ٍ
ثـــــوان...
فـي
“الإن�سان �أمامه خياران� :إما �أن يكون تاب ًعا �أو مباد ًرا ،ونحن
نرغب يف �أن نكون مبادرين ومتقدمني” .مقولة ل�سيدي
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم رعاه اهلل،
هي كلمات نعتز بها ون�ستلهمها د�ستورا نهتدي به يف كل ما
تقدمه امل�ؤ�س�سة من مبادرات و�أفكار ترتقي باملجتمع وتنه�ض
بفكره وثقافته .ولن نر�ضى ب�أن نكون تابعني بل �سنوا�صل
العمل واالجتهاد دائم ًا لنكون من املبادرين واملتقدمني.
من هنا تت�شرف م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم ب�إطالق
م�شروع“ :كتاب يف دقائق” الذي �سي�سهم يف ن�شر املعرفة من
خالل تقدمي �أف�ضل ما كتب� ،إ�ضافة �إلى نقل العلوم واملعارف
من لغتها الأ�صلية �إلى اللغة العربية على �شكل خال�صة ممتعة
وغنية بامل�ضمون واملعاين ملجموعة من �أهم املجاالت احليوية
يف ع�صرنا الراهن وهي :القيادة والإدارة احلديثة ومدار�سها
املختلفة ،التنمية الب�شرية والطاقة الإيجابية وفنون الدافعية
والتحفيز ،والأ�سرة وحتدياتها الع�صرية وق�ضايا املجتمع
الآنية.
نعي�ش ع�صرا تت�سابق فيه عقارب ال�ساعة؛ ع�صر �أ�صبح فيه
الوقت �سلعة ثمينة ملن ميتلكونها ،و�أثمن ملن يعرفون كيف
ي�ستثمرونها باحلكمة والتوجه �صوب م�ستقبل �أف�ضل .وعليه،
فقد �أردنا اخت�صار الكلمات وو�ضع احلروف يف ن�صابها
من خالل �إتاحة املجال لقيادات دولتنا لالطالع على جديد
املعارف يف �أق�صر مدة زمنية متاحة .مما �سيبقي العقول
متقدة والقلوب متوثبة.
�إنه م�شروع قدمي حديث ،فعلماء العرب وامل�سلمني قاموا يف
ع�صر النه�ضة برتجمة الكتب وتلخي�صها مبا يتنا�سب مع
توجهات الباحثني والراغبني يف املعرفة .وزخرت مكتبات
الأندل�س والعراق وال�شام وم�صر ب�آالف امللخ�صات لكتب
الأدب والفل�سفة والعلوم .واليوم ت�سعى م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم �إلى �إحياء تراث قدمي �ساهم يف ن�شر املعرفة
وبناء احل�ضارة العربية والإ�سالمية قبل �أكرث من �ألف عام.
ي�أتي هذا امل�شروع �ضمن دعم منظومة ن�شر املعرفة التي
تت�صدرها امل�ؤ�س�سة ،ولدينا كافة الأ�سباب التي جتعلنا ن�ؤمن
ب�أنه �سيخدم �شريحة وا�سعة من �أبناء بالدنا على امتداد
الوطن ،ملا فيه من فائدة كربى تتجلى يف نقل �أكرب قدر من
املعارف يف �أ�سرع وقت ممكن.
جمال بن حويرب

الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
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علم النف�س يف ثوبه اجلديد!
يق�صد بالطاقة الإيجابية ملواطن القوة الكامنة يف النف�س الب�شرية درا�سة
ما يطلق عليه “روبرت كيندي“ ”:كل ما ي�ضفي على احلياة معنى ولو ًنا
وطع ًما وقيمة حقيقية!” تخيل نف�سك  -مث ًال � -أنك ت�سافر يف رحلة طويلة
وعميقة ال�ستك�شاف اجلوانب ال�سلبية للنف�س الب�شرية ،وكل ما يكتنفها من
نقاط �ضعف وعجز وق�صور! وهذا ما حدث بالفعل  -للأ�سف  -على مدار
الأعوام املائة ال�سالفة؛ حني �سيطرت النظرة ال�سلبية واملعاجلة املر�ضية
وحت ّكمت حماوالت مقاومة الطاقة ال�سلبية يف كل �أمناط ومناهج علم
النف�س.
وب�سبب ما قد يعرتي ال�سلوك الب�شري من زالت وهنات �إن�سانية ،فقد
متخ�ضت تلك املعاجلة والنظرة القامتة عن ت�ضخيم وتهويل اجلانب املظلم
للأداء الب�شري .ومع مطلع القرن احلادي والع�شرين ،بزغ توجه جديد نحو
درا�سة اجلانب الإيجابي وما يتمتع به الإن�سان من مميزات وقدرات ،بغ�ض
النظر عن الآفات والزالت .هذا التوجه هو جوهر الطاقة الإيجابية للنف�س
الب�شرية ،والذي ينقب ويزيل ال�ستار عن مواطن القوة الكامنة داخل كل
�إن�سان ،وي�ستثمرها بطرق عملية ومبنتهى الدقة والفاعلية.

ِ
تستطع أن تسخر من نفسك
“إن لم
وتضحك منها؛ فستفوتك أروع نكتة
يمكن أن تسمعها في حياتك”

متتني مواطن القوة:
مهمة علم النف�س “املُ ّ
عطلة”
متحورت درا�سات ال�سلوك الب�شري قبل احلرب العاملية الثانية حول
ثالثة حماور رئي�سة هي:
 معاجلة الأمرا�ض العقلية؛ حتفيز الإجنازات والإبداعات الإن�سانية؛ اكت�شاف املهارات وتطوير ال�شباب واملواهب اال�ستثنائية.ولكن توجهات العلماء انقلبت بعد احلرب فتغريت املوازين
ليتحول الب�شر يف نظر علماء ال�سلوك �إلى جمرد �ضحايا عاجزين،
حتكمهم حمفزات غريزية داخلية� ،أو مثريات خارجية� ،أو خياالت
طفولية� ،أو �صراعات غري ح�ضارية! ح�صرت تلك ال�سلبية التي
افرت�ضها – ثم فر�ضها – العلماء على النف�س الب�شرية مهمتهم
يف التوقف عند حاالت تقومي العادات اخلاطئة ،ودحر املحفزات
امل�ضللة ،وت�صحيح �سلوك العقول الفا�سدة� ،أو هكذا ظنوا وانطلقوا
وط ّبقوا.
عاما ثبت زيف هذه االدعاءات لأنه لي�س
بعد مرور خم�سني ً
من املنطق وال العلم وال العدل يف �شيء �أن نوظف علم ال�سلوك
الإن�ساين بن�سبة خم�سني باملائة مركزين على دوره العالجي،
ومهملني دوره التنموي والتطويري والتغيريي .ومن هنا حت ّولت
الأنظار واالجتاهات نحو مناهج علمية وعملية �أكرث واقعية .فدور
الطب النف�سي ال يقت�صر على درا�سة نقاط ال�ضعف وال�سلبيات،
بل ميتد لي�شمل مواطن القوة والإيجابيات .فبد�أ علماء ال�سلوك

ينادون ب�أنّ وظيفة علم النف�س ال ميكن �أن تتوقف عند �آليات
معاجلة وتقومي الزالت ،بل الأولى �أن تركز على تنمية املهارات
و�شحذ الطاقات وتفعيل القدرات .وبالفعل حتركت الطاقات
الإيجابية الإن�سانية؛ كال�شجاعة ،والتفا�ؤل ،و�سحر ال�شخ�صية،
و�أخالقيات العمل ،والأمل ،والنزاهة ،وامل�صداقية ،و�أثبتت قدرتها
على الت�صدي لأكرث الأمرا�ض النف�سية تعقيدً ا .وبالتايل بد�أت
�أدوات ومهام حت�صيننا �ضد الأمرا�ض النف�سية يف ابتكار علم
جديد يتخ�ص�ص يف (متتني) الإيجابيات  -ال �س ّيما يف بيئة العمل
 وبد�أت بذلك رحلة ك�شف ال�ستار عن الكثري من الأ�سرار ،و�إزاحةالغبار عن قدرات الكبار وال�صغار.

الطاقة الإيجابية بني ال�شرق والغرب
اجته الباحثون بداي ًة �إلى درا�سة ال�سياقات الثقافية والتاريخية،
وذلك لإدراك املمار�سات الإيجابية التي �أثبتت جدارتها يف توفري
حياة �صحية و�آمنة لل�شعوب عرب التاريخ .وقد ات�سع هذا االجتاه
م�ؤخ ًرا لي�شمل وجهات النظر ال�شرقية – املهملة فيما �سبق – �إلى
جانب �إ�سهامات الغرب بهدف تنويع وجهات النظر املطروحة.
فقد كر�س ك ٌّل من “�أفالطون” و“�أر�سطو” جان ًبا حا�س ًما من
فل�سفتهما لدرا�سة مواطن القوة والف�ضائل الإن�سانية .قدم
“�أر�سطو” – بعد تعمقه يف نظرية “�أفالطون” حول مفهوم الف�ضيلة � -إحدى ع�شرة ف�ضيلة �أخالقية جوهرية هي :ال�شجاعة ،واالعتدال،
واملروءة ،وال�سخاء ،والرتفع ،والهدوء ،وح�سن املع�شر ،وامل�صداقية ،والفطنة ،والعدالة ،وال�صداقة� .إذ اعتقد فال�سفة اليونان يف “قدرة
الف�ضائل الإن�سانية على حتقيق التميز والنتائج اال�ستثنائية”.
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اللقاء الإيجابي بني ال�شرق والغرب
تت�شعب جذور “التعاطف الإن�ساين” لدى الثقافتني ال�شرقية
والغربية .ففي الغرب تعددت �إ�سهامات �أر�سطو حول التفهم
والتعاطف والتفاعل الإن�ساين والإ�شفاق ،وحدث نف�س ال�شيء يف
الثقافتني ال�صينية والهندية بهدف �صقل النف�س الب�شرية .كما حثت
الثقافة الإ�سالمية على الت�آزر والت�آلف والتكاتف والرتاحم والتالحم
�إلى درجة �أن يحب امل�سلم لأخيه ما يحب لنف�سه .ويف الع�صر
احلديث قدم الدكتور “�إريك كا�سيل” يف تناوله للطاقة الإيجابية
ثالثة مق ّومات جوهرية للتفهم والتعاطف الإن�ساين هي:
�شخ�صا ما �أو طر ًفا �آخر يتعر�ض للخطر؛
 االنتباه �إلى �أنًّ
 �إدراك �أنّ ذلك الآخر غري قادر على مواجهة الأزمة مبفرده؛ اتخاذ القرار ب�أنّ علينا ،وبا�ستطاعتنا ،م�شاركته هذه املعاناةودفع اخلطر عنه.
تر�سخ فينا ثقافة ومبادئ اجتماعية و�إن�سانية نبيلة ،بد ًال من ال�سقوط يف حب الذات والأنانية .كما �أن
هذه القدرة على التعاطف وامل�ؤازرة ّ
التعاطف والتفاعل ميهدان للإن�سان �سبل النجاح ويفتحان له طرق الفالح ،كما ير�سخان قيم العمل والتالحم املجتمعي ،ويحركان الطاقات
اجلماعية بد ًال من الركون �إلى امل�ستوى البدائي من ال�سعادة الفردية.

الإرها�صات العلمية الأولى ال�ست�شراف الطاقة الإيجابية
الحظ علماء “علم النف�س الإيجابي” �أنّ مدار�س الإدارة احلديثة ،ومن �ضمنها اجلهود احلثيثة يف التنمية الب�شرية ،وحماوالت زيادة
تقدما وجناحات،
الإنتاجية امل�ؤ�س�سية -ف�شلت يف ت�سل�سلها وتتابعها ،يف حتقيق التميز ملعظم امل�ؤ�س�سات .هناك منظمات وجمتمعات حققت ً
لكن معظمها ظلت تراوح مكانها دون طائل .حيث بقيت ن�سب ال�شخ�صيات واملنظمات واجلماعات املتميزة كما هي رغم مرور مائة عام
تقري ًبا على بزوغ فجر الإدارة العاملية.
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بد�أت مناهج الإدارة العلمية يف مطلع القرن الع�شرين على يد
“فريدريك تايلور” ،تلتها املدر�سة ال�سلوكية التي قامت على املثري
واال�ستجابة ،ثم مدر�سة العالقات الإن�سانية التي قامت على فكر
“�أبراهام ما�سلو” الذي اهتم بالفروق الفردية بني النا�س بناء
على دوافعهم ،حتى ا�شتهر مبقولته التاريخية�“ :إذا كانت كل
�أدواتك مطرقة ،ف�سرتى كل ما حولك م�سامري� ”.أي �أنك ترى
من داخلك ول�سوف تكون دائ ًما �أنت هو �أنت� ،شئت �أم �أبيت .ويرى
عاما ما عرف
خرباء القيادة �أن هذه املقولة �أثمرت بعد ع�شرين ً
الح ًقا مبدر�سة الذكاءات املتعددة يف الرتبية للدكتور “جاردنر”

يف “هارفارد”؛ ثم نظرية القيادة املوقفية التي خل�صها كتاب
“مدير الدقيقة الواحدة” للدكتور “بالن�شارد” الذي ا�شتهر
بدعوة املديرين �إلى التجوال بني املوظفني ليجدوهم ي�ؤدون العمل
ال�صحيح ،بد ًال من مراقبتهم ل�ضبطهم وهم يخطئون وتقريعهم.
يف تلك الفرتة � ً
أي�ضا � -أي يف مطلع الثمانينيات  -خرج “توم
بيرتز” بكتابه “البحث عن التميز” داع ًيا �إلى التعلم من جتارب
النجاح بد ًال من حاالت الف�شل ،فانطلقت حركة التفكري الإيجابي
يف ال�سلوك امل�ؤ�س�سي والتنظيمي التي ما لبثت �أن حتولت �إلى ما
ن�سميه اليوم موجة “التميز يف الأداء والطاقة يف العطاء”.

اكت�شافات علمية واكبت تطبيقات علم النف�س الإيجابي
المدرسة التربوية :بد�أت بنظريات الذكاءات املتعددة يف مدر�سة الرتبية يف
جامعة “هارفارد” وتطورت �إلى الت�سليم ب�أن الإبداع الإن�ساين يرتكز على عن�صر متيز
ومكمن قوة ينبع من داخل كل �إن�سان ،مما يجعل �شرط الذكاء التحليلي والعلمي جمرد واحد من جملة �شروط.
المدرسة االجتماعية :مثلتها منظمة “جالوب” العاملية وامل�شهورة مب�سوحاتها ودرا�ساتها الإح�صائية واملكثفة ،ومتخ�ضت
عن حركة نقاط القوة بقيادة “دونالد كليفتون” و“ماركو�س باكنجهام” ،والتي �أكدت �أنّ الإن�سان ال يعرف ذاته و�صفاته تلقائ ًيا ،وال
بد له من اكت�شاف نقاط قوته والأداء من خاللها .ومن ثم ف�إنّ التدريب ال يثمر مع املديرين والقياديني ،والأف�ضل �أن ن�ستثمر �أكرث يف اجتذاب
املتميزين وتعيني اجلديرين املتمتعني مبنظومة ذكاءات متكاملة ،بد ًال من تدريب وحتفيز موظفني ال ميكنهم حتى حتفيز ذواتهم.
المدرسة التشريحية :قادها علماء ف�سيولوجيا الدماغ وجراحو املخ والأع�صاب املهتمون باخلاليا الدماغية و�أدوارها
القيادية حتى �أثبتوا �أنّ �سلوك الإن�سان يرت�سخ يف خاليا خمه ،و�أنّ �أي تغيري يف ال�سلوك يتطلب تغ ًريا ت�شريح ًيا يف وظائف املخ .بل
�إنهم ذهبوا �إلى القول ب�أنه لي�س يف الإن�سان مهارات لينة وطيعة و�أخرى جامدة ،ولهذا ال�سبب ال يحقق التدريب الإداري وال�سلوكي نتائج �سريعة
كما ي�أمل خرباء التدريب وقادة التغيري؛ ومن ثم فالأولى دائ ًما هو و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب ،بد ًال من ت�صنيعه و�إعادة اخرتاعه
ليعيد حتقيق نتائجه.
المدرسة اإلدارية :قادها “جيم كولنز” ون�شرها يف كتابه “من ج ّيد �إلى رائع” حيث حدد �سمات جديدة للقيادة العظيمة،
و�أكدها بعده بعامني “�ستيفن كويف” يف نظرية العظمة ،وهي العادة الثامنة التي تدعونا �إلى اكت�شاف ما مييزنا و�إلهام الآخرين �إلى
اكت�شاف ذواتهم .وهذا يعني باخت�صار �أن “كويف” قد اعرتف بق�صور منظومة العادات ال�سبع التي �أبهرت العامل ،و�أن ال�سلوك داخلي والأداء
ذاتي ،ولهذا عجز كل النا�س مبن فيهم “كويف” نف�سه عن و�ضع “العادات ال�سبع” كاملة ومت�سل�سلة مو�ضع التطبيق.
المدرسة النفسية :وهي ذاتها مدر�سة علم النف�س الإيجابي التي جمعت الرتاث ال�سابق وحولته من نظرية �إلى منهجية.
فقد �أكد روادها “مارتن �سليجمان” و”دونالد كلفتون” �أنّ ال�سعادة ت�صنع النجاح ولي�س العك�س ،و�أن الطاقة الإيجابية هي املكون
فتحا علم ًيا رائدً ا وقائدً ا لنظرية “التمتني” التي ميكن �أن تبني عليها الدول ا�سرتاتيجياتها يف التنمية الب�شرية،
الأ�سا�سي لكليهما .فكان هذا ً
ومن ثم يف “التناف�سية”.
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مقايي�س مواطن القوة ونتائجها الإيجابية
عاما من حياته لدرا�سة النجاح وعوامله ومقوماته معتمدً ا
ك ّر�س “دونالد كليفتون” خم�سني ً
يف درا�سته على هذا ال�س�ؤال الب�سيط“ :ماذا �سيحدث �إذا ما وجهنا اهتمامنا �إلى درا�سة
�إيجابيات النف�س الب�شرية بد ًال من �ضعفها؟” اعتقد كليفتون �أنه من خالل هذه الدرا�سة
املت�أنية ن�ستطيع �أن نكت�شف ونعزز القدرات واملواهب يف بيئات العلم والعمل .ويف هذا ال�سياق
عرف “كليفتون” املوهبة بـ�أنها“ :الأمناط الفكرية ،وال�شعورية ،وال�سلوكية الأكرث ترددًا يف
عقولنا وت�شب ًثا ب�سلوكنا والتي تتمخ�ض عن نتائج باهرة حال تنفيذها ”،وهي تتجلى مبالحمها
عرب اخلربات احلياتية التي ت�ؤ�س�سها القدرة الكامنة ،ويحدوها ال�شغف ،وت�ؤكدها �سرعة
التعلم ،والر�ضا عن الذات ،واالنهماك يف العمل دون كلل �أو ملل .تلك اخلربات هي نتاج النمو
ال�صحي والطفولة الزاخرة .ومن هنا تعامل “كليفتون” وتالميذه �أمثال“ :باكنجهام” و
“توم راث” مع مواطن القوة باعتبارها امتدادات طبيعية للتميز الفردي وامللكات الفطرية.
فالقوة بالن�سبة �إليه هي ثمرة امتزاج املوهبة باملعرفة وهي القدرة على حتقيق �أعلى م�ستوى
من الأداء يف ظروف وبيئة العمل املنا�سبة .فالطاقة الإيجابية تعني يف مبدئها ومن�شئها �أن
تنا�سب بيئة العمل املوظف ،و�أن ين�سجم املوظف يف العمل؛ مما يعني االرتكاز �إلى املمكنات
والقدرات� ،أكرث من اخلربات وال�شهادات.

�أمثلة منوذجية لنقاط قوة ميكن ك�شفها ب�إيجابية
اإلنجاز :يتميز ه�ؤالء الذين يتمتعون بقدرة هائلة على حتقيق الإجنازات بكم هائل من الطاقة التحملية والإنتاجية .فاالنهماك يف العمل
وابتهاجا.
و�ضغوطه املتواترة ال يزيدهم �إال �إ�صرا ًرا
ً
ً
فصيحا) :يربط �أ�صحاب هذه اخلا�صية بني املقدمات والنتائج ،وبني الأحداث والعواقب،
لفظا
التربيط(عامية ،ليس
ً
وبني املثريات واال�ستجابات ،دون �أن يف�سحوا جما ًال لل�صدف ،فكل �شيء وجد ل�سبب ،ولكل نتيجة منتج.
االنسجام :يبحث �أ�صحاب هذه القوة عن �سبل االتفاق و�إر�ضاء كل الأذواق ،ويتجنبون اخلالف و�إغ�ضاب �أي الأطراف؛ فهم ينبذون
ال�صراع وين�شدون الوفاق.
التعظيم :يتخذ ِّ
ومقيا�سا لإجنازاته.
املعظم  -بك�سر الظاء  -من التميز والنتائج اخلارقة  -ال االعتدال – معيا ًرا
ً
املن�سق درا�سة كل االحتماالت وتقريب وجهات النظر وترتيب امل�سائل وتن�سيقها بال�شكل الأكرث �إنتاجية وفاعلية.
التنسيق :يهوى ِّ

ت�صنيف مواطن القوة
�سلط الدكتور “�سيلجمان” ال�ضوء على نقطة �شديدة الأهمية ،وهي امتالكنا للغة م�شرتكة ت�صف اجلوانب ال�سلبية للنف�س الإن�سانية ،وافتقارنا
�إلى لغة قوية تُ�ص ّور اجلوانب الإيجابية .من هنا تنبع �أهمية “الت�صنيف الو�صفي” يف ابتكار هذه اللغة وحتفيز املناهج اال�ستك�شافية ملواطن
القوة كما يلي:
 الحكمة والمعرفة :مواطن قوة �إدراكية تعك�ساخللفية االطالعية واملعرفية واال�ست�شكافية والقرائية.
 الشجاعة :تندرج حتت مواطن القوة ال�شعورية وتتطلبقد ًرا من العزمية والإرادة لتحقيق الأهداف املن�شودة رغم املعار�ضة
اخلارجية �أو التناق�ضات الداخلية.
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 اإلنسانية :تندرج حتت مواطن القوة التفاعلية وتت�ضمناملودة وامل�صادقة املخل�صة والوفاء والعطاء واحلب والرثاء والقدرة
على االبكاء.
 العدالة :من مواطن القوة االجتماعية الإيجابية واملزدهرةوال�ضرورية ملقارعة الثقافة التو�سعية وال�سلوكيات الأنانية.

�أبعاد “الرفاهية” النف�سية
تتكون الرفاهية النف�سية من ا�ستيعاب مفاهيم ال�سعادة ال�شخ�صية
والقناعة احلياتية ،واملوازنة بني الآثار الإيجابية من ناحية ،والعواقب
ال�سلبية من ناحية �أخرى .تلك البنية الثالثية تنق�سم �إلى:
 الر�ضا بالأحوال املعي�شية؛ وحتفيز العاطفة الإيجابية (اال�ستجابة املت�أنية واملدرو�سةللمثريات):
 وتثبيط العاطفة وامل�شاعر ال�سلبية.وتنطوي العاطفة على �أهليتنا لإ�صدار الأحكام واتخاذ القرارات
ب�ش�أن امل�ؤثرات اخلارجية التي ت�ضمن �سالمتنا ال�صحية ومن ثم
�إدراكنا الحتياجنا ،وكذلك عجزنا �أمام بع�ض الأ�شياء اخلارجة
عن �سيطرتنا ونطاق حتكمنا .وبالتايل ي�شكل هذا املزيج املن�سجم
واملتزن ما بني القناعة والعاطفة جوهر الرفاهية النف�سية.
الرفاهية النف�سية تعني :تقبل الذات و�إدراك اجلوانب ال�شخ�صية
والر�ضا عن اخلربات احلياتية .والنمو ال�شخ�صي والتحفز والتطلع
نحو املزيد من الإجنازات واالنفتاح على كل ما هو جديد من
اخلربات.

الرفاهية االجتماعية تعني :الإ�سهامات املجتمعية وحتقيق
الإجنازات القيمة وامللهمة على �أر�ض الواقع.
الرفاهية العاطفية تعني :العاطفة الإيجابية يف �أن يتجاوب الإن�سان
مبهجا.
ملم�سا حما�س ًيا ً
مع كل اخلربات التي ت�ضفي على احلياة ً
العاطفة ال�سلبية تعني� :أن يتجنب الإن�سان كل ما يغطي احلياة
برداء من الك�آبة والت�شا�ؤم .فهي عاطفة طاردة بفعل الطاقة
الإيجابية الكامنة.

الثمار الإيجابية للمودة الإن�سانية
تعترب املودة من �أ�سمى و�أرقى امل�شاعر الإن�سانية التي تدح�ض مبادئ الأنانية ،واملنفعة
ال�شخ�صية .ت�ستند هذه ال�سمة ال�شعورية الراقية �إلى �إيثار م�صالح الآخرين ومراعاة
م�شاعرهم دون اهتمام مفرط مبتطلبات واحتياجات الذات ،وقلما جند هذه ال�سمة
يف املجتمعات التي تغلب عليها املنافع ال�شخ�صية� .إال �أن ذلك ال يقلل من �ش�أنها
و�أهميتها� ،إذ ن�ستطيع �أن ن�ستثمر قدراتنا ومواطن قوتنا لن�شيد جمتمعات ون�ؤ�س�س
عالقات قوامها ال�سخاء والبذل والعطاء.

الثمرات الإيجابية للرتفيه والت�سلية
يوفر لنا الرتفيه واللعب م�ساحة كافية ملمار�سة املهارات العاطفية ،واالجتماعية ،والبدنية
التي ت�ضفي على احلياة نظرة تفا�ؤلية وقيمة �إن�سانية يف وجه الرتابة والأنظمة الروتينية.
فالرتفيه – واللعب على وجه اخل�صو�ص  -يعك�س يف حد ذاته “�أحد �أ�شكال التدريب،
�أو النمو ال�صحي� ،أو اكت�ساب و�إتقان املهارات ”.ورغم تنوع فوائد الرتفيه واللعب منذ
ال�صغر ،فال زال الإن�سان يتجاهل �أهميته يف الكرب .ورمبا يحتاج الأمر �إلى مزيد من
الأبحاث للتعمق يف فوائد اللعب وال�ضحك وال�سخرية من الذات يف املواقف املحرجة
واملبهجة“ .ف�إن مل ت�ستطع �أن ت�سخر من نف�سك وت�ضحك منها؛ ف�سوف تفوتك �أروع نكتة
ميكن �أن ت�سمعها يف حياتك”.
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ال�سياقات الثقافية وانعكا�سها على تطوير املهارات اال�ستثنائية
تلعب الثقافة يف املجتمعات دو ًرا حيو ًيا وبار ًزا يف �صياغة القوالب
والأبعاد النف�سية لأفراد املجتمع .وبالتايل ي�سهم ا�ستيعاب
امل�ؤ�س�سات النف�سية لهذا الدور املحوري يف ت�صميم وتقدمي
اخلدمات ال�صحية املالئمة وامللبية الحتياجات الأقليات العرقية.
بعد ع�صور من التمييز العن�صري املتحيز لبع�ض الأعراق والثقافات
دون غريها� ،أفاق الباحثون من غفوتهم لينظروا بعني املو�ضوعية
واحليادية �إلى خمتلف الإمكانات والقدرات الإن�سانية �أ ًيا كانت
خلفيتهم الثقافية .حيث اجته العلماء والباحثون م�ؤخ ًرا �إلى
درا�سة التوجهات وال�شروح الثقافية املختلفة – املنف�صلة والن�سبية
 ملفهوم ال�سلوكيات الب�شرية ال�سلبية والإيجابية.�أما التوجهات الثقافية املنف�صلة فتقوم على تبني �صفات الأغلبية
ال�سائدة يف جمتمع ما ،بعيدً ا عن االعتبارات الثقافية .يف حني
ُيق�صد بالتوجهات الن�سبية تف�سري ال�سلوك يف �إطار اخللفية
الثقافية الكربى .وقد اختلفت الآراء حول ما �إذا كان مفهوم
الطاقة الإيجابية للنف�س الب�شرية ي�ضع اخللفيات الثقافية �ضمن
اعتباراته �أم ال .فهذا الأمر يخ�ضع لـ:

 مدى ت�أثري القيم الثقافية للباحثني على درا�ساتهم وخرباتهمومن ثم ممار�ساتهم؛
 �شيوع مفهوم مواطن القوة كقدرة فردية وكظاهرة �إن�سانيةت�شمل كل الأفراد وتعم كل املجتمعات؛
 عمومية وخ�صو�صية ال�سعي وراء ال�سعادة الب�شرية من اجلميعمن �أجل اجلميع.

انفتاح العقليات نحو تعدد الثقافات
تت�سم العقليات ذات املنظور متعدد الثقافات بعدد من ال�سمات
التي متكنها من التنب�ؤ والت�أقلم مع الطفرات الثقافية واملمار�سات
احلياتية يف املجتمعات املتقلبة .هذه العقلية الكونية تتمتع بخم�س

�سمات هي :التقم�ص الثقايف ،واالنفتاح ،والثبات العاطفي ،وروح
املبادرة ،واملرونة.

اال�ستقرار والنجاة يف كل مراحل احلياة
تعد املرونة من �أهم مقومات اال�ستقرار يف �شتى مراحل احلياة.
ويق�صد باملرونة “الت�أقلم والتجاوب الإيجابي مع التغريات
والأزمات ”.فهي ت�ؤكد قدرة الأفراد على التفاعل والتعاي�ش
الإيجابي حتى عند التعر�ض للمخاطر واملجازفات .يتطلب تطوير
قوة املرونة ا�سرتاتيجيات التكيف مع املخاطر التي تقل�ص القلق

والتوتر ،وا�سرتاتيجيات الثبات النف�سي التي توطد التالحم
والتفاعل املجتمعي ،واال�سرتاتيجيات التنظيمية والتن�سيقية التي
حتفز عمليات التالحم املجتمعي وترثي ر�أ�س املال الب�شري لتمكني
الأفراد من العمل يف جماعات ،ومتكني اجلماعات من التناف�س
الأعلى والأَو َلى مع الأمم الأخرى.

اال�ستجابة ال�شعورية
�أثبتت الأبحاث �أن منهج “تكيف امل�شاعر” ينطبق على �أر�ض الواقع.
فنحن نتعر�ض يف حياتنا لكثري من امل�ؤرقات اليومية (كر�سائل
الربيد الإلكرتوين املزعجة ،واملديرين الأ�شداء حتى درجة الق�سوة
والعنف ،واملبادرات ال�ضاغطة ،واالزدحام املروري ،واقرتاب
ت�سليم امل�شروعات ،واملناف�سة احلادة يف �سبيل التجدد والتفرد).
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وهناك � ً
أي�ضا الأزمات احلقيقية (نق�ص التمويل ،واملر�ض،
و�ضغوط الع�صر) ،وكلها ت�ستثري م�شاعر ميكننا �أن نتجاوب معها
�أو نتجاهلها� .إال �أن التنفي�س عن امل�شاعر والتخل�ص من �سلبياتها
ب�شكل فعال ينعك�س علينا مبا�شرة بالإيجاب.

الذكاء العاطفي
ي�شمل الذكاء العاطفي جمموعة من القدرات ،واملواهب ،واملهارات
الالمعرفية التي متكننا من التفاعل مع املتطلبات البيئية املختلفة.
ومن ثم فهو يحفز فاعليتنا ويوطد عالقاتنا االجتماعية.
يتمتع ال�شخ�ص القوي عاطف ًيا بقدرة هائلة على ا�ستيعاب امل�شاعر
املختلفة ،وا�ستخدامها على �أكمل وجه ،والتحكم بها ،والتفاعل معها
ب�إيجابية .ومن ثم يتقل�ص جهده املبذول ملعاجلة امل�شكالت ذات

ال�صلة .كما ترتفع معدالت هذا ال�شخ�ص التفاعلية واالجتماعية
ال �سيما �إذا كان ذا موهبة حقيقية يف ا�ستيعاب وتف�سري وتفعيل
انفتاحا وانت�شا ًرا وقابلية لدى
امل�شاعر .يكون الذكي عاطف ًيا �أكرث
ً
النا�س ،فال عجب �إذن يف �أن ينجذب �إلى ممار�سات ومهن تنطوي
على تفاعالت اجتماعية و�إن�سانية كالتدري�س وتقدمي اال�ست�شارات
النف�سية واالجتماعية ،ويبتعد عن �أية مهام منطية و�أعمال روتينية
و�إدارية و�آلية حتتاج �إلى االنف�صال واالنعزال.

ال�سمات املعرفية الإيجابية القوية
الفاعلية ال�شخ�صية

هي �أحد �أمناط التفكري املكت�سبة والتي تبزغ منذ الطفولة وترت�سخ مع تقدم العمر .تعتمد
الفاعلية ال�شخ�صية �إلى حد كبري على معطيات “النظرية االجتماعية املعرفية” والتي
ت�ؤكد �أن للإن�سان مطلق احلرية يف �صياغة حياته كيفما ي�شاء ،دون �أن يخ�ضع ل�سلطة
القوى البيئية املحيطة .تطرح هذه النظرية ثالث �أفكار رئي�سية ،وهي:
 1يتمتع الإن�سان بقدرة �إبداعية هائلة لي�صوغ خرباته املتوقعة.
 2عند مقارنة خرباته احلالية بتلك التي و�ضعها لذاتهُ ،يحكم الإن�سان �سيطرته
على �سلوكياته يف خمتلف املواقف.
 3تت�شكل �شخ�صية الإن�سان من خالل تلك املواقف والتفاعالت؛ الفكرية منها �أو
البيئية.
ا�سرتاتيجيات تعزيز الفاعلية ال�شخ�صية:
 حتقيق الإجنازات امللمو�سة والنتائج املح�سو�سة. م�ساعدة الآخرين على تخطي ال�صعاب.� -أن جنعل الفاعلية هي �أ�سمى �أهدافنا و�أق�صى طموحنا.

التفــــــا�ؤل
املتفائلون ي�ضعون االفرتا�ضات واالحتماالت لتف�سري اخلربات ال�سلبية التي يتعر�ضون لها ويت�ساءلونَ “ :مل �أ�صابني هذا املكروه؟” وهكذا يحلل
املتفائلون تلك اخلربات ال�سلبية ويتخيلون امل�سببات الدقيقة واملتغريات املتداخلة ليتحا�شوها الح ًقا ،على عك�س ما يفعله املت�شائمون الذين
يبد�ؤون يف التن�صل من امل�س�ؤولية و�إلقاء اللوم على الظروف املحيطة.
املتفائل يتعامل مع هذا املوقف بحيث:
 1يحدد دور الآخرين والعوامل اخلارجية التي متخ�ضت عن هذه النتائج ال�سلبية.
 2يقلل من احتمال وقوع هذا احلدث مرة �أخرى.
 3يتحكم يف زمام الأمور حتى ال متتد امل�شكلة �إلى نطاقات �أخرى.

احلكمة وال�شجاعة
ت�شكل احلكمة (�أو التعقل) وال�شجاعة (�أو املجالدة والكفاح) �أهم
الف�ضائل الإن�سانية � -إلى جانب العدالة والقناعة .تلك الف�ضائل ال
حتفز فقط قدرة الأفراد التكيفية والإجنازات ال�شخ�صية ،و�إمنا تنمي
مبادئ حتقيق الأهداف ب�شكل يك�سبهم احرتام وتقدير الآخرين.

حني تخفق احلكمة يف �إجناز املهمة – �إما الفتقارك �إليها �أو لعدم
مالءمتها ملالب�سات ومعطيات املوقف – يحني دور ال�شجاعة
والب�سالة .فاحلكمة �إما �أن تخل�ص �أ�صحابها من اخلوف� ،أو تفر�ضه
عليهم .فهي ال متنحهم ال�شجاعة ،لكنها تف�سح لهم املجال الكت�سابها.
كتاب في دقائق
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م�ؤ�شرات ال�شجاعة
 اتخاذ القرارات احلا�سمة (العقلية� ،أو اجل�سدية� ،أو النف�سية) يف املواقف اخلطرة واملهدِّ دة. االلتزام بالوعود – حتى و�إن كانت م�ؤرقة ومربكة. املخاطرة رغم احتماالت الف�شل والإخفاق. املثابرة والدفاع عن املبادئ والقيم يف وجه املعار�ضني والراف�ضني. -الت�ضحية ومنا�صرة الق�ضايا امللهمة عن عقيدة و�إميان.

الوعي املتيقظ :تقدمي �أف�ضل التجارب واخلربات
�أقل ما ميكن �أن يو�صف به االندفاع هو “الإ�صرار على انتهاج طرائق ثابتة مع توقع نتائج مغايرة!” فما �أ�سهل اكت�ساب العادات ال�سيئة ،وما
�أ�صعب الإقالع عنها! يقف االندفاع الطائ�ش وراء الأهداف التافهة وال�ضئيلة ،ويبدد اجلهود ويولد امللل والربود .وعلى النقي�ض مينحنا ال�سعي
الهادف واملت�أين وراء الأهداف اجلادة �شعو ًرا �أ�صي ًال بال�سعادة ،والكفاءة ،واجلدارة ،والر�ضا .كما تتعدد وتتنوع مناذج الوعي املتيقظ يف
�سلوكياتنا اليومية؛ مثل ما قام به بع�ض عمال النظافة يف �أحد املراكز الطبية .مل يكن ه�ؤالء العمال ينظرون �إلى مهنتهم ب�شكل تقليدي ،بل
اعتربوها مبثابة “واجب �إن�ساين” يفر�ض عليهم بذل ق�صارى جهدهم لتقدمي خدم ــة مميزة و�إيجابي ــة للمر�ضـ ــى والأطب ــاء على حد �سواء.
مل يدخر ه�ؤالء العمال جهدً ا لي�ضفوا مل�سة جمالية على غرف املر�ضى حيث قاموا بتعليق اللوحات وال�صور وغريها من دالئل وبواعث البهجة
التي تدعو للتفا�ؤل ،وتهيئ ً
مناخا داف ًئا لهم .ومع كل فجر جديد ،كانوا يبتكرون ويطبقون من الأفكار املزيد.

العقول املتيقظة
يعد الوعي املتيقظ �أحد �أكرث املناهج العقلية مرونة وحتفيزً ا على االنفتاح والإبداع ،والتي جتذب كل ما هو مبتكر ومبدع ومميز .حني تتملكنا
هذه ال�سمة ن�صبح �أكرث �إدرا ًكا للمواقف وتفه ًما لل�سياقات املختلفة .وعندما نفتقدها نحب�س �أنف�سنا يف تالبيب املفاهيم اجلامدة والثابتة دون
�إدراك لل�سياقات واملتغريات من حولنا ،فيحكم الروتني قراراتنا وي�شبع امللل اختياراتنا .وبالعك�س؛ ال ميكن �أن يحكم الروتني العقول املتيقظة،
بل ير�شدها ويوجهها مثل البو�صلة الداخلية �إلى ذرى الطاقات الب�شرية.
واملوجه �صوب فكرة بعينها؛ �إذ يقوم هذا املنهج العقلي يف الأ�سا�س على تنوع املثريات
يبتعد الوعي املتيقظ ً
متاما عن منوذج الرتكيز الأحادي َّ
وال�سياقات .وبالتايل فهو عملية متحررة من القيود ،على عك�س االندفاع الذي يحجم نطاقات االهتمام والرتكيز دون �أدنى حماولة للتطوير والتغيري.

ما بني التعاطف والأنانية :مقومات الإيثار ،واالمتنان ،والت�سامح
يعد الإيثار من �أ�سمى ال�سلوكيات الإن�سانية التي تقدم م�صلحة الآخرين على امل�صالح ال�شخ�صية .رغم احتماالت �أن يتخلله ويحفزه قدر من
حب الذات واحلر�ص على التمتع الفردي باملنافع وامللذات .وقد ُ�صنف حب الذات باعتباره ال�سمة الإن�سانية الأكرث ت�أث ًريا وحتك ًما يف الدوافع
وال�سلوكيات .فال عجب �إذن �أن ي�سيطر على امل�ساعي واملناهج الإن�سانية مبا يف ذلك الإيثار .فرغم نبل املق�صد واملثاليات ،حتقق امل�ساعدات
واملعاونات التي يحفزها الإيثار جز ًءا من املنفعة ال�شخ�صية ب�شكل �أو ب�آخر مثل:
 �أن ينال احرتام وتقدير الآخرين مقابل هذه امل�ساعدة. �أن يتجنب امل�ساءلة االجتماعية واملحا�سبة الذاتية والفردية �إذا ما �أخفقت م�ساعيه يف م�ساعدة الطرف الآخر.� -أن يقل�ص من حجم معاناته �إذا ما قارنها مب�صائب الآخرين.

االمتنان

اقتب�س م�صطلح االمتنان من الكلمة الالتينية “جراتيا” والتي تعني العرفان بالف�ضل واجلميل .وتتنوع وتتعدد املعاين املرتبطة
بهذا امل�صطلح يف من�ش�أه الالتيني لت�شمل :الكرم ،والإح�سان ،والهبات ،والأخذ ،والعطاء .وينبثق االمتنان من �إدراك الإن�سان
للفائدة واملنفعة التي وقعت عليه بف�ضل الطرف الآخر الذي:
 َّمن هنا تنبع �أهمية االمتنان كو�سيلة للتعبري عن التقدير والعرفان
ف�ضل م�صلحة الطرف الأول على م�صلحته ال�شخ�صية.
باجلميل يف الكثري من الأحداث واخلربات اليومية.
 ق ّدم له (للآخر) منفعة وقيمة حقيقية.منهجا �أخالق ًيا متميزًا.
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الت�سامح

الت�سامح هو التحرر من القيود ال�سلبية التي تربط ال�شخ�ص بكل من �أ�ساء �إليه .مبعنى �آخر :هو قدرة الإن�سان على التنازل عن حقه رغم ما
تعر�ض له من �إ�ساءة وتطاول وظلم ،بل وتر�سيخ م�شاعر التعاطف والكرم واملحبة جتاه ال�شخ�ص امل�سيء .ومن ثم يعك�س الت�سامح:
 يقرر بكامل �إرادته �أن “يتنازل عن حق ب�إرادته” ًنابذا م�شاعر
 حتو ًال معرف ًيا �شام ًال وكل ًيا يدرك من خالله ال�ضحية؛ً
وراف�ضا لكل �أ�شكال التعوي�ضات.
 �أن ال�ضرر الذي وقع عليه جراء انتهاك (الآخر) له ،ومع ذلك؛ االنتقاموبالتنازل عن احلق ي�ستطيع الإن�سان �أن:
 يتخل�ص من امل�شاعر ال�سلبية النابعة من الإ�ساءة والإهانة التيتعر�ض لها ،ليتحرر من م�شاعر احلنق والغ�ضب .وباخت�صار :يعفو
 -بنبل و�شفافية عن الطرف الآخر.

 ينجو بنف�سه من دائرة “ال�ضحية” املغلوبة على �أمرها ليتحكمهو يف جمرى الأمور.

“�إن اهلل مع اجلماعة” :ثمار االنت�صار اجلمعي

�أ�صبح ال�سعي احلثيث وراء حتقيق الأهداف ال�شخ�صية من �أهم �أ�شكال البحث عن التميز والتفرد من خالل القيم واملواقف الرا�سخة .ولكن
يجب �أال يلهينا الطموح وال�سعي الفردي عن مزايا العمل اجلماعي لأن “االحتاد قوة!” و�أع�ضاء الفرق املتالحمة متجتمع ًيا يتبادلون الدعم
واملحبة بع�ضهم مع بع�ض ،في�شكلون روابط اجتماعية و�إن�سانية قوية جتذب �إليهم املزيد واملزيد من املبادرات الدعم والأفراد� .أي �أن التجمعات
واجلماعات تغدق على اجلميع وجتود عليهم ب�أطيب الثمرات .من ناحية �أخرى� ،أثبتت �أبحاث علم النف�س الإيجابي والتمتني �أن العمل واملجهود
الفردي اجلاد ال يقل �ش�أ ًنا عن الأداء اجلماعي .فاملجهودان والعمالن ي�سريان جن ًبا �إلى جنب ليحققا يف النهاية هد ًفا واحدً ا :خدمة املجتمع
ب�أفراده وم�ؤ�س�ساته و�أجداده و�أبنائه و�أحفاده.
المؤلفون:
ً
مرموقا لعلم النفس في جامعة كانساس.
تشارلز آر سنيدر :كان أستا ًذا
شين جي لوبيز :مدير األبحاث في مدرسة “كليفتون” التنموية.
جنيفر بيدروتي :أستاذ مساعد علم النفس في جامعة كاليفورنيا.
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“�إذا كانت كل �أدواتك مطرقة،
ف�سرتى كل ما حولك م�سامري”
أبراهام ماسلو

