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 1 اإليجابي النفس علم في السلبي الجانب

 

 

 باربرا س. هيلد •
 خولة العقيلترجمة: 

 

 

 

 النفس لعمل (Wish N. Barry) ويش ن. ابري أ س تاذة هيدل س. ابربرا

 مؤلفة ويه ماين. برونزويك، يف بودوين لكية يف الاجامتعية وادلراسات

ىل العودة كتاب:  النفيس العالج يف احلداثة بعد ما لنظرية نقد الواقع: ا 

 بعد ما للتحول وفلسفيا نظراي حتليال فيه طرحت حيث (،١٩٩٥)

 اذلي ته،تت  عىل حاليا تعمل ويه النفيس. العالج يف احلدايث/ال لس ين

 النفس. عمل يف التأ ويلية الاجتاهات ليشمل الفلسفي نقدها فيه توسع

 النفس عمل جمةل بيهنا من التحرير، جمالس من عدد يف وتعمل ومعلت

 ابلتذمر: وابدأ   الابتسام عن توقف املشهور: كتاهبا ويف .والفلسفي النظري

 ما تتحدى (،٢٠٠١) "ال بداعية للشكوى خطوات مخس من دليل

 أ خصائية ويه العامل. أ حناء مجيع يف ال عالم وسائل اهامتم انل وقد أ مرياك"، يف ال جيايب الاجتاه استبداد" تسميه

ل ماين، ولية ساحل عىل زوهجا مع وتعيش عديدة. لس نوات النفيس العالج مارست عيادية، نفس ية  أ هنا ا 

ىل يُنظر حيث نيويورك، مدينة اىل اس تطاعت ما مىت هترب جيايب. حنو عىل هناك رهاتذم ا   ا 
                                                           

1Held, Barbara, S (2004). The Negative Side of Positive Psychology. Journal of Humanistic Psychology,  
Vol.44 No. 1, 9-46. Sage Publication. 
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 ملخص
 حنو عىل لنفسها ال جيايب النفس عمل حركة وتقدمي بناء فهيا يظهر طرق ثالث املقال هذا يس تكشف

ىل ينظر أ ول، سليب.  ال جيايب النفس عمل رساةل عن انجتة سلبية جانبية أ اثر أ نه عىل السليب اجلانب هذا ا 

ىل ينظر اثنيا، الانفصالية. الرئيسة  عمل حركة داخل عهنا الكشف ميكن اليت السلبية بأ نه السليب اجلانب ا 

 احلركة ابمس املتحدثني بعض من الاقصائية أ و السلبية الفعل ردود املؤلفة توحض وهنا ال جيايب. النفس

 واليت ذاهتا، السلبية جتاه السلبية )أ ( الرئيسة: احلركة رساةل مع تتعارض اليت ال راء أ و ال فاكر جتاه

 يف الظاهرة والسلبية )ب( املعايشة. وأ ساليب الصحي النفس عمل يف البحث طريق عن تُس تكشف

 سليغامن يدعي اليت تكل وخاصة العلمية، غري أ هنا يُزمع اليت ال جيابية حتديدا ال جيابية، من اخلاطئ النوع

 علامء أ مام 3واقع" "مشالكت خبلق يسهم معرفيا موقفا يشلك وهذا .2ال نساين النفس عمل مضن وجودها

عالن تداعيات عن ابحلديث املؤلفة وختتمت ال جيايب. النفس  عىل ال جيايب النفس عمل اس تقالل" "ا 

 جميس وليام حمكة من التوجيه املؤلفة وتس تلهم كثريا. نوقشت اليت النفس عمل يف الانقسامات مشالكت

جيابية أ كرث اثلث معىن ل جياد  املعىن هذا استشفاف وميكن الاجيايب. نفسال  عمل يف السليب اجلانب من ا 

 منسجمة رساةل نفسها، احلركة داخل ابلظهور بدأ ت تاكملية أ كرث لكهنا بعد، تسد مل رساةل، يف الثالث

 ال جيايب. النفس عمل جتاه ال نساين النفس علامء بعض فعل ردود مع

 

 

 

 التفاؤل؛ احلداثة؛ بعد ما الانقسام؛ ادلفاعي، تشاؤمال  العلمية؛ الواقعية ال جيايب؛ النفس عمل املفتاحية: اللكامت

 4السلبية.

 

 
 

                                                           
2Humanistic Psychology.  
3Reality Problems.  
4tation, postmodernism, optimism, Positive psychology, scientific realism, defensive pessimism, fragmen 

negativity. 
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 إىل ويدعون البشرية، الطبيعة يف فاضل أو جيد هو ما دراسة يزعمون اإلجيايب النفس علماء أن من الرغم على

 ،٢٠٠٢ سليغمان ،٢٠٠٣ وستاودينغر اسبينوال املثال سبيل )على بذلك للقيام ومستقل منفصل علم

 سيندين ،٠١٢٠ وكينغ شيلدون ،٢٠٠٣ وبيرتسون سليغمان ،٢٠٠٠.٢٠٠١ وشيكسينتميهاي سليغمان

 السليب". "اجلانب عليه سأطلق ما أو سلبية، نزعة احلركة تلك داخل يف أن إال (٢٠٠٢ وآخرون ولوبز

 اجلانب يفسر أواًل، اإلجيايب. النفسي لعلم السليب ابجلانب يسمى ملا معاين ثالثة املقالة هذه يف وسأستعرض

 االنفصالية. الرئيسة لرسالته خصوصا االجيايب، لنفسا علم حلركة سلبية جانبية أتثريات عن عبارة أبنه السليب

 السليب اجلانب يفهم اثنيا،  هنا. عنها احلديث أطيل لن ولذلك قبل من اجلانبية التأثريات هذه تعداد مت وقد

 السلبية الفعل ردود ابلتفصيل أستعرض وهنا اإلجيايب، النفس علم حركة داخل توجد أن ميكن اليت السلبية أبنه

 جتاه احلركة، ابسم املتحدثني بعض وخصوصا اإلجيايب، النفس علماء كل(  )وليس بعض من قصائيةاال أو

 ما وهي ذاهتا، السلبية جتاه السلبية )أ( ابلتحديد، - للحركة الرئيسة الرسالة مع تتعارض اليت اآلراء أو األفكار

 من اخلاطئ ابلنوع املتعلقة لسلبيةا )ب( املعايشة. وأساليب الصحة نفس علم يف البحث خالل من استعرضها

 )سليغمان سليغمان يدعي اليت العلمية غري االجيابية وابألخص املزعومة، العلمية غري االجيابية أي االجيابية،

 االنساين النفس علم داخل وجودها (٢٠٠١،٢٠٠٠ وشيكسينتميهاي سليغمان ب؛ ٢٠٠٢ أ، ٢٠٠٢

 )على االجيايب النفس لعلم املخصص "اإلنساين النفس علم لة"جم من اخلاص العدد يف مناقشتها متت واليت

 ٢٠٠١ وسريلني وورموث ريسنيك ؛١٤٧و ١٤٦ ص ٢٠٠١ رثوند ؛٤ ص ٢٠٠١ غريننغ املثال سبيل

 لعلماء واقع" "مشكالت خلق يف يساهم 5معريف وضع هذا (.٢٤-٢٢ ص ٢٠٠١ اتيلور ؛٨٠-٧٨ صفحة

                                                           
5Epistemological position.  
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 يدعى ما تداعيات يف أحبث اخلتام، ويف .6االعتبار من مزيد تستدعي اليت مشكالت وهي اإلجيايب، النفس

 مشكالت على النفس علم بقية عن (2002 وآخرون، ولوبيز )سنايدر اإلجيايب النفس علم استقالل" بـ"إعالن

 كما  أو مباشرة سواء جيمس، ويليام حكمة من التوجيه أستلهم كما  كثريا.  نوقشت اليت النفس علم انقسامات

 هذا استشراف وميكن اإلجيايب. النفس علم من السليب للجانب إجيابية أكثر اثلث بعد إلجياد ،روبن فسرها

 نفسها. احلركة داخل من ومنبثقة تكاملية أكثر لكنها بعد هتيمن مل رسالة من إجيابية األكثر البعد

 من فهناك ايب،اإلجي النفس علم حركة تشكل اليت 7التجريبية اإلمربيقية النتائج حتدي إىل أهدف لست 

 دراسة أحتدى ال أين كما  احلركة. صفوف داخل من متت النفسية العلوم يف هامة مسامهات نظري، وجهة

 "حتليل أو النقد لكن احلركة. ابسم ابلضرورة تتم ال شك بال اليت وهي عام، بشكل اإلنسانية القوة مكامن

 يتحدثون اآلن إىل يزالون ال الذين أولئك خالهلا من يعرض/يروج اليت الطريقة على يركز أقدمه الذي اخلطاب"

 اخلطاب” هذا مقارنة وستتم النفس. علم مهنة وإىل اجلمهور إىل اإلجيايب النفس علم حركة ابسم كبري  بصخب

 مل رسالة أو خطاب مع فصاعدا، اآلن من سأمسيها كما  ،M الكبري ابحلرف الرئيسة الرسالة أو ،“املهيمن

 ورسالة أزعم. كما  أو — احلركة إطار ضمن الظهور يف آخذة واليت ،m الصغري رفابحل وهي بعد، هتيمن

 اليت التحدايت مع أحياان كثريا  تتسق بطرق الرئيسة الرسالة تتحدى اآلن، أمسيها كما  هذه، الثانية" "املوجة

 الصفحات. هذه يف االنساين النفس علماء يطرحها

 

                                                           
)على سبيل املثال كما يف املعرفة  knowledgeواملعرفة  Epistemology, Epistemicجتنبا للخلط، سنميز يف هذه الرتمجة بني نظرية املعرفة يف الفلسفة   6

 اليت يقصد هبا هنا املعرفة اليت تتكون لدى الشخص يف احلياة اليومية )املراجع/املدقق(. knowingومية ( واملعرفة اليscientific knowledgeالعلمية 
7Empirical  
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 لعلم الرئيسة والرسالة اإلجيايب االجتاه استبداد — االجيايب النفس علم حلركة السلبية اجلانبية اآلاثر األول: املعىن

 االجيايب النفس

 

 اإلجيايب االجتاه استبداد

 )املهملة( "الفضائل بعنوان م٢٠٠٠ عام (APA) النفس لعلم األمريكية اجلمعية مبؤمتر نقاش حلقة يف

 تسيطر أهنا ترى مشكلة وهي اإلجيايب"، االجتاه "طغيان أمسته مما استيائها عن (٢٠٠٢) هيلد أعربت للسلبية"،

 للرسالة نتيجة املهنية ثقافتنا واآلن الشعبية ثقافتنا أن بذلك تعين وكانت املعاصرة. األمريكية العقلية على

 سليغمان املثال سبيل )على اإلجيايب النفس علم حركة ابسم املتحدثني لبعض الرئيسة االنفصالية

 ولوبز سيندر ؛٢٠٠٣ وبيرتسون سليغمان ؛٢٠٠١ ،٢٠٠٠ وشيكسينتميهايل سليغمان ؛ ب٠٢٢٠أ،٢٠٠٢

 أن وعلينا اإلجيابية، األفكار يف نفكر أن علينا واجب أنه القائل ابلرأي مشبعة أصبحت (٢٠٠٢ وآخرون

 .كياءوأذ  وأصحاء سعداء لنغدو حصراي قوتنا نقاط نوظف وأن اإلجيابية، واالجتاهات االنفعاالت ننمي

 ابلسوء الناس يشعر عندما أنه مبعىن اجلرح، على امللح يرش كونه  يف اإلجيايب املوقف طغيان ويكمن 

 التفاؤل، تعلم يف جهد من يبذلونه عما النظر بغض آالمهم جتاوز من يتمكنوا وال الكثرية، احلياة مصاعب حيال

 الصحيح، )اإلجيايب( االجتاه اختاذهم لعدم قصابلن أو ابلذنب شعور سيتملكهم أكرب؛ بسوء ابلنهاية فسيشعرون

 األوساط يف سواء الصاخبة، لإلجيابية مقصودة وغري ممكنة نتيجة هذه االول. املقام يف يعانونه ما إىل إضافة

 حلكمة ووفقا (.٩٨٧-٩٨٦ ،٩٦٩ ص ،٢٠٠٢ ،٢٠٠١ هيلد )انظر املتخصصني أوساط يف أو الشعبية

 الشعبية الرسالة هذه اإلجيابية. ابألفكار ختفيفه األقل على أو جتنبه ميكن املرء منه يعاين ما فإن الشعبية، ثقافتنا

 العمر، وطول ابلصحة مرتبطان واإلجيابية التفاؤل أن قطعي شكلب تثبت كبرية  حبثية بنتائج شك بال معززة
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 وآخرون برينس ؛٢٠٠٠ تشارنيتسكي و برينان املثال سبيل )على ذلك. نقيض على والسلبية التشاؤم بينما

 ويوركو سليغمان و برتسون ؛٢٠٠١ وبوسيو بيرتسون ؛٢٠٠٣ وكاتشبو ونويس مهنيوفر و الرسن ؛١٩٩٨

 وغرونوالد وابور وريد وكيمين اتيلور ؛١٩٩٩ وغامب واونز وفلوري وماثيو رايكونن ؛٩٩٨١ وفريدمان ومارتني

 الحقا. ذلك حول املزيد (.٢٠٠٠

 

 

  الرئيسة اإلجيايب النفس علم رسالة

 تواجهها اليت والتحدايت

 يتحدثون نالذي بعض فإن اإلجيايب، النفس علم ابسم مت قد لإلجيابية املفيدة التأثريات عن البحث كان  إذا

 تؤكد: اليت الرئيسة االستقطابية رسالتهم يف والغموض الدقيقة التفاصيل دون البحث ذلك ينشرون احلركة ابسم

 ومتميز منفصل علم إىل سيليغمان دعوة ترتكز الواقع )ويف لك. وسيئة سيئة السلبية لك، وجيدة جيدة اإلجيابية

 أو اجلميع. يناسب واحد فمقاس الفردية، للفروق وداعاً  .األساسي( االفرتاض هذا على اإلجيايب النفس لعلم

 ،- املناسب الوقت يف عنه أقتبس والذي سليغمان، فصلها كما  خصوصا - الرئيسة الرسالة يل تبدو هكذا

 أعضاء )أعتربهم مهيمنة غري تزال وال انشئة حركة أعضاء بعض فرسالة فقط: يل ليس أنه الواضح من ولكن

 احلركة على أدلة تورد (األمريكي النفس عامل دورية من أعداد أو كتب  يف احلركة تقدم عن فصول أتليفهم حبكم

 يوحي اآلن، حىت املوحد غري لكن امللحوظ الصوت هذا إن عنها. الرضى عدم عن خالهلا من يعربون الرئيسة

 ولو تلتقي، رسالة ،- استقطابية وأقل أو انفصالية أقل أي - وتكاملية دقة أكثر رسالة يف رغبة بوجود يل

 اإلنساين. النفس علم دورية من عدد كل  يف ترد يتال اإلنساين النفس علم مسلمات ببعض فقط، ضمين بشكل
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 "علم بعنوان وستودنغر أسبينوال حترير من جديد كتاب  يف فصول مؤلفو هبا أدىل اليت اآلتية التصرحيات انظر

 والحظ (،٢٠٠٣) اإلجيايب" النفس لعلم املستقبلية واالجتاهات األساسية األسئلة البشرية: القوة مكامن نفس

 علماء ردود تصف مجيعها اليت والسياقية واملشارکة والواقعية واجلدلية والكلية 8التكامل حنو رياحلوا الدافع

 غريننغ املثال سبيل )على اإلجيايب النفس لعلم االنفصالية مينةھامل 9االستقطاب رسالة جتاه اإلنساين النفس

  (.٢٠٠١ ريتش ،٢٠٠١ وآخرون ريسنيك ؛٢٠٠١ راثوند ؛٢٠٠١

 

 الناشئة: الرسالة عن مسبقا إشعارا (٢٠٠٣) هبما اخلاص الفصل يف ستودينجر و أسبينوال ناحملررا يقدم

 

 ابالشرتاطات االعرتاف جدا الضروري من البشرية، القوة مكامن ودراسة تعريف حماولة يف

 إمكانية فهم وهي البشرية القوة مكامن نفس لعلم أخرى جوهرية مهمة ومثة ... السياقية

 جنب. إىل جنبا وعملهما البعض بعضهما على والسلبية اإلجيابية التجارب اعتماد وكيفية

 اإلجيابية لـلحاالت علمية... لدراسة الدعوة فهم ُيساء أن ينبغي ال إنهف ذلك، على وبناء

 نفس علم أن يعين هذا اإلنسانية. للخربة السلبية اجلوانب لتجاهل دعوة أهنا على ...

 جتاهلها، أو السلبية اخلربات جتنب لكيفية دراسة يكون أن ينبغي ال البشرية القوة مكامن

 بعض تقرتح وابلفعل، ... متداخلة والسلبية اإلجيابية تاخلربا تكون أن ميكن كيف  بل

                                                           
8Integration, holism, dialectical, realism, engagement, and contextuality.  
9Polarization (polarizing).  
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 مبعىن اي البعض، بعضهما على يعتمدان بطبيعتهما والسليب اإلجيايب أن الفلسفية املناظري

 (.15-14 )ص أساسية. متضادات من يتكون أنه يبدو البشري الوجود أن

 

 توجيه فإن ذلك، من وبدال ... جيد إجيايب هو ما كل  أن االفرتاض جسيم خطأ وسيكون

 إجيابية، بنتائج ترتبط ال ومىت جيدة، بنتائج اإلجيابية املعتقدات ترتبط مىت فهم إىل اجلهود

 (18 )ص وتوازان. واقعية أكثر رؤية إىل ستؤدي وملاذا

 

 (:٢٠٠٣) وشري كارفر  يقول “اإلنسان لدى قوة جوانب ثالث” بعنوان فصل ويف

 

 والثقة فااللتزام ... مألوفة صورة هي واألداء املثابرة يف لةاملتمث اإلنسانية القوة صورة إن

 الزاوية حجر األفكار هذه وتشكل الشدائد. وجه يف حىت واإلصرار، املثابرة ليعززا يتفاعالن

 ؛١٩٩٨ سينغر و ريف املثال سبيل )على اإلجيايب" النفس "علم يسمى مما كبري  جلزء

 تلك مناقاشات تؤكد وعادة (...١٩٨٩ وراتيل ؛٢٠٠٢ ولوبيز سيندر ؛١٩٩٩ سليغمان

 األهداف حيقق أن ميكن املتواصل اجلهد أبن القائلة الفكرة وهي - اإلجيايب على النظرايت

 الشك ]لكن[ …متفائلني إىل املتشائمني حتويل حماولة هي وببساطة، …املنشودة

-٨٨ )ص االستسالم. خالل من احلياة يف حامسا دورا يلعبان كذلك  مها واالنسحاب

٨٩) 
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 علم إن ... كذلك  يكوان ال قد متناقضان، يبدوان واللذان واالستسالم، االصرار وحىت

 (٩٨ )ص البشرية. الطبيعة نفس علم اال ليس اإلنسانية القوة مكامن نفس

 

 وآخرون الرسن كتب  ،“والسلبية اإلجيابية لالنفعاالت املشرتك التنشيط فضائل حول” بعنوان فصل ويف

(٢٠٠٣:) 

 أن املفهوم من فإنه الصحية، النتائج على حقا تؤثر السلبية االنفعاالت أن مبا

 على أو تفاديه ينبغي كشيء  السلبية املشاعر عاملت لألحباث التقليدية التوجهات

 هذا أطروحة لكن ... طويال عليها الوقوف أو اجرتارها من بدال وذلك تقليصه، األقل

 قد والسلبية[ اإلجيابية ]للمشاعر املشرتك شيطالتن يف اإلرابك وضع أن هي الفصل

 املستقبلية، الضغوطات على السيطرة واكتساب الضغوطات، بفهم لألفراد يسمح

 (.٢١٣-٢١٢ )الصفحات املؤملة. التجارب وجتاوز

 

 السلبية املشاعر على احملصور الرتكيز أن أصر قد اإلجيايب النفس علم أن من الرغم وعلى

 احملصور الرتكيز أن يقتضي نفسه املنظور فإن كاف،  غري سليب"(ال النفس "علم )أي

 (.٢٢٢ )ص املطاف. هناية يف كاف  غري أنه ايضا هو يثبت قد اإلجيابية املشاعر على
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 (:٢٠٠٣) وسينغر ريف ذكر ،"البشرية احلالة "مفارقات بعنوان فصل ويف

 النفس علم ختصص وعوتب اإلجيايب. النفس علم لصاحل الطبول قرع مؤخرا شهدان

 لكننا ... البشرية القوة مبكامن ابالهتمام وطولب ،البشرية القصور أوجه على لرتكيزه

 السمات بني تفصل اليت الزائفة االنقسامات جتاوز إىل احلاجة على نؤكد كذلك  حنن

 بني احلتمية اجلدليات أمهية[ بتقدير ]ونطالب اإلنسانية. للحالة والسلبية اإلجيابية

 (.٢٧٢-٢٧١ )الصفحات العيش. يف والسلبية اإلجيابية باجلوان

 

 علم يفي وسوف ... احلقلني هذين دمج حول أساسا تتمحور اإلنسان عافية إن

 فحسب، واالرتياح واألمل ابلرضا الناس ُيشعر ما بتحديد ليس بوعده اإلجيايب النفس

 "العيش تحتداي أن ونقرتح ... تعقيدا وأكثر أعمق عمليات تتبع خالل ومن بل

 (.٢٨٢-٢٧٩ )الصفحات يرام ما على تكون أن يعنيه ما جوهر هي تلك امللتزم"

 

 وتشارلز كارستنسن  كتب  االجيايب؟" النفس لعلم حركة مشكلة "ما بعنوان فصل يف آخرا، وليس وأخريا،

(٢٠٠٣) 

 كالمشا  نرى أننا إال اإلجيايب. النفس علم مبشروع مسرورين سنكون أننا القراء يتوقع قد

 االفرتاضات أن على أدلة وكشف الراهن العلمي الوضع فتفكيك مزااي. من نراه ما بقدر

 على الساعة مؤشر جترب حلركة الفتة ومحل أمر، البحوث من الكثري وجهت قد السلبية

 إىل ال...تنضم أن ليست ذلك يف فالعربة متاما... آخر أمر اآلخر االجتاه يف التأرجح
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 املرتبطة القوة ونقاط للمشاكل متوازان توصيفا بتوليد إمنا إجيابية"، أكثر" تكون ما حركة

 اجلوانب نفي أو إثبات العلمي النفس علم هدف يكون أن ينبغي وال ابلشيخوخة.

 يف النفسية الظواهر فهم إىل ذلك من بدال يسعى أن ينبغي إمنا احلياة. من اإلجيابية

 عن للبحث جدلية حلركة االنصياع خالل من بذلك نقوم أن ميكننا جمملها...وال

 كبار  لدى القوة نقاط دراسة االجتماعية العلوم علماء على فالواجب اإلجيابية...

 (.٨٤-٨٢ )ص مشاكلهم. فهم أتكيد بكل عليهم ينبغي كما  السن،

 

 االقتباسات يف الواردة الرسالة مع تتظافر أعاله املذكورة االقتباسات يف الواردة الرئيسة الثانية/غري املوجة ورسالة

 كينغ  لورا واقتباس .اإلنساين النفس علم جملة يف اإلجيايب النفس لعلم املخصص العدد يف للمسامهني التالية

 :٢٠٠١ عام يف اإلجيايب النفس علم يف متبليتون جائزة الستالمها نظرا ابملالحظة، جدير خاص بشكل

 اجليدة، للحياة أوحد كتعريف  اإلجيابية االنفعالية اخلربة على الرتكيز يف اآلخر املنزلق

 غالبا وابلتايل، .]جتنبها جيب[ كإشكالية  سلبية انفعاالت أي إىل النظر إىل امليل يف هو

 لكن جتتنب. أن وينبغي سلبية، كخربات  واخلذالن والندم، احلزن، خربات إىل ينظر ما

 أو ندم بدون احلياة عواصف كل  أمام الراشدين صمود نتوقع أن واقعية مدى ما

 وحتجيم االجيايب الوجدان تضخيم على الرتكيز أدى ذلك ورغم ... متكررة؟ حسرات

 تقلبات وجه يف ومنيعة متاما حمصنة كقلعة  السعيد الشخص رؤية إىل السليب الوجدان

 يسم الذي التناقض حقيقة أضعنا الذاتية العافية على الكبري برتكيزان ولرمبا ... ياةاحل

 (.٥٤-٥٣ ص ٢٠٠١ )كينغ اجليدة احلياة ما بشكل
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 استقطاب أن يرى الكلي، منظوره فمن ثنائي. غري أيضا هو اإلنساين النفس وعلم

 رؤية يفقد وابلتايل نصفني... إىل املفارقة كمال  يقسم "سيئ" و "جيد" إىل النفس علم

 أو اجليد أبن يدرك الكلي اإلنساين النفس علم إن الدقيقة. وتفاصيلها الظاهرة تعقيد

 وآخرون )ريسنيك السليب".” أو بـ"السيئ" احلوارية عالقته من معناه يستمد اإلجيايب

 (٧٧ ص ٢٠٠١

 

 ميكن كرسالة  إمجاال (٢٠٠٣) وستودينغر أسبينوال كتاب  من أعاله املذكورة االقتباسات مجيع أخذان وإذا

 ؛٢٠٠١ )رثوند اإلنسانيني النفس علماء بعض إليه دعا الذي التقارب أبن )بتفاؤل( للتفكري منيل فقد متييزها،

 وأن خصوصا كثريا،  متفائلة لست أان شخصياً  [.١] اليد متناول يف (٢٠٠١ ريتش ؛٢٠٠١ وآخرون ريسنيك

 خطاهبا بكل للحركة الرئيسة الرسالة على التأكيد كررا  (٢٠٠٣) سونوبيرت  سليغمان اإلجيايب النفس علم قادة

 كتاب  يف ”(العيادي اإلجيايب النفس "علم بعنوان كان  )الذي فصلهما يف وذلك االنفصايل/االستقطايب،

 قاال" حيث أ(،٢٠٠٣) ستودينغر و أسبينوال

 اخلربة راسةد مكوانت: أجزاء ثالثة من يتكون نراه، كما  اإلجيايب، النفس علم إن

 األوىل مُتّكن اليت املؤسسات ودراسة اإلجيابية، الفردية السمات ودراسة اإلجيابية، الذاتية

 التغريات الفصل هذا يف وسنناقش (.٢٠٠٠ وشيكسينتميهايل )سليغمان والثانية

 العلوم داخل مستقال منهجا يصبح أبن جنح إذا والذي االجيايب النفس لعلم احملتملة

 (٣٠٥ )ص العيادي. النفس علم جمال على يقضي أن املرجح فمن ،االجتماعية
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 األمريكي" النفس و"عامل النفس" علم على "املراقب و أونالين" APA"  موقع مثل املهنية الصحافة عززت وقد

 ززتع وكذلك االجيايب(. النفس لعلم متبلون جبائزة الفائزين عن اإلعالانت طريق عن أقلها )ليس الرئيسة الرسالة

 اإلجيايب النفس علم حركة املثال سبيل على ظهرت حيث اإلجيايب، النفس علم العريضة العامة الصحافة تغطية

 من ٢٠٠٢ سبتمرب ١٦ وعدد ”ريبورت وورلد”و “نيوز اس يو” من ،٢٠٠١ سبتمرب ٣ عدد غالف على

 اتيلور يوجني جبرأة ذلك نع حتدث كما  الصدفة: ابب من ليس املهنية الصحافة تغطية أن ويبدو .“نيوزويك”

 يف املرموق منصبه خالل من العام الدعم على يعتمد ولكنه العلم اىل يدعو "سيليغمان قال: عندما (٢٠٠١)

 التغطية على األمثلة من املزيد سأعرض املناسب، الوقت ويف (.٢٦ )ص النفس" لعلم األمريكية اجلمعية

 مقال نشر ،٢٠٠٢ نوفمرب ١٩ يف اتميز نيويورك صحيفة يف العلوم صفحة يف أنه اآلن الحظ لكن الصحفية.

 أن رغم تلميح؛ هي يبدو" كما  " وكلمة الشيخوخة". يبدو، كما  لتشمل، تتسع اإلجيايب التفكري "قوة بعنوان

 على معاكسة: بنتائج ألحباث خمصص املقال نصف حوايل أن الرئيسي العنوان هذا من أبدا خيمن لن املرء

 واحتمالية” فريدمان(، هوارد للدكتور )دراسة ”املتوسط من أقصر بعمر ارتبطت ... لبهجة"ا املثال، سبيل

 ... "واملشاكسة اسحاقويتز(، ديريك للدكتور )دراسة “املتفائلني من أقل ابالكتئاب املسنني املتشائمني اصابة

 عاشوا التمريض موظفي مع وجمادلني مشاكسني كانوا  الذين أولئك ... السن كبار  بني وقائية مسة أهنا ُوجد

  (.ليربمان مورتن للدكتور )دراسة ”كذلك  يكونوا مل الذين أولئك من أطول لفرتة

 

 انه أعلم لرسالتهم؟ الصحافة عرض طريقة مسؤولية البارزين احلركة أعضاء حنمل أن اإلنصاف من هل 

 النربة ختفيف حياول قد البعض أن من الرغم علی صحفية، تغطية أي على منهم اعرتاض أي يوجد ال

 توجيهي وليس وصفي، إال ليس يدعمها الذي العلم أبن االدعاء خالل من مينةھامل للرسالة االستبدادية"“
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 هذا قيل (.٣٠٣-١٢٩ ص أ٢٠٠٢ سليغمان ؛١٨ ص ب٢٠٠٣ وستودينغر أسينوال املثال سبيل )على

 ولوبيز سنيدر عرب حال، أية وعلى (.٣٠٣و ١٢٩ص أ٢٠٠٢) لسيليغمان التوجيهية امليول من الرغم على

 اإلعالمي: الضجيج إزاء انزعاجهم عن (٢٠٠٢) اإلجيايب النفس علم يف مرجع من األخري الفصل يف وآخرون

 املبالغة املغري من يكون قد املنعش، اجلديد النهج هبذا ترتبط قد اليت اإلاثرة خضم يف

 إمكانية أكثر هذا يكون وقد إحرازه. يتم الذي ابلتقدم شعور خلق بغية التعميم يف

 أفواهنا يف الكلمات بوضع تقريبا اإلخباري اإلعالمي احمليط من شخص يقوم عندما

 “القفزة“ عقلية من النقيض وعلى حدث. الذي والتطورات املزعومة االكتشافات عن

 ... وابلتايل املعرفة. يف تدرجيية بطيئة زايدات سياق يف عادة يتقدم العلم فإن هذه،

 أو بياانهتم مع تتناسب استدالالت إىل الوصول على حيرصوا أن الباحثني على ينبغي

 إىل تسيء أن وميكنها أبدا، مناسبة غري البياانت تتجاوز اليت فاالدعاءات شواهدهم.

 مسوغ ال ادعاء اإلجيابيني النفس علماء أحد يقدم فعندما جديد. حقل أي مصداقية

 فإنه وعليه، أعم. بشكل و"احلركة" اإلجيابيني النفس علماء يةموثوق يزعزع هذا فإن له،

 (.٧٥٥-٧٥٤ )ص كذلك.  وأنفسنا زمالئنا بعناية نراقب أن يلزمنا

 

 لديهم أن يبدو ولكن بعينه، أحدا املؤلفون يذكر مل مربرة؟ غري ادعاءات قدموا اإلجيايب النفس علماء من أي

 بذلك. مهمومون أهنم ايبدو  األقل، على أذهاهنم. يف األمساء بعض

 انفصالية. اقل للحركة جتسيدا األفق يف أن يف األمل ابب يفتح وستودنغر اسبينوال كتاب  فإن ذلك، ومع 

 وآخرون، والرسن وسينغر وريف وشري وكارفر كانتور  وتشارلز، وكارستنسن وستودنغر، أسبينوال فصول ويف
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 الرتكيز يف قيمة رؤية مثل - االهتمام من حقها آخر نم أو نوع من السلبية إعطاء يف فضيلة جيدون مجيعهم

 املتزامن التنشيط يف أو االستسالم، يف أو )الدفاعي(، التشاؤم يف أو القوة، نقاط على كما  املشاكل على

 آنفا. عرضت اليت االقتباسات بينت كما  الرئيسة، للرسالة انقدين الكتاب هؤالء والسلبية. اإلجيابية للمشاعر

 سبيل على بعد: ليس األقل على للحركة، الرئيسة الرسالة كما  ليست دقة األكثر رسالتهم أن ظرين يف لكن

 ال هنا فهو السلبية؛ اخلربة يف قليلة فائدة جيد نفسه أ(٢٠٠٢) سليغمان احلقيقية، السعادة كتابه  يف املثال،

 سؤال هناك يزال ال وهكذا، اسب.املن الوقت يف سأانقشه موقف وهو الدقة، إىل يفتقر موقف على حيافظ يزال

 التطبع أو الطبيعة )بواسطة السلبية إىل مييل من جتعل كيف  فنيا: سؤاال االجيايب النفس علماء لبعض جوهري

 أحياان جيدون اإلجيابيون النفس علماء بعض أن يبدو لكن لصاحله. - اإلجيابية من مزيدا ينمي كالمها(  أو

 لعلم احلايل سيليغمان إقصاء مناقشة إطار يف (٢٠٠١) اتيلور ذكر افكم هم. نصيحتهم تطبيق يف صعوبة

 وشيكسينتمهايل سليغمان ب،٢٠٠٢ و أ٢٠٠٢ سليغمان ،٤ ص ٢٠٠١ غريننغ )انظر اإلنساين النفس

 يف يرغب اليت احلركة ذات جتاه إجيابية أكثر اجتاها ينمي أن سليغمان على يكون "قد (٢٠٠١و ٢٠٠٠

 (٢٠٠٣) مسيث بروسرت ماهلن بدقة خلص اإلجيايب، النفس علم ملرجع استعراضه ويف (.٢٧ )ص إقصاءها"

 )ص سليب" اإلجيايب النفس علم رسالة من كبريا  جزءا "إن اإلجيايب: النفس علم يف توجد ان ميكن اليت السلبية

١٦٠.)  

 

 اإلجيايب النفس علماء سلبية الثاين: املعىن

 إىل وعائد – ما نوع من ظل – اإلجيايب النفس علم حركة يف كامن  مظلم جانب بوجود االعتقاد حنو أسري أان

 علم منتقدي قبل من ”عنها( )املسكوت السلبية "فضائل إلثبات نظراو  )ذاهتا(. بسلبيتها االعرتاف يف فشلها
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 معل حركة صفوف داخل من الثانية املوجة رسالة قبل من واآلن (٢٠٠٢ وبوهارت )هيلد أوال اإلجيايب النفس

 وشاير كارفر  ،٢٠٠٣ وتشارلز كارستنسن  ب،٢٠٠٣ وستدوينغر أسبينوال املثال سبيل )على اإلجيايب النفس

 ابلضرورة. سيئا ليس هذا فإن (،٢٠٠٣ وسينغر ريف ،٢٠٠٣ وآخرون الرسن ،٢٠٠١ كينغ  ،٢٠٠٣

 علماء يف حىت لسلبيةا فإن وعليه اإلنسانية، الطبيعة يف أحياان وتكيفي طبيعي جانب األخري يف هي فالسلبية

 علماء بعض يكون اليت األمور ما هو: ابلطرح احلري السؤال حماسنها. هلا أن يقال أن ميكن اإلجيايب النفس

 فيما سليب كذلك  والبعض ذاهتا. السلبية إزاء سليب البعض أن املؤكد من فيها؟ أو حياهلا سلبيني اإلجيايب النفس

 الثاين "والنوع السلبية" من األول "النوع يلي: كما  التوايل على هذين سأمسي اإلجيابية. من اخلاطئ ابلنوع يتعلق

 السلبية". من

 

  ذاهتا السلبية جتاه السلبية السلبية: من االول النوع

 كتاب  ففي والسلبية. اإلجيابية جتاه متوازنة آراء حيملون  البارزين اإلجيايب النفس علماء أن يبدو الظاهر، يف

 علينا ... التفاؤل الستبداد "عبدا يكون أاّل  املرء على ينبغي (١٩٩٠) سليغمان مارتن يقول املتعلم، التفاؤل

 ويذكر (.٢٩٢ )ص “إليه احلاجة عند ابلواقعية العميق التشاؤم إحساس استخدام على قادرين نكون أن

 التفكري بني األمثل التوازن يقحتق إىل اإلجيايب النفس علم "يسعى (٢٠٠٢) احلقيقية السعادة كتاب  يف سليغمان

 أكثر بتطرف املتفائلون يكون "قد السن كبار  بني أبنه مؤخرا وأفاد (.٢٨٩ -٢٨٨ )ص والسليب" اإلجيايب

 وسليغمان )اسحاقويتز سلبية" حياة أحداث يواجهون عندما املتشائمني من االكتئاب ألعراض استعدادا

 ويؤكد األعمى، أو الواقعي غري التفاؤل خماطر من (٠٢٠٠) بيرتسون كريستوفر  حذر كما  (.٢٦٢ص ٢٠٠١

 (٥١ )ص "العكس وليس اإلجيايب ابلتفكري املستقبل تغيري ميكن عندما متفائلني يكونوا أن جيب "الناس أن
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 واحلاالت االعتقادات مجيع أبن القول - اخلطأ من األرجح وعلى - ألوانه السابق "من أسبينوال: ليزا وقالت

 الحقا: وقالت (.٧٥٤ص ٢٠٠٢ وآخرون ولوبيز )سيندر “يةصح اإلجيابية

 وجود إمكانية على اإلنسانية[ القوة نقاط نفس علم تطوير ]يف اثين حتذير ينطوي

 حميط يف قوة كنقاط  تعمل اليت األساليب أو السمات فيها تكون وسياقات مواقف

 بعض يفو  الناس بعض فعند ... صحيح والعكس آخر، حميط يف عوائق تكون معني

 لكونه وذلك ،تعطيليا وليس تكيفيا يكون التشاؤم أن ٌوجد الغربية... غري الثقافات

 (.١٨ص ب٢٠٠٣ وستودينغر )أسبينوال النشط. املشكالت حل يعزز

 

 أن “املونيتور” يف سليغمان أعلن عندما اإلجيابية(، حبدود )واالعرتاف للسلبية املوافقة إمياءات هذه من ابلرغم

 مزدهرة مشاريع هي اليت السليب، النفس وعلم السلبية االجتماعية العلوم حمل حتل ال “اإلجيايب لنفسا علم حركة

 ملا املعلن دعمه إن أوال، الطمأنة. أتكيد يف فشل ابملساندة تعهده فإن (,٧٤ص ٢٠٠١ )كوغان أؤيدها"

 واملشاعر األفكار عن التعبري ويف السلبية األحداث خربة يف فضائل رؤية مثل ليس السليب النفس بعلم يسمى

 يبدو فيما الذين (،٢٠٠٣) وستودينغر أسبينوال كتاب  يف املؤلفني من عدد هبا شهد فضائل وهي السلبية،

 احلياة سلبيات خربة يف فضيلة سليغمان يرى أن ميكن وال اإلجيايب. النفس لعلم جدلية أكثر منحى عن يبحثون

 "املشاعر الكتاب: نفس من فصله يف اجلدلية غري الرئيسة احلركة الةبرس يلتزم الذي وهو عنها، التعبري أو

 املشاعر بتبديد سريعا تتسبب اإلجيابية املشاعر حتفز اليت األفالم املخترب، ففي السلبية. املشاعر تُبطل اإلجيابية

 وردت اليت بتلك الرسالة هذه قارن (.٣٠٦ ص ٢٠٠٣ وبيرتسون )سليغمان ("١٩٩٨ )فريدريكسون السلبية

 )سليغمان والسلبية اإلجيابية االنفعالية النظم استقاللية على أكدوا الذين (،٢٠٠٣) وزمالؤه الرسن فصل يف
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 التنشيط يف األمثل التوازن حتقيق إىل حاجتنا وعلى [(،٥٧-٥٦ ص ،٢٠٠٢] آخر موضع يف هبذا يقر نفسه

 مواجهة عند انفعة وتعايشية صحية ئجنتا على للحصول والسلبية اإلجيابية االنفعالية للنظم املشرتك

  مصادرالضغوط.

 التشاؤم ذلك يف مبا السلبية، جتاه السلبية آراءه (٢٠٠٢) سليغمان يعزز احلقيقية، السعادة كتاب  يف 

 على فضيلة. وآخرون والرسن وكانتور وستودينجر أسبينوال فيها جيد اليت السلبية االنفعاالت و/أو )الدفاعي(

 ”جبهات عدة على خاسرون املتشائمون لذا، ... املساعي معظم يف تكيفي غري "التشاؤم قول:ي املثال، سبيل

 حتصر اليت السلبية املشاعر عكس وعلى ودائمة. وابنية، مثرية، نتائج هلا اإلجيابية... "املشاعر (.١٧٨ )ص

 يهبط "االكتئاب أيضا، ويقول (؛٢٠٩ )ص “النمو اإلجيابية املشاعر تعزز املباشر، التهديد حماربة يف إمكاانتنا

 وهذه أكرب. بسهولة الذهن إىل تتبادر السلبية الذكرايت جيعل املكتئب املزاج ألن انزلة، دوامة يف بسهولة

 “وهكذا السلبية، األفكار إىل الوصول يسهل بدوره وهو اكتئااب، أكثر مزاج إىل تؤدي بدورها السلبية األفكار

 النقيض وعلى (.٢١١-٢١٠ )ص اإلجيابية" املشاعر من صاعدة دوامة" وجود أتكيد ويواصل (.٢١٠ )ص

 السلبية لألحداث السلبية والذكرايت ابملشاعر االحتفاظ علينا إن (٢٠٠٣) وزمالؤه الرسن يقول ذلك، من

 ويلو"حت الصدمية" اخلربات جتاوز” من األفراد ميّكن قد ما وهو ودجمها، لتنظيمها كافيا  وقتا العاملة الذاكرة يف

 ينكرها اليت السلبية بتوظيف النمو كإمكانية  يل يبدو وهذا (.٢١٣)ص ”مصاحل/حسنات إىل الشدائد

 وتكرارا. مرارا سليغمان

 

 اإلمربيقية العالقة هي االجيايب النفس علم حلركة الراحبة" "األوراق إحدى إن .العمر وطول الصحة النفس علم

 موضح هو كما  حقا، أخرى. جهة من العمر والصحة/طول جهة، من اإلجيابية واالجتاهات العاطفة بني
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 ك(.)ل سيئة والسلبية )لك(، جيدة اإلجيابية للحركة: الرئيسة الرسالة ركائز إحدى املبحث هذا يشكل مسبقا،

 والسلبية اإلجيابية للمشاعر املشرتك التنشيط فوائد لتأكيد حجتهم إقامة يف (،٢٠٠٣) وزمالؤه الرسن حىت

 الذي املبحث هو لإلعجاب إاثرة اإلجيايب النفس علم مباحث أكثر” إن يقولون العقلية، والصحة للصحة

 بصحيفة مقال ذكر املثال، سبيل لىوع (.٢١٩ )ص “والعافية الصحة على للتفاؤل املفيدة التأثريات اخترب

 أن وجدت ،٢٠٠٠ عام يف اإلجيايب النفس لعلم تيمبليتون جبائزة الفائزة فريدريكسون، ابربرا أن “"مونيتور

 الدموية" واألوعية القلب نظام على السلبية للمشاعر الضارة احلامسة اآلاثر إبطال على تساعد اإلجيابية "املشاعر

Psychologists ) االنرتنت على النفسي للطب األمريكية للجمعية صحفي بيان وأعلن (٢٠٠٠ )عازار،

Receive، 2002) أن وجدت واليت ،٢٠٠٢ عام يف الكربى متبلتون جبائزة فازت سيغرسرتوم سوزان أبن 

 التكاملية، الثانية املوجة لرسالة أثرا جند ال وهنا املناعي". اجلهاز "بتنشيط ترتبط املتفائلة" وامليول "املعتقدات

 صحيفة من التايل العنوان العامة الصحافة على األمثلة ومن (.٢٠٠٣) وزمالؤه الرسن قدمها اليت كتلك

 أطول، لفرتة يعيشون املتفائلون صحة: أوفر سعادة "أكثر (:٢٠٠٠ فرباير ٢٧) تيليغرام" صنداي "ماين

 "قوة بعنوان (٢٠٠٢ نوفمرب ١٩) اتميز كنيويور  صحيفة نشرته الذي النص وتذكر .“يُنمى أن ميكن والتفاؤل

 الشيخوخة". يبدو كما  لتشمل تتسع اإلجيايب التفكري

 الواقعي غري التفاؤل اتيلور: شيلي لفريق التابع البحث فريق إليها توصل اليت امللحوظة النتائج أبرز من 

 :(٢٠٠٠) وزمالؤها لتايلور وفقا أطول. بعمر يتنبأ

 بشأن واقعي غري بشكل املتفائلني البشرية املناعة نقص بفريوس املصابني املثليني الرجال

 أولئك من أكثر وضعهم مع فعال بشكل وتعايشوا تكيفا أفضل كانوا العدوى مسار
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 بعمر الحقا ترتبط واقعي غري بشكل التفاؤلية االعتقادات ... تفاؤال أقل كانوا  الذين

 (١٠٣-١٠٢ )الصفحات نسبيا. أطول

 

 الحقا( التفاؤل واقعية حول املزيد )سنذكر الواقعي. غري التفاؤل وحتديدا ابلتأييد، حيظى لالتفاؤ  فإن وبذلك

 معينة اسرتاتيجية توظيف على جيد مثال (،٢٠٠٢) غويغنون تشارلز التأويلي الفيلسوف يقول كما  وهذا

 مثل: قيمية، ادعاءات لتسويغ

 احلياة أو البدنية، الصحة ثلم أخالقيا، احملايدة األهداف أو املنافع من منظومة طرح

 تفضي املعنية املثالية السمات أن إثبات حماولة مث ابلعافية، الذاتية املشاعر أو األطول

 البحوث من كبري  قدر يهدف ابلتايلو  ... عليها احلفاظ أو األهداف تلك حتقيق إىل

 ومقاسة وحبوض ُمَعرفة نتائج وجود أتكيد إىل ... واإليثار واألمل التفاؤل مسات حول

 (.٩٠ )ص السمات. هذه من انجتة بدقة

 

 اإلجيابية بني جيدا املدعم الرابط تناقض أحباث كذلك  فهناك تبدو، مما أعمق املياه إن فيه شك ال مما

 وزمالؤه لالرنني الصحية" للمعايشة املشرتك التنشيط "منوذج إىل تطرقنا وأن سبق ولقد العمر. والصحة/طول

 املكتئبات سنا األكرب النساء أبن (٢٠٠٢) وبليزر وبيرب هيبلز اكتشاف اآلخر واملثال (.٢١٧ ص ،٢٠٠٣)

 ال اللوايت النساء من أطول لفرتة للعيش قابلية أكثر هن االكتئاب( من منخفض مستوى لديهن )أي قليال

 عينة يف العالقة هذه توجد ومل .(p=.002) املستوى عايل اكتئاب من يعانني الاليت أو اكتئاب من يعانني

 تريمان م. ل. هبا قام طولية دراسة من بياانت جمموعة استخدموا (١٩٩٣) وزمالؤه فريدمان أن إال الرجال.
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 الرجال( )وخاصة الناس أبن وذكروا (،١٩٤٧ أودن، أند )ترمان ١٩٢١ عام يف بدأت عقود سبعة مدهتا

 أطفاال كانوا  من بينما أطول، لفرتة يعيشون أطفاال اكانو   عندما ضمائرهم عليهم متليه مبا ملتزمون كانوا  الذين

 إىل إضافة (.٢٠٠٢ وآخرين مارتني أيضا )انظر سًنا أصغر توفوا الفكاهة( وروح ابلتفاؤل )معروفون مرحني

 نتائج تعميم يف اإلفراط” من حمذرين الفردية الفروق مراعاة أمهية على (١٩٩٣) وزمالؤه فريدمان أكد ذلك،

 قد ذلك، من بدال احلياة(. )مدى املدى طويلة االستجابة أساليب على للمعايشة املدى ةقصري  الدراسات

 يكون أن يعنيه ما حول أفضل معلومات حياهتم خالل معينون أفراد يواجهها معينة حتدايت حتليل يقدم

 (١٩٨٩) بينباكر وجيمس واتسون ديفيد اإلجيابيني النفس عاملي وحىت (.١٨٣ )ص أصحاء األشخاص

 الوجدان مسة" يف ارتفاع لديهم الذين الناس إن قاال عندما العمر والصحة/طول اإلجيابية بني العالقة يف شككا

 السليب"

 أي عليهم يظهر ال لكن ]واختناق أمل نوابت[ الصدرية الذحبة أحاسيس من يشتكون

 ال لكنهم الصداع من ويشتكون التاجي. الشراين يف مرض أو خطر ارتفاع على دليل

 صحتهم وضع من يشتكون عام، وبوجه ... األسربين استخدام يف زايدة أي يذكرون

 (.٢٤٤ )ص الوفيات. يف ارتفاع أو الصحة سوء على قوية أدلة تظهر ال لكن

 

 ابملرض(، )والسلبية العمر وطول ابلصحة اإلجيابية من خمتلفة أشكاال تربط اليت البياانت من اهلائل الكم ظل ويف

 تعامل كيفية  عن للتساؤل كان  إن إال األدلة، غالبية املناقضة النتائج هذه أمهية تضخيم غباءال من سيكون

 ال هذه مثل نتائج إن هو هنا أعنيه ما املناقضة. األدلة هذه مع اإلجيايب النفس علم حركة ابسم املتحدثني

 املوجة رسالة يف املتضمنة احلوارية النزعة تتحاشى أهنا وآلخرين يل يبدو واليت الرئيسة، الرسالة من جزء تصبح
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 ذلك، على عالوة الرئيسة. الرسالة على اإلنساين النفس علماء بعض ردود يف كما  دقة/جدلية األكثر الثانية

 معينة، ميول تنمية ألمهية االجيايب النفس علماء معيار هو (،٢٠٠٢) غويغنون يشري كما  العمر طول كان  إذا

 سلبية مع لكن اجلد. حممل على اجلديدة البياانت هذه أيخذوا أن اإلجيايب لنفسا علماء على ينبغي إذن فعند

 جلائزة (١٩٩٣) وزمالؤه فريدمان أو (٢٠٠٢) وزمالؤه هيبلز رشح لو سأندهش السلبية، جتاه سيليغمان

 يكون قد اإلجيابية، غياب األقل على أو السلبية، أشكال بعض أن الكتشافهم اإلجيايب النفس علم يف متبليتون

 العمر. طول يف يسهم

 

 مقاالهتا من عدد يف ب(٢٠٠١ ، أ٢٠٠١) نورمي جويل تطرح .الدفاعي التشاؤم حالة املعايشة: أساليب

 ابسم تعرف اليت املعايشة اسرتاتيجية فوائد على قوية أدلة” السليب للتفكري اإلجيابية "القوة كتاهبا  ويف البحثية،

 حل كيفية  يف مسبقا ويفكرون واقعي، غري بشكل تطالعاهتم الدفاعيون املتشائمون خيفض الدفاعي". "التشاؤم

 تعزيز على يعمل أن ميكن الدفاعي التشاؤم أن نورمي وجدت ذلك، من واألهم الشاقة. للمهام احملتملة املشاكل

 الدفاعيني تشائمنيامل جعل حماولة إن حامسة: وبياانهتا املضين. القلق من يعانون الذين ألولئك املهام أداء

 احملتملة، املشاكل يف التفكري عدم ويفضلون تطلعاهتم يرفعون الذين االسرتاتيجيني، املتفائلني مثل يعملون

 املتشائمني مثل يعملون االسرتاتيجيني املتفائلني جتعل أن حتاول لو كما  الدفاعيني، املتشائمني أداء ُيضعف

 االهتمامات أحد متثل البناءة املعايشة وألن اجلميع. يناسب دواح مقاس يوجد ال وابختصار، الدفاعيني.

 الذي الكبري ابالكتشاف اإلجيايب النفس علماء حيتفل أن املرء يتوقع قد اإلجيايب، النفس علم حلركة املزعومة

 ماستجابته من جزءا يكون أن صعب االحتفال لكن املعايشة. يف إجيابية مسامهة ابعتبارها نورمي اليه توصلت

 لذلك.
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 إعطاءها عنك دع إليها، يشار أو تذكر ال حىت فهي - جتاهلها إما هو غالبا حدث ما ذلك، من وبدال 

 سبيل على صراحة. استبعدت أهنا قد أو - (٢٠٠٢ لوبيز، و )سنايدر اإلجيايب النفس علم مرجع يف فصال

 السلبية الطباع أصحاب تغيري نيةإمكا عن املرجع يف (٢٠٠٢) وواتسون (٢٠٠٢) وشاير كارفر  يتحدث املثال،

 الفعل - اخلارج حنو املوجه الرتكيز إىل واتسون ويدعو كالمها(.  أو املبكرة، البيئة أو اجلينات عن النامجة )سواء

 )ص مجيعا نواجهها اليت واخلمول الطاقة دورات وفهم مهمة، كأهداف  أهدافنا وإدراك التفكري، من بدال

 املتشائمني األفراد عقول يف ما على االنتباه برتكيز السلوكي الذهين العالج ارسيمم وشاير كارفر  وينصح (.١١٦

 يقوالن، وكما (.٢٤٠ )ص وإزالتها حتديها، مث والالعقالنية، مربر" غري بشكل "السلبية التلقائية" "األفكار من

 أن يبدو أنه من ابلرغم )هذا (.٢٤٠ )ص “وتغيريها حتديها ميكن فإنه ]املتشائمة[ االعتقادات عزل "مبجرد

 التشاؤم أن ومع [(.٨٩ ]ص متفائلني" إىل املتشائمني حتويل "حماولة يف أيضا يشككان ،٢٠٠٣ وشاير، كارفر

 ابإلجياب الرد إىل مييالن وشاير كارفر  أن إال بناءة؛ معايشة اسرتاتيجية أنه موثوق بشكل ثبت قد لنورمي الدفاعي

 نكون ولكي يبدو، كما  هنا أهنما مع (.٢٣٩ )ص التشاؤم؟" من فضلأ دائما التفاؤل "هل سؤاهلما على

 )وهو الدفاعي التشاؤم وليس شخصية( كالسمة  يكون )الذي الطبعي التشاؤم عن يتحداثن منصفني،

 بدرجة مرتبطان -الدفاعي والتشاؤم الطبعي التشاؤم ذلك، )ومع القلق(. ملعايشة حمدد جمال اسرتاتيجية

 "التشاؤم أن مؤكد بشكل (١٩٩٣) وكارفر شاير اعرتف سابق، مقال ويف (.٢٠٠١ ،لنورمي وفقا متوسطة،

 املتشائمون ]أي احلقيقيني "املتشائمني من أفضل يؤدون الدفاعيني املتشائمني أن حيث ،“فعال ينجح الدفاعي

 القول إىل يضاأ ذهبا لكنهما (.٢٩ )ص “السابقة الفشل خربات على السلبية توقعاهتم تنبين الذين الطبعيون[

 يستخدمون الذين "الناس خفية": تكاليف” وله التفاؤل"، من أفضل بشكل يعمل ال الدفاعي "التشاؤم أبن
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 الطويل املدى على أقل حياة وجودة ، القصري املدى على لديهم أكثر نفسية أعراض يذكرون الدفاعي التشاؤم

 (.٢٩ )ص الدفاعي" للتشاؤم التكيفية قيمةال حول مهمة تساؤالت النتائج هذه وتثري املتفائلني. من

 

 )نورمي، الدفاعي للتشاؤم وابملثل االسرتاتيجي للتفاؤل وتكاليف مكاسب هناك أن تردد بال نورمي تعرتف 

 بينما ،حقيقية سلبيات الدفاعي التشاؤم سلبيات تعترب ملاذا نسأل قد لذا (.٢٠٠٢ تشانغ، و نورمي ؛٢٠٠١

 الدفاعي التشاؤم يقارنون الذين اإلجيايب النفس علماء قبل من االسرتاتيجي تفاؤلال سلبيات عن الطرف يـَُغض

 يف يفعالنه وكارفر شاير أن يظهر ما على وهذا ،االسرتاتيجي ابلتفاؤل مقارنته من بدال الطبعي ابلتفاؤل

 املقارنة هي رتاتيجياالس ابلتفاؤل الدفاعي التشاؤم مقارنة أن أخريا الواضح فمن أعاله. الواردة اقتباساهتما

 التشاؤم حماسن تقدير يف وبغية أيضا، طباع. أهنا من أكثر مبواقف حمددة نورم مفاهيم ألن وذلك األنسب،

 استخدام يسبق الذي القلق طبع( )أو مسة بوجود نعرتف أن علينا إن (٢٠٠٢) وتشانج نورمي تقول الدفاعي،

 أفضل مزاج ويف رضا أكثر كوهنم  إىل مييلون االسرتاتيجيني ني"املتفائل أن من الرغم على أي الدفاعي. التشاؤم

 من قاطع بشكل أفضل االسرتاتيجي التفاؤل أن نستنتج "أن اخلطأ من أنه إال الدفاعيني" املتشائمني من

 "يتجاهل االستنتاج هذا ألن وذلك جيدا"، أداء يؤدون غالبا الدفاعيني املتشائمني أن لو حىت الدفاعي، التشاؤم

 عايل" قلق حالة يف يكونون عادة الدفاعي التشاؤم يستخدمون الذين األشخاص أن مفادها اليت احلامسة نقطةال

 القلقني ابألشخاص الدفاعيني املتشائمني "مقارنة علينا إنه توكدان وتشانغ نورمي فإن ذلك، ولكل (.٩٩٦ )ص

 أن وجد املقارنة، بتلك وتشانغ نورمي قامت وعندما (.٩٩٧ )ص الدفاعي" التشاؤم يستخدمون ال لكن
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 الوقت، مبرور والرضا الذات تقدير يف أعلى مستوايت حيققون الدفاعيني املتشائمني

 تقدما وحيرزون دعما، أكثر صداقة شبكات ويكونون أفضل، أكادمييا أداء ويؤدون

 التشاؤم يستخدمون ال الذين القلقني ابلطالب مقارنة الشخصية أهدافهم يف أكرب

 والتشاؤم االسرتاتيجي التفاؤل يقارن الذي البحث مع البحث هذا ويلتقي ... عيالدفا

 ملساعدة الصحيح السبيل هو ليس الدفاعي التشاؤم إزالة أن إىل بقوة ليشري الدفاعي

 (٩٩٧ )ص القلقني. األفراد

 

 يتفق مما (،٢٩ ص ،١٩٩٣) وكارفر شاير إىل يلمح ما هو الدفاعي التشاؤم إزالة أن يل يبدو فإنه ذلك، ورغم

 الرئيسة. الرسالة روح مع

 فقد إقصائية: وأقل تكاملية األكثر الثانية املوجة رسالة يف للتفاؤل يدعو سبب يوجد ذلك، كل  ومع 

 التشاؤم فوائد فيه ذكرت (،٢٠٠٣) كانتور  لنانسي فصال (٢٠٠٣) وستاودينغر أسبينوال احملررين ضمن

 نشر يف املستمرون اإلجيايب، النفس علماء مازال ذلك، مع لكن نورم. ويلج مع فيه حبثت والذي الدفاعي

 ،٢٠٠١ وآخرون، ريسنيك )مثل اإلنسانيون النفس علماء حبق عليها يعرتض اليت االستقطابية الرئيسة الرسالة

 ةتلقائي أفكار من املتشائمني لدى أنه يزعم ما وتغيري لتحدي الذهين العالج استخدام يدعمون (،٧٧ ص

 يف تتمثل اليت التفاؤل لبناء جيدا املوثقة "الطريقة إىل بنفسه (٢٠٠٢) سيليغمان ويدعو .واقعية وغري سلبية

 وحتدي جدل يف إقناعا األكثر الطريقة "إن ويقول (:٩٣ )ص “نقاشها مث ومن التشاؤمية ابألفكار االعرتاف

 ردود أن إذ صفك، يف حقائق لديك نسيكو  الوقت فمعظم خطأ. حقيقة أهنا توضيح هي السليب االعتقاد

 اإلجيابية األفكار عن ماذا لكن (.٩٥ )ص “فيها مبالغ فعل ردود هي جدا غالبا للشدائد املتشائمة الفعل
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 التحدي هدف ليست هذه إن التايل(. القسم يف أكثر هذا )سنناقش املتفائلني؟ لدى )التلقائية( الواقعية غري

 ملردوداهتا نظرا (،٢٠٠ )ص اإلجيابية" "األوهام فضائل ميجد سليغمان إن الواقع يف اإلجيايب. النفس علماء عند

 التفاؤل يؤدي املثال، سبيل )على السمات هذه تبعات وصف هي اإلجيايب[ النفس علم ]وظيفة إن“ الصحية:

 يتضح ولذلك (.١٢٩ )ص “واقعية أقل بتكلفة ورمبا أكرب، وإجناز أفضل، جسدية وصحة أقل، اكتئاب إىل

 مجيع من اإلجيايب النفس علماء أن مع .املسألة هذه يف احلاسم العامل ليست األفكار واقعية أن هذا من

 .مزاعمهم على العلم هذا يضفيها اليت واملوضوعية الواقعية وبكل الصارم، ابلعلم ابلتزامهم يتباهون املشارب

 حبماس تروجيه من الرغم على جيد، أمر اليومية ةاملعرف يف “الواقعية توجه“ أن سليغمان جيد ذلك، إىل إضافة

 النفس علماء عند نفسها الواقعية حول غموض هناك أن يبدو ولذلك (.١٤٢ )ص اإلجيابية األوهام لقوة

  “.الواقع "مشكالت اآلن: سأمسيها كما  أو اإلجيايب،

 

  اخلاطئ النوع حول السلبية السلبية: من الثاين النوع

  العلمية" غري "اإلجيابية اإلجيابية: من

 اإلجيايب النفس علم لدى الواقع" ومشكالت

 اإلجيابية حنو سعيهم اإلجيايب النفس علماء يبين اإلنساين. النفس علماء واستجابة العلمية غري اإلجيابية هتمة

 وإميان مسوغات  من واملوضوعية العلمية الواقعية حتمله ما بكل - حديث/تقليدي نفس علم أساس على

 النفس عامل دورية يف اإلجيايب النفس بعلم اخلاص القسم مقدمة يف (٢٠٠١) وكينغ شيلدون يُعرف فكما راسخ.

 (٢١٦ )ص “العادية البشرية والفضائل للقوى علمية دراسة إال هو ما ”اإلجيايب[ النفس علم”] األمريكي

 سليغمان ويقول (.٢١٦ )ص واالجتماعية" الطبيعية "العلوم من بغريه )اإلجيايب( النفس علم ويشبهان [.٢]
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 ما أفضل تطويع حياول اإلجيايب[ النفس "]علم (:٢٠٠٢) اإلجيايب النفس علم دليل من التمهيدي الفصل يف

 االقتباسني كال  يف (.٤ )ص تعقيداته" بكل البشري السلوك يظهرها اليت الفريدة املشاكل حلل العلمي املنهج يف

 خاصة معان ألي املثال، سبيل على وجود، فال تقليدية. مبصطلحات )اإلجيايب( النفس لعلم صريح تقدمي هناك

 )االجيايب(. النفس لعلم حداثية بعد ما أو موضوعية-واقعية/ضد-ضد

 يزعمون كما  لفشلها اإلجيابية، على تقوم أخرى حلركة اآلن املشهور اإلجيايب النفس علماء إقصاء لكن 

 عامل” دورية من اخلاص العدد يف التمهيدية مقالتهما ففي املسألة. هذه يوضح العلمية، األرضية اكتساب يف

 وشيكسينتميهايل سليغمان اعرتف ،٢٠٠٠ ريناي اإلجيايب النفس علم حلركة املخصص “األمريكي النفس

 ذهبا ولكنهما اإلنساين. النفس علم حلركة (٧ )ص الكرمية" اإلنسانية "الرؤية على يثنيان اهنما وبدا (،٢٠٠٠)

 املزعوم األساسي دوره من استياءهم عن معربني علمي، غري ابعتباره اإلنساين النفس علم رفض إىل ذلك بعد

 الذات( تطوير )كتب الذاتية املساعدة حركة تشجع اليت والنرجسية العلمية، وغري النيةالعق غري األدبيات يف

 إمربيقية قاعدة يكون مل اإلنساين النفس علم "لألسف، مكتباتنا يف النفس علم أقسام على اآلن تسيطر اليت

 شجع ... أشكاله ضبع يف وشجع العالجية. الذاتية املساعدة حركات من هائال عددا وأنتج كبرية،  تراكمية

 (.٧ )ص اجلماعية" العافية بشأن االهتمام من قلل بدوره والذي الذات على التمركز على

 اإلنساين النفس علماء اتباع إىل االنتباه بتوجيه مقنعا، ردا التهمة هذه على (٢٠٠١) وغرينينغ بوهارت رد

 الذات، حول التمركز هتمة على وأجااب إمربيقيا. املسوغ املعريف واألساس العلمي البحث لتقاليد

 يف علمية أكثر بعمل بنفسيهما قاما (٢٠٠٠) وشيكسينتميهايل سليغمان أن لو نتمىن

 متركزا متمركزان اإلنساين النفس علم ممارسة وال النظرية فال اإلنساين. النفس علم دراسة

 روجرز لكارل متأنية قراءة شأن ومن الفردي. اإلجناز على أو النرجسية الذات على ضيقا
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 ... اآلخرين جتاه املسؤولية تتضمن الذات حتقيق يف مفاهيمهما أن جتد أن ماسلو وأبراهام

 على سيليغمان لوم عن منطقيا خيتلف ال ألفكارهم خاطئة تفسريات على لومهم إن

 استخدام املرء يسيء قد املثال، سبيل )على التفاؤل حول ألفكاره حمتملة خاطئة تفسريات

 الذايت التحسني لتحقيق مناسبا متفائال موقفا اختاذه عدم علـى الضحية للوم رةالفك هذه

 (.٨١ )ص [٣] ظلم. أو شديد اجتماعي قمع ظل يف

 

 التأكيد خالل من اإلنساين، النفس لعلم اقصائهما (٢٠٠١) الثاين ردمها يف وشيكسينتميهايل سليغمان وكرر

 أوال" علماء حنن” (:٩٠ )ص للتكرار" والقابل واملوضوعي "الرتاكمي ابلعلم اإلجيايب النفس علم التزام على

 اإلرشادي الدليل يف التمهيدي فصله يف الرسالة هذه (٧ ص ،٢٠٠٢) أخرى مرة سليغمان ويؤكد (.٨٩ )ص

 من مجع اجتذاب يف أبخرى أو بطريقة [١٩٧١ ماسلو، ؛١٩٦١ ]ألبورت، فشل لقد“ اإلجيايب: النفس لعلم

 (:٢٠٠٢) احلقيقية السعادة كتاب  يف أخرى مرة ذلك ويقول أفكارهم". لرتسيخ والتجريبية اكميةالرت  األحباث

 متعلقة األكادميي االتصال خارج كبري  حد إىل العالجية اإلنساين[ النفس ]علم مساعي بقاء أسباب أن "رمبا

 "يؤكد للدليل تعراضهاس يف (٢٠٠٣) مسيث ذكر وكما (.٢٧٥ )ص ”التقليدي التجرييب العلم عن ابغرتابه

 النفس علم يتجاهل ذلك عدا وفيما (،١٩٧١) وماسلو (١٩٦١) أللبورت اإلجيايب األداء على ]سليغمان[

 هذا فهم ميكن رأيي، ويف (.١٦٠-١٥٩ )ص البحوث" على كافيا  استنادا يستند ال أنه ابعتبار اإلنساين

 "منحى تشكل حركته أن شخص زعم إذا اإلجيايب: النفس لعلم الرئيسة اإلنفصالية الرسالة سياق يف اإلقصاء

 املناحي يلغي أن إذن فعليه (،٣٠٥ ص ،٢٠٠٣ بيرتسون، و )سليغمان االجتماعية" العلوم داخل منفصال

 على تركيزه بدعوى اإلنساين النفس علم إقصاء ميكن ال أنه ومبا االمتياز. هذا تتحدى قد اليت املنافسة
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 يف املزعوم فشله هذه: أتت كان  ولذلك آخر. نوع من دعوى إجياد جيب فعندها والنمو، البشرية اإلمكانيات

 علمي. مشروع أتسيس

 اتيلور يوجني فند اإلجيايب، النفس لعلم املخصص “اإلنساين النفس علم” دورية من اخلاص العدد ويف 

 النفس علم أن حتديدا: وهي (،١٧ )ص اإلنساين" النفس علم على الثالث سيليغمان مآخذ“ (٢٠٠١)

 ”للعلم مضاد” وأنه (،٢١) النرجسية" عبادة "خلق وأنه  (٢١-١٧)ص “حبثية تقاليد أي ينتج "مل اإلنساين

 النقطة: هبذه اتيلور أدىل ابألخرية، يتعلق وفيما (.٢٢-٢٤ )ص

 قبل من اإلنساين النفس علم ومنهج حمتوى على االستيالء مت ... ١٩٦٩ عام بعد

 النفس علم يف اإلنسانية احلركة تراجع يف تسبب مما  املضادة، النفسية العالج ثقافة

 األصليني الشخصية علم منظري وبني هذه اجملموعة بني سليغمان وخيلط ... األكادميي

 مهتمني وكانوا األكادميية، األوساط يف قرن ربع من ألكثر اإلنسانية احلركة قادوا الذين

 خمتلفة أبمساء وتدعى – صارمة"” حبثية تقاليد ابستحداث شيء كل  وقبل أوال

 (١٩٦٤ روجرز، ؛١٩٦٨ )ألبورت، الشخص وعلم الشخصية، وعلم كالشخصية،

 (.٢٣ )ص

 

 املكانة عن ،“االنساين النفس علم” جملة من العدد نفس يف منهم البعض آخرون، دافع اتيلور، جانب إىل

 والذي املعرفة، اكتساب يف “الوضعي/اخلفضي“ املنحى على االعرتاض خالل من اإلنساين النفس لعلم العلمية

 النقاشات من مزيد إىل الدعوة خالل من وكذلك اإلجيايب، النفس علم أو سيلغمان علم يصف أنه يزعم

 ؛٢٠٠١ راثوند، املثال، سبيل )على العلم عليها يسري أن ينبغي اليت الكيفية يف الذايت والتأمل املعرفية واحلوارات
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 فوق يرتقي الذي املتميز  "للشخص سليغمان بتنصيب يشيد اتيلور أن ومع (.٠١٢٠ وزمالؤه، ريسنيك

 املتمثل التناقض فهم يف إخفاقه على سليغمان حياسب فهو (٢٠٠١) فهو (،٢٥ )ص العمياء" العلم إمالءات

 زعومامل تبنيه سياق يف أييت التنصيب هذا أن ويف قيمي"(، غري نظام أنه يزعم نظام يف قيمي حكم )"دس يف

 (:٢٥ )ص 10“اخلفضية "للحتمية

 

 من للواقعية أفضل بديل للواقعية العاملِ  منوذج كان  إذا ما هو املسألة جوهر أن يبدو

 ابلقوة يلتزم أن إال للمرء ميكن ال اإلنسانية، النظر وجهة وحبسب الشخصية. املرء خربة

 املرء نظرية تصبح عندما ذاتيةال واخلربة املوضوعي للتحليل معا، لإلثنني املتساوية

 حاجة هناك تكون قد املوضوعية. ميثل الذي ما اختبار إعادة إىل تدفع ذاتية انعكاسية

 العلوم، مجيع على النضج، مرحلة يف ولكن العلم، انطالق لبداية اخلفضية املعرفة إىل

 اجلوهرية العالقة حول الكامنة الفلسفية القضااي تواجه أن دقة، أكثرها وحىت

 حتتوي ال اإلجيايب النفس علم حول سليغمان نظرايت إن ابملوضوع. لواعيللفاعل/ا

 النظرية على احلكم جيب لذا اآلن، حىت التأملية االنعكاسية العناصر هذه مثل على

 (.٢٤-٢٣ )صفحات [٤] الطفولية. مراحلها يف تزال ال أبهنا

 

 

                                                           
10Reductionistic determinism.   فلسفي علمي يتمثل في محاولة تفسير منظومة من الحقائق/الوقائع/الظواھر المركبة الخفضية توجه

 من خالل منظومات أبسط.
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 اإلجيابيني النفس علماء إىل نسانينياإل النفس علماء وجهها اليت الدعوة هذه الحق وقت يف وستناقش 

 استجابة على ابحلصول تفاؤيل بضعف هنا أعرتف لكين – )والوجودية( املعرفية افرتاضاهتم بتأمل يراجعوا كي

 أو الرئيسة سواء اإلجيايب، النفس علماء رسالة إن حال، أية وعلى اإلنسانيني. لدعوة سليغمان من إجيابية

 النفس علم ادعاء يف مركزاي حمورا تشكل التقليدية/احلديثة العلمية الواقعية/املوضوعية إن واضحة: الثانية املوجة

 اإلنساين. الوجود يف فاضل أو جيد هو ما لدراسة وحمسن جديد ملنحى اإلجيايب

 

 واملوضوعية التقليدية العلمية الواقعية إىل الدعوة من الرغم على .اإلجيايب النفس علم لدى الواقع" مشكالت"

 اإلجيابية النفس علم حركة قادة بعض فإن املعيار، بذلك ابلتقيد املزعوم إلخفاقه اإلنساين النفس علم وإقصاء

 رونوآخ اتيلور تقرير املثال، سبيل على تذكر، الواقعية. غري التفاؤل/التوقعات امتالك بفضائل يصرحون

 هنا البشرية. املناعة نقص بفريوس املصابني عند العمر وزايدة الواقعي غري التفاؤل بني العالقة عن (٢٠٠٠)

 اإلجيابيون النفس علماء يوقف اإلجيايب: النفس علماء لدى الواقع" "مشكالت استعراض يف البدء ميكننا إذن،

 الواقعية تستدعيه ما بكل ابحلقيقة/الواقع التزامهم مونيزع عندما العلمية واملوضوعية الواقعية صخرة على حركتهم

 حد يف هي اعتقادات تبين لفوائد أحياان يروجون الوقت، نفس يف أهنم إال راسخ. إميان من واملوضوعية العلمية

 معريف معيار وجود ظهر قد أنه إال اآلن، حىت صريح تناقض أي ظهور عدم من الرغم وعلى واقعية. غري ذاهتا

 اليت اليومية املعرفة ليس لكن لعلميةا املعرفة لتسويغ ضروري املوضوعية/احملايدة األدلة أتمني فمعيار :مزدوج

 هيلد، )انظر مفيدة عواقب هلا املرء اعتقادات كانت  إذا ما مبعىن حتديدا لتسويغها، نفعيا معيارا فقط تتطلب

٢٠٠٢.) 
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 على تقتصر املبجلة العلمية املوضوعية إن بقوهلم سبق ما على جييبوا أن اإلجيايب النفس لعلماء وميكن 

 من العمر والعافية/طول جانب من معينة ابعتقادات التمسك بني تربط اليت اإلمربيقية/التجريبية العالقات

 طاملا متحيزة، غري أو موضوعيا صحيحة نفسها )النافعة( العتقاداتا كانت  إذا ما يهم ال لذا آخر. جانب

 أنه األمر( واقع يف يفعلون )كما ببساطة يقولون قد وابختصار، موضوعيا. صحيحة لعلميةا النتائج أن أتكد

 متحيزة ذاهتا حبد هي اليت ابالعتقادات التمسك من يستفيدون الناس أن صحيح العلمية/املوضوعية الناحية من

 ]انظر اليومية املعرفة يف املوضوعية على العلمية املعرفة فيه تعتمد الذي )ابلقدر موضوعيا. صحيحة غري أو

 العلمية معارفهم تصيب أن من املقبولة اإلجيابية األوهام مينع الذي ما [،١٩٩٢ بولس، ؛١٩٩٥ هيلد،

 فلعلنا اإلجيايب، النفس علماء عند واقع مشكالت أي يثري ال املزدوج املعريف املعيار كان  إذا ولكن بعدواها؟(

 مع تتعارض ال يطرحوهنا اليت التفاؤيل اإلجيابية/التحيز األوهام أبن إلقناعنا ابجتهاد يسعون ملاذا اذن، نسأل

 اجلهود؟ هذه حيفز الذي ما املعرفية؟ الواقعية

 خالل من أوال، بعضهما. عن مستقلتان وليستا النفسي، السؤال هذا على ممكنتان إجابتان هناك 

 )أ( كبري،  بشكل واقعية غري ليست األقل على أو واقعية، تكون أن ميكن األوهام/التفاؤيل حتيز أبن االدعاء

 أنه )مرارًا( يُقال ما النهاية، يف هو، واألخري ؛العلمية املعرفة معيار )ب( مع يتوافق إذن اليومية  املعرفة معيار

 مل وإن املزدوج، املعيار علميا. أدىن يعتربن والاليت السابقة، اإلجيايب" النفس "علم حركات عن احلركة مييز ما

 اثنية إجابة يطرح تناقض وهو النية، حسن بتناقض ارتباطه طريق عن انزعاجا خيلق قد ذاته، يف متناقضا يكن

 من )أ( لإلجيابية املنحازة املعتقدات واقعية على اإلجيايب النفس علماء يصر ملاذا النفسي: لالسؤا على ممكنة

 اليومية. املعرفة سياق يف الواقعي( )غري والتفاؤل اإلجيابية األوهام فوائد اإلجيايب النفس علماء يؤكد انحية،

 لكن، “.واقعية أقل "التكلفة انتك  لو حىت لنا، جيد التفاؤل أبن (١٢٩ ص ٢٠٠٢) سليغمان إدعاء تذكروا
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 واقعي" "توجه امتالك وإن (٩٦ )ص "ابلدقة يتعلق ... املتعلم "التفاؤل إن أيضا يقول أخرى، انحية من )ب(

 قوة نقاط النقدي" و"التفكري التمييز"" (١٤٢ ص ،٢٠٠٢) سليغمان ويعد جيد. أمر اليومية املعرفة سياق يف

 مبوضوعية املعلومات دراسة أعين التمييز، خالل "من واملعرفة: احلكمة فضائل إىل تفضي اليت اليومية( املعرفة )يف

 خلط عدم يف املتمثلة الصحية السمة من مهم جزء وهذا الواقعي... التوجه جيسد التمييز... وعقالنية...

 سؤايل لىع احملتمل الثاين اجلواب من )ب( اجلزء وابلطبع، العامل". حقائق مع اخلاصة وحاجاتك رغباتك

 املطلوبة املوضوعية بني صراعا يولد أيضا ولكن اجلواب، ذلك نفس من )أ( اجلزء مع فقط ليس يتناقض النفسي

 اليومية. املعرفة يف املفضل اإلجيايب )النفعي( والتحيز العلمية للمعرفة

 

 سنايدر يقول .11تفاؤيلال والتحيز اإلجيابية لألوهام املزعومة للواقعية الداعمة احلجج من أدلة تساق وهنا 

 وفقا )الذين، العايل" األمل ذوي الناس كان  "إذا املثال سبيل على (،٢٠٠٢) وودوارد فلدمان و كينغ  و وراند

 واقعيني، غري املتفائلني( مالمح كل  وليس بعض يف يشرتكون ،٢٠٠١ وتشيفنز، ومايكل وسيمبسون لسنيدر

 بسيط: حد إىل أو قليل بقدر واقعيني غري فإهنم

 على تؤثر اليت 12اإلجيابية األوهام من ابلفعل يستفيدون العايل األمل ذوي الناس أن نعتقد

 بتحيز للواقع ينظرون هو[ ]إمنا للواقع... صارخ تشويه يف ينخرطون ال لكنهم للواقع... رؤيتهم

 على (١٩٨٣) اتيلور عمل سياق يف "التحيز" هذا فحص املفيد ومن إجيايب. اجتاه حنو قليل

                                                           
11Optimistic bias.  
12Positive illusions.  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2017© حكمة  34

 

 مبالغ بدرجة اإلجيايب الذات-مفهوم اخلفيفة اإلجيابية األوهام هذه وتشمل اإلجيابية... وهاماأل

 (١٠٠٥ )ص التفاؤل. مفرطة املستقبل وتقديرات الشخصي، للضبط فيه املبالغ واإلدراك فيها،

 

 توىمس لديه يكون قد الشخص أن يعين كبري  أمل وجود "إن ابلقول: (٢٠٠٢) وزمالؤه سنايدر وميضي 

 يوجد هنا، . (١٠٠٧ )ص النتائج" عكسي متطرف  وهم وليس اإلجيابية، حنو املرجعية ذايت التحيز من بسيط

 ص ،٢٠٠٠) وزمالؤه اتيلور اقتباس يف بينما متطرف"، "غري و "واضح"، "قليال"، مثل نعوت على تشديد

 وزمالئها اتيلور حتدثت ناك،فه املعىن. لتقييد النعوت هذه مثل تستخدم مل ذكره، سبق الذي (١٠٣-١٠٢

 عن (١٩٨٨) وبراون اتيلور حتدثت كذلك  قليال". الواقعي غري "التفاؤل وليس الواقعي" غري "التفاؤل عن

 أشارت (،٢٠٠٢) وزمالؤه سنايدر خالف وعلى اإلجيابية". مفرطة الذاتية "التقييمات و اإلجيابية" "األوهام

 عن نفسها اتيلور حتدثت أخرى، انحية ومن (.٢٠٠ )ص كبرية"  ات"حتيز  ابعتبارها تلك إىل وبراون اتيلور

 ليس الواقعي، غري التفاؤل وحىت بل التفاؤل، "إن املعقول": "حدود يف يبقى الذي ،"موقفيا احملدد "التفاؤل

 مدى حول املواربة من شيء هناك أن الواضح من (.٣٤٩ ص ،١٩٩٨ اتيلور و )آرمور "معقولة غري بدرجة

 أساس على للحصول سعيها يف (٢٠٠١) شنايدر ساندرا املثال، سبيل على الواقعي". غري "التفاؤل واقعية ال

 الطيف، هذا من الواقعية غري النهاية يف أو متطرفة درجة يف اتيلور تفاؤل تضع الواقعي"، "للتفاؤل مفاهيمي

-٢٥٠ )ص “للوهم أمثل امش"ه إىل لدعوته نظرا وسطا" "مكاان حيتل أبنه بوميسرت تفاؤل عن تقول بينما

 التحريف هذا درجة بني والعالقة إجيابيا، للواقع الناس حتريف مقدار مسألة إن فيه، شك ال )مما (.٢٥١

 إمربيقية(. مسألة وبراون تيلور تربهن کما  هي األمثل، واألداء
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 ذلك: من أبعد إىل ابلذهاب ابلواقعية تتعلق مرتقبة مشكالت مع آخرون إجيايب نفس علماء تعامل وقد 

 فعلى حكمة. أكثر كانوا  بل فحسب نعتية استدراكات بال واقعيني ليسوا تفاؤيل حتيز لديهم الذين أن وجدوا

 الواقع. يواجهون عندما للإلحباط وعرضة سذج املتفائلني أن البعض "يرى سيغرسرتوم: يقول املثال، سبيل

 “ريسيف سايكولوجي” ) طاقاهتم" صرف يف حكمة رأكث هم بل سذجا؛ ليسوا املتفائلني أن إىل أدليت وتشري

 فازت واليت أسبينوال ليزا قالت (،٢٠٠٢ اخرون.، و لوبيز و )سنايدر اإلجيايب النفس علم دليل ويف (.٢٠٠٢

 التفاؤل وحكمة: سعادة "أكثر (:٢٠٠٠ )آزار، للتفاؤل صياغتها إعادة يف اإلجيايب النفس لعلم متبليتون جبائزة

 "كل ليس أبن أيضا اعرتفت أهنا رغم (،٧٥٤ )ص احلذر" الواقعي والسلوك التفكري يعززان ابيةاإلجي والعاطفة

 (.٧٥٤ )ص مفيدة" اإلجيابية واحلاالت االعتقادات

 ملاذا يبقى: النفسي السؤال فإن احلياة، معايشة يف عمليا مفيد ابلفعل التفاؤيل التحيز كان  حال يف حىت 

 املوضوعية/الواقعية املعرفة مع يتعارض ال التفاؤيل التحيز أبن لإلقناع كبري  جبهد ناإلجيابيو  النفس علماء يسعى

 والتحيز اإلجيابية األوهام أن ثبت إذا الشكل: هبذا تلخيصهما ميكن حمتملني سببني اقرتحت لقد املنهجية؟

 فعندها - موضوعية مسوغات هلا أيضا بل فحسب عملية فائدة ذات ليست أي - املعاين بكل واقعية التفاؤيل

 ينطبق وكذلك والعلمية. اليومية املعرفة بني املزدوج املعيار عن النامجة الواقع مشكالت على قضي قد يكون

 ألن معا، والواقعي والتوجه اإلجيابية لألوهام اليومية( املعرفة سياق )يف فضيلة أتكيد يف التناقض على ذاته األمر

 مع يكفي( )مبا متوافقا التفاؤيل التحيز كان  إذا أنه مبعىن الشيء. نفسو  واحدا أصبحا يُزعم ما حبسب هذان

 يف اإلجيايب التحيز تبين ومن اليومية املعرفة يف املوضوعية تبين عن انتج تناقض أي فإن املوضوعية، املعرفة نظرية

 ابلكامل. عليه ُقضي قد يكن مل إن قُلل، أنه يقال أن ميكن اليومية املعرفة
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 لديه؟ الواقع ملشكالت حداثي بعد ما شبه "حال" يتبىن نأ  اإلجيايب النفس علم على ينبغي هل

 عامل جملة يف املنشور الدافئ" والغموض واملعرفة، املعىن، :13الواقعي التفاؤل عن البحث "يف بعنوان مقال يف

 نفسال لعلم واملخصص ٢٠٠١ مارس عدد يف (Psychologist American) األمريكي النفس

 ما بدت نظري، يف قروهنا. من االجيايب النفس علم لدى الواقع مبشكالت شنايدر ساندرا أمسكت اإلجيايب،

 التمييز على احلفاظ هي املعلنة ونيتها نيتها. تكن مل أبهنا اتم يقني على أان لكن الشيء، بعض حداثية بعد

 للتو. إليها أشرت اليت الواقع مشكالت حتل لكي ابعتقادي وهو الواقعي، وغري الواقعي التفاؤل بني املفاهيمي

 األقل على نفسها، املوضوعية لفكرة حتديها بسبب املقصودة، مهمتها يف جنحت أهنا ذلك مع أعتقد ال

 ما يتبنون ممن الكثري فإن احلال، وبطبيعة اإلجيايب. النفس لعلم العلمية/املوضوعية الواقعية يقوض حتداي ضمنيا،

 ولكنهم املوضوعية. فكرة يتحدون هو الراديكاليون، االجتماعيون والبنائيون البنيويون سيماوال احلداثة، بعد

 واقع ويف واملوضوعية. العلمية الواقعية كل  يرفضون اإلجيايب، النفس علماء من وغريها شنايدر خالف على

 مناذجهم تسويغ األحيان من كثري  يف ويفضلون للواقع، املوضوعية املعرفة إمكانية حىت بسعادة يرفضون هم األمر،

 (.٢٠٠٢ ،١٩٩٨ ،١٩٩٥ هيلد، انظر املثال، سبيل )على نفعي/براغمايت معيار على بناء

 خالل من الواقعية أشكال من بشكل (٢٠٠١) شنايدر تلتزم حداثي، بعد ما مذهب ألي وخالفا 

 صرحية بصورة يتضمن تفاؤل للتفاؤل، واقعي شكل عن البحث وعلى تقليدي نفسي علم على معا التأكيد

 ]مثل املوضوعية( من بدرجة تعريفها ميكن احلركة يف وآخرين هلا ابلنسبة ليتا )القيود الواقع بقيود االهتمام

 البحث حتاول وهي الراديكايني. احلداثيني بعد البنائيني/ما خالف على وهذا وسيغريسرتوم[، وأسبينوال، اتيلور،

                                                           
13Realistic optimism.  
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 )ص التأويلية" ية"احلر  عن الناشئ الغامض" "املعىن بني التمييز عن الدفاع خالل من للتفاؤل واقعي شكل عن

 يف ولكن (.٢٥٣ )ص املعلومات" نقص أو الوقائعي اليقني "عدم من الناشئة "الغامضة "واملعرفة (،٢٥٢

 بطبيعة يتعلق )الذي الوجود وعلم واملعرفة( العلم بطبيعة )املتعلقة املعرفة نظرية تدمج الواقعي، التفاؤل تعريف

 غامض ذاته الواقع أن على أحياان اإلصرار عن انشىء هذا ودجمها ذاته(. الواقع بطبيعة - الوجود أو الكينونة

 أو اليومية( ابملعرفة تتعلق معرفية )مسألة غامضة الواقع معرفة أن على وأحياان ابلوجود(، تتعلق وجودية )مسألة

 واحلدود” (،٢٥١ )ص للواقع" الغامضة "الطبيعة عن تتحدث الغامض" "ابلواقع يتعلق وفيما كليهما.  عن

 بدجمها يتعلق فيما أما (.٢٥٢ )ص غامضا" "الواقع يكون أن ميكن وكيف (،٢٥٧ )ص “للواقع الغامضة

 احلاالت هذه يف غامض "الواقع إن تقول املعرفة(، )نظرية الغامضة" "ابملعرفة الوجود( )علم الغامض" "للواقع

 (.٢٥٣ )ص االهتمام" حمل املوقف من تيقننا عدم بسبب الكاملة[ السببية النماذج إىل فيها نفتقر ]اليت

 وتكمل [٥] وجودية(. )مسألة غامض حرفيا الواقع جتعل معرفية( )مسألة تيقننا/معرفتنا عدم أن هنا الحظ

 وجودية ]مسألة وجودت لو وحىت .... موضوعيا منها التحقق ميكن حمددة حالة هناك توجد ال قد“ قائلة:

 علمية معرفية ]مسألة هبا اتم وعي على ليصبحوا الالزمة األدوات سالنا يعوز فقد ابلوجود[، متعلقة )جزئيا(

 (.٢٥٢ )ص اليومية[" ابملعرفة متعلقة

 أو (،٢٥٣ )ص نفسه الواقع مفهوم تقويض )أ( طريق عن إما الواقعي التفاؤل إىل شنايدر تدعو إذن 

 وبرؤية االسرتاتيجيتني. كال  )ج( أو غامض(، غري أو )غامض قائم واقع أي إىل الذهين منفذان تقليص )ب(

 )ص إليه ننفذ ال األحيان من كثري  يف أننا درجة إىل مستمر تغري حال غامض/يف كشيء  ذاته للواقع شنايدر

 والبعض احلداثيني/البنائيني، بعد ما عند تطرفا األكثر الفلسفة مع ما حد إىل يبدو فيما تنحاز فإهنا (،٢٥٢

 للواقعية املضادة املعرفية فلسفتهم عن يدافع [(٦] ١٣٠ ص ،٩٩١٩ فيشمان، املثال سبيل )على منهم
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 على العارف عن مستقلة للواقع معرفة أو موضوعية معرفة أي لدينا يكون أن ميكن ال أبنه القائل )املذهب

 تقوض أيضا فهي اجتاههم، إىل ميلها درجة كانت  مهما ولكن اخلاصة. الوجودية رؤيتهم على بناء اإلطالق(

 ادعاءاهتا لدعم تستخدمها اليت غامض( غري )لواقع الغامضة غري للمعرفة الالزمة ة/املوضوعيةالواقعي

 موضوعية هتدم هي احلقيقة، ويف التفاؤل! من واقعي لشكل املوضوعي ابلوجود يتعلق فيما للحقيقة/الواقع

 (.٢٠٠٢ )هيلد، حركتهم لرتسيخ اإلجيابيون النفس علماء يدعيها اليت احلديثة/التقليدية النفسية العلوم

 وكأنه يبدو ما خالل من شناير من أبعد إىل احلداثيني بعد ما من العديد يذهب منصفني، نكون ولكي 

 غويغنون تشارلز الفيلسوف وخلص والعلو. التحرر إىل سعيهم يف الواقع قيود معظم أو مجيع على يقضي

 هذا من "جزء بليغ: إبجياز الراديكايل واقعي لضدالبنائي/ا للتوجه املعرفية النظرة هذ مثل جاذبية (١٩٩٨)

 على قيود توجد ال أنه يف التفكري من عليه حنصل الذي ابحلرية املبهج الشعور يف يكمن شك، ال االجنذاب،

 سبيل على (.٥٦٦ )ص “ممكن شيء أي أن يبدو فاآلن حياتنا. تشكيل يف خلقها ميكننا اليت القصص

 على فتحت قد وإمكانياته العالجي اإلدراك أبواب إن“ (:١٩٩٦) هويت مايكل يالبنائ املعاجل يقول املثال،

 موضوعية "حقيقة" عن الكشف جمرد وليس العقلية حقائقنا بنشاط نبين أبننا االعرتاف خالل من مصراعيها

 (.٢٠٠٢ ،١٩٩٨ ،١٩٩٥ هيلد، انظر االقتباسات، من مزيد على )لالطالع (١ )ص معها التعايش جمرد أو

 اليت األسباب مع تتعارض ال أعاله، الواردة كاالدعاءات  موضوعية، - الضد التفاؤلية االدعاءات نإ 

 بني التقارب على أكرب بدرجة مباشر دليل هناك لكن، التفاؤل. من واقعي شكل إىل لدعوهتا شنايدر قدمتها

 النفس علماء ميل على موذجيةالن املؤشرات أحد ظهر وقد احلداثي. بعد ما النفس وعلم اإلجيايب النفس علم

 النفس علم مرجع يف -االجيايب النفس علم- حركتهم يف احلداثي بعد ما النفس علم حركة دمج إىل اإلجيايب

 (٢٠٠٢) ماهوين مايكل البنائية احلركة لزعيم فصل على حيتوي حيث (،٢٠٠٢ لوبيز، و )سنايدر اإلجيايب
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 الرغم على احلركتني بني املشرتكة القواسم من الكثري ماهوين جيد ناكه اإلجيايب". النفس وعلم "البنائية بعنوان

 العلوم يف الواقعية املعرفة نظرية أو لـها( اإلجيايب النفس علم )والعتناق للوضعية الصريح البنائية رفض من

 لبنيويةا "كما قال: عندما الشأن هذا يف واضحا البنائي النفس علم دورية حمرر وكان احلديثة. )النفسية(

 ونظرية الواقعية، املعرفة بنظرية والتزامها النفس علوم “وضعية” رفض هلا، كمنطلق  البنائية، أتخذ االجتماعية،

 معاكسة أخرى وبصياغة (.١٤١ ص ،١٩٩٨ )نيمري، ”العلوم يف التوحيدية الفلسفة ورفض ،احلقيقة تطابق

 أن خالهلا من ميكن اليت الطرق (٢٠٠١) اثينياحلد بعد ما هيل وبيرت سانديج ستيفن يوضح االجتاه، هلذا

 ما إىل املزعومة البناءة خطوهتا اختاذ يف اإلجيايب النفس علم حركة احلداثية بعد ما من "توكيدي" صنف يساعد

 على اإلجيابيني النفس علماء كان  إذا ما بعد يتبني ومل (.٢٤٢ )ص احلداثي" النفس علم قيود بعض وراء

 يبدو ولذا سيكونون! غريبة رفقة يأ ترى فيا  وضعية. -الضد احلداثية بعد ما املساعدة"" هذه لقبول استعداد

-الضد احلداثية بعد ما أنصار ألشد فصال (٢٠٠٢ لوبيز، و )سنيدر املرجع يف جند أن حقا الغريب من

 سيكونون رفةاملع نظرية أتباع من بعض أن رغم اإلنساين، النفس علماء من عامل ألي فصال جند وال ،وضعية

 انظر، ) ابلفضل. التقليدي النفس علم هلم ويدين اإلجيايب، النفس علماء يطرحه ما مع توافقا أكثر ابلتأكيد

 شيكسينتميهايل، و سليغمان ؛٢٠٠٢) سليغمان ينتقد مل وابلطبع، (.٧) (،١٦٠ ص ،٢٠٠٣ مسيث،

 منه أتوقع ال حال، أية وعلى ساين.اإلن النفس علم انتقد كما  احلداثي بعد ما النفس علم (٢٠٠١ ،٢٠٠٠

 النفس علماء ملساعدة اإلنساين للتوجه مييلون الذين النفس علماء ميدها اليت العون يد بتقبل نفسه يناقض أن

 سبيل )على والتقارب والتضمني، والتعاون، ,والتكامل، واجلدلية، الكلية، ملسائل حوارية بروح سواء اإلجيايب،

 (٢٠٠١ ريتش، ؛٢٠٠١ وآخرون، ريسنيك ؛٢٠٠١ راثوند، ؛٢٠٠١ راكستهل، و ث،لينريو  فوليت، املثال

 (.٢٦-٢٧ ص ،٢٠٠١اتيلور املثال: سبيل )على االستياء. من بسيط مبستوى حىت أو
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  اإلجيايب: النفس لعلم االستقالل" "إعالن

 النفس؟ لعلم االنقسام من املزيد

 هنريكز، املثال، سبيل )على املزعومة انقسامه ملشكلة كاستجابة  النفس علم لتوحيد كثرية توجيهات توجد

 مايكل (.١٩٩٩ ويرتز، ؛٢٠٠١ وغريغورينكو، سترينربغ ؛١٩٩٩ ستاتس، ؛٢٠٠٠ سليف، ؛٢٠٠٣

 العلم إىل ينظر املستويني، هذين أحد يف مستويني. يف النفس علم انقسام مشكلة يشخص (٢٠٠٢) كاتسكو

 العلمي ابلسلوك املتعلقة الضمنية القيم” شكل على املعرفية القيم تطغى ،هنا املعرفة. الكتساب طريقة ابعتباره

 اكتشافاهتم تفرد أتكيد حنو الباحثني بني احلايل امليل يعرضها اليت املعرفية القيمة أمثلة ومن (.٢٦٣ ص) “السليم

 شعور إىل لتايلواب جديدة مبصطلحات الظواهر تسمية إعادة إىل يؤدي امليل هذا كاتسكو  ويقول متيزها، أو

 النظرايت فيه تعمل جمتمعا ابعتباره العلم إىل ينظر الثاين، املستوى ويف االنقسام. أو النظري ابالضطراب مبالغ

 والتماسك األيديولوجية حتل املثال، سبيل على وهنا، (.٢٧٦ )ص مجاعات" تشكيل "عملية بوصفها

 اجتماعية/سياسية قيمة وهذه لالستقصاء. النهاية( وحة)مفت املعرفية القيمة حمل - احلركة قوة - االجتماعي

 (.١٩٩٨ ووودال غيست )انظر ابلعلم منها أكثر واحلرب ابلدين مظهرها كاتسكو  ويشبه معرفية، وليست

-للعامل األصيل "النموذج من بدال 14العلماء" بـ"احملاربني االجتماعية القيمة هذه يتبنون الذين أولئك ويدعو

 من أنه إىل (٢٦٩ )ص كاتسكو  ويقرتح (.١٩٩٦ هاك )راجع احلقيقة عن حبثا (٨٢٦ )ص املستكشف"

 االجتماعية. القيمة فيه متارس الذي الوقت يف املعرفية القيمة وراء االختباء من بدال متمايزتني القيمتني إبقاء املهم

                                                           
14worriers.-Scientist  
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 ما هناك وليس "السليب النفس "علم يسميه ما ابحرتام األقل على يتظاهر سليغمان أن من الرغم على 

 النفس علم حركة داخل 15العلماء"-املستكشفني” مجوع بني احلقيقة عن الصادق البحث انكار إىل يدعوه

 لتمييز جبد احلركة يف املتحدثني من وغريه هو عمل وقد كبري.  بتصميم احلركة يرأس ذلك مع فهو اإلجيايب،

 خطابه تذكر عية(.االجتما )والعلوم النفس معل بقية وعن بل فحسب اإلنساين النفس علم عن ليس حركتهم

 بروح أنه حيث (،٢٠٠٣) ستودينغر و أسبينوال كتاب  يف قدمه الذي الفصل يف واالستقطايب االنفصايل

 بيرتسون، و )سليغمان االجتماعية" العلوم يف منفصل "منحى أبنه اإلجيايب النفس علم يُعرف الرئيسة الرسالة

 حوارية األكثر الثانية املوجة رسالة رسالتهم، ينشرون أخرى فصول مؤلفوا نكا  عندما حىت (٣٠٥ ص ،٢٠٠٣

 اخلتامي الفصل يف ولوبيز شنايدر احملررين إعالن مستغراب يكون أال ينبغي ولذلك والتكامل. للكلية والداعية

 النفس لمع "مستقبل الفصل عنوان كان  اإلجيايب: النفس علم استقالل حرفيا ،اإلجيايب النفس علم ملرجع

 االنفصال"" عن هناك ويتحدثون (.٧٥١ ص ،٢٠٠٢ اخرون، و لوبيز و )سنايدر االستقالل" إعالن اإلجيايب:

 "كنموذج إما النفس علم اختصاص عليه يكون أن اعتاد ما إىل ويشريون (٧٦٤ ،٧٥٣ ،٧٥١ )ص

 اإلجيايب: النفس "علم يف القوة "لنموذج كنقيض  ،17"املرض "منوذج أو 16الضعف"

 أبهنا نصفها قد اليت - العلمية احلركة من األوىل املرحلة أن نرى . . نظران. وجهة من

 بوجود اآلن يعلم األوسع وامليدان اكتملت. قد - املرض منوذج عن االستقالل إعالن

 علم وممارسة علم أبن اعتقادان على بين والذي الكتاب، فهذا اإلجيايب. النفس علم منظور

                                                           
15explorer.-Scientist  
16Weakness model.  
17Pathology model.  
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 إلعالن أخرى عالمة هو املرض، منوذج وممارسة علم مبوازاة ينموان أن بجي اإلجيايب النفس

 (٧٥٢ )ص االستقالل. هذا

 

 فصلهما يف وبينباكر نيدرهوفر يقول املثال، سبيل فعلى - بسيطة فروق على نفسها الفصول حتتوي وقد 

 من خاصية ابعتباره الصادمة[ التجارب ]عن الكتابة منوذج يناقش أن ما نوعا ساخر ألمر إنه” (:٢٠٠٢)

 وحنن حياهتم. يف البؤس عن االسرتسال على املشاركني منوذجنا ويشجع ... اإلجيايب النفس علم خصائص

 ميكن ال لكن (.٥٨١ )ص ”الواجهة إىل املخفية أو املكبوتة السلبية املشاعر نربز أساسي وبشكل بذلك

 يبدو  والذي الرئيسة الرسالة يدعم الذي ررين،احمل خطاب يف )اجلدلية( الدقيقة الفروق هذه يلتقط أن ألحد

 يف مباشرة بصورة احلركة خطاب استقطاب على (٢٠٠٣) مسيث رد ولقد عليه. جييبان وبنيباكر نيدرهوفر أن

 :للمرجع استعراضه

 األولية الوقاية دعاة أن وأعتقد حداثتها. وصف يف احلركة ابسم املتحدثون ابلطبع يبالغ

 على هذا النظرة، هذه مع متاما ومتداخلة مشاهبة أهداف هلم انتك  العقلي املرض من

 اإلجيايب النفس علم ألنصار اإلنذار أجراس يدق العقلي املرض على تركيزهم أن من الرغم

 التباين استقطاب يف هذه األخرية الفئة طريقة مع مشكلة لدي وهنا ووالء. تبعية األكثر

 األيديولوجية أو الطيب الضعف أو املرضي موذجالن يسمونه وما اإلجيايب منوذجهم بني

 يل تظهر املرجع هذا يف الطبية املرضية األيديولوجية إىل املتكررة اإلشارة إن ... املرضية

 أهنا من أكثر أيديولوجية هي اإلجيابيني النفس علماء بعض دعوة أن على كدليل  بوضوح

 (162 )ص عقالنية.
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 كاتسكو  من نفهمه أن ميكن ما مثل يل يبدو اإلجيايب النفس علم ابسم املتحدثني بعض خطاب إن 

 احلصري" جماهلا لتكون املعتقدات من جمموعة ختصيص خالل من احلركة "تُعّرف العامل":-"احملارب (٢٠٠٢)

 املتشاهبة املعاين عن البحث يسودها أن من بدال عنها والدفاع األرض رسم جهود تسودها واليت (،٢٦٧ )ص

 الضعف/املرض ومنوذج السليب النفس بعلم يسمى ما أن تذكر (.٢٦٨ ،٢٦٦ )ص "الوصفية ات"التعميم أو

 وفصل ووسم االجتماعي، البناء من جريء وبفعل سليغمان، جاء أن إىل النحو هذا على موجودا يكن مل

 جزئيا احلركة ابسم املتحدثني بعض لدى املفرط احلماس هذا لنا يفسر وقد النفس. علم جمال من كبرية  شرحية

 ما كل  وجتاه السلبية جتاه االستقطابية سلبيتها وخصوصا املستبدة، أو املفرطة احلركة جوانب البعض يعتربه ما

 ؛٢٠٠٣ تشارلز، و كارستنسن  ؛٢٠٠١ غرينينغ، و بوهارت ؛٢٠٠٣ وستودينغر، أسبينوال )انظر قبلها جاء

 (.٢٠٠١ اتيلور، ؛٢٠٠٣ مسيث، ؛٢٠٠٢ عقد،

 

 جيمس ويليام حكمة الثالث: املعىن

 هذا الصحية". العقلية "دين ملوضوع حماضرتني (١٩٠٢) الدينية اخلربة تنوع  كتابه  يف جيمس ويليام كرس

 اإلجيايب االجتاه لطغيان مقدمة نظري، وجهة ومن اإلجيايب، النفس علم حركة مقدمات أحد ابلتأكيد هو الدين

 النوع من السلبية أو السلبية، جتاه سواء حد على واملهنية الثقافية للسلبية جانبيا أثرا يكون قد ما وهو عموما،

 هذه، احملاضرات هناية وقرب املريضة". "الروح عن حماضراتن احملاضرتني هاتني وتلى (.٢٠٠٢ )هيلد، ألولا

 شائك: سؤال على االجابة يف صعوبة جيمس يواجه
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 بني طبيعي بشكل ينشأ قد والذي احلياة إىل النظرة يف التضاد حجم نرى أن ميكننا

 أساسيا. شيئا ابعتبارها الشر خربة كل  إىل تنظر اليت والطريقة الصحية -العقلية الطريقة

 العقلية فإن املريضة،-العقلية طريقة نسميها أن ميكن واليت األخرية، للطريقة ابلنسبة

 وابلنسبة وصفه. ميكن ال بشكل وسطحية عمياء إال ليست والبسيطة النقية الصحية

 ومعتلة جبانة املريضة الروح طريقة هلا تبدو أخرى، انحية من الصحية-العقلية لطريقة

 املريضة العقلية أبن القول علينا يتحتم أنه يل يبدو النزاع؟ هذا عن سنقوله الذي ما ...

 أسلوب إن متداخلة. دراستها أو مسحها وأن البشرية][ اخلربة يف أوسع نطاق عـلـى متتد

 وسوف ح.جن إن رائع ألمر اخلري ضوء يف ببساطة والعيش الشر، عن املرء انتباه إبعاد

 معظمنا؛ يفرتضه مما بكثري أكثر عموما ينجح وسوف األشخاص؛ من الكثري مع ينجح

 عاجزا ينهار لكنه ديين. كحل  ضده قوله ميكن ما هناك ليس الناجح عمله حدود ويف

 فإن نفسه، هو السوداوية من جدا خال املرء أن لو وحىت السوداوية؛ قدوم مبجرد

 اليت الشريرة احلقائق ألن وهذا فلسفي، كمذهب  افيةك  غري شك وبال الصحية العقلية

 أفضل األخري يف تكون ورمبا الواقع؛ من حقيقي جزء هي إمنا إجيايب بشكل ترفضها

 أعمق على أعيننا يفتح الذي الوحيد الشيء هي ورمبا احلياة، ملغزى/داللة مفتاح

 (.١٦٣-١٦٢ )الصفحات احلقيقة. مستوايت

 

 مباشرة ينظرون ابلفعل أهنم إذ نوع، أي من الشريرة" "احلقائق ينكرون ال أهنم جيايباإل النفس علماء يدعي قد

 بزعمهم املعىن وهذا الفقد". ثكل/فجيعة يف "معىن إجياد إىل يسعون املثال، سبيل على عندما، الواقع عني يف
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 ،٢٠٠٠ وآخرون، اتيلور) العمر وطول الشدائد( )يف معىن إجياد بني للعالقة نظرا إطالقا، فضيلة األكثر هو

 تستحق ال ابتالءات دون من احلياة أن على يوافقون قد اإلجيابيون النفس علماء فإن ولذلك (.١٠٦ ص

 يواجهون كانوا  إذا ولكن األسباب. أقل ليس وهذا معىن، بال حياة تكن مل إن أقصر، حياة ستعين ألهنا العيش،

 ليكون تفاؤهلم تعريف يعيدون عندما اآلن فعله يدعون كما  ابية"اإلجي "األوهام بواسطة إنكارها من بدال السلبية

 وآخرون ولوبيز سنايدر ؛٢٠٠٢ وآخرون، سنايدر ؛٢٠٠٣ ستودينغر، و )أسبينوال جدا واقعي ابلفعل

 والصحة املعايشة وجود إمكانية الرئيسة، وغري الناشئة الثانية املوجة رسالة يف البعض، يتبين عندما أو (،٢٠٠٢)

 كينغ،  ؛٢٠٠٣ وتشارلز، & كارستنسن  ؛٢٠٠٣ وستودينجر، أسبينوال )مثل السلبية اخلربات يف مووالن

 النفس علماء خيتلف كيف  نسأل( )قد وعندها (،٢٠٠٣ وسينغر، ريف ؛ ٢٠٠٣وآخرون، الرسن ؛٢٠٠١

 استقالهلم صراحة اإلجيايب النفس علم حركة ابسم املتحدثون يعلن الذين السليب النفس علماء عن اإلجيايب

 يفعلون أيضا فإهنم قصور، من فينا ما بدراسة السليب النفس بعلماء ُيسمون ما يقوم عندما األخري، ويف عنهم؟

 دراسة أ( من يتكون سليغمان إليه ينظر كما  السليب النفس علم كان  وإن أفضل. لعيش إجيايب أمل يف ذلك

 النفس علماء بعض األقل على كان  وإن عنها، والتعبري احلياة سلبيات خربة يف الفضيلة إجياد ب( أو قصوران،

 عندئذ سابقا، ذلك بينت قد أين آمل كما  اإلجيايب، النفس علم يف تضمينه إىل الدعوة يف بدأوا قد اإلجيايب

 وإمنا السليب، النفس علماء أو اإلجيايب النفس علماء ليسوا الثانية املوجة رسالة ينشرون الذين أولئك يكون

 علماء فقط ندعوهم ال ملَ  احلالتني، كال  ويف السليب. -اإلجيايب النفس علماء أو اإلجيايب-السليب النفس علماء

 النفس علم زواهلا: إىل يؤدي أن ينبغي "جناحها هذا: إىل احلركة حول (٢٠٠٣) مسيث خلص كما  النفس؟

 (.١٦٢ )ص اإلجيايب" النفس لعلم دعاة حيتاج لن املتوازن
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 خصوصا (،٢٠٠٠) روبن جيفري مفسره وجد وكذلك السلبية، اخلربة يف فضيلة جيمس ويليام وجد لقد 

 ميكن اليت الثالثة "ومبادئه (٢٠٩ )ص إمراضا" يعترب ملا بديال توفر اليت الثالثة جيمس "مبادئ مناقشة يف

 املرتبطة السلبية اآلاثر تقليل إىل تفضي بطريقة املرض مصطلحات اآلخرون يوظف عندما منها االستفادة

 قبل من املرض مصطلحات تستخدم "عندما الثاين: املبدأ هو ابملوضوع صلة واألكثر (.٢١٣ )ص بتوظيفها"

 18اإلمراضيني قبل من مرضية بسمة توسم اليت اخلربات إن ابلقول القائلة التبسيطية الفكرة ضد جادل اآلخرون،

 يعترب ما يف جيمس وجدها اليت القيمة" "الثمار روبني يصف هنا (.٢١٥ )ص حقا" "سيئة" خربات هي إمنا

 سيلغمان أطلقه الذي السليب النفس علم مصطلح على فقط ليس روبني نصيحة تطبيق وميكن مرضيا. أو سلبيا

 السليب اجلانب" أان: مصطلحي على وكذلك بل مرضية، أعراضا السلبية اخلربات اعتبار إىل عام بشكل وميله

 وأكثر اثلث معىن للحركة الثانية املوجة رسالة يف اآلن أجد أن ميكنين ذلك، على وبناء .اإلجيايب" النفس لعلم

 من السليب للجانب العلين والتقدير االعرتاف حتديدا – اإلجيايب النفس علم من السليب" "للجانب إجيابية

 وهبذا اآلن. حىت للحركة الرئيسة الرسالة دعاة قبل من مقصى أو منكرا مازال جانب البشرية، الوجود/الطبيعة

 جيمس. وليام منذ النفس علماء من الكثري إليه دعا وجديل وتكاملي، تضميين، هنج أو منحى لدينا يكون

 يف رتفسيع اإلجيايب النفس علم أن يف األمل ذلك يف مبا األمل، تعطيين األحدث الرسالة هذه فإن وابلتايل

 علماء بعض يدعو كما  متاما مواربة، دون أخرى( تقاليد بني )من اإلنساين النفس لعلم مبديونته املطاف هناية

 ابحلركة. اخلاص العلم يف السلبية اإلنسانية واألفكار االنفعاالت دمج اىل اآلن اإلجيايب النفس

 جيمس( إىل )رجوعا أفضل فإنين لبية،وس إجيابية خطوط بني مقسما يبقى أن ميداننا على كان  إذا ولكن 

 عن شأان تقل ال املسرحية شكسبري مآسي إن األخري، ويف السليب. النفس علماء إىل قوة بكل أنضم أن

                                                           
18.Pathologizers  
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 تقديره. عدم السهل من يكن مل الظاهرة، تناقضاهتا بكل البشرية، للطبيعة الدقيق وفهمه الكوميدية، مسرحياته

 قطعا ولكنها معىن، ذات احلياة جعل طرق إحدى ابلتأكيد هو الكثري حلياةا ليمون من الليمون عصري صنع إن

 الوحيدة. الطريقة ليست

 

 مالحظات

 موجودة تكن مل (٢٠٠٣) املشرتك وستودينجر أسبينوال كتاب  يف ذُكرت اليت األفكار أن أدعي ال أان .1

 رسالة مستوى إىل ترقى نقدية، خطابية كتلة  حققت اجمللد ذلك يف مجعها حبكم لكن هناك، نشرها قبل

 احلركة. داخل مجاعة""لـ ابرزة

 النفس علم يف جيدوهنا اليت املشاكل/السلبية على الرتكيز أن يبدو فيما (٢٠٠١) وكينج شيلدون يعتقد .2

 اإلجيابية إىل النظر على املرء تدرب واليت النفس، علم يف اخلفضية املعرفية "التقاليد عن انجم التقليدي

 فهم يف خيفقان ذلك ويف (.٢١٦ )ص الرتويج" أو اإلنكار أو الرغبوي للتفكري كمنتج  الشك، بعني

 إىل التقليدي( مبعناها األقل )على تسعى لكن السلبية، إىل وال اإلجيابية إىل ال متيل ال اخلفضية أن

 ىتح أو بيولوجية )جزيئيات( أهنا يعتقد ما غالبا واليت األساسية، املكوانت/األسباب عن البحث

 أو القوة مكامن على التأكيد يف رغبة أي عن مستقل اخلفضية مذهب أن أي مادية. جسيمات

 املعرفية "التقاليد عن خيرج اإلجيايب النفس علم أن إىل يلمحان ذلك، إىل إضافة البشرية. الضعف

 وضعيةال إن (،٢٠٠١) اتيلور يوجني حياجج كما  ولكن القوة. مكامن دراسة يف النفس لعلم اخلفضية"

 سيليغمان "معاين أحد هي احلديثة"( التجريبية للعلوم اخلفضية املعرفة "نظرية وراء تكمن أهنا يقول )اليت

 (.١٥")ص ابنتظام ... سليغمان إليه "حيتكم معيارا وتشكل اإلجيابية ملفردة الثالثة"
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 املقصودة غري احملتملة العواقب حول النقاش من ملزيد (٩٧١-٩٧٠ صفحات ،٢٠٠٢) هيلد انظر .3

 اإلجيايب. النفس لعلم

 يف الداخلي بدوره الذايت، التأمل من لنوع ميكن كيف  ملناقشة (٢٠٠٢) وهيلد (١٩٩٨ ) بولز انظر .4

 املوضوعية. املعرفة حتقيق على االنسان قدرة تربير على يساعد أن املعرفة، فعل

 املثال، سبيل )على ابلواقع معرفتنا أبن االدعاء خالل من ذلك عن تدافع أن (٢٠٠١) لشنايدر ميكن .5

 جتعل ال لكنها (،١٩٩٨ هيلد، )انظر املطاف هناية يف نفهمه الذي الواقع على تؤثر أو تقرر خطابنا(

 بنائية. اجتماعية حجة هذه

 على الفلسفية الرباغماتية تستند يطرحها: اليت الرباغماتية الفلسفة عن (١٩٩٩) فيشمان يقول كما .6

 حمدود غري تعقيد هو عقولنا عن مستقل بشكل يوجد الذي العامل للمعرفة. اجتماعية بنائية نظرية

 مفاهيمية نظر وجهات أنخذ معه، ونتعامل العامل نفهم ولكي واالضطراب. والنظام واجلدة التغيري من

 الرباغماتية "احلقيقة" إن للعامل. خمتلفا منظورا تعطي واحدة كل  خمتلفة، نظارات نرتدي لو كما  خمتلفة،

 إن بل ابستمرار. يتغري الواقع هذا ألن املوضوعي"، "الواقع مع تطابقها يف تكمن ال معني نظورمل

 معينة مشاكل وحل مواجهة على مساعدتنا يف املنظور فائدة يف تكمن معني ملنظور النفعية احلقيقة

 (١٣٠ )ص اليوم. عامل يف معينة أهداف وحتقيق

 وكينون كينج  للورا مقاالت اإلجيايب النفس لعلم صصاملخ  JHPعدد يف هناك هبذا، يتعلق فيما .7

 يف قسم حترير يف كينج  مع واشرتك اإلجيايب النفس لعلم متبليتون جبائزة فاز كينج  لورا مثل وهو شيلدون،

 (.٢٠٠١ كينج،  و )شيلدون ضروري" اإلجيايب النفس علم "ملاذا بعنوان األمريكي النفس عامل جملة

 ولكن (.١٣٥ )ص اإلجيايب" النفس علم أحباث شبكة يف نشطا "ظل ذيال (،٢٠٠١) راثوند وكيفن
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 علم عن كتب  يف ال كهذا(  )أتليف اإلنساين النفس لعلماء مقاالت أو فصول توجد ال علمنا حد على

 اإلجيايب. النفس لعلم خمصصة األمريكي النفس عامل من خاصة أعداد يف وال اإلجيايب النفس

 شكسبري مسرحيات ختتلف ال (،٢٠٠٢ يوليو ١٧ شخصي، )اتصال واترسون ويليام األديب للناقد وفقا .8

 النهاية: حتكم اليت العامة املبادئ طريق عن ولكن فحسب الشخصية انحية من مآسيه عن الكوميدية

 والعيش والزواج ابلثراء الكوميداي تنتهي حني يف الرواية، لبطل واملوت والتفكك ابلدمار تنتهي املآسي

 األبد. إىل بسعادة
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