔ احلشٜةةاا ٚذكةةٛم اٱْظةةإٜٚ .ةةش٣
عًُةةا ٤ايةةٓؿع اٱصلةةاب ،ٞإٔ اخلـةةاٍ ايؼلـةة ١ٝاٱصلابٝةةٚ ١اعٛاٖةةا ٚاي بكشٜةةٚ ١اْ٫ؿ ايٝةة١
اٱصلابٜ ،١ٝتظاسع منٖٛا ٚتطٛسٖا ِ َٔٚ ،تضداد اٱْتاجٚ ١ٝاٱبةذاع إرا َةا ْؼةظ اٱْظةإ
ظٌ اع٪طظاا ا٫جتُاعٚ ١ٝايهكاؾ ١ٝاي تٓؼة ٧عًة ٢ا٭ ة٬م ٚايؿلةاٚ ٌ٥ايطب ٝة ١اٱْظةاْ١ٝ
ايظاَ .١ٝر ٓ ٢إٔ دلاٍ عًِ ايٓؿع اٱصلاب ٞعً ٢اعظت ٣ٛا ُةاعٜٗ ٞةتِ بايؿلةا ٌ٥اعذْٝة١
ٚ Civic Virtuesاع٪طظةةاا اي ة َةةٔ ػةةاْٗا إٔ تةةذؾع ا٭ؾةةشاد إىل إٔ ٝ ٜؼةةٛا َٛاطٓةة ١أؾلةةٌ
َهةةٌ :اعظةةٚ٪يٚ Responsability ١ٝايشعاٜةةٚ Nurturance ١اٱٜهةةاس ٚ Altruismايًطةةـ Civility
ٚا٫عتةةذاٍ ٚ Moderationايترُةةٌ ٚايتظةةاَا ٚ Toleranceا٫يتةةضاّ ربةةاد ٨اي ُةةٌ ا٭ ٬قٝةة١
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( .Work ethicسٚطةة ٛٝؾشْاْةةذاص ة بايظةةتدٚغ 969 ،0221 ،ة َ( .)960ةةاستٔ طةةًٝحُإ،
 ،0220د)( .ذلُذ زلٝا أمحذ ايـب 10 ،0226 ،٠ٛة .)11
إٕ اع٪طظاا اٱصلابَٝ ٖٞ ١ٝظّشاا احلٝا ٠ايظ ٝذ ٖٞٚ ،٠اي ه ةٌ احلٝةا ٠بهةٌ
أْٛاعٗا،

اعاكٚ ٞاحلاكش ٚاعظتكبٌ ،ذٝا ٠راا َ ٓٚ ،٢ه ٌ ايؿشد أػذ ذبا ٤٫ٚٚ

ٚإ ٬ؿا ز ٙاع٪طظاا ٚااتُ اا اٱصلاب.١ٝ
قَاس متغريات علم النفس اإلجيابُ

إٕ َا طبل عشك٘

ايؿكش ٠ايظابك ،١هٌ اعهْٛاا ايه ٬ة ١يًُٓةٛرد ايٓعةش ٟي ًةِ

ايٓؿع اٱصلةابٚ ،ٞضلةذد دلةا٫ا ايبرةت ؾٝة٘ٚ ،ية ٛبـةٛس٪َ ٠قتة ،١ؾُةا ٖة ٞاعةتػداا
هٔ قٝاطٗا

اي
قً

ايؿكش ٠ايتاي.١ٝ

ٖز ٙاعهْٛاا ايهٖ .١ ٬زا َا طٛف أتٓاٚي٘

ؾكشاا طابكٖ َٔ ١ز ٙايذساط ،١إٔ اٱػةاساا إىل اخلـةا٥ف اٱصلابٝة١

اٱْظةةةإ ،د ايتطةةةشم إيٗٝةةةا

ذٝةا٠

ايبرةةةٛث ايٓؿظةةة ١ٝايظةةةابكٚ ،١د قٝاطةةةٗا بةةةظدٚاا َٓاطةةةب.١

ٚبايتةةاي ،ٞؾةةعٕ أدٚاا قٝةةاغ اخلـةةا٥ف اٱصلابٝةة( ١ايكُ ةٛٳٚ ٣ايؿلةةا ٌ٥اٱْظةةاْ ،)١ٝناْ ة
َٛجٛد ٠قبةٌ ظٗةٛس عًةِ ايةٓؿع اٱصلةابٚ ،ٞيهةٔ جٗةٛد ايظةٝهٛيٛجٝني ايٝةٜٓ ،ّٛبػة ٞإٔ
ت ُةةٌ عًةة ٢تطٗ ٜٛةةا يتةةتَ ّ٤٬ةةع َةةتػداا ايتٛجةة٘ ا ذٜةةذ ،نُةةا د رنشٖةةا
ايبرت

دلةةا٫ا

عًِ ايٓؿع اٱصلاب.ٞ

 )9قياس املصلاعس اإلجيابيل أو احليلاة السلعيدة السلازة :The Pleasant life

ٖةزا ااةاٍ

هٔ قٝاغ اعتػداا ايتاي :١ٝايؼ ٛس بايظة اد ،٠ايتؿةا ،ٍ٩ايشكةا عةٔ احلٝةا ،٠ايتٛجة٘
سل ٛاحلٝا ،٠ايهك ١بايٓؿع ،ا٭ٌَ ،ايٛجٛد ا٭ؾلٌ.
 )0قياس السما اإلجيابي للفسد أو احلياة النصط املثملسة الدووبل :The Engaged life

ٖةزا

اااٍ هٔ قٝاغ اعتػداا ايتاي :١ٝتٛنٝذ ايةزاا ،تكةذٜش ايةزاا ،ؾ ايٝة ١ايةزاا ،كةبط
ايةةةزاا ،اعهةةةابش ،٠ايةةةزنا ٤ايٛجةةةذاْ ،ٞايةةةزنا ٤ايٓةةةاجا ،ايـةةة٬ب ١ايٓؿظةةة ،١ٝا٫يتةةةضاّ
ايؼلـ ،ٞاعٗاساا ا٫جتُاع ،١ٝداؾع ا٫طتط٬ع ،ايذاؾع يٲزلاص ،ايتذؾل.
 )1قيللاس احليللاة اإلجيابي ل ذا املعن ل :The Meaningful life

ٖةةزا ااةةاٍ هةةٔ

قٝاغ اعتػداا ايتاي ٢ٓ َ :١ٝاحلٝاْٛ ،٠ع ١ٝاحلٝا ،٠ايتذ ٜٔباٱط.ّ٬
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املراجع

 9ة أمحةذ ذلُةذ عبةذ اخلةايل ( .)0222ايـةٝػ ١اي شبٝة ١عكٝةاغ "طةٓاٜذس" يٮَةٌ .دساطةاا
ْؿظ ،١ٝااًذ ايشابع عؼش اي ذد ايهاْ .ٞايكاٖش ،٠سابط ١ا٭ ـاٝ٥ني ايٓؿظٝني اعـش( ١ٜسامن).
 0ة أمحذ ذلُذ عبذ اخلايل ( .)0226ايشكا عةٔ احلٝةا ٠يةذ ٣ااتُةع ايهة . ٜٛدساطةاا
ْؿظ ،١ٝااًذ ايهأَ عؼش اي ذد ا٭ .ٍٚايكاٖش ،٠سابط ١ا٭ ـاٝ٥ني ايٓؿظٝني اعـش( ١ٜسامن).
 1ة أمحةةذ ذلُةةذ عبةةذ اخلةةايل ،غةةاد ٠ذلُةةذ عٝةةذ ( .)0226ذةةا احلٝةةاَٚ ٠ةةذ٣
اطتك٬يٝت٘ أ ٚاستباطة٘ رةتػداا ا ٓةا ٤ايؼلـة ٞأ ٚاحلٝةا ٠ايطٝبة .١دساطةاا ْؿظة،١ٝ
ااًذ ايهأَ عؼش اي ذد ايشابع .ايكاٖش ،٠سابط ١ا٭ ـاٝ٥ني ايٓؿظٝني اعـش( ١ٜسامن).
 2ة أمحذ ذلُذ عبذ اخلايل ٚآ ش َ .)0221( ٕٚذ٫ا ايظة اد ٠يةذ ٣عٓٝةاا عُشٜة١
رلتًؿةةَ ١ةةٔ ااتُةةع ايهةة . ٜٛدساطةةاا ْؿظةة ،١ٝااًةةذ ايهايةةت عؼةةش اي ةةذد ايشابةةع.
ايكاٖش ،٠سابط ١ا٭ ـاٝ٥ني ايٓؿظٝني اعـش( ١ٜسامن).
 3ة باّ سٚبٓع ،جني طةهٛا ( .)0222ايزنا ٤ايٛجةذاْ .ٞتشمجة :١ؿةؿا ٤ا٭عظةش،
ع ٤٬ايذ ٜٔنؿا  .ايكاٖش ،٠داس قبا ٤يًطباعٚ ١ايٓؼش ٚايتٛصٜع.
 4ة ب ٍٛا .باتًع ،أيهظٓذسا ّ .ؾشْٚذ ( .)0221ايك ٣ٛاٱْظاْ ١ٝباعتباسٖا ايتٓةاغِ
بةةةني احلهُةةةٚ ١ا ٫تٝةةةاس ا٭َهةةةٌ َةةةع ايت ةةةٜٛجل .تشمجةةة :١ؿةةةؿا ٤ا٭عظةةةش : .يٝةةةضا د.
أطةةب ،ٍٚٛٓٝأٚسطةةة .ّ ٫ٛطةةةتٛدٜٓحش (حتشٜةةةش) .طةةٝهٛيٛج ١ٝايكةةة ٣ٛاٱْظةةةاْ .١ٝتشمجةةة١
َٚشاج  :١ؿؿاٜٛ ٤طـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
 5ة جرب ذلُةذ جةرب ( .)0222تكةذٜش ايةزاا ٚع٬قتة٘ بةايٛجٛد ا٭ؾلةٌ يةذَ ٣شكة٢
ايظةةشطإ َكاسْةة ١با٭ؿةةرا .٤دساطةةاا عشبٝةة ١عًةةِ ايةةٓؿع ،ااًةةذ ايهايةةت ،اي ةةذد
ايهايت .ايكاٖش ،٠داس غشٜا يًطباعٚ ١ايٓؼش ٚايتٛصٜع.
 6ة داْ ٌٝٝطتٛنٛيض ( .)0221إٜهٛيٛج ١ٝايك ٣ٛاٱْظاْ .١ٝتشمج :١ع ٤٬ايةذ ٜٔنؿةا .
 :يٝضا د .أطب ،ٍٚٛٓٝأٚسط .ّ ٫ٛطتٛدٜٓحش (حتشٜش) .طٝهٛيٛج ١ٝايك ٣ٛاٱْظةاْ .١ٝتشمجة١
َٚشاج  :١ؿؿاٜٛ ٤طـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
 7ة داْٝٝةةٌ جٛعةةإ ( .)9737ايةةزنا ٤اي ةةاطؿ .ٞتشمجةة :١يًٝةة ٢ا بةةايَ .ٞشاج ةة :١ذلُةةذ
ْٜٛع .طًظً ١عامل اع شؾ ١اي ذد  .040ايه ، ٜٛااًع ايٛط يًهكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯداا.
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 .92سٚبشا د .طيْربد (َ .)0221ظام يًٝظغ  :عارا سلتةاد إىل إعةاد ٠ت شٜةـ عؿٗةّٛ
ايةةزناٚ ٤قٝاطةة٘ .تشمجةةْ :١ادٜةة ١ػةةشٜـ : .يٝةةضا د .أطةةب ،ٍٚٛٓٝأٚسطةة .ّ ٫ٛطةةتٛدٜٓحش
(حتشٜش) .طٝهٛيٛج ١ٝايك ٣ٛاٱْظاْ .١ٝتشمجَٚ ١شاج  :١ؿؿاٜٛ ٤طـ ا٭عظش ٚآ ةشٕٚ
( .)0224ايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
 .99سٚطةةةة ٛٝؾشْاْةةةةةذاص بايظةةةةةتدٚغ ( .)0221ا اْةةةةةا اعلةةةةةٚ ٤ٞا اْةةةةةا اععًةةةةةِ
طٝهٛيٛج ١ٝايك ٣ٛاٱْظاَْ ١ٝهاٍ َٔ طٝهٛيٛج ١ٝاعظٓني .تشمج :١عة ٤٬ايةذ ٜٔنؿةا .
 :يٝضا د .أطب ،ٍٚٛٓٝأٚسط .ّ ٫ٛطتٛدٜٓحش (حتشٜش) .طٝهٛيٛج ١ٝايك ٣ٛاٱْظةاْ .١ٝتشمجة١
َٚشاج  : ١ؿؿاٜٛ ٤طـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
 .90عادٍ ذلُذ ٖشٜذ ،ٟطشٜـ ػةٛق ٞؾةشد (َ .)0220ـةادس َٚظةتٜٛاا ايظة اد٠
اعذسن ١ك ٤ٛاي ٛاٌَ اخلُظ ١ايهرب ٣يًؼلـٚ ١ٝايتذٚ ٜٔب جل اعتػداا ا٭ ش.٣
دلً ١عًِ ايٓؿع ،اي ذد احلادٚ ٟايظت .ٕٛايكاٖش ،٠ا  ١٦ٝاعـش ١ٜاي اَ ١يًهتاا.
 .91عهُإ محٛد اخللةش ( .)0220ايةزنا ٤ايٛجةذاْٖ ...ٞةٌ ٖةَ ٛؿٗة ّٛجذٜةذ و دساطةاا
ْؿظ ،١ٝااًذ ايهاْ ٞعؼش اي ذد ا٭ .ٍٚايكاٖش ،٠سابط ١ا٭ ـاٝ٥ني ايٓؿظٝني اعـش( ١ٜسامن).
 .92ؾ٪اد أب ٛذطا ( .)9774ايكذساا اي كً .١ٝايطب  ١اخلاَظ .١ايكاٖشَ ،٠هتب ١ا٭زلً ٛاعـش.١ٜ
 .93ناسٍ د .سٜـ ،بدت ٕٛطٓٝحش (َ .)0221ؿاسقاا احلاي ١اٱْظاْ :١ٝذظٔ احلاٍ
(ايشؾةةةاٚ )ٙايـةةةر ١ايطشٜةةةل إىل ايؿٓةةةا .٤تشمجةةة :١عةةة ٤٬ايةةةذ ٜٔنؿةةةا  : .يٝةةةضا د.
أطةةب ،ٍٚٛٓٝأٚسطةةة .ّ ٫ٛطةةةتٛدٜٓحش (حتشٜةةةش) .طةةٝهٛيٛج ١ٝايكةةة ٣ٛاٱْظةةةاْ .١ٝتشمجةةة١
َٚشاج  :١ؿؿاٜٛ ٤طـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
 .94يٝةةضا د .أطةةب ،ٍٚٛٓٝأٚسطةة .ّ ٫ٛطةةتٛدٜٓحش ( .)0221ب ةةجل ايكلةةاٜا ايشٝ٥ظةة١ٝ
دلاٍ طٝهٛيٛج ١ٝايكة ٣ٛاٱْظةاْ .١ٝتشمجة : ١ؿةؿا ٤ا٭عظةش : .يٝةضا د .أطةب،ٍٚٛٓٝ
أٚسط .ّ ٫ٛطتٛدٜٓحش (حتشٜش) .طٝهٛيٛج ١ٝايكة ٣ٛاٱْظةاْ .١ٝتشمجةَٚ ١شاج ة :١ؿةؿا٤
ٜٛطـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
َ .95ةةاستٔ طةةةًٝحُإ ( .)9773تؿةةةا ٍ٩ا٭طؿةةةاٍ .تشمجةة :١ايؿشذةةةات ٞايظةةةٝذ ذلُةةةٛد
( .)0227اعٓـٛسَ( ٠ـش) ،اعهتب ١اي ـش ١ٜيًٓؼش ٚايتٛصٜع.
َ .96ةةاستٔ طةةًٝحُإ ( .)0220ايظ ة اد ٠احلكٝكٝةة ،١اطةةتلذاّ عًةةِ ايةةٓؿع اٱصلةةابٞ
احلذٜت يتركٝل أقـَ ٢ا هٓو َٔ اٱػباع ايذا .ِ٥ايشٜااَ ،هتب ١جشٜش.
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َ .97استٔ طًٝحُإ ( .)0221عًِ ايٓؿع اٱنًٝٓٝهة ٞاٱصلةاب .ٞتشمجة : ١عضٜةض ٠ايظةٝذ.
 :يٝضا د .أطةب ،ٍٚٛٓٝأٚسطة .ّ ٫ٛطةتٛدٜٓحش (حتشٜةش) .طةٝهٛيٛج ١ٝايكة ٣ٛاٱْظةاْ .١ٝتشمجة١
َٚشاج  :١ؿؿاٜٛ ٤طـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
َ .02اٜهةةٌ أسجاٜةةٌ ( .)9765طةةٝهٛيٛج ١ٝايظةة اد .٠تشمجةة :١ؾٝـةةٌ عبةةذ ايكةةادس
ٜةةْٛعَ .شاج ةة :١ػةةٛق ٞجةة .)9771( ٍ٬طًظةةً ١عةةامل اع شؾةة ،١اي ةةذد  .953ايه ٜٛة ،
ااًع ايٛط يًهكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯداا.
 .09ذلُذ ايظ ٝذ عبذ ا ٛاد أب ٛذ .)0224( ٠ٚ٬عًِ ايٓؿع اٱصلاب ،ٞايٛقا ١ٜاٱصلاب،١ٝ
ٚاي ٬د ايٓؿظ ٞاٱصلاب.0292 /5 /95 ّٜٛ www.gulfkids.com/pdf/elm-nafs.a.pdf .ٞ
 .00ذلُةةذ ايظةةٝذ ؿةةذٜل ( .)0227ايتةةذؾل ٚع٬قتةة٘ بةةب جل اي ٛاَةةٌ ايٓؿظةة ١ٝيةةذ٣
طةة٬ا ا اَ ةة .١دساطةةاا ْؿظةة ،١ٝااًةةذ ايتاطةةع عؼةةش اي ةةذد ايهةةاْ .ٞايكةةاٖش ،٠سابطةة١
ا٭ ـاٝ٥ني ايٓؿظٝني اعـش( ١ٜسامن).
 .01ذلُةةذ طةة٘ ( .)0224ايةةزنا ٤اٱْظةةاْ ،ٞاهاٖةةاا َ اؿةةشٚ ٠قلةةاٜا ْكذٜةة.١
طًظً ١عامل اع شؾ ،١اي ذد  .112ايه ، ٜٛااًع ايٛط يًهكاؾٚ ١ايؿٓٚ ٕٛاٯداا.
 .02ذلُةةةذ زلٝةةةا أمحةةةذ ايـةةةب .)0226( ٠ٛعًةةةِ ايةةةٓؿع اٱصلةةةاب ،ٞت شٜؿةةة٘ ٚتاسطلةةة٘
َٛٚكةةٛعات٘ٚ ،ايُٓةةٛرد اعكةةي يةة٘ .دلًةة ١عًةةِ ايةةٓؿع ،اي ةةذد ( 54ة  )57أنتةةٛبش  0225ة
أنتٛبش  .0226ايكاٖش ،٠ا  ١٦ٝاعـش ١ٜاي اَ ١يًهتاا.
ْ .03اْظةة ٞإٜشْةةربد ،ؾٝؿٝةةإ أٚتةةا ٚاْةةخ ( .)0221سلةة ٛعًةةِ ْؿةةع إصلةةاب ،ٞايُٓةةٛ
ا٫جتُاعٚ ٞاٱطٗاَاا ايهكاؾ .١ٝتشمجةْ :١ادٜة ١ذلُةٛد ػةشٜـ : .يٝةضا د .أطةب،ٍٚٛٓٝ
أٚسط .ّ ٫ٛطتٛدٜٓحش (حتشٜش) .طٝهٛيٛج ١ٝايكة ٣ٛاٱْظةاْ .١ٝتشمجةَٚ ١شاج ة :١ؿةؿا٤
ٜٛطـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
ٖٝ .04هش طاَشص ،إٓ ٚاتظ .)0224( ٕٛنتاا ايظ اد .٠ايشٜااَ ،هتب ١جشٜش.
ٚ .05ايةةةةي َٝؼةةةة ،ٌٝسٚدٚيؿةةةةَٓ ٛةةةةذٚصا دْتةةةة .)0221( ٕٛتظةةةةلد قةةةة ٠ٛاٱسادٚ ٠ايةةةةزنا٤
ا٫جتُاع ٞايٛجذاْ ٞيتُٓ ١ٝايكٚ ٣ٛاٱَهاْاا اٱْظاْ .١ٝتشمج :١ؿؿا ٤ا٭عظش : .يٝةضا
د .أطةةةب ،ٍٚٛٓٝأٚسطةةة .ّ ٫ٛطةةةتٛدٜٓحش (حتشٜةةةش) .طةةةٝهٛيٛج ١ٝايكةةة ٣ٛاٱْظةةةاْ .١ٝتشمجةةة١
َٚشاج  :١ؿؿاٜٛ ٤طـ ا٭عظش ٚآ ش .)0224( ٕٚايكاٖش ،٠ااًع ا٭عً ٢يًهكاؾ.١
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