
ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 2, autumn 2016 87

مخسةكتابتكونی من �لجمیع إالجيايب النفس مهنأ �مل یتفرع یقدم.فصل فرعي19بواب ح1ث
ا5ٔول الباب اكالنفعاالتيف وا>افعیة والعاطف1ة املعرف1ة الAذج فصول) بعض مخس من (یتكون

إال Eملعتقدات �لوإالميان والسعي وكذGجيابیة ولLٓخرIن �لفرد ح1اتنأ سعادة يف التفاؤل مث .مهیة
إال �لعملیات السعادةیSTقل مبفهوم مرورا فصول ٔ ربعة يف ویناقشها الثاين الباب يف والسلو\یة جيابیة

احلیاة نوعیة يف ٔ رسطو مaظور حىت اcاتیة التدfالت.والرفاهیة یناقش الثالث الباب ويف
إال كنقاطالنفسhیة والثقاف1ةجيابیة ا5ٔاكدميیة وتطبیقاته التدریب ومفهوم الشخصیة يف ٔ ماالقوة
الرابع فصول، الباب مخسة من إال،واملكون النفس �مل تدfالت املؤلف ف1ه جيايب كف1ناقش

�ام املدارس، التعلمي يف ا5ٔحوال صالح دمناريك، من 2025و�ام 2010التفاؤل، �الج مaظور
ٕاجيايب حصي نفس �مل العلوم. حنو من عنوان (احلدیث املؤلف } اخSار فقد اخلامس الباب ٔ ما

إالإال يف�سانیة الثقافات مSعددة الباب: مaظورات هذا من ا5ٔول الفصل يف �قش جيابیة)، ح1ث
ا5ٔحوال، ؤ  صالح �قSصاد، ويف حباث �مل يف والفردیة الثاين: السعادة الفصل يف الفصل

ع العقلیة العقيلالثالث: الص�ة املرض غیاب جمرد ول�ست اكم� �ا� عن .بارة
املعتقدات. �نفعاالت؛ إالجيايب؛ النفس �مل :

The book entitled Positive Psychology for All consists of five parts 

which are subdivised into 19 chapters. The first part, that includes five 

chapters, presents some cognitive, emotional and motivational models 

such as emotions, faith in positive beliefs, pursuit of happiness for the 

individual and others, and the importance of optimism in our lives. The 

second part examines the positive and behavioral processes in four 

chapters, through the concept of happiness and selfwelfare until 
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Aristotle's view of the quality of life. The third part discusses positive 

psychological interventions, such as personal strengths and the concept 

of training and its academic and cultural applications. The fourth parts 

consists of five chapters in which the author discusses positive 

psychology interventions such as optimism, the correctness of 

conditions in schools, education between 2010 and 2025 from a Danish 

perspective, and towards a positive health psychology. The fifth part 

discusses positive social sciences; in the first chapter of this part the 

author talks about multicultural perspectives in the research of the 

conditions of welfare; the chapter two analyzes happiness and 

individuality in economics, and the chapter three concerns mental 

health as a complete state and not merely the absence of mental illness.

: Positive psychology; Emotions; Beliefs.
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الطىب ا�ال العالج العقد املايض، ، يفبدٔ	 من ان��اهه املرض. وهذا &جتاه ىل الوقایة منٕاحتویل
ا.ٓن الص0ةٕاحترك 5یف2ة الصحىل النفس :مل املاضیني العقد=ن <الل ىف بدٔ	 فقد AB ي. ون�C2ة

health psychologyالطيب ا�ال اختذه اBى املنحى موا5بة وذA ملعرفة الوقایة من ىف
والأ. مKهمراض بدال الص0ة.ٕاتوMه حتسني ىل

أ. الرواد بدٔ	 الفرتة نفس إالاو ىف النفس :مل ىف أ.ئل من &جتاه ىف واWاللهادیجياىب املرضیة لوج2ة
.ٔYإال الص0ةیدلوج2ة لتحسني مسZتوىجيابیة :ىل أ	و[لحصول وصالح الرفاهیة من حوال ٔ.:ىل

الشخص ىف القوة نقاط .وfمنیة
دقة ٔ	كرث العرش=، ىفjشلك القرن وبعدمKتصف اmتلفة وبویالهتا الثانیة العاملیة احلرب وبعد ن

مصٕاظهار من <لفtه أ.ما القارة و<اصة الuرشیة :ىل ظهرائب  Mihalyوربیة

Csikszentmihalyi.ٔا وخطابه أ.}لكامته من الشهري العامل أ.صیل. فهذا الرشق2ة، صول وربیة
ب~ٔن �دى حتٔ	قد ٔ	صبحت Yمشوىلٕاتاج وبقوة ورو نفس 	ٓخر، :مل نفس :مل هنإاىل ومن جياىب

فقط ی�شغل ال النفس :مل ٔ	ن Mلیًا ولكنظهر واملعوقات املش�ت Yجلوانبٔ	بدراسة هيمت یضًا
وfمنیهتا . فالتد<ل لتطو=رها و�سعى وا�متع [لشخصیة ذن �عامل مؤ�ر ىف ٕا Interventionاملثالیة

یصبحا� مل النفىس إالال بغرض ولكKهفقط والعالج ىفٔ	صالح Mدید هو ما وتطو=ر لرتبیة یضًا
املسZتق�لیةالشخصیة املش�ت لتجنب Aوذ.

لـ فطبقًا مث لت~ٔس�س) Csikszentmihalyi)1999و  Seligmanومن التالیة �Wاملر ىف
وٕالٔ	 العمل هذا وجماالت أ.هداف jرسد ٔ	مهیته، قاما أ.ظهار الثالثة النفساسZهداف لعمل ق�لیة س

ويه الثانیة العاملیة :احلرب
أ. ملعاجلة .مراضهيدف
الشعوبهي ح2اة جلعل تف0tًأ	دف .كرث
ل�شجی إالهيدف :ىل والعباقرة املواهب .بداعع

أ.ٔ	وقد  هذه ٔ	ن العاملان الثانیشار العاملیة [لحرب كن�C2ة فشZیًا ش�ªًا ختتلف بدٔ	ت ة. ولقد هداف
: فقط أ.اقtرصت الهدف أ.ىل مراض".ول "معاجلة

أ. الرشارة بدٔ	ت مث، فقد إالومن النفس لعمل بتوىلوىل أ.Seligmanجياىب امجلعیة مر=ك2ةلرئاسة
:ام ( النفس دراسات)1999لعمل وجود من النفيسٔ	:دیدة و . ف�الرمغ ا�ال ىف :لمیة مراجع یضًا

والٔ	ال ٕا، جيايبإال مع :املیًا ٕاع³ده مت :امنه ینا=ر ففى النفسٕامت 2000یته بعمل <اص :دد صدار
النفيسأ.American psychologistجياىب ىف جم�إال وتناولأ.خصاىئ ت اºراسات مر=ك2ة

السعادة م«ل وصالموضو:ات أ.، الرفاهیة ا�متعیة. ويفحوالح املثىل، التمنیة نفس العام ، اخلربة
إالCsikszentmihalyiو  Seligman، عرف2000 النفس هيمت:مل اBى ا�ال ب~ٔنه جياىب
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ا�اىت ( و�رتیاحSubjective�ملس	توى والرضا السعادة م�ل قمية لها الىت �خلربة &رتبط ) وا�ى
�نفعالیة)(,لزمن املاىض والسعادة ا�اتیة احلارض)، اخلربة والتفاؤل (، وا3ٔاحلالیة (,لزمن ىف مل

.)املس	تق7ل
املو=ىل ذ:  الفردىفعىل إالس	توى النفس =مل إال، هيمت �لسامت اكلقدرجياىب =ىل احلب ة جيابیة

لTٓخر&ن، ,لحیوان، ,لنبات، الشNا=ة واحلمكة. سواء امجلاعى (ماYٔ، املوهبة املس	توى ا^متعى) =ىل
إال النفس =مل الىتهيمت احملببة �لسامت وbمنیهتاجياىب الكdساهبا ا^متع اهيدف خلواص ىه الىت . فهذه

اكملدرسة اlتلفة املؤسسات العبادة، ، دي، النادnسعى 3ٕٔالور منpساهبا املدىن ا^متع ىف عضاءها
لTٓخر&ن امجلا=ة، ا3ٔر=ایة ىف التعامل، العمل ىف ا3ٔ، املس	ئولیة،دب :� املdشامئونوم�ال فراد

=ىل الصعو�ت تفسري =ىل القدرة }هيم املثال س~{ل =لهياهنا Yٔ=ىل التغلب ميكن احلیاةال ، &رون
ا3ٔ هذا وYٔن =لهيم خطرية �لTٓخراملس	تق7 نN}dة ت�ٔىت هذه الصعو�ت وYٔن }هيم م�كرر الب�{ةYٔمر و

&رون ذ: و=ىل املقابل، ا3ٔهنا شام� دامئYٔاحملیطة =ا�رة. وىف ول�ست }هيمة املتفائلني القدرة فراد
الصعو�ت. =ىل التغلب =ىل

إالو�خ�صار م�تقاYٔصدار ا�ى بني ، هذا مجمو=ة یقدم الرثیةةید&مك البحثیة العلمیة املوضو=ات من
وذ: �طوی س	نوات ا}ولیني الباح�ني من العدید =لهيا عكف والىت ت�ٔصیل�ملعلومات هبدف

لها. املعرف{ة الب�{ة
من طلب املؤلف Yٔن الك�اب هذا ىف الYٔاجلدید ىف العلامء و الباح�ني یقومواكرب اlتلفة، Yٔن قارات

والباحث ,لقارئ لتقدميه وذ: احلدیث العمل هبذا املرتبط البحىث موضوعهم عن فصل بتجهزي
مقارنته ميكن وما الغرب ىف دراسات من یمت ما نتاجئ =ىل �طالع £الل من وذ: العرىب

هذه من الرشق ىف إالوتطو&ره هذا ذ:، هيدف ا3ٔا}راسات. و=ىل النفسولصدار لعمل
العرىبإال املنظور من ا3ٓيتٕاجياىب :ىل
اYٔاس	تªالص.1 ىف املعرف{ة ,لب�»ة توصل ما إالدث النفس بعمل اlتلفة .ىبجياملوضو=ات

,لباحث.2 النظرى واYٔ3ٔالت�ٔصیل العرىب العامل لTٔو وذ: ختصصیة شهرةكرث وا3ٔكرث دث

الباح °سا=د قد ا^ال هذا ىف العلمى املس	توى املعلومات=ىل اس	تªدام ىف العرىب ث

الع م7ارشواملعارف و³شلك العربیة �,لغة .لمیة

ىف.3 ´عضو ملسا=دىت الغربیني الباح�ني إالاهµم النفس لعمل ا}ولیة جياىب هبدف تقدمي امجلعیة

وا�ٕاما مت الوصول  امليلیه دراساتنا ىف املقارنة =ىل مت°سا=د¸ ما وتطو&ر بل س	تق7لیة

حلا¹اتٕاالوصول  تبعًا الغرب ىف الرشق{ةلیه وثقافاتنا وٕاماك¸تنا .نا

إال هذه تقس	مي مت ا3ٔوقد إالصدار النفس لعمل مخسةٕاجياىب ول بواب:Yٔىل

1 Àوا}افعیة) ال الو¹دانیة املعرف{ة ،ذج
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إال2 والب��ة) العملیات السلو�یات .جيابیة

إال3 النفس�یة .جيابیة) التد�الت

.جيايبإالالنفستد�الت #مل)4

.جيابیةإال/سانیةإالاحلدیث من العلوم ) 5

الصحى، الر3يض1ٔو  ا:ال ىف املوضو#ات ي، IقGصاد، العالEي، الرتبو �رياً، ت@?وع

إاليف .صدارهذا

ا1ٔQٔكام  هذا بتقدمي اQٔسعد Qٔصدار العربیة VWلغة إالكرب Wحيث ول النفس ىف جيايب#مل

ا]تلفة العامل _شاركيندول رئ�1ٔفcهواaى دولفاف إالنتولیال النفس لعمل اgولیة امجلعیة ، جيايبس

.وهللا من وراء القصد

ج هداءإال

ه Erreurاملقدمة ! Signet non défini.

ط احملتو3ت 91قامئة

Emotional and Motivation Models

Qٔا إالجيابیةالفصل . ول: Iنفعاالت

13 aا Wلفعالیة الثاين: إالميان يفالفصل الفرداتیة ومصلxة اQٔاكدميي الن|اح . تعز~ز

19 وتطبیقات النفس�یة" / التدفق :  حبث الثالث: نظریة "الطالقة . الفصل

31 اgال الرابع: اQٔساس السعادةفصل تلمتس اليت Vلحیاة اQٔممافعي #رب العام . والصاحل

41 وتطبیقات الس�ىب:  مفهوم التفسري اسلوب و اخلامس:التفاؤل . الفصل

55 Qٔا ال�رشل:و الفصل من ملزید السعادة من فكcف؟مزید 1ٔمكن وٕاذا ممكن؟ هذا .  هل

67 اaاتیة الرفاهیة :ال شام� الثاين: مراجعة الفصل

74 الث اج�عیةالث: م?ظور الفصل النفس احلیاة: السعادة نوعیة حول 1ٔرسطو

86 احلال) الفصل الرابع: املعلمني كذ   Wلرفاهیة (طیب إالجيابیةم?ظور_شعرون الس�یكولوجcة من

Erreur ! 

Signet 

non 

 : اQٔول الشخصیةالفصل يف القوة نقاط
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défini.
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196 الثالث: الص اكم=الفصل 1ا. عن عبارة العقلیة اiهينgة املرض غیاب جمرد ولoست


