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ملخص البحث :تُعدّ دراسة فعالية تدخالت علم النفس اإليجابي خارج إطار المجتمع الغربي مح ّ
ط اهتمام الكثير من الباحثين في
مجال علم النفس اإليجابي ،حيث أظهر عددًا من الباحثين مخاوفًا حول ما إذا كانت لتلك التدخالت فعالية ومغزى ثقافيًا في الدول
غير الغربية كالدول العربية ً
مثال ،حيث أن هناك العديد من االختالفات الثقافية التي قد ت ُحدُّ منها .في هذه الورقة البحثية ،سلّطنا
الضوء على األوجه الثقافية في البالد العربية وكيف لمفهوم الرفاه النفسي فيها أن يختلف عن الدول الغربية .إضافة إلى ذلك،
استعرضنا تدخالت علم النفس اإليجابي التي أُجريت في البالد العربيةُ ،مستعرضين بشكل مختصر مدى جودة البحوث التي
تناولتها  .كما اهتمت الورقة بسرد بعض المقاييس البحثية وتقنينها على المجتمع العربي ،ثم اقتراح إرشادات وتوصيات لبحوث
مستقبلية تتماشى مع الثقافة الوطنية أو حتى المحلية في مختلف القطاعات بين مختلف عينات المجتمع لتأكيد فعالية تلك التدخالت
ألقصى حدّ ممكن مما يساهم في تنمية الرفاه النفسي في الوطن العربي.
Abstract: Examining the effects of Positive Psychology Interventions (PPIs) outside the Western
context is an area of interest in the field of positive psychology. Several scholars have debated and
addressed the topic of whether PPIs are culturally appropriate and meaningful for non-Western
societies such as the Arab countries, where various cultural differences exist. In this paper, we
outlined some of the key cultural elements of the Arab region and how well-being differs from
Western culture. Furthermore, we presented research conducted on PPIs in the Arab region and
briefly evaluated the quality of this research. We also provided psychological measurements in this
field and, proposed guidelines as well as recommendations for future researchers to align PPIs with
national or even local cultures in various society samples to promote well-being in the Arab world.
Disclosure Statement: This paper is an extended Arabic version of an English manuscript that has
been accepted for publication in Frontiers Journal in Psychology ‘Positive Psychology’, entitled,
“Positive Psychology Interventions as an Opportunity in Arab Countries to Promoting Well-being".
الكلمات المفتاحية :علم النفس اإليجابي؛ تدخالت علم النفس اإليجابي؛ الرفاه النفسي؛ الوطن العربي؛ الصحة النفسية
ص ّرة :تعمل كمحاضرة في قسم علم النفس بكلية اآلداب بجامعة الملك عبد العزيز،
نبذة عن الباحثين :أسماء عبد هللا با ُ
جدة ،المملكة العربية السعودية .حاصلة على درجة الماجستير في علم النفس اإليجابي التطبيقي من جامعة اليو سي سي ()UCC
بإيرلندا في العام  .٢٠١٩حالياً ،باحثة دكتوراة في علم النفس اإليجابي التطبيقي بجامعة  .UCCلديها بعض اإلسهامات
واألوراق البحثية المنشورة أو تحت النشر في علم النفس اإليجابي ،تعزيز الرفاه النفسي ( )well-beingوالمرونة النفسية
( .)resilienceللتواصل .aabasurrah@kau.edu.sa :محمد كمال الحاج بدّار :يعمل كمحور في الفريق الفني وعضو في
فريق الرفاه لدى المعهد الثالثي لألبحاث في األردن .حصل على درجة الماجستير في علم النفس التربوي في العام  ،٢٠١٣حيث
بدأ رحلة علم النفس اإليجابي والرفاه محليًّا في منطقة الشرق األوسط وتحديدًا في األردن .لديه بعض اإلسهامات في تطوير
المرونة النفسية لدى بعض األفراد والمجموعات في المجال العالجي ،وفي تعزيز الرفاه النفسي لدى الطلبة والمعلمين في المجال
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التعليمي .للتواصل .moh.baddar@gmail.com :د .زيلدا دي بالسي  :أكاديمية وباحثة في كلية علم النفس التطبيقي بجامعة
 UCCبإيرلندا ،مؤسس مشارك لبرنامج الماجستير الخاص بعلم النفس اإليجابي بجامعة  .UCCللتواصلz.diblasi@ucc.ie :
ُعرف تدخالت علم النفس اإليجابي على أنّها تدخالت وأنشطة نفسية ت ُعنى بتنمية االنفعاالت واألفكار والسلوكات
ت َّ
اإليجابية ( .)Sin & Lyubomirsky, 2009وضمن عمل بحثي حديث قام به كار وآخرون ( )Carr et al., 2021اشتمل على
أثرا ً
داال على عدّة متغيرات منها جودة
مراجعة شاملة منهجية لـ ( )347دراسة ،أظهرت النتائج أن لتدخالت علم النفس اإليجابي ً
ُ
الحياة ،والرفاه النفسي  ،والقلق ،والضغوط ،واالكتئاب .ويُجدر اإلشارة إلى أن معظم هذه الدراسات ( % 82بالتحديد) طبّقت في
البالد الغربية المتعلّمة الصناعية الغنية الديمقراطية ( Western, Educated, Industrialised, Rich, Democratic
 .)(WEIRD) countriesلذا أظهر الباحثون مخاوفًا حول إذا ما كان علم النفس اإليجابي عل ًما يختص بأعراق محدّدة أو
ص ّممت من قِبل غربيين
باألحرى يُركز على اإليديولوجيات "الفردية" الغربية .كما انتُقدت تدخالت علم النفس اإليجابي بأنّها ُ
وللمجتمع الغربي ( .)Hendriks et al., 2019; Kubokawa & Ottaway, 2009فقد يبدو بالتالي أن ليس لهذه التدخالت
ذلك األثر في بالد أخرى كالبالد العربية اإلسالمية حيث أن مثل هذه االختالفات الثقافية قد ت ُحدُّ منه .ومن هنا أ ّكد باحثون على
أهمية السياق الثقافي لدعم قبول تدخالت علم النفس اإليجابي واالنخراط فيها وبالنهاية حصد أثرها ال ُمراد ( & Hendriks
ت حسّاسة لثقافة الشعب العربي ،ينبغي بالضرورة تحديد
ي ٍ وتدخال ٍ
 .)Graafsma, 2019ومن أجل تطوير علم ٍ
ي ٍ أهل ّ
نفس إيجاب ّ
المبادئ الثقافية في المنطقة العربية وامتداداتها في تحديد مدى اختالف مفهوم الرفاه النفسي فيها عن الثقافة الغربية ( Lambert
 .)et al., 2015ويُجدر الذكر هنا أنه حتى اآلن ال يوجد ترجمة معتمدة لمفهوم ( ،)Well-beingفهناك تعبيرات مختلفة للداللة
على المفهوم في األدب النفسي العربي كالرفاه ،والعافية ،والهناء ،وجودة الحياة ،وغيرها .ولكثرة تداول مصطلح الرفاه في العديد
من البالد العربية ،نميل إلى استخدام مفهوم الرفاه وتحديده بالنفسي ليصبح "الرفاه النفسي "،كما ندعو الباحثين والمهتمين في
المجال بالتعاون مع مختصين لغويين إلى توحيد المفهوم .وعلى الرغم من ّ
أن هيندريكس وآخرون ()Hendriks et al., 2018
كبيرا لتدخالت علم النفس اإليجابي على أوجه عديدة للرفاه النفسي في البالد غير الغربية ( Non-Western
أثرا
ً
وجدوا ً
ُ
ّ
ً
 ، )countriesإال ّ
أن الدراسات التي أجريت في هذه البالد شحيحة ك ّما ،وتفتقر إلى الجودة من ناحية منهجيات البحث العلمي.
في هذه الورقة ،نسعى إلى تسليط الضوء على األوجه الثقافية في البالد العربية ،واستعراض تدخالت علم النفس اإليجابي التي
أُجريت فيها ُمقيّمين بشكل مختصر مدى جودة البحوث التي تناولتها مع توصياتنا لبحوث مستقبلية.
الثقافة العربية
يعود مصــطلح "العالم العربي" الذي يضــ ُّم ( )%5من ســكان العالم إلى البالد العربية في الشــرق واألوســط وشــمال
تطور مجـال األعمـال في العـديـد من البالد العربيـةّ ،إال أن
أفريقيـا من المحيط إلى الخليج .1وبـالرغم من الســــرعـة المتزايـدة في ّ
ي إلى العي في مجتمعات جمعيّة.
المجتمعات الفردية فيها ال تزال محدودة في األماكن البارزة اقتصــاديًا ،وينزا الشــعبُ العرب ّ
وفي العموم ،يتشـارك العربُ ذات الثقافة العربية اإلسـالمية ،ويتحدّثون ذات اللغة ،حتى أنهم ينحدرون من ذات العائالت العربية
إذا ما عُدنا في التاريخ بغض النظر عن جنسـياتهم في الوقت الحاضـر .وقد طرأ على البالد العربية العديد من التغيّرات قبل رسـم
الحدود بينها وبعدها .وهناك أوضـــاا جغرافية وطبوغرافية وديمغرافية واقتصــادية اجتماعية أســـهمت في أســـاليب حياة النا
وطبيعـة أعمـالهم .فالعرب الذين يقطنون الشــــرق أو الغرب أو ما بين ذلك يتشــــاركون في اللهجـة العـامة ،ولكن ل ُكـ ّل بلد مع ذلك
لهجتها المحلية الخاصـة؛ لذا قد يحتاج األفراد من مختلف البالد العربية إلى اسـتخدام اللغة العربية الفصـحى و/أو تعلّم المزيد عن
اللهجات واللكنات العربية من أجل التواصـل .وقد تد ّل تلك التغيّرات واألوضـاا إلى ظهور خصـوصـية لشـعب كل منطقة عربية
كبالد الشــام ً
مثال ،أو الخليج العربي ،أو مصــر ،أو المغرب العربي ،أو غيرها .وعليه يُجدر التقنين الخاص لتدخالت علم النفس
اإليجابي وأدواته النفسـية لتُناسـب كل مجتمع من المجتمعات المحلية في مختلف المناطق وإن تشـابهت معظم خصـائصـهم الثقافية
تجنّبًا لمبدأ قالب واحد يُناسب الجميع (.)one size fits all
وتُصــنّف البالد العربية (المجتمع الشــرقي) على أنها من ثقافة جمعية حيث تتأثر الهوية والقرارات بالنظم االجتماعية
حســب نموذج هوفســتيد ( )Hofstede’s Modelالقائم على األبعاد الفردية والجمعية ،وهذا على نقيض الواليات المتحدة ً
مثال
1

من المحيط (أي سواحل المغرب على المحيط األطلسي) إلى الخليج (أي سواحل بالد الخليج العربي)
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(المجتمع الغربي) التي تتبنى الثقـافـة الفرديـة والتي تُركز على قرارات الفرد .وبـالرغم من بعض درجـات الفرديـة لـدى العرب في
أماكن معينةّ ،إال أن هذه األماكن تحديدًا ال تزال تتشـارك خصـائص جمعية مشـتركة .ونودُّ هنا باختصـار اسـتطالا معنى المفهوم
الجمعي في القيم العربية وفي الدين وفي مفهوم الذات واالنفعاالتُ ،مبيّنين مدى اختالفها عن الثقافة الفردية الغربية.

الذات في الثقافة العربية
إن إدراك تمـايز مفهوم الـذات غـايـة في األهميـة حيـث يختلف المفهوم بـاختالف الثقـافـات ،وبمـا أن علم النفس اإليجـابي
يصـــبّ تركيزه فيه .وللتوضـــيح ،يُر ّكز مفهوم الفردية على التوجه الذاتي ( )Self-directedواالســـتقاللية ()Autonomous
( .)Realo et al., 2002; Triandis, 2001فاألفراد في البالد الفردية كالواليات المتحدة يولون ُج ّل تركيزهم لخصــائصــهم
الشــخصــية (كالدوافع ،والســمات ،والقدرات) من أجل بناء مفهومهم للذات .أ ّما الجمعية فإنها تســتند على البنية االجتماعية التي
تُث ّمن الجماعات التي ينتمي لها األفراد كالعائلة والقبيلة والصــداقات ( .)Realo, 2003; Triandis, 2001لذا يميل األفراد في
البالد الجمعية كالبالد العربية إلى التركيز على عالقاتهم مع اآلخرين لبناء مفهومهم للذات (.)Markus & Kitayama, 1991
ولهذا ينبغي أن تُر ّكز البحوث على العناصـــر األســـاســـية في الجمعية عند تطبيق تدخالت علم النفس اإليجابي في البالد العربية
للحصـول على نتائج دالّة وذات معنى .فعلى سـبيل المثال ،قد يتأثر رفاه األفراد من الثقافة الجمعية بشـكل أفضـل عندما يتعرضـون
لتدخالت تتعلّق بالمحيط االجتماعي مثل التعاطف/الرحمة ( ،)Compassionوممارسـة أفعال اللطف ( Performing acts of
 ،)kindnessوكتابة رســـائل االمتنان ( ،)Writing a gratitude letterواســـتخدام مكامن القوة في الشـــخصـــية ( Using
 )character strengthsفي الســــيـاق اليومي بمـا في ذلـك الســــيـاق االجتمـاعي؛ إذا مـا قورن تـأثرهم بتلـك التـدخالت الفرديـة
كاكتشاف مكامن القوة في الشخصية (.)Identifying character strengths

االنفعاالت والقيم والدين في الثقافة العربية
لطالما دُرســت العوامل الثقافية في التجارب االنفعالية حيث عادة ً ما يظهر ذلك التباين الثقافي .فقد أشــارت الدراســات
إلى أن زيادة االنفعاالت اإليجابية هو محط تركيز الثقافة الغربية ،في حين أن الموازنة بين االنفعاالت اإليجابية والســـلبية هو ما
يه ّم األفراد في الثقافة الشـــرقية ( .)Leu et al., 2011وهذا يبين الدور التي تلعبه الثقافة في فهم الســـعادة ً
مثال ،فللســـعادة قيمة
كبيرة لدى البالد الفردية ( ،)Individualist countriesبينما ال يوجد لها ولالنفعاالت اإليجابية عموما ً تلك القيمة لدى شـــعوب
البالد الجمعيـة ( ،)Leu et al., 2011( )Collective countriesبـل قـد يظهر لـديهم مـا يُســــمى بـالخوف من الســــعـادة
()Joshanloo & Weijers, 2019; Joshanloo, 2013؛ لذا قد يبدو دور االنفعاالت اإليجابية في صـــحة األفراد النفســـية
ورفاههم في المجتمع الشـــرقي محدودًا إذا ما تمت مقارنتها بدورها في المجتمع الغربي .ومن ناحية أخرى ،يكمن الســـعي وراء
الســعادة في الثقافات الغربية في االســتقاللية ،واإلنجاز الشــخصــي ،والتقدير الذات المرتفع ،بينما يركز هذا الســعي في الثقافات
الشرقية على التكافل ،وبناء االنسجام في العالقات ،وتلبية االلتزامات االجتماعية (.)Uchida & Ogihara, 2012
وعند الحديث عن القيم كعرب ،للعائلة مركز محوري للشـرف ،حيث يؤثر هذا االنتماء على جميع تفاصـيل حياة الفرد.
كبيرا يســـتدعي البحوث المســـتقبلية تســـليط المزيد من الضـــوء على
فللعائلة وغيرها من الروابط االجتماعية كالصـــداقة
تقديرا ً
ً
التدخالت التي تســــتهدف وظائف األفراد في التفاعل في مجتمعهم مع من حولهم من عائلة وأصــــدقاء وغيرهم كتدخالت أفعال
اللطف .وعنـد الحـديـث عن الـدين ،اكتملـت أركـان الثقـافـة العربيـة وغنـاهـا الثقـافي والقيمي في روحـانيتهـا .فيُعـد الـدين البُعـد األهم
واألبرز في الثقـافـة العربيـة ،وبرغم التعـدديـة الـدينيـة ّإال أن اإلســــالم هو مـا يـدين بـه معظم قـاطني البالد العربيـة .ومن المثير
لالهتمام أن هناك باحثين ســابقين أضــفوا على تدخالت علم النفس اإليجابي أو ُج ًها دينية (مثل :الفرجاني ،ســليمان ،و منتصــر،
 )2019و ( .)Al-Ghalib & Salim, 2018; Saeedi et al., 2015فقد وجد السـهيل ونور ()Al-Seheel & Noor, 2016
أن االمتنان هلل وحمده وشــكره يزيد من الســعادة لدى عينة من المســلمين بصــورة أكبر من تدخل االمتنان ال ُمعتاد كتدخل في علم
ً
بارزا في تطوير مثل هذه التدخالت في
دورا
النفس اإليجابي .لذا كما أشـار سـعيدي وآخرون ( )Saeedi et al., 2015أن للدين ً
الثقافة العربية حيث يتم من خاللها ربط الفلسفة اإلسالمية بنظريات وتطبيقات علم النفس اإليجابي.

مفهوم الرفاه النفسي (المتعي والمعنوي)
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واآلن لتوضــيح ما يُقصــد بالجوانب ال ُمتعية والجوانب المعنوية للرفاه النفســي  ،فإن مفهوم ال ُمتعية يعتمد على الســعي
لتحقيق أعلى مســتويات المتعة (تحقيق الشــعور الجيد الذي عادة ً ما يكون لحظيّا مقرونًا بلحظات المتعة) ،أ ّما مفهوم المعنوية في
الجانب اآلخر فيُعنى بتحقيق المعنى من الوجود واالرتقاء بالفضـائل للفرد ولخخرين (تحقيق األداء األفضـل الذي عادة ً ما يُصـبح
جزءا ً ال يتجزأ من الســلوك) ( .)Keyes & Annas, 2009وتُشــير الدراســات الحالية إلى أن الثقافات ال تدعم األوجه ال ُمتعية
والمعنوية بشـكل متسـا ٍو ( ،)Joshanloo & Jarden, 2016فتظهر ال ُمتعية متطابقةً مع الفردية ( ،)Joshanloo, 2014بحيث
تكون المتعة واالنفعاالت اإليجابية هي السـبيل لتحقيق السـعادة في الثقافة الغربية في حين ال يُعتبر هذا النهج مفضـّ ًال في الثقافات
الشــرقية ،وذلك ألنها تعتبر المعاناة واالنفعاالت الســلبية عوامل مســاهمة في تنمية روحانيتها ( .)Lee et al., 2013وعليه فإن
المنظور الشـــرقي أقرب إلى تعريف الرفاه النفســـي من الجانب المعنوي حيث المعنى والفضـــيلة واالنتماء هي محور االهتمام.
لكننــا نؤمن أن النهجين متواجــدين في كال الثقــافتين إلى حــد معين ،وأن هــذا االختالف المنظوري يوحي إلى اختالف طرق
الحصول على السعادة.
علم النفس اإليجابي في الوطن العربي
في الوقت الحاضر ،يتزايد ظهور مجال علم النفس اإليجابي بشكل ملحوظ في الوطن العربي (Lambert & Pasha-
 .)Zaidi, 2019; Rao et al., 2015ففي السنوات األخيرة ،ظهرت الكثير من الجهود الستكشاف مجال علم النفس اإليجابي
في مختلف البالد العربية .حيث ظهرت العديد من المبادرات تحت مظلّة "علم النفس اإليجابي" والتي تهدف إلى تعزيز مستوى
الرفاه النفسي ( )Well-beingواالزدهار ( .)Flourishingمنها على سبيل المثال :مجلة الشرق األوسط لعلم النفس اإليجابي
( )The Middle East Journal of Positive Psychology; MEJPPوالتي نشرت مجلّدها األول في عام  ،2015في حين
أنها ت ُصدر مجلّدًا سنويًا يتناول موضوعًا محدّدًا من مواضيع علم النفس اإليجابي في الوطن العربي .وفي "اليوم العالمي للسعادة"
عام  ،2017أطلقت جامعة اإلمارات العربية المتحدة مركز اإلمارات ألبحاث السعادة Emirates Center for Happiness
 .Researchوفي العام نفسه ،أنشأت جامعة عفت في المملكة العربية السعودية أول معمل لبحوث علم النفس اإليجابي والحياة
الطيبة  .Positive Psychology and Well-being Research Labكذلك أقامت جامعة عفت أول ندوة لعلم النفس اإليجابي
وأول برنامج تدريبي لطلبة الجامعة يتخصص في علم النفس اإليجابي .وفي عام  ،2019نشر ًّ
كال من لويس المبرت ونوشين
باشا زيدي  Louise Lambert and Nausheen Pasha-Zaidiأول كتاب في الوطن العربي بعنوان "علم النفس اإليجابي
كرست مجهوداتها
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا) .كما أن هناك العديد من الجهود المؤسسية والفردية في المنطقة العربية والتي ّ
في هذا المجال؛ يُمثّلها العديد من األعمال ال ُمنعقدة في جمهورية مصر العربية ،حيث أسّس الدكتور إبراهيم يونس عام 2016
الرابطة العربية لعلم النفس اإليجابي The Arab Association for Positive Psychology
 https://www.psycholearn.com/en/associative.phpوالتي من خاللها تُقدَّم العديد من الدورات التدريبية ،كما نشر كتابا
بعنوان "قوة علم النفس اإليجابي" (يونس.)2017 ،
وبالرغم من كل هذه التطورات ،فهي ال تُقارن بكميّة ونوعيّة أبحاث علم النفس اإليجابي في البالد األخرى .ففي ضوء
التطوري
مالحظتنا على الثقافة العربية ،قد تُعزى قلّة دراسات علم النفس اإليجابي في الدول العربية إلى قلّة الوعي بتبنّي المنهج
ّ
والوقائي في مقابل المنهج العالجي ومنهج ح ّل المشكالت .وقد قالها طبيب أسنان عربي ذات مرة" :النا ال يأتون للطبيب إال
جريت العديد من الدراسات في مختلف الدول العربية ،معظمها كانت
حينما يتألمون بشدة" .على أي حال ،خالل العقد الماضي أ ُ ِ
دراسات وصفية والقليل منها كان من نوا الدراسات التجريبية .على سبيل المثال ،أظهرت نتائج دراسة عبد الخالق (Abdel-
 )Khalek, 2010وجود عالقة طردية بين جودة الحياة ( )Quality of lifeوالرفاه النفسي ( )Well-beingوالتديّن
( )Religiosityبين طلبة الجامعة المسلمين في دولة الكويت .وعليه ،ص ّمم عبد الخالق (" )2016المقيا العربي للتديّن" والذي
ثبت ارتباطه بشكل جوهري بمتغيرات علم النفس اإليجابي بين طلبة الجامعة العرب في ك ٍّل من الجزائر والكويت ومصر.
ص ّرة وآخرون ( )Basurrah et al., 2021إجراء أول مراجعة منهجية ( Systematic
وقد تم مؤخرا ً من قِبل با ُ
 )reviewلنتائج الدراسات السابقة التي تناولت فعالية تدخالت علم النفس اإليجابي في الدول العربية (تم نشر بروتوكول المراجعة
المنهجية في مجلة  BMJ Openكما تم تقديم النسخة النهائية من المراجعة للنشر في أحد المجالت العلمية المح ّكمة) .وبعد تحليل
صل البحث إلى أن تدخالت علم النفس اإليجابي األكثر دراسةً في الدول العربية هي اليقظة
نتائج (ن =  )39دراسة تجريبية ،تو ّ
الذهنية ( ،)Mindfulnessوالتفكير اإليجابي ( )Positive thinkingوالمرونة ( .)Resilienceبينما لوحظ القليل من الدراسات
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التي تناولت فعالية تدخالت االمتنان ( ،)Gratitudeوالفضائل – مكامن القوة في الشخصية ( ،)Character strengthsأو
التذوق ( ،)Savouringأو التدفق (.)Flow
التسامح ( ،)Forgivenessأو التعاطف مع الذات ( ،)Self-compassionأو التلذّذ ّ -
كذلك توصلت المراجعة المنهجية إلى أن هناك محدّدات متعلقة بمنهجيّة البحث العلمي لمعظم الدراسات التجريبية في الدول
العربية .ويشمل ذلك عدم االستناد إلى بروتوكول البحث ،ووجود القليل من التجارب المنضبطة العشوائية ( Randomised
 ،)Controlled Trials; RCTsوبعض المشكالت المتعلقة بالتعمية ( )Blindingأي منع المشاركين من معرفة نوا التد ّخل
ال ُمقدّم إليهم ومعرفة النتائج ال ُمقاسة أثناء الدراسة ،وصغر حجم العينة ،واالفتقار إلى المجموعات الضابطة النشطة ( Active
 )control groupsوكذلك نقص إجراء البحوث على عينات مجتمعيّة مثل :المعلمين والموظفين واألشخاص في مخيمات
الالجئين والذين يعانون من المِ حن.
نداء بشأن جائحة كورونا ()COVID-19
مما ال شك فيه في الوقت الحالي أن جائحة كورونا أطلقت ندا ًء إلى العالم بما في ذلك البالد العربية ألهمية الوعي
بالصحة النفسية والرفاه النفسي جنبا ً إلى جنب الوعي بالصحة البدنية .واستجابةً لهذا النداء ،قامت مؤخراً واترز وآخرون
( ) Waters et al., 2021بتوضيح الدور المهم الذي تلعبه العوامل النفسية اإليجابية في الوقاية من األمراض النفسية وتعزيز
الصحة النفسية والرفاه النفسي أثناء الجائحة ،وكذلك أهمية بناء العلميات والقدرات اإليجابية التي من الممكن أن تساعد على
تعزيز الصحة النفسية مستقبالً .وإضافة لذلك ،أ ّكد ّ
كالً من رشيد ومكراث ( )Rashid & McGrath, 2020أن التدخالت
اإليجابية القائمة على مكامن القو ة في الشخصية من الممكن أن تعمل على تعزز الرفاه النفسي وتخفيف االنفعاالت السلبية (مثل
الشعور بالقلق ،والغضب ،والخوف ،والحيرة) .بل وحتى في وقت سابق في عام ( ،)2015أدرجت منظمة األمم المتحدة "الصحة
الجيدة والرفاه النفسي " كهدفٍ ثالث من ضمن أهدافها للتنمية المستدامة .و ُكلّنا ثقة بأن جميع الحكومات والقطاعات حول العالم
قد سمعت ذاك النداء وأن جميعها في الغالب يتخذ إجراءات جادّة .وكمثال على ذلك في المنطقة العربية ،تعاونت وزارة التعليم
األردنية مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الدولية لدمج الرفاه النفسي في إجراءاتها التعليمية جنبا ً إلى جنب مع التركيز على
تقليل مشكلة فاقد التعلّم بسبب الوباء .ومع ذلك ،ال تزال هناك الحاجة إلى مزيد من البحوث في مختلف القطاعات لتعزيز الرفاه
النفسي ووضعه في قائمة األولويات لتحقيق األداء الفردي ،والتنظيمي ،والوطني األمثل .كما أن هناك حاجة إلى تغيير وصمة
العار أو المعتقدات السلبية حول الصحة النفسية وطلب الدعم النفسي ،والتي تُش ّكل قضية في بعض دول الشرق األوسط ( Baess,
.)2018
المناقشة
تأسس علم النفس اإليجابي في ضوء إطار المجتمع الفردي ( ،)Christopher & Hickinbottom, 2008ولضمان
تدخالت علم نفس إيجابي ذات مغزى ثقافيّاً ،تتضمن الورقة الحالية بعض العناصر الثقافية في المنطقة العربية والتي يجب أخذها
في االعتبار عند تصميم وتطبيق تدخالت علم النفس اإليجابي القائمة على األدلة العلمية بشكل يُلبّي ويتوافق مع احتياجات السكان
العرب .قد يعتقد البعض في العالم العربي أن علم النفس اإليجابي مقتصر فقط على مفهوم السعادة واإليجابية .وإذا كان األمر
كذلك ،فمن المهم تثقيف جمهور النا بشأن نتائج الدراسات الدقيقة التي عملت على تقييم آثار وفاعلية تدخالت علم النفس اإليجابي
كاالمتنان ( ،)Gratitudeواألمل ( ،)Hopeوالتدفق ( )Flowعلى ك ٍّل من الصحة والرفاه النفسي واألداء (اإلنتاجيّة) .ولتوضيح
قيمة وفعالية هذه التدخالت القائمة على األدلة على جانب الصحة ً
مثال ،من الممكن عرض نتائج الدراسات التي تربط بين ممارسة
االمتنان وآثاره على األشخاص المصابين بأمراض القلب ( ،)Cousin et al., 2021أو كيف يُمكن لتدخالت علم النفس اإليجابي
أن ت ُ ّ
عزز من جودة الحياة لدى مرضى السرطان (.)Casellas-Grau et al., 2014
ومن بين الموارد والمراجع األكثر شيوعًا في هذا المجال والتي قد يلجأ ممارسي علم النفس اإليجابي ويستند عليها:
الرابطة الدولية لعلم النفس اإليجابي (’ ،)International Positive Psychology Association ‘IPPAوالشبكة الدولية
للتعليم اإليجابي (’ .)International Positive Education Network ‘IPENكذلك نوصي بمجلة الشرق األوسط لعلم النفس
اإليجابي (’ ،Middle East Journal of Positive Psychology ‘MEJPPوالكتاب اإلقليمي األول بعنوان "علم النفس
اإليجابي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" (.)Lambert & Pash-Zaidi, 2019
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ومن أجل تطوير و/أو تكييف تدخالت علم النفس اإليجابي متعددة العناصر( Multi-component comprehensive
 ،)PPIsفإننا نوصي بالرجوا إلى ّ
كالً من :مكامن القوة في الشخصية ( ،)Peterson & Seligman, 2014نظرية الرفاه النفسي
وفق نموذج بيرما (( )PERMAاالنفعاالت اإليجابية  ، Positive emotionواالنخراط  ،Engagementوالعالقات
 ،Relationshipوالمعنى  ،Meaningواإلنجاز  ،)Seligman, 2011( (Accomplishmentوكذلك الطرق الخمس للرفاه
صل ( ،)Connectتَنَ َّ
شط ( ،)Be Activeت َ َيقَّظ ( ،)Take Noticeتَ َعلَم ( ،)Keep Learningاعطِ ()Give
النفسي :ت َوا َ
( .)Aked et al., 2008وأخيراً ،من الممكن عند تطوير و/أو تكييف تدخالت علم النفس اإليجابي االستناد إلى تدخالت علم
النفس اإليجابي أحاديّة المكون ( )Single-component PPIsوتلك المستندة على نظريات مختلفة كنظرية التوسّع والبناء
( ،)Broaden & Build Theory; Fredrickson, 2004ونظرية األمل (،)Hope Theory; Snyder et al., 2002
ونظرية الشغف والمثابرة ( ،)Grit; Duckworth et al., 2007ونظرية تقرير المصير – الدافعية ( ;Self-Determination
.)Deci & Ryan, 2012
ّ
التذوق
هناك أيضًا مفهومان آخران من تدخالت علم النفس اإليجابي يمكن تطبيقهما بشكل فعّال وهما مفهوم التلذذ -
ّ
( )Bryant & Veroff, 2007( )Savouringومفهوم المنظور الزمني ( )Time Perspectiveلِـفيليب زمباردو Phillip
 )Stolarski et al., 2015( Zimbardoوالتي تقيس األبعاد التالية (الماضي اإليجابي ،والماضي السلبي ،والحاضر ال ُمتعي،
(التذوق) توجه زمني
والحاضر الجبري ،والمستقبل اإليجابي ،والمستقبل السلبي ،والمستقبل المتسامي) .فعلى سبيل المثال ،للتلذّذ
ّ
صنع مستقبل
إيجابي السترجاا الذكريات الجيدة من الماضي ،واالستمتاا باللحظات الحاليّة ال ُمتعية ،واالستعداد بشكل استباقي ل ُ
كر جميع النوايا
أفضل .وما قد يكون جدير باالهتمام حاليا ً بالنسبة للمسلمين هو ما يعرف بـ "المستقبل المتسامي" حيث ت ُ ّ
واألقوال واألفعال لتلك الحياة بعد الموت.
باإلضافة إلى ذلك ،هناك نهج تم إعداده ألغراض سريرية وعالجية ويسمى بالعالج النفسي اإليجابي ( Positive
 .)Psychotherapyففي عام  ،2018نشر ّ
كالً من طيّب رشيد ومارتن سليجمان ()Tayyab Rashid & Martin Seligman
دليال للمتخصصين .ولتوثيق إسهامات وتطبيقات هذا المجال عبر الثقافات ،بما في ذلك الثقافة العربية اإلسالمية ،كتب ّ
ً
كالً من
طيّب رشيد ومحمد الحاج بدار ( )Rashid & Al-Haj Baddar, 2019ورقة بحثية تعرض مدى فعالية تطبيقات العالج النفسي
اإليجابي .وقد تم من خاللها إعطاء نظرة تفصيليّة لمفهوم العالج النفسي اإليجابي ،متض ّمنا ً الجلسات والمواضيع والمهارات
والممارسات واالعتبارات الثقافية؛ حيث يمكن العثور على مزيج من تدخالت العالج النفسي اإليجابي القائمة على نموذج بيرما
( )PERMAومكامن القوة في الشخصية ( )Character strengthsوغيرها من المفاهيم .وعالوة على ذلك ،تم عرض
الدراسات الفردية والجماعية القائمة على العالج النفسي اإليجابي والتي أثبتت فعالياتها ما يُقارن بفعالية العالج الجدلي السلوكي
() )Dialectical Behavior Therapy (DBTوالعالج السلوكي المعرفي ())Cognitive Behavior Therapy (CBT
على مقاييس الرفاه النفسي  ،بل وحتى أفضل في بعض منها.
وفيما يتعلق بأدوات القيا النفسية المتخصصة في مجال علم النفس اإليجابي ،نُوصي بشدة ببناء أدوات محليّة تستند
على هذه الخلفيات الثقافية التي تم استعراضها هنا في الورقة الحالية .ومن األمثلة على ذلك بناء أداة لقيا الرفاه النفسي عند
المسلمين من خالل إدراج مجاالت أبعد مما هو موجود في األدب الغربي .حتى اآلن في المنطقة العربية ،بُذلِت عدة محاوالت
لتكييف مقاييس علم النفس اإليجابي وتقنينها ثقافيّاً .على سبيل المثال ،قام الدكتور مرعي سالمة يونس ( )2018بتقنين النسخة
العربية للعديد من مقاييس الرفاه النفسي بما في ذلك مقيا الرضا عن الحياة ،مقيا السعادة الذاتية ،مقيا الحيوية الذاتية،
ومقيا االزدهار .ومن بين المقاييس األخرى التي تم تقنينها أيضًا على البيئة العربية :مقيا التعاطف مع الذات ( Alabdulaziz
 )et al., 2020مقيا الشغف ( ،)Salama-Younes & Hashim, 2018ومقيا التدفق األكاديمي ( Abbassi et al.,
 .)2021وباإلضافة لذلك ،قدم أحمد عبد الخالق مساهمة كبيرة في تطوير مقاييس محليّة مع األخذ في االعتبار الثقافة العربية؛
مثل مقيا العربي للتدين (عبد الخالق ،)2017 ،المقيا العربي للسعادة (عبد الخالق ،)2013 ،والمقيا العربي للصحة النفسية
(عبد الخالق.)2011 ،
الخالصة
َّ
شهد العقد الماضي زيادة ً في مشكالت الصحة النفسية في المنطقة العربية ،وظلت وصمة العار ونقص الوعي متواجدين.
ومن بين القضايا في المنطقة :الحروب والنزاعات المسلّحة وعدم االستقرار السياسي والتهجير في العديد من البالد العربية مثل
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العراق ،ولبنان ،وفلسطين ( .)Hassan et al., 2016; Maalouf et al., 2016لذا؛ تشير هذه القضايا إلى الحاجة ال ُملحّة للحد
من األمراض النفسية وتعزيز الصحة النفسية والرفاه النفسي من خالل تفعيل تدخالت علم النفس اإليجابي ( Waters et al.,
 .)2021في الواقع فإن هذه الورقة سلّطت الضوء على أهمية دمج الثقافة عند تكييف علم النفس اإليجابي مع السكان العرب وذلك
باتباا المبادئ التوجيهية للتكيف الثقافي للتدخالت ( ،)Hendriks & Graafsm, 2019وكذلك المبادئ األخالقية لممارسي علم
النفس اإليجابي ( .)Jarden et al., 2020من المتوقّع أن األفراد من الثقافة الجمعيّة كالثقافة العربية يندمجوا إلى حدّ كبير في
تدخالت علم النفس اإليجابي التي يمكن تطبيقها في العالقات مع اآلخرين أو المجتمع من خالل تشجيع السلوك االجتماعي اإليجابي
مثل التعاطف ( )Compassionواللطف ( )Kindnessخاصة تجاه الوالدين .كذلك فإن ممارسة القيم والفضائل لدى المسلمين
لكسب مرضاة هللا سبحانه وتعالى من شأنه أيضا ً أن يكون له األثر والمعنى الكبيرين عليهم (كاالمتنان هلل على نعمه وكرمه
وإحسانه).
ومن بين اإلسهامات األخرى المهمة في هذه الورقة تسليط الضوء على أهمية تحسين نوعيّة وجودة البحوث المستقبلية
في الدول العربية في مجال علم النفس اإليجابي ،بما يتضمن ذلك أهمية اتباا البروتوكول الخاص بتصميم الدراسة وإجراء
التجارب العشوائية المحكمة ( )Randomized Controlled Trials; RCTsوال ُمصم ّمة بشكل جيّد .وعلى وجه الخصوص،
ينبغي أن تُض ِ ّمن البحوث التجريبية المستقبلية التوزيع العشوائي للعينة ( ،)Randomizationوالتخصيص (،)Allocation
والتعمية ( ،)Blindingوإجراء تحليل القوة اإلحصائي ( )Power analysisلحساب حجم العينة المناسب ،واستخدام المجموعات
الضابطة النشطة ( )Active control groupsحيث يمار فيها المشاركين نشاطا ً محدّدا ً بدالً من مجموعات عدم التدخل (No-
 )intervention groupsوذلك من أجل تقليل التحيّز ( ،)Biasباإلضافة لضرورة متابعة النتائج ( )Follow-upلفترات ال تقل
عن  12شهر على األقل .باختصار ،هذه دعوة للباحثين ،وصانعي السياسات ،والممارسين النفسيين على ح ٍد سواء ليكونوا أكثر
انفتاحا ً للتطور السريع الحاصل في مجال علم النفس اإليجابي وتدخالته التطبيقية؛ باإلضافة إلى تطوير وتكييف المفاهيم المتعلقة
بتدخالت علم النفس اإليجابي وأدواته القياسية بما يتماشى مع الثقافة الوطنية أو حتى المحلية في مختلف القطاعات وبين مختلف
عينات المجتمع لتأكيد فعاليته ألقصى حدّ ممكن.
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