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ملخص البحث

 العلمية بالدراسة اإلجيابي النفس يهتم علم           

 األفراد متكن اليت القوة وللفضائل ملكامن

والرفاهية  االزدهار من واجملتمعات واملؤسسات

 القوة مكامن كافة دراسةيهتم بوالتطور، أي أنه 

 البشر وقاية شأنه من كل ما ودراسة البشر، لدى

 النفسية االضطرابات براثن يف الوقوع من

العوامل  كل إىل دراسة إضافة والسلوكية،

 احلياة جتعل اليت واجملتمعية الفردية، واالجتماعية،

 أو الذاتي املستوى فعلى ،ُتعاش بأن جديرة اإلنسانية

 الشخصية اخلربات وحتليل بدراسة يهتم الشخصي

 الرفاهية :مثل القيمة ذات أو املقدرة الذاتية

 الشخصي، الذاتي جودة الوجود أو الشخصية

 يف( والتفاؤل األمل ؛)املاضي يف( والرضا القناعة،

 والسعادة )يف احلاضر(. وعلى التدفق ؛)املستقبل

 ةبدراس اإلجيابي النفس علم يتعلق الفردي، املستوى

 على للفرد مثل: القدرة اإلجيابية السمات وحتليل

 العالقات مهارات واجلرأة، البسالة احلب والعمل،

 والتذوق اإلحساس اآلخرين، مع املتبادلة االجتماعية

 االنفتاح األصالة، التسامح، اجلمالي، املثابرة،

 املوهبة الروحي، الشغف للمستقبل، والتطلع العقلي

 يدور اجلماعة، مستوى وعلى .واحلكمة العالية،

 واملؤسسات الفضائل حول اإلجيابي النفس علم

 الصاحلة، املواطنة األفراد جتاه حترك اليت املدنية

 اإليثار، بهم، واالهتمام اآلخرين مع التواد املسؤولية،

 العمل. وخلق االعتدال التحمل، واألخالق، األدب

وترتكز جماالت البحث يف علم النفس اإلجيابي يف 

اآلتي: أ.اخلربة اإلجيابية الذاتية أو املشاعر اإلجيابية: 

حيث يتم دراسة موضوعات نفسية قوية يف حياة 

اإلنسان كاحلب واملودة والرمحة يف املاضي 

واحلاضر واملستقبل. ب. السمات اإلجيابية للفرد: 

الفضائل والقدرات وبصورة رئيسية دراسة القوى و

واألنشطة، والسمات الشخصية اإلجيابية والعبقرية 

واملوهبة والقدرات املعرفية، والشجاعة واالستبسال 

والقيادة والشكر واالمتنان واملعروف والكرم 

والتكامل واألصالة والقدرة على تلقي احلب ومنحه، 

مبعنى أن جمال علم النفس اإلجيابي على املستوى 

بالسمات الفردية اإلجيابية مثل القدرة  الفردي يهتم

على احلب والعمل واحلساسية للجمال وتذوقه، 

واملثابرة والصفح والرمحة واألصالة والذهنية 

املستقبلية والروحانية واملوهبة العالية واحلكمة 

وفاعلية الذات وحتقيق الذات واإلبداع والذكاء 

 الوجداني والتفهم الوجداني والسلوك االجتماعي

اإلجيابي والتصميم الذاتي والصالبة. ج. دراسة احلياة 

ذات املعنى: وهي اليت حتققها مؤسسات التطبيع 

االجتماعي املتمثلة يف األسرة واجلريان واألقارب 

واملدرسة واجلامعة والنادي واملسجد واألقران 

والزمالء واألصدقاء واحلي واجملتمع بأسره وما يشيع 

ناك رقابة داخلية يث أن هفيه من ثقافات معينة، ح

ت ، ورقابة خارجية تتوالها مؤسسايتوالها الضمري

التطبيع االجتماعي سالفة الذكر

 ضاته ، تطبيقاتهاوافترسسه أ، ماهيته  :علم النفس اإليجابي 
. 

  د. محمود عبده حسن محمد العزيزي

 



 
 

  
  

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

Abstract 

Positive Psychology: what it is, its 

foundations , assumptions, and 

applications. 

Dr. Mahmood Abdo Hasan Al-Azizi 

Positive psychology is concerned 

with the scientific study of the 

strengths and the factors that enable 

individuals, institutions and societies 

to flourish, prosperity and 

development, that is, it is interested 

in studying all the strengths of human 

beings and studying everything that 

would prevent people from falling 

into the clutches of psychological and 

behavioral disorders. Social, and 

societal factors that make human life 

worthy of living. At the self or 

personal level, it is interested in 

studying and analyzing personal 

experiences estimated or valuable, 

such as personal well-being or 

quality of self-existence, satisfaction 

and satisfaction (in the past); Hope 

and optimism (in the future); pastor 

and happiness (in the present). In the 

individual level, positive psychology 

relates to the study and analysis of 

the positive traits of the individual, 

such as: ability to love and work, 

courage and courage, interpersonal 

skills, sense and aesthetic taste, 

perseverance, At the community 

level, positive psychology revolves 

around virtues and civic institutions 

that motivate individuals towards 

good citizenship, responsibility, 

communion with others and attention 

to them, altruism, literature, and self-

interest. Morals, moderation, 

endurance, and work creation. The 

areas of research in positive 

psychology are concentrated in the 

following: A. Positive self-

experience or positive emotions: The 

study of strong psychological topics 

in human life such as love, affection 

and compassion in the past, present 

and future. B. Positive personality 

traits: mainly the study of powers, 

virtues, abilities and activities, 

positive personality traits, genius, 

talent, cognitive abilities, courage, 

elitism, leadership, gratitude, 

gratitude, generosity, integration, 

originality, ability to receive and give 

love. On love, work, sensitivity to 

beauty and taste, perseverance, 

forgiveness, compassion, originality, 

mental future, spirituality, high 

talent, wisdom, self-efficacy, self-

realization, creativity, emotional 

intelligence and understanding. 

Emotional and positive social 

behavior, self-determination and 

hardness. C. The study of life is 

meaningful: it is achieved by the 

social normalization institutions 

represented in the family, neighbors, 

relatives, school, university, club, 

mosque, peers, colleagues, friends, 

neighborhood, society as a whole and 

the common denominators of certain 

cultures, as there is internal control 

exercised by the conscience, and 

external control carried out by the 

institutions of social normalization 

mentioned above. 
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 مقدمة

 سيلجمان يد على انطلق النفس علم يف من االجتاهات احلديثة اإلجيابي النفس يعد علم
 أوجه من بداًل اإلنسان يف القوة أوجه على حيث يركز  النفس، لعلم األمريكية رئيس الرابطة

 من بداًل الفرص الوقاية بداًل من العالج، وعلى اإلجيابيات بداًل من السلبيات، وعلىالقصور، وعلى 
 املعوقات. عند التوقف من بداًل اإلمكانات تعزيز وعلى األخطار،

 األفراد متكن اليت القوة وللفضائل ملكامن العلمية بالدراسة اإلجيابي النفس ويهتم علم
 أن يف يرغبون البشر أن مؤداه اعتقاد على هذا اجملال وُأسس االزدهار، من واجملتمعات واملؤسسات

 اإلنسانية قدراتهم فيها ويوظفون طموحاتهم فيها حيققون واملعين مليئة بالقيمة يةإنسان حياة حييوا
 كافة اجملاالت يف العامة اإلنسانية خرباتهم وحتسني احلقيقية، والسعادة الرضا للوصول إىل

 .(17، 2014اللعب )أبو حالوة،  وحتى العمل، االجتماعية، العالقات :مثل القيمة ذات اإلنسانية

 ضروري أمر يف الشخصية اإلجيابية اخلصال أنعلى ( 8، 2000مان )سليج ويؤكد
 اخلصال هلذه أن كما السلبية، ونواجتها الضغوط ضد قويًا وقائيًا حصنًا تعدحيث  ، لإلنسان
 النفسية، والسعادة للهناء السبل للوصول أفضل من فهي احلقيقية، السعادة استثارة دورًا يف اإلجيابية
، 2013قسوة املاضي )عطا اهلل، وعبدالصمد،  من الفرد وحترر الصعاب، وحتمل الفشل، وختطي

5) . 

 نقل إىل يؤدي اإلجيابي النفس علم اسرتاتيجيات أن استخدام (36، 2008الفنجري ) يرىو
 النفسية واألمراض السلبية املواقف معايشة أو األفراد، على األفق الرتكيز ضيق عن بعيدًا الشخص

 واالستفادة احلياة، مدى على اإلجيابية والقوى والفضيلة اإلجيابية السمات جديد هو تنمية منهج إىل
وعاء  أنه على الفرد إىل ينظر ال اإلجيابي النفس علم أن كما والعمل، والعالقات يف الصحة منها

 أن تنمية كما وفاعلية، وإتقان وإجادة سيادة حالة يف قرار صانع يعتربه بل ملثري، يستجيب سليب
 (.3، 2012، سامل(ولغتهم وعملهم وتعليمهم األفراد تربية يف تفيد اإلجيابية السمات

 ماهية علم النفس اإليجابي:* 

 األمراض عالج( 1) :هي رئيسية مهام ثالث النفس لعلم كان الثانية العاملية احلرب قبل
 املواهب على التعرف( 3) ،وإشباعًا ورضًا إنتاجًا أكثر األفراد حياة جعل( 2)، العقلية والنفسية

 املهمة على لرتكيزحيث زاد ا ًا كبري حتواًل حدث الثانية العاملية احلرب املتميزة ورعايتها، وبعد
 األمراض لعالج وجهت اليت الطائلة األموال بسبب وذلك للمهمتني األخريني كبري تهميشمع  األوىل

 املتحدة الواليات يف الطاقات أغلب فتوجهت احلرب من الناجتة ملعاجلة األوضاع ودراستها العقلية
 القرن مثانينيات يف ولكن ،النفسي واملرض االضطرابات على إىل الرتكيز الدول من وغريها

 النفسية واخلربات الصفات بعض لبحث تتجه علمية أحباث تظهر التسعينات بدأت وبداية العشرين
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 البيانات ترتاكم وبدأت ،واملرونة ،واألمل، التفاؤل :مثل النفسية باالضطرابات متصلة غريال
 يف ودورها البدنية واألمراض النفسية االضطرابات من الوقاية يف اإلجيابي عن أثرها العلمية والتجارب

 بات الذي العلم هذا إحياء يف ساهمت اليت األوىل العلمية البوادر هي هذه األفراد فكانت حياة إثراء
  .(2002)سليجمان،  اإلجيابي بعلم النفس يعرف

 الوظيفي األداء النفسي حتسني على يركز النفس علم فروع من فرع اإلجيابي النفس فعلم
 الفرع ذلك نفس علماء ويهتم .مبعناه التقليدي النفسية الصحة مفهوم من أبعد هو ما إىل لإلنسان العام

 العيش من اإلنسان متكني إىل تفضي اليت العوامل والرتكيز على البشرية السعادة حمددات ببحث
إىل  ووصواًل ممكن حد أقصى إىل قدراته فيها ويوظف طموحاته فيها ومشبعة حيقق مرضية حياة

 هتمحيث ي (13، 2014) أبو حالوة، عامة،  بصفة العامل وعن اآلخرين وعن الذات عن الرضا
 لديهم السلبية الطاقات على والتغلب إظهارها وحماولة األفراد الكامنة لدى اإلجيابية بالطاقات
 اإلجيابي، ( التفكري جمال اإلجيابي النفس علم عليها يرتكز اليت املوضوعات ومن عليها، والقضاء

 وسلوك تفكري من الشخصية يف اإلجيابية باجلوانب اإلجيابي النفس كما يهتم علم والسليب(.
 والكفاءة الذات وتقدير الوجداني والذكاء والتفاؤل الشخصية وازدهار يهتم جبودة  احلياة كذلك

 واحلب والتفتح املودة على والتشجيع والعطاء الوجدانية واملشاركة الذات واإلجناز وحتقيق الشخصية
 واإلحساس باجلمال االجتماعي التفاعل ومهارات والشجاعة األخالقي واحلكم اخلربة على واالنفتاح
 .للشخصية اإلجيابية اجلوانب من ذلك وغري للمستقبل والتطلع واحلكمة واإلبداع واملثابرة والتسامح

 يبحث علم إىل الوصول يف النفس علم فروع من كفرع اإلجيابي النفس علم هدف ومتثل
 تفعيل إىل يهدف كما وتنميتها، اكتسابها وكيفية للفرد اإلنسانية التجربة يف اإلجيابية اجلوانب

 بناء على الرتكيز إىل احلياة يف األسوأ إصالح على الرتكيز من عام بشكل النفس علم يف التغيري
 يماض يف واملعريف االنفعالي املستوى على اإلجيابيات بناء خالل من النفسي زدهارواإل والرقي األفضل

 ومستقبله.، وحاضره ،الفرد

 العوامل فهم وحتديد مفاده عام هدف بتحقيق اإلجيابي النفس علم يهتم علمي وكتخصص
 يف ما أفضل توظيف خالل وذلك من االزدهار، من واجملتمعات املؤسسات، األفراد، متكن اليت

 على بالرتكيز ال ،النفسية املعاناة صور من البشر وختليصهم مشكالت دراسة يف العلمية الطرق
إنسانية  وفضائل قوة مكامن من اإلنسان يف ما على بالرتكيز بل أو املرضية املختلة الصور هذه

 وتعهدها املكامن والفضائل هذه عن الكشف بأن اإلجيابي النفس علم أنصار ويؤمن إجيابية،
 ذاته يف السليب تفكريه طرق تغيري وحثه على لذاته اإلنسان فهم إىل بذاته يفضي والتنمية، بالرعاية
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 أال احلياة، صفو تعكري مصادر من مصدر وأول أهم من وبالتالي التخلص اآلخرين ويف العامل ويف
 (.12 ،2014)أبو حالوة،  السليب التفكري وهو

 القوة وبناء التمكني ثقافة على اإلجيابي النفس علم ظهور بدايات يف سليجمان ركز دوق
 اإلجيابية، الذاتية اخلربة على الثقافة هذه وتعتمد النفسية، االضطرابات مواجهة عند اإلقدامية

 )احلاضر يف(احلسية واملتع والتدفق والسرور ،)ياملاض يف( الشخصية والرفاهية السعادة يف املتمثلة
 ومتكني ختليق يف اإلجيابي النفس علم دور ويعترب، )املستقبل يف (البناءة واملعارف واألمل والتفاؤل

 ويف عامة بصفة النفسية الصحة جمال ويف ،يالنفس العالج يف نوعية نقله ،صواب هو ما وتعظيم
 االهتمام إطار يف كبرية وبصورة طويلة لفرتة ماهتشويه بعد اخلصوص وجه على النفس علم جمال

 والفضائل القوة مكامن دراسة إىل ذلك جتاوز وعدم ،والعجز والتلف والضعف املرض بدراسة
 .اإلنسانية اإلجيابية

 يف اإلجيابية النواحي تنمية بكيفية الكفيلة السبل يف يبحث اإلجيابي النفس لموع
 االجتماعي السلوك :اإلجيابي النفس علم ظهور صاحبت اليت اإلجيابية املفاهيم ومن الشخصية،
، وغريها من الوجداني والذكاء والتفاؤل والسعادة احلياة وجودة الذاتية، واإلجيابية اإلجيابي،

 إىل العودة دافراأل تعلم إذا" بأنه القائلة الفكرة على يقوم العلم هذا أن إىل سليجمان ويشري املفاهيم،
 بالسعادة وسيشعرون باالكتئاب لإلصابة عرضه أقل سيكونون فإنهم التفاؤل وكذلك اهلدوء،
 .(143، 2014ان، والنواجحة، و)عل نتاجًا"إ أكثر حياتهم وتكون

 تعريف علم النفس اإليجابي:* 
 :Positive Psychologyاإليجابي  النفس علم

( علم النفس اإلجيابي بأنه " الدراسة العلمية املوضوعية 2005تعرف شيلي وجوناثان )

، من ني األفراد، واجلماعات واملؤسساتومتك ،رفاهيةالعمليات اليت تسهم يف ازدهار، وللظروف و

 (.92، 2011األداء الوظيفي الفعال أو املثالي )عبداملنعم، 

 تهدف اليت املثالية اإلنسان لوظائف العملية الدراسة بأنه اإلجيابي النفس علم شيلدن عرفوي
 (.10، 2012تزدهر)سامل،  بأن للفرد واجملتمعات تسمح اليت العوامل وإظهار اكتشاف إىل

دراسة العلمية ذات علم النفس اإلجيابي بأنه " ال (4، 2013ويعرف عطااهلل وعبد الصمد )

يف الفرد واملؤسسات النفسية  للخربات املثمرة واخلصال الشخصية اإلجيابيةيقية الطبيعة التطب

ن ذي جتماعية اليت تعمل على تنمية وتيسري هذه اخلربات واخلصال واالرتقاء بها لتكوين إنساواال

ظر إىل ما هو كائن بالفعل بل تسعى وتنظر إىل ما ينبغي أن يكون عليه شخصية إجيابية ومؤثرة ال تن

 يف اإلجيابية باخلربات واملعريف االنفعالي على املستوى معنية العملية الدراسة ، وهذه ستقباًل"الفرد م
 بالسمات معين هو الفردي املستوى وعلي ، والتفاؤل الرضا والسعادة مثل واملستقبل واحلاضر املاضي
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 بالفضائل معين هو اجلمعي املستوى وعلي ، واحلكمة والوفاء مثل الشجاعة اإلجيابية الشخصية
 اإليثار مثل اجملتمع يف وعضو كمواطن الفرد مشاركة فعالية من تزيد واملؤسسات اليت املدنية

 واملسئولية.
اإلنسان  يف اإلجيابية للخصال املوضوعية الدراسة" بأنه اإلجيابي النفس علم يعرفو

 شخصيات إلعداد وتنميتها اخلصال هذه ترقية على تعمل اليت واالجتماعية النفسية وللمؤسسات
 " .إجيابية

 من كل ما ودراسة البشر، لدى القوة مكامن كافة دراسة" بأنه بارك كريستال وتعرفه 
 كل إىل دراسة إضافة والسلوكية، النفسية االضطرابات براثن يف الوقوع من البشر وقاية شأنه

)مشري،  "عاشُت بأن جديرة اإلنسانية احلياة جتعل اليت واجملتمعية العوامل الفردية، واالجتماعية،

2014 ،220.) 

ويشري ميللر إىل أن علم النفس اإلجيابي هو العلم اجلديد للسعادة الذي جييب عن أسئلة 

 (.23، 2014احلياة وجودتها ومسارات حتقيقها )الشهاوي،  تتعلق مبعنى

ذات الطبيعة ( علم النفس اإلجيابي بأنه " الدراسة العلمية 2، 2010ويعرف الصبوة )

التطبيقية للخربات اإلجيابية، وخلصال الشخصية اإلجيابية، وللمؤسسات النفسية واالجتماعية اليت 

تعمل على تيسري تنمية هذه اخلربات واخلصال واالرتقاء بها خللق إنسان ذو شخصية إجيابية وفعالة 

 ومؤثرة، تهتم باإلضافة إىل ما هو كائن مبا ينبغي أن يكون" .

 ( التعريفات اآلتية لعلم النفس اإلجيابي:85، 84، 2014أبو حالوة )وأورد 

 إىل أن يؤدي شأنه من ما كل على دراسة يؤكد النفس علم من فروع فرع اإلجيابي النفس علم-
 العادية. النفسية الصحة أو حدود نطاق يتجاوز مبا للكائن البشري  الوظيفي األداء النفسي حتسني

 واجملتمعات من األفراد متكن القوة اليت ومكامن الفضائل علم دراسة  :هو اإلجيابي النفس علم- 
 والتطور. والرفاهية االزدهار

 على البحث على يركز اإلجيابي النفس علم أن هو التعريفات هذه خالل من واملالحظ
 جوانب تنمية على املساعدة العوامل خمتلف يف كذلك ولكن فحسب، الفرد عند ليس القوة نقاط
 ومن .ككل اجملتمع أو معينة، مؤسسات توفرها أو نفسه، الفرد يف كانت سواء الفرد، عند القوة

 اليت النظرية األرضية من استمدت قد اإلجيابي النفس لعلم املقدمة التعريفات خمتلف أن الواضح
 إذ اإلجيابي، النفس لعلم تعريفهما يف  Seligman & Csikszentmihalyi من كل قدمها

 الذاتي املستوى : هي معينة، مستويات على بها يهتم اليت البحث جماالت على خالله من زارك
 .اجلماعة مستوى الفردي، املستوى ،)الشخصي(

 الشخصي أو اتيالذ ىاملستو على اإلجيابي النفس علم جمال" أن على التعريف هذا وينص
 هو
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 الرفاهية :مثل القيمة ذات أو املقدرة الذاتية الشخصية اتاخلرب وحتليل راسةبد يهتم علم
 يف( والتفاؤل األمل ؛)املاضي يف( والرضا القناعة، الشخصي، الذاتي الوجود جودة أو الشخصية

 )يف احلاضر(. والسعادة التدفق ؛)املستقبل

 للفرد اإلجيابية السمات وحتليل راسةبد اإلجيابي النفس علم يتعلق ،الفردي ىاملستو وعلى

 اآلخرين، مع املتبادلة االجتماعية العالقات تارمها أة،رواجل البسالة والعمل، احلب على القدرة مثل:
 الشغف للمستقبل، والتطلع العقلي االنفتاح األصالة، التسامح، املثابرة،، اجلمالي والتذوق اإلحساس
 .واحلكمة العالية، املوهبة الروحي،

 اليت املدنية واملؤسسات الفضائل حول اإلجيابي النفس علم يدور ،اجلماعة ىمستو وعلى
 األدب اإليثار، بهم، واالهتمام اآلخرين مع التواد املسؤولية، الصاحلة، املواطنة راد جتاهاألف حترك

 العمل. وخلق االعتدال التحمل، واألخالق،

 :وتطوره علم النفس اإليجابينشأة 

 فرتة ترأس أثناءم 1998 النفس عام  علم فروع من كفرع اإلجيابي النفس علم تأسس
 اجلديد الفرع شيكزينتميهالي هذا النفس، ودعم لعلم األمريكية الرابطة أو للجمعية سيلجمان
 .الرئيسية القضايا من والسعادة وغريها اإلجيابي واإلبداع التدفق عن املتعمقة بدراساته

، Christopher Petersonبيرتسون  كريستوفر :اإلجيابي النفس علم ومن أشهر علماء

شيلدون  ، كينون Daniel Gilbertجلبريت  ، دانيالCarol Dweckدويك  وكارول

Kennon Sheldon ،فريدركسون  ريفيتش، وباربرا وكارينBarbara Fredrickson أبو( .

 (.18، 2014حالوة، 

 أهمية علم النفس اإليجابي:

كبرية يف ميدان أكدت آراء كثري من علماء النفس على أن علم النفس اإلجيابي له فائدة 

العمل ويف املوارد والتنمية البشرية وتنمية القوى اإلنسانية عرب مراحل العمر املختلفة، وأن له دورًا 

 (.126، 2010 نتاجية يف أماكن العمل )الوكيل،فعية واإلكبريًا يف زيادة الرضا ومستوى الدا

 من جوانب الضعف، وعلى الفرص يركز علم النفس اإلجيابي على أوجه القوة عند اإلنسان بداًلحيث 

بداًل من األخطار، وعلى تعزيز اإلمكانات بداًل من التوقف عند املعوقات، وتنشيط الفاعلية الوظيفية 

ضطرابات وعالجها، ويهتم ببناء القدرة الرتكيز على اال لإلنسان بداًل منوالكفاءة والصحة الكلية 

أهمية علم النفس  وتتجلىواملتعة والصحة يف اإلنسان املعافى وصواًل إىل املزيد من حتقيق ذاته، 

 اإلسهام يف حماولة على النفس وتشجيع علماء النفس، لعلم التوازنإعادة  حياولكونه اإلجيابي 
 األبعاد السلبية. أو باجلوانب االهتمام فقط يسول للحياة، واجلوانب اإلجيابية األبعاد دراسة

كما أن له دور فاعل يف العملية التعليمية من خالل اإلسهام يف تنمية دافعية التالميذ وثقتهم  

بأنفسهم وتنمية اجلوانب اإلجيابية واالنفعالية واإلبداعية لديهم وجعلهم أكثر تفاؤاًل ومرونة وأماًل يف 

 .يؤثر تأثريًا إجيابيًا يف عملية التحصيل والتفوقاملستقبل وهذا بدوره 
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يركز علم النفس اإلجيابي على البحث عن األسباب اليت تؤدي  اإلكلينيكيويف امليدان  

إىل سالمة التفكري ومواجهة الضغوط واالضطرابات بطريقة إجيابية، وزيادة فاعلية وقيمة عملية 

 اإلرشاد النفسي.

 ي:اهتمامات علم النفس اإليجاب

 اهتمامات علم النفس اإلجيابي فيما يلي: (116، 2011يلخص الفنجري )

يهتم علم النفس اإلجيابي باإلنسان كفرد: من حيث توافقه، والرضا والتدفق واملرح واملتعة  -

احلسية، والسعادة يف احلاضر، والتفاؤل واألمل واإلميان يف املستقبل، ويسعى إىل تنمية السمات 

عالقات بينشخصية عمل والشجاعة واملهارة يف إقامة اإلجيابية ، كالقدرة على احلب والالفردية 

 واإلحساس باجلمال والوقاية والتسامح واألصالة واالنفتاح على املستقبل واملوهبة واحلكمة.

ة املؤسسات يهتم بدراسة اخلربة الذاتية اإلجيابية، ودراسة السمات الفردية اإلجيابية، ودراس -

 .دنية اليت ختدم االثنتنيامل

علم النفس اإلجيابي باجملتمع من خالل تنمية الفضائل اجملتمعية وتفعيل دور املؤسسات يهتم  -

املدنية اليت تعمل على حتسني الواقع وتنمية املسؤولية لدى األفراد واإليثار والتسامح والعمل اخللقي 

 (.186، 2014)السطوحي، 

 اإليجابي:أهداف علم النفس * 

)عطا اهلل، وعبد الصمد،  يسعى علم النفس اإلجيابي لتحقيق العديد من األهداف منها -

 : (5 ،2010الصبوة،  ،3 ،2013

 من االزدهار. واجملتمعات األفراد، واملؤسسات، متكن اليت وحتديد العوامل فهم -
مثل : الرضا  دراسة وحتليل مواطن القوة واإلبداع والعبقرية، ودور اخلصائص اإلجيابية -

والتفاؤل، واالمتنان، واالعرتاف بالفضل، والصفح، والعفو، والتسامح، واألمل، واإليثار 

والتعاطف، والتقدير االجتماعي، والرغبة يف التحكم، وحب االستطالع، يف حتقيق وتعزيز 

 السعادة الشخصية للفرد يف خمتلف أنشطته وممارساته اليومية. 
 السعادة والرضا عن احلياة )الصحة النفسية اإلجيابية(.متكني الفرد من اإلحساس ب -
 مضاد كطرح البشرية اإلجيابية القوة ومكامن اإلنسانية والسجايا للفضائل تصنيف إنتاج -

 متكني بغية النفسية، باالضطرابات واألمراض اخلاص اإلحصائي التشخيصي للدليل
 أو البال )راحة وصف فيما واملتمثلة اإلنساني احلقيقي اإلجيابي مبعناها السعادة من البشر
 .الذاتي( التنعم

بواطن  أو الفشل صيغ من دراسة بداًل احلياة يف جناح اإلنسان إىل يؤدي ما كل دراسة -

 اإلنسان. لدى الضعف
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 اليت يقرتحها والفنيات وفائدة املداخل صحة على تؤكد والشواهد اليت األدلة وصف -
 النفسي. مسار السواء على ووضعهم حياة البشر نوعية لتحسني

 حتسني جودة حياة البشر وحتقيق ما يعرف بالسعادة والتمكن. -
يساعد األفراد واملؤسسات على اكتشاف قدراتهم ومواطن قوتهم اإلجيابية، وتنمية  -

 كفاءتهم الذاتية.
واجلماعات  األفراد لدى السوي والنمو اإلنسانية القوة نقاط عن بناء معرفة دقيقة وحقيقية -

بالسعادة  الشعور توفر طريق عن األهداف لتحقيق عملية ومسالك طرق جيادوإ واملؤسسات،

 القاسية. والظروف واالضطرابات الضغوط مقاومة يستطيعوا حتى األفراد لدى واألمل
 يف جوانب القوة يبين حبيث العالجي اإلكلينيكي النفس علم اهتمام دائرة توسيع -

 عاداتهم الشاذة من النفسيني املرضى ختليص إىل باإلضافة ويطورها اإلنسانية الشخصية
 النفسية. واضطراباتهم

ضطرابات بطريقة المة التفكري ومواجهة الضغوط واالاليت تؤدي إىل سالبحث عن األسباب  -

 إجيابية.
 تقديم العديد من التكنيكات اإلجيابية يف اإلرشاد والعالج النفسي. -

أكثر رضا عن أنفسهم وحياتهم وعاملهم ومستقبلهم، عن  التأثري يف حياة األفراد ليصبحوا -

 .طريق تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتطويرها وإثرائها
توسيع دائرة اهتمام علم النفس اإلكلينيكي العالجي حبيث يبين جوانب الشخصية  -

 ويطورها باإلضافة إىل ختليص املرضى النفسيني من عاداتهم الشاذة واضطراباتهم النفسية.

 س علم النفس اإليجابي وافتراضاته النظرية:أس* 

 (:26، 2008منها )الصبوة ، عدة أسس يقوم عليها علم النفس اإلجيابي ل 

إن وجود ما هو إجيابي يف احلياة عمومًا أو يف أية مؤسسة من املؤسسات ال يعين بالضرورة  .1

ليصل بالفرد إىل غياب ما هو سليب، لكن علم النفس اإلجيابي يبحث فيما هو كائن اآلن 

 لية وتأثري ملصلحته ومصلحة اآلخرين.اعما ينبغي أن يكون عليه من كفاءة وف
 ليس املعنى اإلجيابي أو الصفة اإلجيابية يف اإلنسان هي املقابل املضاد للمعنى السليب أو .2

الصفة السلبية فيه، أي أن اخلربات اإلجيابية وكذلك السمات اإلجيابية، ليست جمرد 

تسخر بالضرورة من أجل التخلص من السمات أو  Slave Processesبودية عمليات ع

مثل هذه السمات اخلربات السلبية، ولكنها جيب أن تكتسب ومتارس حتى ال تنشأ 

واخلربات السلبية، فليس معنى السعادة وال احلياة السعيدة أن آالمنا قد خفت، بل تعين 
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املعنى اليت حتقق أهدافًا راقية لنا ولآلخرين  بة ذاتواحلياة السعيدة النشطة املؤثرة الدؤ

 وحييطها سياج أخالقي متني، على الرغم من وجود االكتئاب والقلق والغضب.
املوضوعات العلمية اجلديدة اليت دعت إليها األديان وعلوم األخالق وعلم النفس اإلنساني،  .3

ودراستها علميًا ومبناهج  واليت بلورها علماء النفس اإلجيابي ويرون ضرورة الرتكيز عليها

حبث متقدمة وضرورة تطبيق نتائجها يف جمال الوقاية والعالج النفسي، أو كل ما ميت 

 للممارسة اإلكلينيكية بصلة، وهذه املوضوعات هي:
م وطلب االهتمام، حب التعلُّ ومكوناتها الفرعية هي)حب االستطالع، :الحكمة والمعرفة .أ

واالنفتاح العقلي، واألصالة والذكاء العملي، واإلبداع، العلم، احلكم والتفكري الناقد 

مور والقضايا يف سياقها والوجداني، والقدرة على رؤية األ والذكاء االجتماعي والشخصي

 الصحيح وفقًا لعالقاتها الصحيحة(.
البسالة، بذل اجلهد، املثابرة، التكامل، م التعبري عنها بالسمات اآلتية ): ويتالشجاعة .ب

 ، األصالة، احلماس ، احليوية(.األمانة 
ويتم التعبري عنها من خالل السمات اآلتية )التسامح والعطف والتعاطف،  :الحب واإلنسانية .ت

 وأن حتب وُتحب من قبل اآلخرين(.
الدميومة على العمل والعمل اجلماعي عنها من خالل السمات اآلتية ) : ويتم التعبريالعدالة .ث

 والقيادة(. ،ة واالعتدال يف األقوال واألفعالوالوسطي والوالء واالنتماء، واملساواة
ويتم التعبري عنها من خالل السمات اآلتية السيطرة على الذات أو  :السيطرة على النفس .ج

 الضبط الذاتي، واحلذر والتعقل واحلصافة، والتواضع واإلنسانية يف التعامل.
ويتم التعبري عنها من خالل السمات اآلتية )تقدير التميز والتفوق العقلي  :السمو والروحانية .ح

واألخالقي واجلمالي، األمل والتفاؤل والتفكري يف املستقبل، االمتنان وشكر اآلخرين، 

الروحانية والتيقن والتدين والوعي باهلدف، والقدرة على التسامح والعفو والرمحة، القدرة 

 .على املرح وحس الدعابة(
 مناهج البحث والموضوعات التي ينشغل الباحثون بدراستها فيه ومنها:4.

 اجلوانب املعرفية للسلوك اإلجيابي. .أ
 اجلوانب املزاجية للسلوك اإلجيابي. .ب
 العالقات بني الشخصية. .ت
 التدين والتفلسف التأملي. .ث

 تطبيقات علم النفس اإليجابي:* 

 :(17، 2014 )أبو حالوة،اإلجيابي  النفس لعلم املمكنة التطبيقات من
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 سعادة = معنى + انغماس + استمتاع
 

 الوجدان الداخلية، الدافعية على: لرتكز األطفال وتربية وتنشئة معاملة أساليب حتسني .أ
 .واملدارس املنازل داخل واإلبداع اإلجيابي،

 املعنى،و األمل، :على تركز عالجية مداخل تطوير خالل من النفسي العالج حتسني .ب
 .الذات مساندةو التفاؤل،و

 وااللتزام األصالة، التلقائية، احلب،  :ديناميات فهم خالل من األسرية احلياة حتسني .ت
 .واالنتماء

 االندماج على البشر مبساعدة احلياة مراحل خمتلف عرب العمل عن الوظيفي الرضا حتسني .ث
 .مبدعة إجنازات حتقيق إىل التدفق، وصواًل خبربة يعرف ما ومعايشة العمل، يف

 الثقة، تعزز اليت والشروط الظروف اكتشاف خالل من واجملتمعات املنظمات حتسني .ج
 .األشخاص بني رييةواخل التواصل،

 األخالقية والقيم الدوافع وتنمية فهم خالل من للمجتمع األخالقية اخلصائص حتسني .ح
 .البشرية الشخصية داخل وغرسها والروحية

 معادلة السعادة لدى علماء النفس:* 

 اليت املعادلة وُتعد أسعد، كونن أن على تساعدنا قد جديدة مبعادلة علينا النفس علماء خرج
 متغريات ثالث املعادلة تتضمن .حياتك تغري أن على قادرة أنها العمر طويلة حبوث نتاج كانت

 : (90، 2014)أبو حالوة ،  يتاآل الشكل تأخذو

 
 

املرء  استخدام من تتكون ببساطة  "احلسنة أو الطيبة للحياة  "معادلة سيلجمان وقد صاغ

 ذات اهلادفة احلياة" معادلة إىل احلياة اليومية". إضافة أنشطة يف حنو يومي على األصيلة قوته ملكامن
 األصيلة خلدمة الشخصية والفضائل وامليزات املكامن هلذه استخدام املرء باجتاه تدفع واليت "املعنى

 العام. اخلري أو القوة، زيز املعرفة،لتع خاصة اآلخرين،

 املستويات العالية يف العيش اإلنسان على تساعد جيدة اإلجيابي جوانب النفس علم ميلكو
 من والدائم، بالفائض احلقيقي واالكتفاء بالعواطف اإلجيابية، أكثر اإلحساس :السعادة سلَّم من

 أدوية. إىل دون اللجوء

 هذه السعادة يف يدرك لن بأنه اقتناع اإلنسان يف اإلجيابي النفس بنظر علم يكمن السرف
 كاملني. احلزن وغري دائمي سنظل دونه السعادة، ومن هو اهلل وحده احلياة املقبلة، يف بل احلياة،

 متىاإلسالمي ما يؤكد هذا السر )احلقيقة( ، عندما سئل اإلمام أمحد بن حنبل  ويف تراثنا

 : عند أول قدم يضعها يف اجلنة.يذوق اإلنسان طعم الراحة؟ فأجاب
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 بعض المفاهيم المرتبطة بعلم النفس اإليجابي:* 

 توجد عدة مفاهيم هلا ارتباط بعلم النفس اإلجيابي أبرزها: 

السعادة يف املعاجم اللغوية هي: شعور بالعافية واهلناء والسرور والرضا،  :Happiness السعادةأ(

يقال: أسعده اهلل أي وفقه، وسعد املرء يسعد سعدًا وسعادة فهو سعيد، أي نال اخلري، والسعادة ضد 

(. 105هود: )﴾ َوَسِعيٌد َشِقيٌّ َفِمْنُهْم ِبِإْذِنِه ِإالَّ َنْفٌس َتَكلَُّم اَل َيْأِت َيْوَم﴿: الشقاء، من قول اهلل عز وجل

والسعادة معناها السعد أي اليمن تقول سعد يومنا من باب خضع، والسعودة ضد النحوسة، ومنه سعد 

، 2014بضم السني فهو مسعود واجلمع ُسعداء )الشهاوي،  –الرجل من باب سلم فهو سعيد وُسعد 

27.) 

ا كلمة نستخدمها لإلشارة إىل كل ما حيلو لنا من أشياء، وم -ببساطة  –السعادة هي ف

يولد داخلنا من مشاعر إجيابية. تستخدم الكلمة للتعبري عن ثالثة أمور مرتبٌط بعضها ببعض وهي: 

 السعادة العاطفية والسعادة األخالقية والسعادة التقديرية.

فالسعادة العاطفية هي األهم وتستخدم يف التعبري عن شعور أو خربة ما أو حالة ذاتية، ومن 

العامل املادي، هذا النمط من السعادة هو ما يعرتيك عندما ترى طفلك أو  ثم فليس هلا تعريف حمدد يف

حفيدك يبتسم للمرة األوىل، أو عندما تتلقى خربًا بالرتقية، أو عندما تتخرج وحتمل شهادة علمية 

 مرموقة.

أما السعادة األخالقية فقد ربط الفالسفة عرب التاريخ بني السعادة من ناحية وبني الفضيلة 

حية أخرى، ألنهم ظنوا أنها السعادة اليت جيب علينا أن نتطلع إليها، ورمبا أصابوا يف اعتقادهم من نا

هذا ، ألن السعادة مفهوم نستخدمه أحيانًا للتعبري عن خربة ما، وليس عن األفعال اليت حترك هذا 

ن هلذه األفعال أن الشعور بداخلنا. وفيما تشري السعادة إىل املشاعر وتشري الفضيلة إىل األفعال ميك

، فالشعور بالسعادة ال تؤدي إىل الشعور بالسعادة، ولكن رمبا ال يكون هذا صحيحًا يف كل املواقف

 يقتصر على الفضيلة فحسب.

والسعادة التقديرية تعين كيف نفرق بني تعبري الشخص عن وجهة نظره، وبني ما يزعمه عن 

سعداء بهذا أو بذاك، فنحن نشري إىل شيء ما باعتباره سببًا قويًا  خربته الذاتية؟ عندما نقول أننا

نعتقد أنه كان  ملشاعر البهجة أو إىل شيء كان فيما مضى مصدرًا ملشاعر البهجة، أو إىل شيء

جيب أن يبعث على البهجة لكنه مل يكن يف هكذا يف ذلك احلني. مبعنى أننا يف حقيقة األمر ال 

شعور أو بأي شيء يشبهه، لكننا نقدر األمور وفق شعورنا احلالي نزعم أننا نشعر بهذا ال

 (.3،ب.ت)جيلربت،

ويعد الشعور بالسعادة هدفًا إنسانيًا أمسى يسعى الفرد دائمًا إليه وُيجد يف البحث عنه أينما 

عاش حيث تستند إىل معنى وهدف كان يف غدوه ورواحه ذلك اهلدف الذي جيعل احلياة جديرة بأن ُت

يضفي عليها أنسًا وقيمة وبهجة، إنها بال شك حلظة توهج الذات ونضارتها تلك اللحظة اإلبداعية اليت 
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تبدع فيها الذات لذاتها، إنها بال شك اإلجيابية اخلالقة، أو مبعنى آخر التوظيف األمثل للذات، 

تعيشها الذات يف ارتباطها باحلالة املزاجية اإلجيابية  مسوها وارتقائها ونقائها، إنها تلك اللحظة اليت

اليت تعكس رضاها عن ذاتها وحياتها بصورة أكثر إشراقًا وبهجة واستمتاعًا حني تستشعر هذه 

وقدرة على حتقيق ذاتها وتكامل إمكانياتها، أو تلك اللحظة اليت تعكس استمتاعها  إحساساالذات 

 الذاتي باحلياة.

واالستمتاع باحلياة  Happinessوفن أن الفرق بني كل من السعادة من هنا يرى فينه

Enjoying Life  فرق جوهري؛ حيث يرتبط مفهوم االستمتاع باحلياة بعمليات عقلية، بينما  هو

يتضمن مفهوم السعادة عمليات وجدانية أكثر؛ وهلذا يعكس مفهوم السعادة ذلك التقييم الشامل 

جلودة خربات الفرد أثناء إدارته لشئون حياته؛ وهلذا متثل السعادة جانبًا وجدانيًا حيويًا إلحداث حالة 

، 2013وازن يف ذلك اجلانب الوجداني لدى الفرد لفرتة ما من الزمن )عبدالعال، ومظلوم، من الت

96.) 

بأنها: "شعور عام بالرضا واإلشباع وطمأنينة النفس السعادة ( 10، 1993أراجايل ) عرفوي

 وحتقيق الذات وأنها شعور بالبهجة واالستمتاع واللذة".

اليت حيكم فيها الشخص سلبًا أو إجيابيًا على ويعرف فينهوفن السعادة بأنها: "الدرجة 

نوعية حياته احلاضرة بصفة عامة، كما تشري أيضًا إىل حب الشخص للحياة واستمتاعه بها وتقديره 

الذاتي هلا ككل؛ وهلذا اعتربت السعادة قيمة إنسانية وغاية قصوى يسعى كل فرد إىل 

 (.80، 2013حتقيقها)عبدالعال، ومظلوم، 

أن الشخص السعيد هو الذي يتمتع باإلميان باهلل والرضا  (121، 2005املدرسي )ويرى 

بقضائه وقدره، ويقوم باألعمال النافعة، ويستغل قدراته بشكل كامل، وهو الذي يهمه أن يسعد مع 

اآلخرين، ويف الوقت الذي مييل إىل االستقالل واالكتفاء الذاتي، ويتمتع بكل من حالة اإلنفراد 

إىل  عومصاحبة اآلخرين، وهو عادة يغفر للناس هفواتهم، ويكره النزو ال وحالة االجتماعواالنعز

التدمري، وال يبالي كثريًا بالرخاء املادي، ويأبى مشاركة اآلخرين يف انفعاالتهم السلبية، أو أن يظل 

يف سبيله إىل  أسريًا النفعاالته املماثلة، وهو سليم الصحة ويشعر عادة بأنه يف تقدم وحتسن، وبأنه

 حتقيق مبتغاه.

بأنها حالة نفسية من مشاعر الراحة والطمأنينة  (17، 2006ويعرفها القعيد واملبارك )

والرضا عن النفس والقناعة مبا كتب اهلل سبحانه وتعاىل، وهي أميل على الدميومة واالستمرار يف 

 نفس اإلنسان إمجااًل، وتعترب مؤشرًا على مدى عالقته بربه وخالقه ورازقه.

ة من املؤشرات السلوكية بأن السعادة تتمثل يف جمموع( 280، 2010) ويرى أبو هاشم

اليت تدل على توفر حالة من الرضا العام لدى الفرد وسعيه املستمر لتحقيق أهدافه الشخصية يف إطار 

 االحتفاظ بالعالقات اإلجيابية مع اآلخرين.
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بأنها انفعال وجداني إجيابي ومستمر نسبيًا ميثل إحساس  (5، 2007وترى أحالم عبداهلل )

شراح واألمل املصحوب بالتفاؤل والرضا، وحيقق هذا االنفعال اإلجيابي )السعادة( الفرد بالبهجة واالن

 جمموعة من العوامل متثل مصادر هامة هلا.

أنها مفهوم مركب من العديد من ( السعادة ب832، 2011وتعرف املرشود ) 

واالنشراح والرضا. نفعاالت الوجدانية اإلجيابية تتمثل يف إحساس الفرد بالطمأنينة والسكينة اال

وترتكز على جمموعة من األساليب املعرفية اليت استخدمها الفرد منذ الصغر وتشربها عن طريق 

، وإنها مسة أسرته من خالل العادات والقيم الدينية، كما أنها ترتكز على بعض العوامل الفطرية

 ومصدرًا روحيًا للرضا. ستقرارًا متوسطًا، تبعًا لتحقيق األهداف اليت متثل لنا قيمةمستقرة ا

مخس حمددات للسعادة تتمثل يف  (1996كما يف فينهوفن ) (32 ،2016وأورد األمحد )

 اآلتي:

الفرص املتاحة للفرد: وهي تلك الفرص اليت جاءت لتعتلي قائمة حمددات السعادة والقدرة  .أ

 على إشباع حاجاته املختلفة واالستمتاع بالظروف احمليطة به.
اته: ما يقدمه اجملتمع الذي يعيش فيه الفرد من خدمات وتسهيالت تيسر جودة اجملتمع ذ .ب

 حياته وجتعلها أكثر سالسة ويسرًا
جتماعية للفرد داخل اجملتمع: أي الدور الناتج عن الوضع أو املكانة االجتماعية الوظيفة اال .ت

ن اليت حيتلها الفرد يف اجملتمع الذي يعيش فيه، واليت تعكس درجة إحساسه بالتحس

املستمر جلوانب شخصيته يف مجيع النواحي النفسية واملعرفية واإلبداعية والثقافية، 

وكذلك حل املشكالت، وتعلم أساليب التوافق والتكيف، وتبين منظور التحسن املستمر 

اته النفسية ه بالقدر املتوازن مبا ينمي مهارلألداء كأسلوب حياة، وتلبيته الحتياجاته ورغبات

 واالجتماعية.
املقومات الشخصية للفرد )التأثري(: ويعد بعدًا أساسيًا من أبعاد الشخصية الناضجة  .ث

، اليت يعتقد معظم الناس بأنها هبة مساوية كما والناجحة، اليت تتصف بالكارزمية

 يعكسها املعنى احلريف للكلمة، بينما يرى آخرون بأنه ميكن اكتسابها وتعلمها.
وهي تلك الفرد يف حياته سواًء أكانت مبهجة أم حمزنة:األحداث القدرية اليت مير بها  .ج

األحداث اليت متتحن قدرة الفرد على التحمل والصرب على الشدائد، وكلها أمور ترتبط 

 بقوة الفرد اإلميانية، وكذا إميانه بالقدر خريه وشره.

ات، العاطفي والشعوري يف عامل حتكمه املادي هي مالذ اإلنسان الذي خيترب جانبهفالسعادة 

مقارنة اء يف العمل والعالقات اإلنسانية فقد أثبتت الدراسات أن السعداء حيققون أعلى معدالت األد

 بغريهم.

 همية ومزايا الشعور بالسعادة ومنها:أوقد قدمت باربرا فريدريكسون حبثًا سلط الضوء على 
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 أكثر مرونة وإبداعًا واستيعابًا للصورة األمشل. توسع السعادة آفاق فكرنا وجتعلنا -
تتعمق السعادة مبرور الوقت وجتعل منا أشخاصًا أفضل، بعد أن تولد بداخلنا السعادة  -

 واحلكمة والقوة اليت حنتاجها ملواجهة التحديات.
تكسبنا الصالبة يف مواجهة الصعوبات، إذ تؤهلنا السعادة مبا يصاحبها من مشاعر  -

 ديًا وعقليًا للتعاطي مع الضغوط واملشكالت املفاجئة.جس -إجيابية

أن السعادة النفسية تتضمن ثالث مكونات مرتابطة هي:  يرى دنيف وكوبر مكونات السعادة:

، والرضا عن  Negative Affect، وغياب الشعور السليب  , Positive Affectالشعور اإلجيابي 

، ويعود املكونان األول والثاني إىل املظاهر االنفعالية Overall Life Satisfactionاحلياة ككل 

والعاطفية، بينما يعود املكون الثالث إىل املظاهر املعرفية، ويتطلب الشعور بالسعادة الرضا عن 

 (.29 ،2014احلياة بصفة عامة )الشهاوي، 

 النظريات النفسية المرتبطة بالسعادة:

 Telic Theoryبطة بالسعادة منها : نظرية الغاية توجد العديد من النظريات النفسية املرت 

،  Activity Theories، ونظريات النشاط Pleasure Pain Theory  واأللمونظرية اللذة 

 Top-Down Versus Bottom – Up Theoryونظرية من القمة إىل القاع ومن القاع إىل القمة 

 (.806، 2011)املرشود،. Associationstic Theoriesرتباطية ، والنظريات اال

 بالكلمة Quality اجلودة مفهوم يرتبط اللغوية الناحية من : Quality of Life ةجودة الحياأ( 
 املعنى وبنفس .واإلتقان الدقة وتعين الشيء، طبيعة أو الفرد طبيعة تعين وهي Qualitas الالتينية

 جّوده، بالشيء وجاد الرديء نقيض واجليد، "ود ج" الثالثي الفعل أصلها فاجلودة منظور البن وطبقا
 .جيدًا صار أي وجودة،

احلاجات يف  رضا والسعادة وبالقدرة على إشباع( بأنها شعور الفرد بال24، 2011ويعرفها الكرخي )

أبعاد احلياة الذاتية واملوضوعية واليت تشمل )النمو الشخصي، والسعادة البدنية واملادية، واالندماج 

 (.48، 2015) حممد،  احلقوق البشريةاالجتماعي، و

لفرد جبودة املعيشة، ويرتتب على ذلك إحساسه نوعية احلياة بأنها إحساس اويعرف دالكي ورورك 

 (.138، 2007بالرضا أو عدم الرضا عن احلياة، وإحساسه بالسعادة أو بالشقاء )كريم، 



 
 

21 
 

 علم النفس اإليجابي : ماهيته ، أسسه وافتراضاته ، تطبيقاته
 د. محمود عبده حسن محمد العزيزي                                                                        

ISSN : 2410-1818 

 م2019يونيو -إبريل( 6المجلد ) ( 22العدد )

 

  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 

 الثقافة سياق يف احلياة يف لوضعه الفرد إدراك بأنها احلياة وتعرف منظمة الصحة العاملية جودة
 واهتماماته وقيمه وتوقعاته أهدافه مع ذلك تطابق عدم تطابق أو ومدى فيها يعيش اليت القيم وأنساق
 الشخصية واعتقاداته االجتماعية وعالقاته ومستوى استقالليته النفسية وحالته البدنية بصحته املتعلقة

   (.18، 2015)الشعالن، واجلبيلة، والزعيب،  عامة بصفة بالبيئة وعالقته

 حاجاته إشباع على وقدرته والسعادة بالرضا الفرد شعور" بأنها احلياة جودة وكاظم منسي يعرفو
 والتعليمية واالجتماعية الصحية اجملاالت يف له تقدم اليت اخلدمات ورقي البيئة راءث خالل من

 البناء"ومن منظور نفسي فإن جودة احلياة تعين  .منه واالستفادة للوقت إدارته حسن مع والنفسية
لألفراد  األساسية احلاجات إشباع إىل تهدف اليت املتنوعة املتغريات من يتكون الذي الشامل الكلي

رات ومؤش موضوعية راتمبؤش اإلشباع هذا قياس ميكن حبيث احلياة، هذه نطاق يف يعيشون الذين

 (.229 - 223، 2014)مشري، ذاتية" 

، ويشري كارل ريف  Well Beingوهناك من يرى بأن جودة احلياة مرادفة للوجود األفضل 

، 2003 – 1993إىل أن الوجود األفضل كان مركز دراسات أمربيقية استمرت من  (1989)

 (:128هي )معمرية، ب.ت، له دراسات عن ستة أبعاد مفتاحية وكشفت ال

الفرد اعتبار إجيابي لذاته، قائم على وعي الفرد تقبل الذات: أي أن يكون عند  .أ

 بصفاته اإلجيابية وبصفاته السلبية ويتقبلها.
 اهلدف من احلياة: القدرة على الفعل وبذل اجلهد لتحقيق األهداف يف احلياة. .ب
النمو الشخصي: ويعين القدرة على التحقيق املستمر ملواهب الفرد وإمكاناته،  .ت

 يجيات جديدة.وكذلك تنمية مصادر واسرتات
 التحكم يف البيئة: ويتضمن إدارة حتديات العامل احمليط بالفرد. .ث
االستقاللية: وتشري إىل القدرة على السري حسب اإليقاع الشخصي للفرد، وأن يسلك  .ج

 .ولو كانت ضد املعتقدات املقبولة والشائعة سب قناعاته ومعتقداته الشخصية،ح
 العالقات اإلجيابية مع اآلخرين. .ح
  .خ

التأثيرات البيئية على الوجود 

 األفضل
 األبعاد االجتماعية األبعاد الفيزيقية

. معاااااان اجتماعياااااة مشااااارتكة  1 . خصائص مجالية.1 اإليجابية 
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ن األبعاد جمموعة م( 456، 2003)يذكر دانييل ستوكولز  األفضل: التأثيرات البيئية على الوجود

 موضح يف  كما هو جتماعية للبيئة اليت تؤثر إجيابًا أو سلبًا على الوجود األفضلالفيزيقية واألبعاد اال

 

 ( :131الجدول اآلتي )معمرية، ب.ت، 

 
 احلياة جودة تقييم إمكانية إىل تؤدي عامة أبعاد مثاني حتديد ميكن أنه  حالوة أبو ويرى

 :هي األبعاد إنسان، وهذه الشخصية لكل
 .واألمن بالسالمة الشعور -   العام. البدني والتكامل البدنية السالمة  -
 .املقننة املنظمة احلياة -    الشخصية. واجلدارة بالقيمة الشعور  -

 .االجتماعية املشاركة -    اآلخرين. إىل باالنتماء اإلحساس - 
 .الداخلية والسعادة الرضا -   اهلادفة. أو املعين ذات اليومية احلياة أنشطة  -

 توجد عدة مداخل لقياس جودة احلياة منها: مداخل قياس جودة الحياة:
 هذا ويركز النفسية، اجلوانب تقويم خالل من لظروفه الفرد إدراكات :الذاتي المدخل .1

 أيضًا يقيس كما الشخصية، والسعادة الرضا أو النفسية الرفاهية قياس التقويم على
أصحاب املدخل الذاتي أن البعد ويبني  (للحياة األفراد وتوقعاتهم لدى اإلجيابية املشاعر

هر التقويم الذاتي جلودة نفعالي اخلاص مبشاعر األفراد ومعاناتهم يف احلياة تعترب جواال

ار األفضل لتعريف وقياس جودة احلياة( أي أن الرضا الذاتي عن أسلوب احلياة هو املعي

 .احلياة

 . وضوح معامل البيئة.2

. تصميمات داخلية مرحية يف 3

 املباني.

 على البيئات الطبيعية. . احلفاظ4

 لألماكن.

 . حتسن بيئة السلوك.2

 اجتماعي.. دعم 3

 . رأس مال اجتماعي.4

 . الضوضاء.1 السلبية

 . االزدحام الشديد.2

. حركة السيارات الكثيفة يف 3

 اجلوار.

. كاااااااااااااااوارث طبيعياااااااااااااااة أو  4

 تكنولوجية.

 جتماعية.. العزلة اال1

 . نقص اخلصوصية.2

 املعرضة للصراعات. . املنظمات3

 . العنصرية البيئية. 4
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 والرفاهية الصحية الظروف وتتضمن اخلارجية، البيئة على وتركز :الخارجية المداخل .2
  .واألنشطة الفراغ ووقت والسكن واألمن والتعليم املعيشية والظروف االجتماعية والعالقات

 مستوى رقي"بأنها  املدخل احلياة وفقًا هلذا  ويعرف عبد املعطي جودة المدخل الموضوعي: .3
 تتميز اليت احلياة منط حنو والنزوع اجملتمع، ألفراد تقدم واالجتماعية اليت املادية اخلدمات
 الذي اجملتمع ذلك الوفرة، جمتمع سوى يستطيع حتقيقه ال احلياة من النمط وهذا بالرتف،
 (.224، 2014 سكانه" )مشري، لغالبية املعيشية املشكالت كافة حيل أن استطاع

 المكونات الرئيسية لعلم النفس اإليجابي المرتبطة بجودة الحياة الذاتية:

من املكونات الرئيسية لعلم النفس اإلجيابي واملرتبطة مبفهوم جودة احلياة اإلجيابية:  

االمتنان، أفعال اخلري، مسات القوة الشخصية، التفاؤل، األمل. وتعد هذه املكونات أهداف طيعة 

تضمينها يف التدخالت العالجية من أجل حتسني مستويات جودة احلياة لدى األفراد، وأحد ميكن 

أبرز املؤشرات جلودة احلياة هي جودة احلياة الذاتية، واليت تعترب أحد أهم املخرجات للتدخالت 

 (.257، 2014 م النفس اإلجيابي )رمضان،لالعالجية لع

النفسية تقبل الذات وإدراك اجلوانب الشخصية والرضا عن تعين الرفاهية  الرفاهية النفسية:ج( 

اخلربات احلياتية، والنمو الشخصي والتحفز والتطلع حنو املزيد من االجنازات واالنفتاح على كل ما 

لسعادة الشخصية والقناعة اتتكون الرفاهية النفسية من استيعاب مفاهيم و هو جديد من اخلربات.

اآلثار اإلجيابية من ناحية، والعواقب السلبية من ناحية أخرى، تلك األبنية احلياتية، واملوازنة بني 

 الثالثة تنقسم إىل:

 الرضا باألحوال املعيشية. -
 حتفيز العاطفة اإلجيابية )االستجابة املتأنية واملدروسة للمثريات(. -

 .تثبيط العاطفة واملشاعر السلبية -
اجملتمعية وحتقيق االجنازات القيمة وامللهمة على بينما الرفاهية االجتماعية تعين اإلسهامات  -

 أرض الواقع.

ويقصد بالرفاهية العاطفية : العاطفة اإلجيابية يف أن يتجاوب اإلنسان مع كل اخلربات اليت  -

 تضفي على احلياة ملمسًا محاسيًا مبهجًا.

كآبة بينما العاطفة السلبية تعين أن يتجنب اإلنسان كل ما يغطي احلياة برداء من ال -

والتشاؤم، فهي عاطفة طاردة بفعل الطاقة اإلجيابية الكامنة )سنيدر، لوبيز، وبيدروتي، 

 (.6، ب.ت
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إن التدفق وهو الرتكيز الكامل فيما ينجز، يتوقف فيه الشعور بالوقت  :Flow التدفق د(

وبالذات، وهو حالة ينسحب فيها الفرد من كل الوجود ليتم الرتكيز على املهمة اليت ينجزها أي أنه 

 Selfاحلالة اليت يكون فيها الفرد مستغرقًا متامًا فيما يعمله، ويعترب التدفق حالة من نسيان الذات 
forgetfulness. ع اليت نصل إليها عندما يعرف ميهالي شيكزينتميهالي التدفق بأنه " حالة اإلشباو

 (.110ستغراق الكامل فيما نعمله". )معمرية ، ب.ت،  نشعر باال
مهاراته  وتوظيف على استخدام قادرًا فيه نفسه املرء نفسي جيد وضع التدفق حالة أن

 فقط لنا يسمح ال صعبة، فالتدفق متحدية أو لظروف مواجهته ممكن حال حد أقصى إىل الشخصية
 قدرة أكثر جيعلنا بل ومصادر التهديد، السلبية الزائدة باملشاعر انشغاالتنا تأجيل بإرجاء أو

كأفراد، كما أن  وتنمية أنفسنا التطور باجتاه وواضح ودفعنا مرن نظام تأسيس على

 ممارسة قراءة كتاب، تكون فقد ،متنوعة وكثرية واحليوية باجتاه التدفق تدفعنا اليت األنشطة
كما يشري التدفق  .(93، 2014مع صديق )أبو حالوة،  التحدث جمرد أو األلعاب الرياضية،

 (.1،ب.تاإلجيابي إىل النسبة املئوية من الوقت أو احلياة اليت تعمل فيها عقولنا لصاحلنا )شامني،

الدقيقة بني القلق وامللل، فالتدفق هو  حالة التدفق تقع يف تلك املنطقة الشعوريةف 

فإذا زاد التحدي كان  اط أو املهمة، وبني مهارات الشخص،التوازن بني التحدي الذي يقدمه النش

 .ة كان هناك مللهناك قلق، وإذا قل بدرجة كبري

 مما سبق يتضح أن التدفق يتضمن ما يلي:

 بالذات أو نسيان الذات.نشغال الكامل بالنشاط أو العمل، مع ضعف الشعور اال -
 االستغراق الكامل بالنشاط أو العمل، يصاحبه الوعي وتركيز االنتباه. -
 األداء حيدث بطريقة انسيابية ، ويتدفق كالشالل. -
 تركيز االهتمام على العمل مع اخنفاض الشعور بالزمان واملكان. -
 توظيف االنفعاالت يف خدمة األداء والتعلم. -
 صار سهاًل، والشعور بغياب امللل. الشعور بأن العمل الصعب -
 تناسب صعوبة العمل مع مستوى قدرات وإمكانات الفرد. -
 الرتكيز العالي لالنتباه هو جوهر التدفق. -

 ويتميز الشخص المتدفق بالخصائص األساسية اآلتية:

: فيعرف الشخص ماذا يريد أن يعمل )وضوح اهلدف( وقد يضع الفرد Clarityالوضوح  -

وجتزئته إىل أهداف جزئية مرحلية مناسبة تؤدي يف النهاية إىل حتقيق اهلدف هدفًا عامًا 

 العام.
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حنو جيد الفرد طرقًا مناسبة وذات جودة عالية لقياس تقدمه  :Measurement القياس  -

 األهداف املطلوبة. حتقيق
تكون للفرد القدرة على الرتكيز على ما يقوم بعمله،  :Concentrationالرتكيز  -

اعيًا باألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، إضافة إىل تركيزه على األنشطة اليت ويكون و

 يؤديها والوقت املناسب ألداء هذه األنشطة.
عتقاد الفرد أن لديه اختيارات، ويستطيع التحكم يف : ويتمثل يف ا Choice االختيار -

 حياته، ويدرك أنه ال يكون ضحية لبيئته.
وهو قدرة الفرد على إلزام نفسه، وأن يؤدي سلوكًا إجيابيًا  :Commitment االلتزام -

 يرتبط بتحقيق األهداف املطلوبة.
: وهو الرغبة يف أن يكون الفرد متطورًا باستمرار، وأن يبحث عن   Challengeالتحدي -

 التحديات اجلديدة، وأن يشكل باستمرار أهدافًا جديدة مناسبة ملراحل تطوره.
وفيق الفرد بني التحديات اليت يواجهها ومستوى املهارات اليت : أي ت  Matchالتوفيق -

 ميلكها.

عدم النظر إىل الفشل نظرة أسى وحسرة على ما فات، وعدم القدرة على حتقيق أهداف  -

املستقبل، ولكن أن يدع عقله يركز على اللحظة احلالية اليت يؤدي فيها النشاط لتحقيق 

 .أهدافه
القيام مبا هو مطلوب : مثل بإمكاني positive self talk  التحدث الذاتي اإلجيابي -

مين، هذه فرصة إلثبات وجودي، أنا قادر، وغريها من العبارات اإلجيابية اليت يقوهلا  الفرد 

 لنفسه.
 القدرة على التعامل مع األخطاء والتحكم القوي واملنطقي يف القلق. -
 (.142أو العمل )معمرية، ب.ت، عدم الشعور بالوقت أثناء انهماك الفرد يف النشاط  -

الوقاية من وجهة نظر علم النفس اإلجيابي تعين تعظيم مصادر القوة  :Prevention الوقايةه( 

، بينما يرى النفسية وتفعيلها لدى اإلنسان ملقاومة اإلصابة باألمراض البدنية والنفسية وقتلها يف مهدها

أن الوقاية تعين توظيف القوى اإلجيابية كالشجاعة والصرب واملثابرة،  ينتمهاليسليجمان وسكيز

 واألخالقيات واألمانة، واألمل والرؤية متعددة اجلوانب للحياة واملستقبل، والسعادة والتفاؤل، والتدين
نتاجًا، واالستبصار، والقدرة على التواصل، لتمثل سدًا وحصنًا اهلادف املتدفق حيوية وإ والنشاط

منيعًا ضد وقوع األطفال واملراهقني والشباب، وكبار السن فريسة لإلحباط واالضطراب النفسي 

واالحنراف والفشل، يف حني تدور الرؤية الطبية للوقاية حول تطبيق النموذج الطيب مبكرًا قبل 
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، ولذا حدد سليجمان وسكيزينتمهالي أحد أدوار علم النفس درجة األوىلاإلصابة باملرض اجلسمي بال

اإلجيابي يف وضع برامج وقائية يكون هدفها تنمية اخلصال الشخصية لدى األطفال واليافعني 

واملراهقني منذ الصغر، فينضجون مبكرًا وحيصنون ضد الفشل واالحنرافات واإلصابة باألمراض 

حيققون مستقباًل أفضل هلم شخصيًا وألسرهم وجملتمعاتهم على السواء البدنية والنفسية، ومن ثم 

 (.20، 2008)الصبوة، 

( بأنه تقييم الفرد لذاته ومعرفته حلدود 3، 1993يعرفه شوكت ) :Self Esteem تقدير الذاتو( 

مع  إمكاناته ورضاه عنها وثقته يف نفسه ويف قدرته على حتمل املسئولية ومواجهة املواقف املختلفة

 اآلخرين وشعوره حبب واهتمام وتقدير اآلخرين له.

 ( عددا من تعريفات تقدير الذات منها:34-33، 2004أورد كامل )

( بأنه نظرة الفرد واجتاهه حنو ذاته، ومدى تقدير هذه الذات من 1993الفتاح ) تعريف عبد

ميارسها يف جمال العالقة  اجلوانب املختلفة كالدور واملركز األسري واملهين، وبقية األدوار اليت

 بالواقع .

( لتقدير الذات بأنه حكم شخصي يقع على بعد أو متصل يرتاوح بني 1958وتعريف كاتل )

 اإلجيابية والسلبية.

وتعريف ايزاكس لتقدير الذات بأنه الثقة بالنفس والرضا عنها واحرتام الفرد لذاته 

 قتناع الفرد أن لديه من القدرة ما جيعله ندًا لآلخرين.وإلجنازاته واعتزازه برأيه وبنفسه وتقبله هلا، وا

هي كلمة التينية تعين  Satisfactionالرضا  :Life Satisfactionعن الحياة  الرضاز( 

مما يعنى أن الرضا عن احلياة هو تقبل الفرد لظروف حياته والشعور  ، do enoughاالكتفاء 

بتحقق االحتياجات والرغبات بصورة يراها الفرد كافية. إال أن جوهر الرضا عن احلياة يتمثل يف 

 (.905، 2011التقييم الذاتي للفرد جلودة حياته )شاهني، 

Oxford (1994 ،711 )ليزي يف قاموس أكسفورد االجن Satisfactionوتعرف كلمة الرضا 

( شيء ما 2مبعنى كون الشيء مرضي ومشبع، )  Satisfying( تأتي من كلمة 1بثالث معان هي: )

( تعويض اإلصابة أو الفقد أو الضرر تستدعي إرضاء . أما الفعل 3يشبع الرغبة أو يسر املشاعر )

Satisfy ( وضع نهاية للمطلب 2( إعطاء الفرد ما يريده أو حيتاجه، جلعله سعيدًا ومبتهجًا )1يعين )

( يتزود بإثبات واقتناع، مثل أن 3أو الرغبة امللحة من خالل إعطائه ما يتطلبه، يشبع جوع الفرد )

West (2006 ،19 )ويعرف وست  البوليس اقتنع ورضي متامًا بأن وفاة هذا الشخص نتيجة حلادث.

الرضا عن احلياة بأنه حمرك جوهري للسلوك اإلنساني ، وهو تقييم الفرد للجوانب املتنوعة اليت 
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اليت تساهم يف تعزيز  جتعله يشعر بالرضا عن وجوده طوال حياته، وقد مت حصر العديد من اجملاالت

القات األسرية، الشعور بالرضا عن احلياة يف أثين عشر جمااًل هي: احلالة االقتصادية، الصحة، الع

الصداقات، العمل اجملزي، املسكن، األنشطة الرتفيهية، شريك احلياة، التدين، وسائل املواصالت، 

 (.93، 2011تقدير الذات، املستوى التعليمي )عبداملنعم، 

يذكر رزق بأن الرضا هو تلك احلالة الشعورية اليت تصاحب بلوغ الفرد غايته أو وصوله إىل هدف و

يصف احلالة النهائية من الشعور اليت ترافق بلوغ النزوع إىل غايته املنشودة، وتعقب إشباع معني، وهو 

 (.5،  1986 احلاجات والرغبات لدى الفرد )املطلب،

والنوع والعمر والعالقات االجتماعية والدخل والعمل  الثقافة ومن املتغريات املنبئة بالرضا عن احلياة:

 (.911 -909، 2011والتعليم )شاهني، 
يعرب التفاؤل عن نظرة استبشار حنو املستقبل جتعل الفرد يتوقع األفضل،  :Optimismالتفاؤل ح( 

، 2014وينتظر حدوث اخلري، ويرنو إىل النجاح، مما يساعد على حتقيق أهداف الفرد )الرفاعي، 

115.) 

 اإليجابي: النفس علم بعض نماذج* 
اإلجيابي وفيما  النفس علم ( بعضًا من مناذج79، 2013أورد العدل واليماني والكندري ) 

 يلي توضيح ذلك:
 نموذج استراتيجية تنمية مفهوم الذات:. 1

تتضمن هذه اإلسرتاتيجية احرتام الذات واكتشافها وتنمية الشخصية، كما تتضمن مخسة  

 مناذج للتعامل مع تنمية الذات وهي:
واقعية وأهداف قابلة للتحقق ويستخدم احلوار منوذج إعادة التقويم الواقعي: يتضمن أسئلة  -

 الواقعي.

 منوذج اإلجناز : يعمل على حتقيق األهداف الشخصية وتنمية مستوى حتسني الذات. -

 قيم وأهداف الفرد وتقدير وحب الذات كما هي.منوذج اكتشاف الذات: إعادة تقييم  -

األهداف الذاتية ونظرة اإلنسان إىل نفسه على أنه منوذج االرتباطات الذاتية: استبعاد االرتباط بني  -

 ال يستطيع حتقيق تلك األهداف.

 منوذج التغلب على نقص الذات: حياول القضاء على )األنا( والبحث عن أعلى معنى يف احلياة. -

 :اإليجابي . نموذج المساهمات الحديثة للعالج النفسي2
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نظام عالج أمسته العالج النفسي اإلجيابي، هذا  Nossrat Peseschkianلقد استحدثت  

النظام يقوم على فرضية أن كل فرد لديه عددًا من القدرات للتعامل مع املشكالت، هذه القدرات 

قد تطورت على مر السنني ولكنها غري مستغلة. فعندما يطبق العالج النفسي اإلجيابي على األفراد 

اءات لتقييم املشكالت وقدرات الشخص وإمكانياته. ويوضح ، يقوم املعاجل باستخدام اإلجرواألسر

علماء النفس االجيابيني أنه يف العالج التقليدي، حيصل الفرد على اهتمام املعاجل باإلبالغ عن 

األعراض السلبية والصعوبات وأوجه الضعف، بينما حياول العالج النفسي اإلجيابي تعزيز قدرات 

جيابية مثل املواظبة واملوثوقية، والصرب أو الثقة. عالوة على ذلك الشخص الفعلية. وهي السمات اإل

جتماعية والثقافية، للعالج متامًا مثلما يؤكد ي اإلجيابي أيضًا على اجلوانب االيؤكد العالج النفس

على السياقات االجتماعية من حياتنا. وقد ركزت التدخالت اليت تتبنى توجه علم النفس اإلجيابي 

ريب الناس على زيادة األمل. فعالج األمل يقوم على أساس الفكرة القائلة بأن األمل أيضًا على تد

حيرك املشاعر اليت حتدد السالمة الصحية، وهي مستمدة من نظرية األمل اليت تفرتض أن الصحة 

تتعزز عندما يطور الناس األهداف بصورة جيدة، ويعتقدون أن لديهم القدرات واملوارد لتحقيق هذه 

 .دافاأله
 . نموذج إدارة الذات:3

 املراقبة الذاتية. - الذات إىل ثالث فئات هي: إدارةوتنقسم  

 التقييم الذاتي. -      

 التعزيز الذاتي. -      

 :اإليجابي النفس علم في البحث مجاالت* 

 ثالثة إىل اإلجيابي النفس علم يف البحث جماالت لتصنيف حماولة وسيكزمثيهالي سليجمان قدم
 :(7، 2013)عطا اهلل، وعبد الصمد ، وهى جماالت،

 يعيشها ما حلظة جيعل ما كل بها يقصد: Positive experience اإليجابية  الخبرة .1
 باحلياة " يعرف ما جمال يف حبوثراء إج ميكن لذلك ، هلا التالية اللحظة من أفضل الفرد

 يف ويركز" ، The Pleasant Life"واملتعة  االستمتاع حياة أو املبهجة أو السارة أو املمتعة
 مبذاق يستمتعون كيف ، النعيم الناس خيرب كيف " ، وفحص سةراد على اجملال هذا

 جودة : مثل) الصحية الطبيعية احلياة من جزءا باعتبارها اإلجيابية واالنفعاالت املشاعر
 وجهات فهناك ،واالهتمامات(والسعادة، والعالقات، واهلوايات،  والتفاؤل، ، الذاتية احلياة

 وبالطبع، اإلجيابية اخلربة يف وتندرج راستهاد ميكن اليت املوضوعات حول خمتلفة نظر
 وراء األسباب راسةبد تهتم حيث ، حالة باعتبارها املوضوعات هذه مجيع تناول ميكن
 األفراد مييز ما ندرس حيث ، مسة باعتبارها تتناوهلا أو ، التفاؤل أو السعادة حلظات
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 السعداء غري راداألف بصفات مقارنة شخصية ومسات صفات من املتفائلون أو السعداء
 .املتشائمني

 كونها يف هنا راساتالد مجيع وتشرتك : Positive Personalityاإليجابية  الشخصية .2
الذاتي  ، والتوجهSelf-organizing الذاتي بالتنظيم يتصف باعتباره اإلنسان إىل تنظر

self-directed ،اجلوانب راسةد علي اإلجيابي النفس علم يركز حيث، والتكيف 
 ومن ، احلياة جودة حتسني يف همتس اليت اإلجيابية الفرد ومسات، الشخصية من اإلجيابية

 بشكل يسهم بدوره وهذا الفرد، يعيشها اليت احلياة هذه على واإلقبال بالسعادة الشعور ثم
 يعمل اإلجيابي النفس علم فإن ثم ومن ، النفسي التوافق من عال مستوى حتقيق يف كبري

 يف اإلجيابية راتواملها والسمات راتوالقد اإلجيابية والنواحي املبادئ اكتشاف علي
 والتأكيد وتنميتها الفرد شخصية يف والتميز القوة مناطق عن البحث مبعنى الفرد شخصية

 يتعرض قد ما ضد التحصني مبثابة تصبح حتى ورعايتها لنموها والتمهيد والتمكني عليها
 . اليومية حياته سياق يف حباطاتإو ومشكالت تهديدات من الفرد له

 االجتماعي السياق بدور اإلجيابي النفس علم يهتم(:Social Contextاالجتماعي ) السياق .3
راد األف يعد حيث ، اجليدة املواطنة وحتقيق اإلنسان هناء حتقيق يف االجتماعية والعالقات

 راسةبد اإلجيابي النفس علم هتما لذلك جتماعي،اال السياق من زأيتج ال جزءاواخلربات 
 يف واألمل والتفاؤل والرضا القناعة مشاعر فتنمية اإلجيابية، واملؤسسات اجلماعات

 يف اإلجيابية الشخصية مسات تنمية أن كما ، بالسعادة الفرد إحساس يف يسهم املستقبل
 حنو والسعي املسؤولية وحتمل واملثابرة واألصالة والتسامح والشجاعة احلب مثل الفرد

 اليت واملبادئ والقيم واألخالقيات املثل علي القائمة الصادقة املواطنة من أفضل مستوى
 .واالجتماعي النفسي والتوافق السعادة حتقيق يف يسهم سوف لنفسه اجملتمع ارتضاها

 

 :اإليجابي النفس علم في البحث مجاالتوالجدول اآلتي يوضح  

 الذاتية اإليجابية الخبرة مجال

 ذاتي( )مستوى

 اإليجابية الشخصية مجال

 شخصي( )مستوى

 االجتماعي السياق مجال

 اجتماعي( )مستوى
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 .(8، 2013، كما ورد يف عطا اهلل وعبد الصمد ) (Peterson & Seligman,2004)املصدر 
 –( املشاعر اإلجيابية وفقًا لتعلقها باملاضي واحلاضر واملستقبل 62، 2006سليجمان )ويصنف 

 :كما يلي -واليت ميكن أن تكون جمااًل للبحوث

 املشاعر اإلجيابية املتعلقة باملاضي مثل: اإلشباع، والرضا، والقناعة، والفخر، واالعتزاز. .أ
والنشوة، واهلدوء، والنشاط، واحلماس، املشاعر اإلجيابية املتعلقة باحلاضر مثل: السرور،  .ب

 واملتعة، والتدفق.
 املشاعر اإلجيابية املتعلقة باملستقبل مثل: التفاؤل، األمل، اإلميان، الثقة.  .ت

 ( مجاالت البحث في علم النفس اإليجابي كما يلي:153كما يجمل معمرية )ب،ت، 

يتم دراسة موضوعات نفسية قوية  حيث ية الذاتية أو المشاعر اإليجابية:دراسة الخبرة اإليجاب .1

نفعال اضي واحلاضر واملستقبل، ويدور االيف حياة اإلنسان كاحلب واملودة والرمحة يف امل

النفسي، اإلجيابي ألحداث احلياة املاضية حول القناعة واإلخالص الديين والرضا والصفاء 

الرفيع، واإلجناز املثمر، نفعال اإلجيابي يف احلاضر فيدور حول الثقة بالنفس واخللق أما اال

نفعال اإلجيابي حول املستقبل اللذة واملتع اجلسمية، ويتضمن االواحرتام القيم األخالقية، و

  كل من التفاؤل واألمل.
وبصورة رئيسية دراسة القوى والفضائل والقدرات واألنشطة،  دراسة السمات اإليجابية للفرد: .2

ذات معنى وذات هدف واقعي، ويتضمن القوى أي الذوبان يف حياة نشطة إجيابية دءوبة 

 سمات الشخصية اإلجيابية والعبقريةالنفسية أو خصال الشخصية اخللوقة وفضائلها، وال

عروف واملوهبة والقدرات املعرفية، والشجاعة واالستبسال والقيادة والشكر واالمتنان وامل

القدرة على تلقي احلب ومنحه، مبعنى أن جمال علم النفس والكرم والتكامل واألصالة و

 : موضوعاته أهم من
 الشخصي، واهلناء والسعادة، األمل،

 النفسية، والطمأنينة والتفاؤل،
 والصالبة النفسية، والرفاهية
 النفسية،

 النفسي، والصمود النفسية، واملرونة
 عن والرضا التحكم، يف والرغبة
 حنو اإلجيابي والتوجه احلياة،
 ومواجهة ،ةاحليا وجودة احلياة،

 . بالنفس الضغوط، والثقة

 :موضوعاته أهم ومن

 وتنظيم والشجاعة، احلب،
 . الذاتي والتوجه الذات،

 األصالة:مثل  املتميز األداء
 )الصفح(، والعفو ، واإلبداع

 واملثابرة، واملوهبة، والتسامح،
 واحلكمة، والصدق، والتدين،
 والذكاء ،يالزواج والتوافق

 واملرح، واألمانة، االنفعالي،
 .املستقبلية والرؤية

 : موضوعاته أهم ومن

 الوسط )البيئة( النمائي،
 اإلجيابية، لنمو اخلربة املشجع

 يف التطوعية ودورها واألنشطة
 النفسية للشباب، املوارد تنمية

اجتماعية  كمؤسسة واألسرة

 املواهب، منو يف ودورها
 واملرح، واملسئولية، واإليثار،

 وأخالقيات العمل، والتحمل
 اآلخرين، مع والتواد

 .والصرب والكياسة،
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اإلجيابي على املستوى الفردي يهتم بالسمات الفردية اإلجيابية مثل القدرة على احلب والعمل 

واحلساسية للجمال وتذوقه، واملثابرة والصفح والرمحة واألصالة والذهنية املستقبلية 

علية الذات وحتقيق الذات واإلبداع والذكاء والروحانية واملوهبة العالية واحلكمة وفا

 والصالبة.الوجداني والتفهم الوجداني والسلوك االجتماعي اإلجيابي والتصميم الذاتي 
وهي اليت حتققها مؤسسات التطبيع االجتماعي املتمثلة يف األسرة  دراسة الحياة ذات المعنى: .3

واألقران والزمالء واألصدقاء واحلي  واجلريان واألقارب واملدرسة واجلامعة والنادي واملسجد

واجملتمع بأسره وما يشيع فيه من ثقافات معينة، حيث أن هناك رقابة داخلية يتوالها الضمري 

 ، ورقابة خارجية تتوالها مؤسسات التطبيع االجتماعي سالفة الذكر.
 مجاالت القياس في علم النفس اإليجابي:* 

املتغريات اليت ميكن قياسها يف جماالت البحث يف علم ن إىل أ (155يشري معمرية )ب.ت، 

 النفس اإلجيابي ميكن تلخيصها كما يلي:

يف هذا  : The Pleasant Lifeقياس المشاعر اإليجابية أو الحياة السعيدة السارة .1

اجملال ميكن قياس املتغريات اآلتية )الشعور بالسعادة، التفاؤل، الرضا عن احلياة، 

 ، الثقة بالنفس، األمل، الوجود األفضل(.التوجه حنو احلياة
 The Engaged وبةرد أو الحياة النشطة المثمرة الدءقياس السمات اإليجابية للف .2

Life : ،يف هذا اجملال ميكن قياس املتغريات التالية )توكيد الذات، تقدير الذات

ية، فعالية الذات، املثابرة، الذكاء الوجداني، الذكاء الناجح، الصالبة النفس

 االلتزام الشخصي، املهارات االجتماعية، دافع االستطالع، الدافع لإلجناز، التدفق.
يف هذا اجملال : The Meaningful Lifeقياس الحياة اإليجابية ذات المعنى  .3

 ميكن قياس املتغريات اآلتية )معنى احلياة ، نوعية احلياة، التدين باإلسالم(.

 .خالصة* 

أن علم النفس اإلجيابي يقدم لنا دعوة مفادها أن اإلنسان حيمل يتضح من خالل ما سبق 

بداخله القوة والضعف ومنهما وبهما تتحدد حياة اإلنسان، كما أن اخلربات اليت متر بنا تشكل 

، وترتكز البعض اآلخر غري قابل للتعديلو وهذه اخلربات بعضها قابل للتعديلشخصياتنا وُتحددها، 

للتعديل كمدخل لتحقيق السعادة  ى إثراء القوى اإلنسانية القابلةاإلجيابي هنا علجهود علم النفس 

حياول علم النفس اإلجيابي وحتقيق مستوى أفضل من التوافق النفسي واالجتماعي واألسري، أي أن 

جتاوز ما هو كائن اليوم ، إىل ما ينبغي أن يكون عليه علم النفس مستقباًل، فمهمة املعاجل النفسي 

نبغي أن ال يتم تكريسها يف ختليص املريض النفسي من معاناته، بل جيب إعادة بناء وجدانه ليصبح ي

 ذو شخصية إجيابية فعالة منتجة يف بقية حياته، راٍض عن حياته، ويعيش سعيدًا. 
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