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لدى عينات من املرضى  ىل القوى اإلنسانيةإستند التقييم النفسي امُل
 النفسيني مقارنة بالعاديني

 د. اننابغت فتحي حممد
 المنيا جامعة – اآلداب كمية – المساعد النفس عمم أستاذ

 الخاصة دراية وجامعة
 

 (ص  مخ  م  )ال 
القوى  لىإبالتقييم النفسي المستند  َىدف ىذا البحث إلى التحقق من االستعانة

، اإلنسانية في التشخيص النفسي الفارق والتمييز بين المرضى النفسيين والعاديين
وذلك عمى  ،وكذلك الفروق بين بعض فئات المرضى النفسيين في القوى اإلنسانية

( من ذوي ٕٚموزعين كالتالي: )، (ٓٔٔالنفسيين بمغ عددىم )ى عينة من المرض
( من ذوي اضطراب كرب ما ٔٗكرب ما بعد الصدمة مصاحبة اكتئاب، ) اضطراب

( من ذوي اضطراب ٕٕ( من ذوي اضطراب االكتئاب األساسي، )ٕٓبعد الصدمة، )
 .ين( مشاركٓٔٔبمغ عددىم )، الوسواس القيري، وعينة مقارنة من العاديين

المكونة من ، (VIA-IS)استجابوا لمسح القوى اإلنسانية لبترسون وسيمجمان 
ى بندا، وترجمو الباحث. وأشارت النتائج إلى وجود فروق بين العاديين والمرض ٕٓٗ

نما وجدت فروق بين عينات يفي اتجاه العاديين، ب اإلنسانيةوالفضائل  في جميع القوى
في أغمب القوى  إحصائيابشكل دال  األعمىوكان الوسواسيون ىم  ،النفسيين المرضى
ألدبيات المتاحة والدراسات السابقة والواقع ائج في ضوء اتنير ال. وتم تفساإلنسانية
 المعاش.

 
 .النفسية االضطرابات – اإلنسانية القوى - النفسي التقييم :انكهماث املفتاحيت
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(Abstract) 

  The aim of this research is to use Strength-Based Assessment in 

psychological diagnosis, the difference and the distinction between mental and 

normal patients, as well as the differences between some categories of mental 

patients in Human Strength, on a sample of mental patients (110) distributed as 

follows: (27) PTSD was associated with depression, (41) with post-traumatic 

stress disorder, (20) with primary depressive disorder, (22) with obsessive-

compulsive disorder, and a comparative sample consists of 110 participants 

from normal people. They responded to the 240-item (VIA-IS). The results 

indicated that there were differences between the psychological and mental 

patients and normal in all the human strengths and human virtues in the 

direction of normal people, there were differences between mental patients in 

the direction of obsessive-compulsive patients. The results were explained in 

light of the available literature, previous studies and the reality life 

Keywords: Strength-Based Assessment- Human Strengths- Mental patients 
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 انبحج: مشكهتإىل  مدخم
 وقتٍ  أي من اإلنسانية والقوى لفضيمةإلى ا ااحتياجً  أشد   اليوم والمجتمعُ  الفردُ  أصبح لقد
 مشحونٍ  عالمٍ  في ةاإلنساني لفضائلإلى ا ونفتقد ،والكآبة بالخواء نشعر أصبحنا فقد ؛مضى

 نبحث جديد من وعدنا الفضائل منا كثيرٍ  عن فغابت ؛اليومية والمشكبلت بالصراعات
 يقارب ما أرسطو حدد فقد ة؛اإلنساني الفضائل مفيوم قديما الفمسفة تناولت وقد عنيا،
 الفضائل وميز ،اإنسانً بصفتو  وظيفتو أداء من الشخَص  نُ تمك   ،فضيمة ةعشر  ثماني

 األخبلقية الفضائل األولى وسمى ،بالعقل المتعمقة تمك عن والرغبة بالعاطفة المتعمقة
 المحادثة في والحنكة والطموح والصدق والشيامة والتسامح واالعتدال الشجاعة :ومنيا
 لخ.إ ...والحكمة الذكاء :ومنيا، الفكرية بالفضائل الثانية نعتو  لخ،إ والتواضع... والود
، سبعة سماوية فضائل ىناك المسيحية ففي :اإلنسانية الفضائل عمى األديان حثت امك

 اأم  ، (الخيري العملو  ،األملو  ،اإليمانو  ،الشجاعةو  واالعتدال، ،العدالةو  ،الحكمة): ىي
 تم التي الفضائل أىم ومن، وعمبًل  قواًل  اإلنسانية بالفضائل جاء فقد اإلسبلمي الدين

 والصبر، خبلصاإلو  والتواضع،، بالعيد والوفاء والعدل، والصدق، التسامح،) حصرىا:
 .(اسنً  األكبر واحترام والفعل، القول في واالحتشام

 عمم تاريخ طوال الباحثين الىتمام امحورً  مث ْمت والفضيمة خبلقألا أن   من غمالرُ  عمىو 
 كل   يد عمى النفس عمم في اإليجابية التوجيات بداية مع جاء األكبرَ  االىتمامَ  إن  ف ؛النفس
 لمفضائل اتصنيفً  امقد   نالذيْ  (Peterson, Seligman, 2004) وسيمجمان بيترسون من

  .األساسية القوى مواطن من قوة (ٕٗ) التصنيف وتضمن القوى ونقاط

 الثقافية السياقات من العديد في بالصحة مرتبطة ةاإلنساني القوى أن من التحقق تم وقد
 مختمفةٍ  ثقافاتٍ  في الدراسات من العديدُ  ُأجريتو  العالم، أنحاء جميع في والبمدان ،المختمفة
 & Dahlsgaard, Peterson, & Seligma, 2005; & Park)منيا: الموضوع حولَ 

Psterson,2006; Lambert, pasha-zaidi, Passmore,& york Al-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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karam,2015; Petkari & Ortiz-Tallo, 2016; Wagner, Gander, 

Proyer,& Ruch, 2018; Höfer, Gander, Höge, Ruch, 2019). 

 القوى ؤديت ىل مؤداه: سؤااًل  (ٕٚ-ٕٙ ،ٖٕٔٓ ،سنايدر ،)لوبيز من كل   ويطرح
 أن وذكرا األمثل؟ واألداء دةوالسعا النفسية الصحة تحقيق في وفعاالً  ايجابيً إ ادورً  ةاإلنساني

 يعرفو ما :أوليا ؛البحوث نتائج واقع من دلةأ بثبلثة ونع اإلجابة تمت السؤال ىذا
 عمى القدرة :وثانييا ا،وصحيً  اكاديميً أ األفضل باألداء رتباطووا األمل عن الباحثون
 النفسية الصحة عمى الضغوط آثار من والحد التوازن تحقيق في ىاور ود المجابية
 أقل بمعدالت ارتبطت االجتماعية والعبلقات التواصل عمى القدرة أن :وثالثيا والجسمية،

 في يجابيةاإل القوى دور عمى أدلة وكميا ية.المعد مراضلؤل أكبر ومقاومة الموت، من
 جوانب مثل مثميا ةاإلنساني القوى أناعتبرا و  ،لؤلفراد والجسمية النفسية الصحة تحقيق

 وعمى ،إيجابي ىو ما فحص نحو يتوجو أن يجب النفسي القياس وأن ،اإلنساني الضعف
 أوجو بين الحيوي التوازن خبلل من ،ةاإلنساني لمحياة اتوازنً  أكثر برؤية االىتمام الباحثين
 البيئة. في الفرد لدى القوة وجوأو  الضعف

 القوى، لنقاط وفًقا النفسية األمراض لتقييم انموذجً  (Peterson, 2006) بيترسون موقد  
 أنواع من انوعً  اعتبارىا يمكن النفسية االضطرابات أن   امفترضً  األعراض، تقييم من بداًل 

 إلى ؤديي قد ما، سمة في المبالغة أو نقيضتيا إلى تؤدي قد ما سمةً  وأن ،القوة غياب
 نفسي. توازن وعدم اضطراب حدوث

 النفسية، القوة مواطن يستكشف اإلنسانية القوى المستند إلى التقييم أن المفترض منو 
 يمكن التي االستراتيجيات ويستكشف وخصائص، قدرات من الشخص يمتمكو عما ويبحث

 بنوعية أيًضا وييتم المحتممة. النفسية االضطرابات بعض مواجية عمى القدرة تعزز أن
ِمن و  ،لمرضىا عن تراكمي واقعي تصورإلى  لموصول وذلك الميارات، ونقص األعراض

 السميم. النفسي األداء تحقيق نحو متعددة مسارات ميتقد َثم  
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 لو وىذا ،وأسبابو والقصور، الضعف مواطن عمى اإلكمينيكي التقييم تركيز ىو والشائع
 أكبر وحسب اإليجابيات. من اتأثيرً  وأكثر ا،انتشارً  أكثر السمبيات إن إذ مقبولة؛ أسباب

 قدو  (.(Rashid, 2015 السمبيات من عشرة يقابمو الواحد اإليجابي الميل فإن التقديرات،
 أوجو عمى القائم التقميدي اإلكمينيكي التقييم أن إلى (Lambert, 2007) المبرت أشار

 القصور: من أوجو ثبلثة لو أن إال ،النفسية األمراض تشخيص في مفيدا يبدو الضعف

 تقييميا يتم أن يجب التي الرئيسة المكونات ىي فقط اضاألعر  أن عمى اعتماده :أوليا
 المواقف في التعافي تسييلل الميمة العوامل من اإليجابيات أن حين في بعناية،

 .اإلكمينيكية
 التشخيصي الدليل في ورد ما عمى يعتمد ،ضعفال نحو الموجو التقييم ثانًيا:

 استخدام تم وقد .(APA, 2013) الخامس صداراإل العقمية، لبلضطرابات واإلحصائي
 طريق عن المساعدة، يطمبون المرضى بعض أن حتى واسع نطاق عمى التسميات ىذه

 ىذه ضمن اتمقائي   أنفسيم مصنفين اإلكمينيكية الخدمات وطمب (جوجل) عبر البحث
 في ما أىم وتعد دقيقة، عممية النفسي فالتشخيص الميني المجال وفي اإلكمينيكية. الفئات

 من االكتئاب، أو والقمق، الشديد، االنزعاج المرضى يعتري وقد ،ةكمينيكياإل الممارسة
  التسميات. ىذه مضمون

 غير عن- األطباءَ  عّرُض يُ  القصور وأوجو ضعفال أساس عمى التقييم إن :اأخيرً 
 الخداع، كاالستياء، بينيا الدقيقة الفروق وتفسير ومناقشتيا، السمبيات. من لممزيد -قصد

  .الشخصية اإلنجازات تجاه بالقمق والشعور الشخصية، وتبدد األمل، وخيبات

 امنقوصً  اوصفً  يقدم والقصور ضعفال أساس عمى التقييم أن أيًضا المبلحظ ومن
 في حاسمة تكون أن يمكن التي الميمة المعمومات إلى ويفتقر المرضى، عن واضح وغير

  العبلج. لعممية التخطيط
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 األعراض لتصنيف امناظرً  ةيجابياإل القوى عمى يعتمد بتصنيف المطالبة كانت ولذلك
 المختصين من العديد أن (ٕٙٓٓ ستودينجر، )اسبينوول، ذكر حيث DSM في الواردة
 روبرت جاميسون، ىول سيكزينتماىمي، كميفتون، )دون مثل: يجابياإل النفس عمم في

 صدارإ لمناقشة (ٜٜٜٔ) عام التقوا قد فايبلنت( سيمجمان، روبنسون، دان نوريك،
 الفضائل اعتماد في الحديث لمتوجو وفًقا ة.اإلنساني القوى عمى عتمدي جديد تصنيف
 أطمق وقد ،DSM الــ غرار عمى اإليجابي كمينيكياإل لمتشخيص كطريقة VIA اإلنسانية
 بيترسون واقترح ،DSM لــ المناظر اإليجابي االتجاه أي Un-DSM سيمجمان عمييا

 سماتيم. ألفضل األشخاص لوصف مماثمة كأداة VIA تصنيف (ٕٗٓٓ) وسيميجمان
 بما اإليجابية، الخصال من متنوعة مجموعة فيم في بدوره يسيم أن يمكن التوصيف ىذا
 معا VIA، DSM تصنيف استخدام ويمكن بينيا، فيما والعبلقة والعافية. الرفاه ذلك في

 اإليجابي. إلى السمبي الجانب من جوانبياجميع  من اإلنسانية، التجربة عمى لموقوف

 القوى نظرية بين عبلقة إلى لمتوصل محاولة أول Peterson  (2006) بيترسون قدم
 يمكن النفسية األمراض عمم دراسة أن أكد حيث ؛كمينيكياإل والتشخيص اإليجابية النفسية
 الفرد مشاكل لوصف بديل كنيج ،القوة نقاط منظور من األمراض دراسة طريق عن إثراؤه
 في الحقيقية المشاكل تمثل قد القوة نقاط استخدام مشاكل نأ بيترسون وأكد الحياة. في

 احتمال اعتبارك في "ضع  Peterson (p.36 ,2006) بيترسون تعبير حد عمى الحياة.
 االضطرابات ىي التشاؤم أو االجتماعية، العزلة أو المعنوية، الروح انخفاض تكون أن

 التشخيص في والتركيز فييا، النظر "إلعادة النفس. عمم بيا ييتم أن يجب التي الحقيقية
 عمى وليس ،الشخصي األداء في القصور أوجو عمى يكون أن يجب كمينيكياإل

 ."األعراض مجموعات

 المرضية األعراض لوجود ااستكشافً  يكون أن ينبغي المثالي التقييم أن الباحث ويرى
 المشبعة غير االحتياجات عن ابحثً  فقط يقتصر أال   ويجب ،اإليجابية الجوانب وغياب
 المريض لدى يجابيةاإل جوانبال يتضمن أيًضا ولكن والصراعات؛ الحرمان وجوانب
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 – باالضطياد الشعور من يعاني الذي المريض سألفيُ  النفسي. واالنسجام كاالستقرار
 والتسامح ،والكراىية ينةبالضغ الشعور مقابل في االمتنان مشاعر عن -المثال سبيل عمى
 وكذلك التسرع، عن بديبًل  النفس وضبط ،التكبر عن بديبًل  والتواضع االنتقام، عن بديبًل 

  بآالميا. اإلحساس نع بًل يبد الصدمة بعد اإليجابي تطوروال التعافي

 انبحج: مشكهت
 السياق في القوى مواطن تقييم عمى القائم كمينيكياإل التقييم البحث ىذا يتناول

 وجود عمى فقط يعتمد ال الذي ،اإليجابي النفس عمم في الجديد التوجو حيث ،كمينيكياإل
 الشخصية القوى مواطن في زيادة أو نقص عمى باالعتماد بل ،نفسيا المرضية األعراض

 .كذلك

 مفيوم عن ُأجريت التي العربية الدراسات من محدودٍ  عددٍ  وجود إلى اإلشارة وتجدر
 (ٕٗٔٓ )عبلم، :الدراسات ىذه أىم ومن ،العاديين من عينات عمى اإلنسانية الفضائل

 ودراسة ؛والثانوية عداديةاإل المرحمتين طبلب من عينة لدى الحقيقية السعادة معدالت عن
 (ٕٙٔٓ ،)سايل ودراسة ؛الجامعة طبلب لدى اإلنسانية الفضائل عن (ٕٙٔٓ براىيم،إ)

 الحركة لمراقبي ميدانية دراسة ةاإلنساني لمفضائل خاص تناول الحقيقية السعادة عن
 ىذه وكل ،األردن في المعممين عمى (ٕٛٔٓ حباصات، )خوالدة، ودراسة الجوية؛
 دراسة توجد وال وسيمجمان. بيترسون توجو لىإ لمفضائل قياسيا في تستند لم الدراسات
بوصفيا  القوى لىإ المستند التقييم حول ُأجريت - الباحث عمم حدود - في واحدة عربية
 والعاديين. المرضى من عينات بين فارقة تشخيصية دراسة

 أجرى فقد اإلنسانية؛ القوى المستند إلى التقييم مفيوم األجنبية الدراسات بعض اولتنوت
 ,Toback, Graham-Bermann & Patel) وباتل بيرمان وجراىام توباك من كل  

 نزالء الشباب المرضى من عينة لدى ةيجابياإل القوى تقييم عن دراسة (2016
 برامج في ودمجيا القوى نقاط الستكشاف ا؛مريضً  (ٔٛ) عددىم بمغ النفسية اتمستشفيال

 متتالية، زمنية مراحل عمى الذات، تقديرو  الذاتية الكفاءة وقياس التكيف ونقاط العبلج
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 العبلجي التدخل في استخداميا نكيم أيًضاو  اتشخيصي   امحك   ةاإلنساني القوى أن وظير
 من عينات لدى اإلنسانية القوى بجوانب اإلرشادي التدخل تقييم أيًضا تم وقد لتنميتيا.
 ,Duan, Bu) وجو وزو وبو دوان دراسة منيا ،ىخر أُ  دراسات في ،الجامعة طبلب

Zhao & Guo, 2018.) ،وجوزيف وود من كل   توصل قد وبالمثل (Wood& 
Joseph, 2010) أساسي استيداف عاملَ  يمثل اإليجابية الخصائص غياب أن إلى 

 ذلك في بما السمبية، الجوانب من العديد وجود إلى باإلضافة، االضطرابات لحدوث
 السمبية الحياة أحداث وجودإلى  فقط يرجع ال وىذا الجسدية، الصحة واعتبلل االكتئاب،

 ئةالميي   العوامل زيادة مع إيجابية صفات وجود بعدم مرتبط األمر ولكن، أكبر بشكل
 لبلنتحار.

 األمل غياب نتيجة كوني قد -المثال سبيل عمى- فاالكتئاب سبق مما لما ووفقا
 يحدث قدو  واإلنصاف، العدالة وانعدام الصبر عدم نتيجة القمق يحدث قد وكذا ،والتفاؤل
 قوى وجود عدم أن لفكرة تجريبية أدلة وىناك العدالة. غياب نتيجة المسمك اضطراب
 وود من كل   أجرى فقد النفسية، األمراض تفسير في مقبواًل  أمًرا يكون أن يمكن شخصية
 ،شخصا ٓٓ٘٘ من مكون عدد عمى دراسةً  (Wood & Joseph, 2010) وجوزيف

 واالستقبللية، الذات، قبول مثل ،اإليجابية الميول من منخفض قدر عمى األفراد كان
 ،الشخصي والنمو البيئي، والتكيف اآلخرين، مع اإليجابية والعبلقات الحياة، في واليدف
 .كمينيكياإل التقييم نطاق في االكتئاب أعراض بوجود ةمقارنً  مرات ٚ إلى تصل

 القوى المستند إلى بالتقييم اىتمت عربية بحوث وجود ولعدم ذكره، سبق لما ونتيجة
 ىذا مشكمة تحديد يمكن ثم نوم  ، المجال ىذا في ثغرة لسد البحث ىذا يأتي ؛اإلنسانية

 اآلتية: التساؤالت في البحث
 في والعاديين النفسيين المرضى عينة بين اإحصائي   دالة فروق توجد ىل -ٔ
 والمعرفة، الحكمة) الست الفضائل في المتضمنة البحث موضوع ةاإلنساني القوى
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 بمكوناتيا الروحانية( السمو االعتدال، الة،العد واإلنسانية، الحب الشجاعة،
 ؟الفرعية
 ذوي النفسيين المرضى من عينات بين جوىرية فروق توجد ىل -ٕ

 صحوبم الصدمة بعد ما كرب اضطراب الصدمة، بعد ما كرب )اضطراب
 اإلنسانية القوى في القيري الوسواس واضطراب الكتئاب،ا واضطراب اكتئاب،ب

 الحب الشجاعة، والمعرفة، الحكمة) الست الفضائل في المتضمنة البحث موضوع
 الفرعية؟ بمكوناتيا الروحانية( السمو االعتدال، العدالة، واإلنسانية،

 انبحج: أهداف
 إلى: البحث ىذا ييدف

 بين التمييز في اإلنسانية القوى لمقياس التشخيصية القدرة عن الكشف -ٔ
 والعاديين. المرضى
 التمييز في اإلنسانية القوى لمقياس الفارقة التشخيصية القدرة عن الكشف -ٕ
 الصدمة، بعد ما كرب )اضطراب في المتمثمة اإلكمينيكية الفئات بعض بين

 االكتئاب، واضطراب اكتئاب،ب حوبمصال الصدمة بعد ما كرب اضطراب
 القيري(. الوسواس واضطراب

 انبحج: أهميت
 يمي: فيما البحث ىذا أىمية تحديد يمكن 
 جدير موضوع وىو ،اإلنسانية القوى موضوع تناول حيث النظرية األىمية -ٔ

 التي العربية الدراسات لندرة نظًراو  ،النفس عمم في ةيجابياإل لمتوجيات وفًقا ،باالىتمام
 بيانات من البحث ىذا يقدمو وما والعاديين. النفسيين المرضى لدى الموضوع ىذا تناولت
 المجال. ىذا في النفسية والدراسات لمتراث تضيف نأ يمكن ونتائج
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 والمقياس اإلنسانية القوى المستند إلى النفسي التقييم حيث ،التطبيقية األىمية -ٕ
 الفارق النفسي التشخيص بغرض البحث ىذا في العربية البيئة في يستخدم الذي المترجم

 من ذلك عمى يترتب وما أخرى، ناحية من والعاديين ناحية من المرضية الفئات بين
 االضطرابات وتشخيص تقييم عند الشخصية في ةيجابياإل الجوانب عمى التركيز أىمية
 التشخيص مع جنب إلى جنًبا النفس، عمم في األحدث االتجاه وىو، المختمفة النفسية
 القوى أساس عمى التقييم وُيقدم .DSM-5 في كما المرضية األعراض وجود عمى القائم
 معرفة وتوفر لمرونتو، نظًرا العبلج في الطبية الخدمات اتجاه يغير حيث واضحة، مزايا
 تزيد نياأ المرجح ومن مشاكميم، لحل إضافية واستراتيجيات اطرقً  لممرضى القوى نقاط
 والفضول والحماس، واألمل التفاؤل مثل القوى مواطن وتنمية وتقييم الذاتية. الكفاءة من

 المشاعر بدورىا تنمي التي المتغيرات تمك واالمتنان االجتماعي، والذكاء ،واإلبداع
 مجال في اتطبيقيً  يفيد قد البحث ىذا في بيانات من إليو التوصل يتم وما اإليجابية.
 بدورىا التي اإليجابية والقوى الخصال لتنمية برامج وضع في وكذلك، النفسي التشخيص

 أفضل. حياة إلى والمجتمع األفراد ستقود

 القوى: المستند إلى والتقييم اإلنسانية القوى لمفيوم النظري األساس

 كل   ذلكإلى  أشار كما، المبكرة النفسية األدبيات في اإلنسانية القوى مفيوم مناقشة تم
 تناول تم فقد ؛(Cawley, Martin,& Johnson, 2000) وجونسون ومارتن كاولي من

 ;Jahoda, 1958; Maslow, 1959) من: كل عمالأ في مبكرا ،ةاإلنساني القوى مفيوم
Rokeach, 1973; Ryff& Singer, 1996). لم طرحيا تم التي األفكار أن إال 

 كحركةٍ  اإليجابي النفس عمم وبظيور اإلكمينيكي. التقييم خبلل منيا ستفديُ  ولم طور،تت
 ااىتمامً  ذلك أثار فقد اإليجابيات، نحو النفسي باالىتمام والتوجيو التركيز إلعادة عمميةٍ 
  .كييكميناإل والتدخل التشخيص في منيا فادةواإل ةاإلنساني القوى مواطن تقييم نحو اكبيرً 

 الشخصية القوى فإن (Peterson& Seligman, 2004) وسيمجمان لـبيترسون وفًقاو 
 تعزيز عمى وتعمل ذاتيا، حد في تقييميا يتم والتي ،مكان كل في المكتسبة الصفات ىي
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 في فردية فروقٌ  وىناك الغيرة، من بداًل  والرضا عجاباإل بقوة تتمتع كأن ،وأدائو الفرد
 ليا ينظر ولكن، الفرد سموك في البحث مجرد اإلنسانية القوى وتتعدى ة.اإلنساني القوى
 والعادات الطقوس خبلل من المجتمعية، والمؤسسات المجتمعات سموك إطار في أيًضا
 إذا االجتماعية الروابط ترسيخ والتسامح العطف مثل الفردية القوة لمواطن يمكن ة،يجابياإل

 استخداميا. ُأحسن

 الفضائل تصنيفَ  (Peterson& Seligman, 2004) وسيمجمان بيترسون وقدم
 إذ صنَفا ؛النفس عمم في ومنيجي ومتماسك شامل جيد أول ذلك وكان ،القوى ونقاط
 القوى ليذه اتعريفً  امَ وقدّ  األساسية. القوى مواطن من قوة ٕٗ إلى البشرية القوى مواطن

 والمدرجة بالفضائل، أوسع بشكل تسميتيا يمكن فئات ست تحت تندرج حيث األساسية،
  التالي: الجدول في

 الشخصية القوة ومواطن الفضائل تصنيف (1) جدول

 اإلنسانية القوى

 والروحانية السمو االعتدال العدالة ةاإلنسانيو  الحب الشجاعة والمعرفة الحكمة

 الجمال تقدير التسامح العدل المطف الصدق بداعاإل

 االمتنان التواضع القيادة الحب الجرأة الفضول

 األمل الحرص الجماعي العمل االجتماعي الذكاء المثابرة الحكم

 الفكاىة الذات تنظيم   الحماس التعمم حب

 والتدين الروحانية     والبصيرة الرؤية

 (Peterson& Seligman, 2004) 
 في )القيم (:2004) سيمجمان ،لبيترسون وفًقا الشخصية القوى تصنيف يمي وفيما

 (:1الفعل محك

                                                           
1
 - Values In Action -VIA 
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، المعرفة واستخدام اكتساب عمى تقوم التي المعرفية القوى: 2والمعرفة الحكمة .1
 وتتضمن:
 والة، مبتكر  اتتصور  ووضع ،اإلبداع عمى القدرة :(واإلبداع األصالة) 3اإلبداع •

 فقط. واألدبي الفني اإلنجاز عمى اإلبداع يقتصر
 عن والبحث مستمر، بشكل التجربة عمى االعتماد :(والتجربة االنفتاح) 4الفضول •
 واالكتشاف. واالستكشاف ،جديد ىو ما كل

 من الموضوع دراسة :(النقدي التفكير األفق، تفتح) 5حكاماأل إصدار عمى درةالق •
 اآلراء تغيير عمى القدرة ،مباشرٍ  بشكلٍ  استنتاجات إلى القفز وعدم الجوانب جميع

  األدلة. ضوء في العقمية واألحكام
 عن والبحث الجديدة الموضوعات عن البحثو  الميارات، إتقان :6التعمم حب •

 .ارسمي   مأ اذاتيً  اتعممً  كانأ سواء المعرفة،

 رؤية لآلخرين، الحكيمة المشورة تقديم عمى القدرة :(الحكمة) 7والبصيرة الرؤية •
 .خاص وطابعى معن لو بشكل المحيط العالم

 مواجية في األىداف إلنجاز اإلرادة ممارسة عمى تنطوي التي القوى :8الشجاعة .2
 وتتضمن: والمعوقات التحديات

                                                           
2

-  Wisdom and Knowledge
 

3
-  Creativity

 

4- Curiosity 
 

 

5- 
 
Judgment 

6- 
 
 Love of Learning 

7- 
  Perspective 

8- 
 
 Courage 

https://en.wikipedia.org/wiki/Creativity
https://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity
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 يوتحد الصعبة، الظروف وتحدي التيديد من الخوف عدم :(البسالة) 9الشجاعة •
 تحظ لم لو وحتى ،لذلك معارضة راءآ ىناك كانت لو حتى الرأي عن والتعبير األلم؛

 بشعبية.
 مسار في المثابرة االتجاه؛ مواصمة عمى القدرة :(واالجتياد المثابرة) 10المثابرة •
 .الميام الستكمال مميزة سمةبوصفيا  الراحةب الشعور العقبات، من الرغم عمى العمل

 بشكل والتصرف مستمر، بشكل الحقيقة قول وتعني :(والنزاىة األصالة) 11مانةاأل •
 لية.ئو المس وتحمل التظاىر، دون خالص
 وتعني :(والطاقة والقوة والحماس النشاط)12االستمتاع عمى والقدرة الحيوية •
 في األشياء فعل عن التوقف عدم الطاقة؛ من عالٍ  وبقدرٍ  بحيوية الحياة عمى قبالاإل

 باعتبارىا الحياة عيش أيًضا وتعني وممل، بفتور األشياء تفعل وأال الطريق منتصف
  عاش.تُ  نأ تستحق الحياة وأن الحياة، قيد عمى وجودك بقيمة الدائم والشعور مغامرة،

 اآلخرين مصادقة إلى الميل تعكس التي الشخصية القوى :13واإلنسانية الحب .3
 وتتضمن: منيم والقرب

 مع وثيقة عبلقات إقامة وتعني :(مكاناإل قدر الحب عمى القدرة) 14الحب •
 حميمة. بمشاعر منيم والقرب الناس مرضاة وابتغاء اآلخرين،

 والعمل اإلحسان وتعني :(واإليثار والرحمة الرعاية والحنو، الكرم) 15المطف •
  بيم. والعناية ومساعدتيم، اآلخرين، أجل من الصالح

                                                           

9- 
  Bravery 

11- 
 
 Perseverance 

11- 
 
Honesty 

12- 
 
 Zest 

13- 
 
 Humanity 

14- 
  Love 

15-
 
 Kindness 
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 دوافع إدراك ويعني :)الشخصي والذكاء الوجداني الذكاء( 16االجتماعي الذكاء •
 المختمفة، االجتماعية المواقف مع ليتناسب بو القيام يجب ما معرفة ،اآلخرين ومشاعر
 اآلخرين. من يقربك ما معرفة

 سميمة: مجتمعية حياة عمييا تقوم التي المدنية القوى :17العدالة .4

 الجيد العمل وتعني(: والوالء االجتماعية ليةئو والمس المواطنة( 18الجماعي العمل •
  لممجموعة. واالنتماء الوالءو  فريق، أو مجموعة في عضوا الفرد بوصف

 ضد التحيز عدم والعدالة؛ النزاىة لمفاىيم وفًقا الناس جميع مع التعامل :19العدالة •
عطاء اآلخرين،   ومتكافئة. عادلة فرصة الجميع وا 

 نفسو الوقت وفي ،الميام إلنجاز المجموعة أفراد تشجيع عمى القدرة :20القيادة •
 مجموعةال أنشطة تنظيم عمى والقدرة المجموعة، داخل جيدة عبلقات عمى الحفاظ
 يفعمون. ما ومتابعة

 والطمع التجاوز ضد تحمي والتي ،المتوازنة القوى مواطن :21واالعتدال الزىد .5
  واإلسراف.
 في القصور أوجو قبول مع قصور، لديو لمن نغفر بأن :)الرحمة( 22التسامح •

 االنتقام. عدم أخرى، فرصة الناس إعطاء اآلخرين،

 عن تتحدث أن الشخصية لئلنجازات والسماح :)واالعتدال الحياء( 23التواضع •
  الناس. من غيره عن اتميزً  أكثر بوصفو نفسو عن الشخص يتحدث وأال نفسيا،

                                                           

16-
 
 Social Intelligence 

17- 
 
 Justice 

18- 
 
 Teamwork 

19- 
 
 Fairness 

21- 
 
 Leadership 

21-
 
Temperance 

22- 
  Forgiveness 

23-
 
Humility 
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 ال مخاطر في الخوض وعدم الخيارات، حول ارً ذِ حَ  تكون بأن :24والحذر التعقل •
 السابقة. بالخبرات االستعانة مع ليا، داعي

 الفرد يكون وأن واألفعال، المشاعر في التحكم :)النفس ضبط( 25الذاتي التنظيم •
  والعواطف. الشيوات عمى السيطرة ويممك ا،منضبطً 

 وتمدنا حولنا بما صبلت تخمق التي الشخصية القوى نقاط :26والروحانية السمو .6
  الجميمة: بالمعاني

 واألداء والتميز، الجمال تقدير :)الجمال الميارة،( 27والتميز الجمال تقدير •
 وكذلك ،لمعموم والرياضيات لمفن الطبيعة من الحياة، مجاالت مختمف في اإلبداعي
 اليومية. التجارب

 من لنا تحدث التي الجيدة لؤلشياء والعرفان الشكر تقديم :28واالمتنان العرفان •
  الشكر. عن لمتعبير المناسب الوقت اختيار اآلخرين،

 والعمل المستقبل في األفضل توقع :)المستقبل نحو التوجو التفاؤل،( 29األمل •
 يتحقق. أن يمكن الذي ىو األفضل المستقبل بأن االعتقاد ذلك، تحقيق عمى
 الجانب ورؤية اآلخرين، إلى والفكاىة البسمة وجمب لمضحك، الميل :30الفكاىة •
 النكات. قول بالضرورة( و)ليس األمور، في المبيج يجابياإل

 والروحانية الدينية المعتقدات اتباع :)واالعتقاد واإليمان التدين( 31الروحي الجانب •
 .(Rashid, 2015, 523-524) ومعتقدات قيم من يناسبك ما معرفة لمكون، المنظمة

                                                           

24- 
 
Prudence 

25-Self-Regulation 

26-
  Transcendence 

27-
  Appreciation of Beauty and Excellence 

28-
  Gratitude 

29-
  Hope 

31-
  Humor 

31-
  Spirituality 
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 والشعور الصواب، "التصرف إلى تقود التي ىي الشخصية قوى أن سبق مما ويتضح
 ،بو المعترف اإلنساني التفوق إلى ويؤدي ،الصائب الحكم ممارسة عمى ينطوي الذي

 تضم الجيدة الشخصية نإ أي متعددة، لمشخصية القوة نقاط وأن، اإلنسان" وازدىار
 تأثيرات مع منفصمة آليات ليست القوة نقاط أن كما اإليجابية. السمات من مجموعة
 ما ليا حياة خطة ضوء وفي ،الفاضل النشاط عمى تنطوي ولكنيا، السموك عمى تمقائية
 مع واستخداميا بيم الخاصة القوة نقاط في التفكير لمناس يمكن أنو يعني ما؛ يبررىا

 .(Park, Peterson& Seligman. 2004) اآلخرين

 والذكاء المعرفي، الذكاء مثل اإليجابية الخصائص اإلنسانية القوى تشمل أن ويمكن
 Dubreuil,Forest, Gillet, Fernet,the Bault-Landry) والضمير العاطفي

(Crevier- Barud & et al., 2016 ،وبارك ورشيد سيمجمان من كل وأشار 
(Seligman, Rashid, Park, 2006) يتضمن ةاإلنساني لمقوى الواسع التعريف أن إلى 

 نقاط تحديد وتم ،المجتمع في ومشاركتو لمشخصالقوى  باألداء ويرتبط الفريدة، المواىب
 عبر ومستقرة ،ما حد إلى عالمية تكون قد التي القوة نقاط عن البحث خبلل من القوة
  .الثقافات وعبر الزمن

 القوى تصنيف في مراعاتيا يجب محكات عدة إلى (ٕٙٓٓ) سيمجمان أشار وقد
 وىي: ،ةاإلنساني

 وعبر المواقف عبر وثباتيا ياعموميتُ  ليا -السمة مثل تكون أن يجب- القوة إن -ٔ
 الزمن.

 قيمتيا ليا فالقوة عمييا لمحزن مصدر وغيابيا ،بيا لبلحتفال مصدرٌ  القوة وجود إن -ٕ
 ذاتيا. حد في
 بنائيم.أ في ةاإلنساني القوى يغرسوا أن يحاولون اآلباء إن -ٖ
 القوى. لغرس الممارسات بيا ترتبط التي المؤسسات يوفر األكبر المجتمع إن -ٗ
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 توضح التي خبلقياأل المغزى ذات والحكايات الدور نماذج تقدم الثقافات إن -٘
  واضحة. بصورة القوى

 فييا. فردية افروقً  ىناكأن و  بالقوة يختص فيما استثناءات ىناك إن -ٙ
 ثقافة كل في قيمتيا القوة ليذه تكون نأ بد ال ما، قوة التصنيف يتضمن لكي -ٚ

 ،)اسبينوول القوى تطور في والتاريخية الثقافية الفروق ومراعات كبرى، فرعية
 (.ٖٕٗ-ٕٕٗ ،ٕٙٓٓستودينجر،

 أشكال ليا أعراضيا أو السمبية السموكيات أن (Evans,1993) يفانزإ وافترض
 أيًضا ويمكن وتشخيصيا، المرضية األعراض عمى االستدالل يمكن وكما بديمة. إيجابية
 أنيا عمى الشجاعة تصور فيمكن اإليجابي؛ نقيضيا عن والبحث األعراض بعض ترجمة
، لمشجاعة يفتقرون األفراد جميع أن يعني ال ىذا أن االعتبار في الوضع مع لمقمق، نقيض
 حصرىا يمكنالمرضى  النفس عمم عمييا يعتمد التي األسس معظم أن إلى إيفانز وأشار
  متوازيين: عدينبُ  في

 نحرافاال من االنتقال إلى تتجو وقد ،فييا المرغوب غير أو المرضية السمة .ٔ
  إيجابية. قيمة وتصبح التبلشي إلى الشديد

 فييا. المرغوب اإليجابية لمقيم االنتقال وىي ،البديمة أو ليا المقابمة السمة .ٕ

 األبعاد مقاربة إلى (Joseph& Wood, 2010) وود جوزيف، من كلٌ  وأشار
 المستخدمة المقاييس أن افترضا وقد واحد. متصل عمى موزعة باعتبارىا اوجداني   المنفصمة

 ،([CES-D] الوبائية الدراسات )مركز مقياس مثل االكتئاب لقياس واسع نطاق عمى
 من تتكون التي سواء لسبيربرجر، سمةبصفتو و  حالةبصفتو  القمق قائمة مثل: ،والقمق
يجابً  اسمبً  صياغتيا في متوازية بنود  السعادة مقابل االكتئاب مثل األبعاد، مقاربة نحو اوا 

 سواء دمتقُ  التي التصورات ليذه وفًقا التقييم يمكن ثم ومن االسترخاء. مقابل والقمق
 متقاربة، ولكنيا مستقمة وحدات اعتبرىا الذي يفانزإ لتصور وفًقا توازيةمُ ا بعادً أ باعتبارىا
 أو زيادة عمى يعتمد الذي بيترسون لتصور وفًقا أو (.Evans, 1993) موازية أبعاد وذات
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 عمى وود جوزيف إليو أشار لما وفًقا أو .(Peterson, 2006) ةاإلنساني القوى نقصان
  .واإليجابي السمبي يشمل واحد متصل عمى توزع النفسية الصحة أن اعتبار
 فيذا النفسية، األمراض مع اسببي   ارتباطا مرتبطة السمبية الصفات كون من الرغمعمى و 
 مستقل بشكل التنبؤ إلى يؤدي قد اإليجابية الخصائص نقص أن بالضرورة يعني ال

 االنتعاش فرص من يزيد ةيجابياإل الخصائص وجود فإن أيًضاو  نفسي، اضطراب بحدوث
 &Huta) وىاولي ىوتا من كل   توصل وقد باالضطرابات. صابةاإل وعدم واالزدىار

Hawley, 2010) والروحانية الجمال، يروتقد التفاؤل، مثل الشخصية القوى أن إلى 
  كتئاب.اال من الشفاء عممية يسيل

 الشخصية، القوى نقاط في والممارسة البحث من سنوات عشر من ألكثر وتمخيصا
 اسببيً  يرتبط الشخصية القوى غياب أو وجود أن إلى (Niemiec, 2013) نيميك توصل

 يعطي اإليجابية الخصائص من المجرد اإلكمينيكي فالتقييم ولذلك، النفسي. باالضطراب
 محدودة. العبلج خيارات ويجعل لممرضى، األول المقام في وسمبية ضيقة صورة

 والمواىب: والقدرات اإلنسانية القوى بين التمييز

 وضوح عدم من الرغمعمى  والقدرات والمواىب القوى بين (ٕٙٓٓ) سيمجمان ميز
 وأكثر فطرية تبدو ظاىرىا في والقدرات المواىب أن إلى أشار وإن  ف ،بينيم الفاصمة الحدود
 الذاتية، لئلرادة خضوًعا فأكثر والفضائل القوى أما ؛الممتازة الصوت ونبرة كالذكاء ،ثباًتا
 انفعاالت يتضمن لمقوى ِنتاًجا يمثل فاإلنجاز ؛واإلنجاز القوى بين التمييز وجب كما

 ،واآلخرين الذات وتقبل والحب كالصداقة الشخصية والعبلقات والمرح، كالسعادة إيجابية
 اآلمنة. والمجتمعات ،المستقرة واألسر ،الميني والرضا ،الحياة وجودة ،النفسية والصحة

 (ٕ٘ٗ-ٕٗٗ ،ٕٙٓٓ ستودينجر، )اسبينوول،
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 القوى: لىإ المستند التقييم
 ,Seligman  وسيمجمان Summers وسومرز Rashid راشيد من كل   قدمو لما وفًقا

 النفس لعمم الحديثة التوجيات أحد القوى مواطن تحديد عمى القائم التقييم فإن .( (2015
 من والمؤسسات والمجتمعات األفراد تمكن التي والخصال الظروف يدرس الذي اإليجابي،
 لىإ المستند والتقييم ،تنميتيا عمى ويعمل ،اإليجابي النفس عمم يستكشفيا والتي االزدىار،

  األسرة ومجال والتربوية اإلنسانية المجاالت وفي ،النفس عمم كتابات في موجود القوى

(Saleebey, 1996 Epstein & Sharma, 1998; Friedman & MacDonald, 
 النماذج واحتضان واالقتصادية، السياسية العوامل وبسبب الحظ، لسوء ولكن ،(;2006
 بشكل العجز وعبلج تقييم تم فقد وتمحيص، نقد دون كمينيكياإل النفس لعمم الطبية
 .ةكمينيكياإل لمممارسة األساسية الوظيفة ىي تمك وأصبحت ،تقميدي

 الميارات "قياس بأنو القوى لىإ المستند التقييم (Epstein, 2004) بشتاينإ ويعرف
 باإلنجاز الشعور تعزز التي والخصائص الشخصية، والكفاءات والسموكية، الوجدانية

 والكبار، واألقران، األسرة، أفراد مع والمريحة الداعمة العبلقات في والمساىمة الشخصي،
 الفرد تعزز التي القوى وتقييم والضغوط، التحديات مع التأقمم عمى الفرد قدرة وتعزز
  واألكاديمية. واالجتماعية الشخصية حياتو جوانب تطوير عمى هوتساعد

 المقياس قدرة بأنو :اإجرائيً  القوى المستند إلى التقييم الباحث يعرف أن ويمكن
 القوى لقياس ٕٗٔٓ جمان،موسي باترسون هعد  أ والذي ،الحالية الدراسة في المستخدم
 والعاديين ،جانب من المختمفة ةيكمينيكاإل الفئات بين والتفريق التمييز عمى اإلنسانية

 ،شخصية قوة ٕٗ تبمغ التي، يتضمنيا التي ةاإلنساني القوى في ،آخر جانب من
 ا.ثقافيً  ومستقرة ثابتة وتعد لمفرد المميزة ةيجابياإل والخصائص الصفات بنوده وتعكس

 من يتعرف أن الميني لمممارس يمكن حيث ،مزايا عدة القوى لىإ المستند ولمتقييم
 أفضل، بشكل المرضية الحالة فيم عمى ذلك ويساعده الشخصية، القوى عمى خبللو
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 سرعة من يمكنو ما لمعبلج، التخطيط في فعال بشكل التقييم ىذا نتائج استخدام ويمكن
 في وزيادة األعراض، )انخفاض متعددة قنوات خبلل من العبلج عممية وتقييم التدخل،
 الحياة، في التوازن -العمل وتحسين االجتماعية، العبلقات وتحسين اإليجابية، المشاعر

 مع بفعالية التعامل من المريض نيمك   ةاإلنساني القوى مواطن واكتشاف ذلك(. إلى وما
 عمى وقدرتَ  وينمي ا،تمامً  مختمف بشكل مشكبلتو مناقشة عمى قدرتو يحفز فقد مشاكمو
 إلى أدت التي فالضع نقاط "ما السؤال يجيب عن جعمووي العجز مواطن مواجية

  ؟".بي الخاصة األعراض

 األشخاص أن إلى األدلة تشير فكما تراكمية، ميزة القوى بمواطن الوعي يبني كما
 ويميمون مبكرة، سن في بالنفس الثقة بناء يمكنيم اإليجابية قواىم من بينة عمى ىم الذين
 &Judge) العمر مدى عمى تنمو تزال ال التي التراكمية" اإليجابية الخبرة "ميزة جني إلى

Hurst, 2008). التي اإليجابية المشاعر نظرية بناء في يساعد فإنو اشيوعً  أكثر وبشكل 
، اإلكمينيكية الممارسة في تطبق التي، (Fredrickson, 2001) فريدريكسون عرضتيا

 في العمل إمكانات من المعالج جعبة في ما توسع اإليجابية القوى بأن تقضي التي
 من ارً ابتكا شمواًل  أكثر اإلكمينيكي التقييم ويصبح ،المستقبل في الموارد وبناء الحاضر
 التقييم. في اإليجابية القوى دمج عمى التركيز خبلل

 القوى نقصان أو لزيادة تفسيرية نماذج (Rashid, 2015, 526-532) راشيد وذكر
 عممية من تبدو كما ،السمبية النفسية باألعراض مقارنة النفسيينالمرضى  لدى ةاإلنساني
 التالي: الجدول ويوضحيا ،القوى لىإ المستند النفسي التقييم
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 ةاإلنساني القوى غياب أو ووجود باألعراض يتعمق فيما النفسية االضطرابات لبعض نموذج (2) جدول

 القوة نقاط في نقصان أو زيادة األعراض ظيور

 األساسي: االكتئاب اضطراب

 قبل من )لوحظ واليأس بالحزن والشعور المكتئب، المزاج
 يائس، باكيا(، يظير المثال، سبيل عمى اآلخرين،
 .بالمتعة اإلحساس تقمص، بالممل يشعر عصبي، وبطيء،

 الحكمة زيادة العفوية، المرح، والتفاؤل، واألمل والسرور الفرح، نقص
 والتواضع.

 والتنظيم الرضا في زيادة، والفضول بالمتعة، اإلحساس في نقص
  .الذاتي

 والبطء التعب

 

 .واليقظة الحماس وجود عدم

فراط زيادة  العمل. وتجنب االسترخاء، في: وا 

 واالكتئاب والتردد، التركيز، أو التفكير عمى القدرة تناقص

 

 سمبيو. لنتائج يؤدي قد والذي التباعدي والتفكير حاسم قرار وجود نقص

 لؤلمور الزائد التحميل في إفراط

 لبلنتحار والتخطيط التفكير

 

 والتفكير المتباينة القرارات األمل، وغياب لمحياة ىمعن وجود نقص
 والتشاؤم. المتباين

 الدفاعي. والتشاؤم الزائدة عنايةال في إفراط

 لمتعب يؤدي الذي معين خمل عن الناتج المزاج اضطراب
 والجسمي. النفسي

 مستمر تييج - وجسمية لفظية شديدة غضب نوبات
 .وغضب

 الحكمة. نقص الذات، في التحكم عدم

 .الحماس في إفراط

 القيري: الوسواس اضطراب

 مرغوب وغير اقتحامي، بشكل والثابتة، المتكررة، األفكار
 .لمعقل فيو

قرار والفضول، الذىني، التفكير من يالكاف القدر نقص  لوجيات وا 
 النظر.

  .واإلنصاف واألخبلق والتأمل، التفكير معدل وارتفاع زيادة

 من يشعر التي، المتكررة العقمية األفعال أو السموكيات
 القمق. لمنع بيا القيام إلى مضطر بأنو الفرد خبلليا

 

 ونقص المرونة، وعدم اإلبداع، ونقص األداء، أو باألشياء القناعة نقص
  .الغضب جماح كبح عمى القدرة

  .المنظم والتخطيط والتأمل، التفكير معدل زيادة

 المياقة، استعادة عمى القدرة ونقص النفسي، والصمود المرونة نقص الصدمة: بعد ما كرب اضطراب
 ،االنفعاالت لمعالجة دعم عمى والحصول الشخصية المعمومات ونقص
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 القوة نقاط في نقصان أو زيادة األعراض ظيور

 الذكريات ومنيا طوعية، وغير متكررة، اضطرابات
 ليم.أ حادث ثرإ المؤلمة

 

 آليات الستكشاف اإلبداع ونقص المخاطر/ تحمل عمى القدرة وعدم
 الدعم إلى واالفتقار واألمل، والتفاؤل الثبات وعدم المختمفة، التكيف

 الصادم لمحدث التعرض بعد قرار اتخاذ عمى القدرة موعد ،االجتماعي
 .الطبيعي نصابيا في األمور وضع أو

 منظور، أو سمبي منظور خبلل من فقط الحدث إدراك في زيادة
  المؤلمة. التجربة واقع عمى يعتمد

 من الخوف أو طويمة لفترات الشديدة النفسية الضغوط
 .الصادم الحدث إلى تشير التي الخارجية المنبيات بعض

 

 رباطة استعادة أو واالسترخاء، الذات تيدئة عمى القدرة نقص
 من ليا التعرض تم التي المؤلمة التجربة ضد والشجاعة واإلبداع الجأش
  المصير. تقرير ونقص ،التكيف عمى القدرة نقص أو مختمفة بطريقة قبل

 الراىن. الوضع عمى والحفاظ والحذر، الجأش، رباطة زيادة

 األماكن أو لؤلشخاص سواء المؤلمة الذكريات تجنب
 .واألنشطة

 

 وجيا المؤلمة الذكريات مع التعامل عمى والنية العزم وجود نقص
 لتجارب والرضوخ الذات عمى الحفاظ زيادة ،العاطفية( )الشجاعة لوجو

 المخاطر. بعض خوض أو عفوية،

(Rashid, 2015,PP. 526-532) 

 التي ةاإلنساني القوى عمى القائم لتقييمإلى ا المنظمة المنيجية العممية المراجعة وأشارت
 ،الموضوعات من ٜٖ بمغ لعدد (Lopez& Snyder, 2003) وسنايدر لوبيز بيا قام
 سمات :ىي ،اشيوعً  األكثر الموضوعات وكانت القوى، لنقاط اتقييمً  تتضمن قد التي

 والقدرات، والمواىب والميارات، والعبلقات، اآلخرين، مع التعامل وكيفية الشخصية،
 ىي فئات. ثبلث إلى المواضيع ىذه تنظيم ويمكن االجتماعي. والدعم والتكيف، والمرونة
 محك في القوى نقاط قائمة ظيرت ذلك وبعد والبيئة. الشخصية، والعبلقات الفرد، ىمستو 
 موقد   ما ذلك وتمى ،(Peterson& Seligman, 2004) وسيمجمان لباترسون ٕٖالفعل
 ،ٖٖالقوى نقاط تقييم عمل بورقة يسمى فيما (Rapp& Goscha, 2006) وجوسكيا راب

                                                           

ٖٕ-   Value in Action Inventory of Strengths (VIA-IS) 
ٖٖ-   Strengths Assessment Worksheet (SAW) 
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 & Nelson) وجونستون نيمسون من لكل ٖٗلمراشدين واالحتياجات القوى وتقييم
Johnston, 2008) بـ المسمى التقييم وكذلك Realise2 ويميارس لينمى اعتمده الذي 

 .(Linley, Willars, & Biswas-Diener, 2010) ودينير وبسواس

 حيث (Birds et al, 2012) نيوآخر  لبردس ٖ٘القوى عمى المعتمد منحىال وظير
 توصل كما كيفية(، أخرى وسبعة كمية، منيا )خمسة القوة نقاط من اموطنً  ٕٔوا حدد

 عمى المعتمد التقييم منحىل تقييمات ٓٔ إلى (Birds, et al,2012) وآخرون بيردس
 شبو دراسات وأربع ضابطة، تجريبية محاوالت ثبلث تضمنت القوى لمواطن القوى
 التقييم منحى لفعالية داعمة أدلة قدمت وكميا ،تجريبية غير تصاميم وثبلثة ريبية،تج

  دقيقة. دراسات إلى حاجة ىناك أن تأكيد من الرغم عمى ،القوى عمى المعتمد
 أالَ  ،اخيارً  يوفر (SBA) اسابقً  المذكور بيردس منحىل وفًقا القوى عمى المعتمد والتقييم

 وتم اليناء. زيادة مع ومتوائمة األعراض من الحد في فعالة النفسية التدخبلت أن وىو
 كخمس الحياة، من واليدف والمعنى والتفاؤل، واألمل التواصل من: كل عمى التعرف
 ,Leamy) القوة" عمى و"التركيز ،والتعافي الشفاء عممية عمييا تقوم رئيسة عمميات

Bird, Le Boutillier, Williams,& Slade, 2011). األساسية الفئة ضمن ألنيا 
 ثناءأ اإلنسانية مقوىل وأىمية قيمة ييعط ما والتعافي. لمشفاء حيوية وتعتبر التمكين من

 االىتمام من أكبر القوة لنقاط األولوية وُتعطى ،والمريض المعالج بين العبلجية العبلقة
 جنب إلى جنًبا القوى، عمى التركيز تتضمن التي التدخبلت أن النتائج وأظيرت بالعجز.

 وزيادة النفسي مرضال أعراض من الحد في فعالة تكون األخرى، العبلجية الفنيات مع
 ,Flückiger, Caspar, Grosse,& Willutzki, 2009; Goodwin) اليناء مستوى

2010; Kahler et al., 2013; Seligman, Rashid,& Parks, 2006; Frisch, 
(2013; Brown, 2014; Hall-Simmonds& McGrath, 2017 

                                                           

ٖٗ-   Adult Needs and Strengths Assessment 
ٖ٘- (SBA) pproachA asedB-trengthS   
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 جريأُ  ما منيا ،الشخصية في اإليجابية ةاإلنساني القوى حول كثيرة دراسات ُأجريت وقد
 التي، (Shimai, et al., 2006) وآخرين شاماي كل دراسة مثل: مختمفة ثقافات عبر

 )ن الشخصية القوى في واألمريكان اليابانيين بين والحضارية الثقافية الفروق عن كشفت
 طبق ،األمريكان الطبلب من (ٖٛٓ = )ن بمغت وعينة اليابانيين الطبلب من (ٜٜٓٔ =

 القوى في الجنسين وبين الثقافتين بين فروق ووجدت ،ٕٗ لمقوى الفضائل مقياس عمييم
 الشخصية.

 القوة نقاط بين العبلقة حول دراسة (Xie,yu et al., 2015) وآخرون كسايإ أجرىو 
 ٓٓٔ عددىم بمغ الراشدين المرضى من عينة لدى نفسيةال والصحة الوصمة دراكوا  

 االستبيانات عمى المشاركون واستجاب ،سنة ٘ٙ إلى ٕٔ بين أعمارىم تتراوح ،مريض
 الشخصية القوى أن إلى النتائج شارتأو  لممقابمة. والخضوع ةاإلنساني بالقوى الخاصة
 العبلج. مع يجابياإل والتطور التعافي إدراك في تسيم

 دراسة ((Petkari& Ortiz-Tallo, 2016 تالوا اورتز بيكاري، من كل   أجرى كما
 بعد ما كرب اضطراب ذوي لدى والعقمية النفسية بالصحة ةاإلنساني القوى عبلقة عن

 االمتنان، شخصية قوى من فييا بما ،تتضمن التي السمو فضيمة نأ وجدا وقد، الصدمة
 تجعل الروحية المعتقدات إن حيث أفضل؛ صحية بحالة ترتبط والحب، والروحانية واألمل

 المرتبطة األمراض من المعاناة فرص تقمل ِمن َثم  و  الشدائد، مواجية عمى اقادرً  الشخص
 المرن التفكير تمكين خبلل من اإلجياد مواجية عممية تسييل ويمكن باإلجياد،
 النفسية الصحة يعزز باألمل متبلءاال وأن فضلأ نفسية بصحة يرتبط الذي ،واإلبداعي
 اإليجابية.

 في اإليجابية القوى عن ((Kim, et al, 2018 وآخرون كيم أجراىا دراسة وفي
 تعمل التي لمشخصية القوة نقاط تحديد إلى ىدفت لبلنتحار والميل باالكتئاب عبلقتيا

 الموظفين من عينة لدى النتحارإلى ا والميل االكتئاب من وقائية عواملبوصفيا 
 تم ،عاًما( ٓ٘ ،ٜٔ بين أعمارىم )تتراوح موظفة ٔ٘ٔ ،اموظفً  ٗٛ عددىم بمغ ،الكوريين
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 بالنسخة النتحارإلى ا الميل قياس وتم ؛لبلكتئاب بيك مقياس بواسطة االكتئاب تقييم
 في المتضمنة قوى ٕٗ بواسطة الشخصية القوى قياس وتم االنتحار؛ وحدة من الكورية
 تحميل وتم ،عبارة ٕٚ من المكونة النسخة .Values in Action Survey-72 مقياس
 من عدد وجود إلى النتائج وأشارت اليرمي، الموجستي االنحدار باستخدام البيانات
إلى  والميل االكتئاب ضد وقائية عوامل كانت الشفقة،و  والحب، الفضول ىي: ،الفضائل

 العوامل من واإلبداع الجماعي، والعمل الحب، كان حين في اإلناث. لدى النتحارا
 واالنتحار. االكتئاب ضد الوقائية

 النفسي والعالج اإلنسانية القوى

 صدارة في باألعراض أيًضا االىتمام مع النفسي، العبلج في اإلنسانية القوى تستخدم
 من مزيدإلى  تحتاج الطريقة ىذه تتم ولكي العبلجية. العممية محور وفي، العبلج موضوع
 &,Biswas-Diener, Kashdan) عبلجية كطريقة القوة استخدام في والعناية الدقة

Minhas, 2011). من يقرب )لما اموجزً  اوصفً  ورقة في العميل يقدم الطريقة ىذه وفي 
 منيم ويطمب (،CVS نموذج أساس )عمى األساسية القوى نقاط من كممة( ٕ٘ إلى ٕٓ
 الفعمية. شخصيتيم في المتضمنة المفضمة القوة نقاط من خمس إلى يصل ما يحددوا أن
 تشجيع يتم ذلك، بعد المريض. أسرة أفراد أحد أو صديق من المتطابقة البيانات جمع ويتم

 الحكايات، الحياة، واقع من وقصص والتجارب الخبلفات سبب الذكريات، لتبادل العمبلء
 إجراء استكمال ثم .معينة ظروف في القوة ىذه استخدام توضح التي والميارات اإلنجازات،

 أىداف وضع عمى والعمبلء المعالجين مع وبالتعاون لمعمبلء القوة لنقاط المصير تقرير
 لتقديميا االىتمامات تستيدف والتي لمقياس وقابمة لمتحقيق، وقابمة وسموكية محددة،

  ليم. المميزة القوة نقاط مع التكيف في واستخداميا
 ;Wright & Lopez, 2002) ومو وماجيار ولوبيز رايت من كل وأشار

Magyar-Moe, 2009)  عن معمومات وجمع العبلج في تستخدم خرىأُ  طريقةإلى 
 مسببة العمبلء يراىا التي والقصور العجز أوجو ما (ٔ) التالية: األسئمة طرح طريق
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 حياتيم؟ مع بفعالية التعامل في العمبلء يستخدميا ال التي القوة نقاط ما (ٕ) لمشاكميم؟
 األداء إلبراز البيئية الموارد ما (ٗ) معوقات؟ بمثابة تعد التي البيئية العوامل ما (ٖ)

 في المقننة واالختبارات الحل عمى تركز التي المقاببلت أساليب وتشمل لمعمبلء؟ اإليجابي
 اإليجابية، بصفاتيا الفردية القوة ونقاط ،سمبية اأعراضً  العميلُ  ظيرَ يُ  وأن، النفس عمم

 )وكذلك العمبلء مع النتائج ومناقشة مشاركة ويجري ،ةاألربع الجبيات تقييم بعد والبيئة.
 المبلحظات تسجيل مع (والرعاية الدعم تقديم مكانيةإ لدييم يتوفر قد ممن وغيرىم الزمبلء
 األربعة. األبعاد من لكل المحدد والزمن والمكان المطموبة المساحة ووضع تقارير وكتابة

 ،المذكورة األعراض من مجموعة مجرد يكون ال قد االكتئاب تقييم المثال: سبيل فعمى
 حياة في ومعناىا اإليجابية المشاعر نقص عن االكتئاب يعبر أن أيًضا يمكن ولكن

 مثل القوة نقاط استكشاف يبالطب يمكن االكتئاب، من يعاني عميل مع فمثبًل  العميل.
 والذكاء الجماعي، العمل مثل لمعميل االجتماعية القوى حشد ويمكن واالمتنان. المتعة

 عممية لتسييل االكتئاب، لمواجية ناجحة وسيمة يكون االجتماعي والمطف االجتماعي،
  .(Keyes, 2013) النفسية االضطرابات من الوقاية من ومزيد العبلج

 حدوث في أثر من ليا لما النفسي التقييم في اإليجابية القوى أىمية يعكس وبشكل
ى قو  عمى القائمة لمتدخبلت دراسة ففي ؛اعبلجي   منحىبوصفيا  بيا التدخل أثناء تغيرات

 ,Duan, Bu, Zhao, Guo) وجو وذاو وبو دوان أجراىا ،اليناء وتعزيز الشخصية
 تعزز أن الشخصية قوى عمى القائمة لمتدخبلت يمكن أنو إلى التوصل تم .(2018
 الجامعيين الطبلب من عينة عمى الدراسة وُأجريت السمبية. المشاعر من وتقمل ،الرفاىية
 لدى الحياة رضا في ممحوظة زيادة النتائج وأظيرت االكتئاب، أعراض مرتفعي الصينيين
 من لمحد أيًضا فعااًل  وكان ،أشير ستة إلى تصل لمدة السعادة مستوى وزيادة ،المشاركين
 التي التجريبية الدراسات من لمعديد وفًقا ذلك وفسر ،واحد لشير متابعة خبلل االكتئاب

 زيادة في مرغوبة المدى وطويمة قصيرة تأثيرات إلى تشير التي، القوة تدخبلت تدعم
 السمبية. العواطف من والحد السعادة
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 التدخبلت أىمية (Schutte& Malouff, 2018) ومالوف شوتي دراسة وأكدت
 الرضا مستوى وتحسين ،االكتئاب أعراض خفض في اإليجابية القوى باستخدام العبلجية

 في البحوث من مجموعة لنتائج العممية المراجعات خبلل من وذلك ،والسعادة الحياة عن
 قوى تدخبلت تأثير درست التي الدراسات لنتائج التحميل منيج لىإ استناًدا ،المجال ىذا

 في الزيادات عمى التدخبلت ىذه تأثير بدراسة ىتمتا دراسات تسع وخبلل، الشخصية
 من ٕٖ.ٓ بمغ كبير، تأثير اإليجابية بالقوى لمتدخبلت كان السعادة، أو اإليجابي التأثير
 االكتئاب، درجة انخفاض عمى كبير تأثير لمتدخبلت كان دراسات، سبع في التأثير حجم
 والسعادة، الحياة عن الرضا زيادة في الدراسات من عينات سبع عبر ٕٔ.ٓ التأثير وبمغ
   أخرى. نتائج في الدراسات من فقط قميل عدد في ٕٗ.ٓ التأثير بمغ و

 فيما اإلكمينيكية بالممارسة الخاصة التوصيات (Rashid, 2015) حدد وقد 
  القوى: المستند إلى بالتقييم يتعمق
 وتتمتع، الخاصة ةكمينيكياإل حتياجاتلبل وفًقا عدتأُ  التي النفسية المقاييس معظم .ٔ
 النفس عمم في والباحثين الممارسين قبل من وضعت فيو، موثوق وثبات بصدق

 مثل اإلنترنت مواقع عمى بسيولة وتتوفر اإليجابي،
(www.authentichappiness.sas.upenn.edu) في القيم وموقع بنسمفانيا، بجامعة 

 المقاييس ىذه اإلجابة عن مرضىلم ويمكن ،(www.viacharacter.org) الفعل محك
  المنزل. في

 ،البحوث بيا تسترشد التي المقاببلت ىناك الذاتي، التقرير مقاييس إلى باإلضافة .ٕ
 "ما عن االستفسار ويتم اإليجابية، والعواطف القوى نقاط لتقييم تستخدم أن أيًضا ويمكن
 األفكار "ما فيو؟" اجيدً  كنتَ  الذي ما لي "قل المعاني؟" من معنى حياتك يعطي الذي

 وقد ،بشجاعة؟" يتصرف أو الطيفً  اسموكً  يفعل اشخصً  ترى عندما ومشاعرك األولية
 ,Flückiger Caspar) وولزوكي وجروسي وكاسبر فموكجر من كل   استخدم

Grosse,& Willutzki, 2009) لدى القوة نقاط عمى لموقوف اإلكمينيكية المقابمة 
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 بماذا :اإلكمينيكية المقابمة في مفيدة تكون أن يمكن التي األسئمة أمثمة ومن ،العمبلء
 .لخإ لممستقبل؟ طموحاتك ما ُتجيد؟ ماذا أكثر؟ تستمتع
 يجمع أن الميني ارسملمم ويمكن ة،اإلنساني قواىم نقاط العمبلء يدرك ال قد .ٖ

 وىذا العميل. لدى القوة نقاط حول واألصدقاء الزمبلء ومن األسرة أفراد من المعمومات
  .ىاوتحديد والمجتمعية االجتماعية القوى مواطن تقييم في خاص بشكل مفيد

 لمممارس يمكن ،ىاوتحديد بيم الخاصة القوة نقاط تمييز عمى العمبلء لمساعدة .ٗ
 سبيل عمى قوة بجوانب اتسمت الواقع من وشخصيات رموز استخدام أيًضا الميني
 ألبرت كينج، لوثر ومارتن مانديبل، نيمسون تيريزا، األم غاندي، زاي، يوسف مبلال :المثال

 مع يناقش أن من الميني الممارس يمّكن الواقع من معينة رموز فعرض ،آينشتاين
  بيا. واالقتداء ،والشخصيات الرموز ىذه محاكاة ،كمي أو جزئي بشكل سواء ،العمبلء

 فبعد ؛العبلج جمسات من مبكر وقت في يتم ،العبلجية العممية في القوة نقاط تقييم .ٙ
 يمكن العبلج، يطمب العميل جعمت التي المخاوف إلى واالستماع تواصل عبلقة إقامة

  بيا. المريض وتبصير القوى نقاط استكشاف لمطبيب

 والمشاركة االستيعاب لتحقيق العمبلء لتشجيع قوية آلية الميني الممارس يقدم .ٚ
 مثل قوتيا، تستخدم التي الممموسة األنشطة متابعة عمى العمبلء تشجيع ويمكن ،العميقة

 األنشطة يعدل أن يمكن أو االجتماعي، والذكاء التعمم، وحب الجمال، وتقدير الفضول،
 لمعمبلء بالنسبة خاصة ،مفيدة تكون أن يمكن المشاركة المشاركة. من المزيد لتجربة
 إطالة تقميل أيًضا المرجح ومن اليمة. وفتور الضجر، التركيز، في صعوبة لدييم الذين

  التفكير.

 القوة لنقاط الرسمية المقاييس استخدام عدم يفضمون الذين المينيون الممارسون .ٛ
كمينيكية، عممية ألسباب  يشجع إذ القصصي، السرد استراتيجية استخدام ليم فيمكن وا 

 مع كممة، ٖٓٓنحو  )من الحياة واقع من قصة خبلل من نفسو لتقديم العميل معالجال
 من لحظة أو ذروة خبلل العميل تظير الذي، إيجابية(ة بطريق ونياية وسط، بداية،
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 ،القوة مواطن عرض يتم ما حيث من بالتفصيل العميل مع القصة معالجال ويناقش حياتو.
  حياتو. من سبق لما أم لمعميل الحالي لؤلداء دقيقا وصفا كانت سواء

 القوة ترجمة عمى احاليً  اقادرً  العميل كان إذا ما تقييم الميني لمممارس يمكن ا،وأخيرً 
 الحياة لتحديات ميم التقييم ىذا ،وعادات وسموكيات، ممموسة، إجراءات إلى المجردة
  .بحيوية" وعش استمتع تكتئب، "عندما مثل التعميمات من حزمة مع الحقيقية:

 المستند إلى التقييم عييا يعتمد يتال المبادئ بعض الباحث يستخمص سبق ومما
 وىي: ،القوة
 ىذه من جزء االجتماعي والمحيط واألسرة شخصية، قوى نقاط لديو شخص كل -ٔ
 العبلجية. التدخبلت في وتفيد شخص كل يمتمكيا التي ةيجابياإل الموارد
 جوانب عمى فقط يقتصر نأ يجب ال وعبلجو المرض تقييم عمى التركيز -ٕ

 والمعرفة وقدراتو وتطمعاتو ومصالحو، ورغباتو، لمشخص القوة جوانب عمى نماوا   ،الضعف
 حولو. ةيجابياإل االجتماعية العبلقات وشبكة يمتمكيا، التي
 ىو والمعالج المركبة يقود الذي قبالسائ أشبو مرضو مع تعاممو في المريض -ٖ
 التدخل يتطمب المرض من الشفاء وأن والمعرفة، المينية ويمتمك العبلجية لمعممية الموجو

 االجتماعية. عبلقاتو وفي شخصو في المريض لدى القوة نقاط عمى والتركيز اإليجابي

  انبحج: فروض
 يمي: فيما البحث ىذا فروض صياغة يمكن سبق مما
 القوى في والعاديين النفسيين المرضى عينة بين إحصائًيا دالة فروق توجد -ٔ

 الشجاعة، والمعرفة، )الحكمة الست الفضائل في المتضمنة البحث موضوع اإلنسانية
 .الفرعية بمكوناتيا الروحانية( السمو االعتدال، العدالة، واإلنسانية، الحب
 ما كرب )اضطراب ذوي النفسيين المرضى من عينات بين جوىرية فروق توجد -ٕ
 والوسواس واالكتئاب، اكتئاب، مصاحبة الصدمة بعد ما كرب اضطراب الصدمة، بعد

 الفضائل في المتضمنة البحث موضوع اإلنسانية القوى في ،عام( قمق مصاحبة القيري
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 السمو االعتدال، العدالة، واإلنسانية، الحب الشجاعة، والمعرفة، )الحكمة الست
 .الفرعية بمكوناتيا ،الروحانية(

  واإلجراءاث: املنهج
 المقارن. الوصفي المنيج :المستخدم المنيج

 وضمت النفسيين، المرضى عينة ىاألول ؛عينتين عمى البحث ىذا أجري :العينة
 امريضً  (ٔٗ) كالتالي: وزعت، مختمفة نفسية باضطرابات نيينفس ىمرض (ٓٔٔ)

 كرب باضطراب امريضً  (ٕٚ) أساسي، اكتئاب يصاحبو الصدمة بعد ما كرب باضطراب
 القيري الوسواس باضطراب امريضً  (ٕٕ) أساسي اكتئاب امريضً  (ٕٓ) الصدمة، بعد ما
 PSTIC منظمة وعيادات ،حدود ببل أطباء لعيادات الخارجية العيادات مرضى من

 وبعض الخيرية، أندرو سانت كنيسة وعيادات، بالقاىرة" لمتدريب اجتماعي – النفس "مركز
 ،المرضية لمفئات وفًقا المرضى تشخيص وتم ،النفسيين األطباء عيادات في المرضى

 في معيم تعاونال تم ذيال النفسيين والمعالجين النفسيين األطباء تقرير واقع من اطبقً 
 العالمية التشخيص محكات عمى التشخيص واعتمد، ٖٙوالخاصة الخارجية العيادات

ICD.11، DSM.5 لعبلج يخضع وبعضيم نفسي، لعبلج يخضعون المرضى وجميع 
 الجامعة طبلب من العاديين من فكانت الثانية العينة أما تعافييم. يتم ولم دوائي،

 والنوع. العمر في متكافئين دافر أ (ٓٔٔ) عددىم بمغ والموظفين
  

                                                           
 محمــد د. وىـم: المقيـاس تطبيــق فـي الباحـث ميمــة وتسـييل العينـة عمـى الحصــول فـي عـاونوه لمــن بالشـكر الباحـث يتوجـو - ٖٙ

 حـدود، بـبل بأطبـاء النفسـي المعـالج الـدين نـور محمـد وىبـة د. المنيـا، جامعـة الطـب بكميـة النفسي الطب واستشاري مدرس خمف
   باإلسكندرية. النفسي المعالج سميمان اميرة د.



 (814-393، ص ص  0202 يوليو 3، ع 61جملة حبوث ودراسات نفسية )مج  

647 
 

 العينة: خصائص   يتضمن دولٌ ج يمي وفيما
 بحثال عينة خصائص (3) جدول

 وفقا العينة توزيع
 لممتغيرات

 الديموجرافية

 (110 =)نالمرضى عينة

 أسوياء

 (110 =)ن

 كرب اضطراب ذوي
 الصدمة بعد ما

 اكتئاب مصاحبة

 27 = ن

 كرب اضطراب ذوي
 الصدمة دبع ما

 41 = ن

 اضطراب ذوي
 اكتئاب
 أساسي

 20 = ن

 اضطراب ذوي
 القيري الوسواس

 22 = ن

 % ن % ن % ن % ن % ن

 40 44 45.45 10 55 11 48.78 20 37.03 10 الذكور النوع

 60 66 54.54 12 45 9 51.21 21 62.97 17 اإلناث

 54.54 60 40.90 9 50 10 60.97 25 66.66 18 30 :20 السن

31: 50 9 33.33 16 39.02 10 50 13 59.09 50 45.45 

 40.90 45 63.63 14 70 14 43.90 18 51.85 14 متوسط التعميم

 59.09 65 36.36 8 30 6 56.09 27 48.14 13 عالي

 انبحج: أداة
  37اإلنسانية القوى مسح

 ويتكون، (Peterson & Seligman, 2004) سيمجمان بيترسون، من كل   أعده
 تحتيا تضم ،أساسية فضائل ست تغطي عبارة (ٕٓٗ) من الكاممة صورتو في المقياس

، خمسة لبدائل ًقافْ وَ  ،المقياس بنود من بند كلن ع ويجاب إيجابية، شخصية قوى ٕٗ
 – ما بدرجة تنطبق– اأحيانً  تنطبق – ما بدرجة تنطبق ال – اإطبلقً  تنطبق )ال ىي:

                                                           
37

 - The VIA-IS Survey 
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 من البند انطباق لدرجة ًقافْ وَ  بندٍ  كل عمى (٘ :ٔ) من درجات وتعطي، ا(تمامً  تنطبق
 عباراتيا: وأرقام الفرعية لممقاييس مفصل جدول يمي وفيما، (O’Neil, 2007) عدمو

 يةننسااإل  قوىال لمقياس الفرعية بالمقاييس الخاصة العبارات أرقام (4) جدول

  

 العبارات أرقام اإلنسانية قوىال

 الحكمة
 والمعرفة

 -76 -37 -28 -148 -124 -100 - 52-4 بداعاإل
172- 196 

 -1 -193 -121 -169 -145 -97 -73 -49 الفضول
23- 191 

 والبصيرة الرؤية
27- 147- 171- 195- 219- 75 – 123- 5- 

88- 139 

 -74 -2 -98 -218 -194 -146 -50 -26 التعمم حب
170- 217 

 النظر وجية
 الحكيمة

102- 126- 150- 174- 222- 198- 6- 
30- 33- 51 

 الشجاعة

 -13 -81 -79 – 223 -151 -127 -55-7 والشجاعة البسالة
199- 11 

-152 -25 – 128 -200 -176 -80 -32 -8 المثابرة
104-56 

 -78 -60 -57 -225 -177 -129 -105 -9 واإلخالص األمانة
232- 103 

 -220 -167 -95 -239 -215 -143 -119 - الحماس
115- 224 
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 العبارات أرقام اإلنسانية القوى

 الحب
 واإلنسانية

 المطف
 203 -130 -106 -10 -154 – 202-178 -82 -58 -34 واإلحسان

 173 -31 -107 -59 -227 -179-155 -131 -83 -35 الحب

 الذكاء
 108 -226 -125 -42 -77 -197 -149 -101 -53 -29 االجتماعي

 العدالة

 العمل
 141-45-12-180 – 84 – 228 -204 -156 -132 -36 الجماعي

 144-133-99-14 -61 – 229 -205 -181 -109 -85 العدل

 206-231-230-207-86-182 -158 -110 -62 -38 القيادة

 االعتدال

 216 -214 -16 -24 -192 -168 -120 -96 -72 -48 التسامح

 117 -213 -157 -153 -237 -189 -165 -93 -69 -21 التواضع

 التعقل
 134 -92 -201 -240 -160 -208 -184 -136 -64 -40 والحصافة

 112 -87 -3 -111 – 15 – 183 -159 -135 -63 -39 الذات تنظيم

 السمو
 والروحانية

 تقدير
 233-209-122 -17 -113 – 185 -161 -137 -89 -65 الجمال

 221-41-90-18 -66 – 234 -210 -186 -162 -114 االمتنان

 187-175-54-47 -91 – 235 -211 -163- 67-19 األمل

 138-190 -142 -22 -94 -238 -166 -118 -70 -46 الفكاىة

 الروحانية
 164-42-236-116 -20 -212 -188 -140 -68 -44 والتدين
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 غةالم   في متخصصين عمى الترجمة وعرض ،كامبًل  لمعربية المقياس الباحثوترجم  
 من استطبلعية عينة عمى وتطبيقو ودقتيا. العربية الترجمة من لمتحقق ٖٛاإلنجميزية
 اآلداب كميات من والرابعة الثالثة بالفرقة وطالبة اطالبً  (ٓ٘ٔ) عددىم بمغ الجامعة طبلب
 من ولمتحقق طالبة، (ٜٓ) ،اطالبً  (ٓٙ) منيم دراية، جامعة الصيدلة وكمية، المنيا جامعة
 يمي: ما الباحث قيم وثباتو المقياس صدق
 الباحثين من كثير لرأي وفًقا البناء لصدق امؤشر بصفتو  الداخمي االتساق تقدير -ٔ
)Urbina 1955; ,Meehl &Cronbach, 2004,  لمصدق مؤشرا يعتبرونو الذين

p.162). الفرعية. المكونات ذات المقاييس في خاصة 
 الفرعية المكونات بين البسيط بيرسون ارتباط قيمة الباحثقدر  ذلك من ولمتحقق
 كالتالي: الخطوة ىذه نتائج وكانت ،لممقياس

 (150 )ن= بينيا فيما األساسية ةاإلنساني الستة لمفضائلة ارتباطي مصفوفة (5) جدول

 الحكمة الفرعية المكونات
 والمعرفة

 الحب الشجاعة
 ةاإلنسانيو 

 االعتدال العدالة

     - والمعرفة الحكمة

    - **0.57 الشجاعة

   - **0.77 **0.39 واإلنسانية الحب

  - **0.78 **0.56 **0.70 العدالة

 - **0.39 **0.57 **0.74 **0.56 االعتدال

 **0.71 **0.64 **0.61 **0.68 **0.79 والروحانية السمو

 ٔٓ.ٓ عند دالة **

                                                           
 بالمنيــــا الخاصــــة درايـــة بجامعــــة – الناصـــر عبــــد ىشـــام د. محمــــد، الزىـــراء فاطمــــة د. مـــن لكــــل بالشـــكر الباحــــث يتوجـــو - ٖٛ

 .لمعربية اإلنجميزية من الترجمة في المقياس لمراجعتيم
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  تحتيا تندرج التي والفضائل نسانيةإ قوة كل بين ارتباطية مصفوفة يمي وفيما

 (150 )ن= تحتيا المندرجة والفضائل ةاإلنساني الستة لمقوى بيرسون ارتباط معامالت (6) جدول

 ةاإلنسانيو  الحب الشجاعة والمعرفة الحكمة

 **0.83 واإلحسان المطف **0.81 البسالة **0.85 بداعاإل

 **0.82 الحب **0.66 المثابرة **0.83 الفضول

 **0.85 االجتماعي الذكاء **0.61 واإلخالص األمانة **0.86 والبصيرة الرؤية

   **0.79 الحماس **0.84 التعمم حب

     **0.68 الحكيمة النظر وجية

 والروحانية السمو االعتدال العدالة

 **0.63 الجمال تقدير **0.35 التسامح **0.84 الجماعي العمل

 **0.64 االمتنان **0.71 التواضع **0.94 العدل

 **0.52 األمل **0.81 التعقل **0.86 القيادة

 **0.71 الفكاىة **0.81 الذات تنظيم  

 **0.78 والتدين الروحانية    

 ٔٓ.ٓ عند دالة **

 ارتباطية وبقيم اإحصائي   الدالة الموجبة االرتباطات السابق الجدول من ويتضح 
 بنية في اداخمي   اتساقا يعكس ما، الست لمفضائل الفرعية المقاييس جميع بين مرتفعة

 المقياس.
 )عبد ترجمة من لمسعادة أكسفورد مقياس وىو، خارجي بمحك المتعمق الصدق -ٕ

 في الحقيقية السعادة مفيوم تعكس ةيجابياإل القوى أن افتراض عمى ،(ٕٕٓٓ الخالق،
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 السعادة لكتاب ترجمتيا في (ٕ٘ٓٓ )األعسر، ذلكإلى  شارتأ كما ،وجودىا حالة
  .(Seligman, 2002) سيمجمان أعده الذي الحقيقية

 )عبد لمسعادة ُأكسفورد مقياس الباحثطبق  خارجي بمحك المتعمق الصدق ولتقدير
، اإلنسانية لمقوى الفرعية والمقاييس السعادة درجة بين االرتباط وتقدير، (ٕٕٓٓ الخالق،
 كالتالي: الخطوة ىذه نتائج وكانت

ا مؤشرً بوصفيا  اإلنسانية القوى ومسح لمسعادة أكسفورد مقياس درجة بين االرتباط معامل (7) جدول
 (150)ن= خارجي بمحك االرتباط لصدق

 والروحانية السمو االعتدال العدالة ةاإلنسانيو  الحب الشجاعة الحكمة المقاييس

 **0.78 **0.61 **0.54 **0.70 **0.48 **0.55 لمسعادة دأ كسفور  مقياس

 ٔٓ.ٓ عند دالة **

 الفضائل مقاييس بين اإحصائي   الدالة الموجبة االرتباطات السابق الجدول من ويتضح
 الخارجي بالمحك االرتباط صدق يعكس امَ  لمسعادة، أكسفورد مقياس ودرجة ،الست

 لممقياس.
 لممقياس. الفرعية لممكونات كرونباخ ألفا ثبات -ٖ

 المندرجة الشخصية القوىو  الست لمفضائل كرونباخ—ألفا ثبات معامل الباحثقدر 
 التالي: الجدول في ذلك ويتضح، تحتيا

 (150)ن= تحتيا المندرجة والفضائل ةاإلنسانيى لمقو  كرونباخ-ألفا ثبات معامالت (8) جدول

 ةاإلنسانيو  الحب الشجاعة والمعرفة الحكمة

 0.91 واإلحسان المطف 0.85 البسالة 0.78 بداعاإل

 0.88 الحب 0.75 المثابرة 0.75 الفضول

 0.86 االجتماعي الذكاء 0.86 واإلخالص األمانة 0.80 والبصيرة الرؤية

   0.89 الحماس 0.82 التعمم حب
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 ةاإلنسانيو  الحب الشجاعة والمعرفة الحكمة

     0.88 الحكيمة النظر وجية

 والروحانية السمو االعتدال العدالة

 0.69 الجمال تقدير 0.80 التسامح 0.89 الجماعي العمل

 0.86 االمتنان 0.76 التواضع 0.91 العدل

 0.84 األمل 0.74 التعقل 0.84 القيادة

 0.88 الفكاىة 0.82 الذات تنظيم  

 0.92 والتدين الروحانية    

 القياسية الناحية من ومقبولة مرتفعة الثبات معامبلت أن السابق الجدول من يتضح
 الخاصة السيكومترية الخصائص جودة يعكس ما ٕٜ.ٓ ،ٜٙ.ٓ بين تراوحت حتى

 بالمقياس.

  انتطبيق: إجراءاث
 دقيقة ٘ٗ المقياس تطبيق واستغرق بنفسو، الباحث بواسطة فردي بشكلٍ  التطبيقأجري 

 شيرين نحو التطبيق فترة استغرقت وقد التطبيق. مكتممة غير النسخ استبعاد وتم ،اتقريبً 
 حتى يناير أول من الفترة في وذلك ،المستيدفة العينة عمى التطبيق اكتمل بعدما اتقريبً 
 م.ٜٕٔٓ فبراير نياية

 ت:حاايياإل انتحهيالث
 األساسية والفروض البحث ألداة السيكومترية بالخصائص الخاصة البيانات تحميل تم

 طبيعة مع تتناسب التي لتحميلا أساليب باستخدام وذلك، Spss.21 ببرنامج اإحصائي  
 وىي:، الفروض وطبيعة العينة وحجم ياناتالب

 .كرونباخ-ألفا ثبات معامل بيرسون، ارتباط معامل -ٔ
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 واألسوياء. المرضى متوسطات بين الفروق لداللة )ت( اختبار -ٕ
 متوسطات بين الفروق لتحميل One Way ANOVA األحادي التباين تحميل -ٖ

 دال فرق دنىأل LSD باختبار متبوعا سوياء.واأل المرضى من المتعددة المجموعات
 الفرعية. المجموعات بين إحصائًيا

 انبحج: نتايج
 بمتغيرات الخاصة والتفرطح لتواءاال وقيم المعيارية، نحرافاتاالو  المتوسطات، تقييم تم
 المرضى من الحالي البحث عينة درجات توزيع عتداليةا من لمتحقق الحالي البحث

 التالي: الجدول في ذلك ويتضح منو، المأخوذة الطبيعي لممجتمع وانتمائيا، عاديينوال
 (110 )ن= عاديينال لعينة البحث لمتغيرات الوصفي اإلحصاء (9) جدول

 أقل المتغيرات
 درجة

 أعمى
 االنحراف المتوسط درجة

 التفرطح االلتواء المعياري

 1.34 0.90 25.34 185.50 225 145 والمعرفة الحكمة

 0.80 0.55 14.56 154 175 126 الشجاعة

 1.50 0.21 10.74 123.90 142 106 واإلنسانية الحب

 0.59 0.28 10.46 118.69 139 104 العدالة

 0.63 0.68 13.86 147.65 169 120 االعتدال

 0.14 0.19 15.49 197.78 224 162 والروحانية السمو

 الحكمة
 والمعرفة

 1.03 0.22 6.20 37.43 49 28 بداعاإل

 0.96 0.11 6.74 35.23 48 24 الفضول

 1.27 0.34 7.20 36.92 46 25 الحكم

 1.15 0.24 6.43 37.52 50 29 التعمم حب

 0.39 0.63 4.28 38.38 45 28 والبصيرة الرؤية
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 أقل المتغيرات
 درجة

 أعمى
 درجة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 التفرطح االلتواء

 الشجاعة

 0.89 0.47 4.39 38.90 45 30 الصدق

 2.59 1.07 5.11 35.43 43 19 الجرأة

 0.59 0.63 4.57 41.61 49 33 المثابرة

 0.85 0.52 5.99 38.30 47 22 الحماس

 الحب
 ةاإلنسانيو 

 1.08 0.14 4.21 43.94 50 36 المطف

 0.09 0.88 4.45 39.72 45 30 الحب

 الذكاء
 0.38 0.36 4.13 41.23 49 33 االجتماعي

 العدالة

 0.61 0.25 3 38.80 45 34 العدل

 0.70 0.50 4.77 40.92 49 33 القيادة

 1.03 0.17 3.97 38.96 47 33 المواطنة

 االعتدال

 1.60 0.17 3.94 38.12 44 31 التسامح

 1.30 0.30 3.96 37.56 45 29 التواضع

 0.89 1.10 6.67 35.85 44 18 الحرص

 1.11 0.23 5.19 36.10 43 26 الذات تنظيم

 السمو
 والروحانية

 0.69 0.38 6.57 35.61 48 26 التقدير

 0.66 0.20 3.32 39.49 46 34 االمتنان

 2.37 1.06 5.62 37.98 45 20 األمل

 

 0.13 0.49 4.37 40.69 48 31 الفكاىة

 الروحانية
 1.18 0.91 3.96 44 50 33 والتدين
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 (110 )ن= النفسيين المرضى لعينة البحث لمتغيرات الوصفي اإلحصاء

 قلأ المتغيرات
 درجة

 أعمى
 االنحراف المتوسط درجة

 التفرطح االلتواء المعياري

 0.19 0.98 61.96 98.60 221 53 والمعرفة الحكمة

 0.06 1.02 45.88 89.78 178 40 الشجاعة

 0.15 1.04 29.91 63.48 120 31 واإلنسانية الحب

 0.24 0.97 28.99 61.63 116 30 العدالة

 0.25 1.08 33.62 89.25 154 50 االعتدال

 0.16 0.90 49.84 112.51 208 60 والروحانية السمو

 الحكمة
 والمعرفة

 0.60 1.05 11.20 18.87 40 10 بداعاإل

 0.28 1.02 13.31 19.09 46 10 الفضول

 0.19 1.05 11.28 17.81 40 10 الحكم

 0.20 1.03 14.53 21.90 50 10 التعمم حب

 الرؤية
 0.60 1.32 12.43 20.90 45 10 والبصيرة

 الشجاعة

 0.40 0.93 10.94 22.30 42 10 الصدق

 0.16 1.04 13.19 20.12 46 10 الجرأة

 0.40 0.90 8.73 28.69 42 10 المثابرة

 0.23 1.04 14.71 18.92 48 10 الحماس

 الحب
 ةاإلنسانيو 

 0.76 0.49 9.14 24.70 40 11 المطف

 0.20 1.03 13.14 20.60 46 10 الحب

 الذكاء
 0.43 1.06 8.59 18.17 34 10 االجتماعي
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 وكـذلك ،ةاإلنسـاني القوى مختمف عمى األفراد درجات أن ينالسابق الجدولين من ويتضح
 الصـفر مـن يقتـرب توزيًعـا االلتـواء معامبلت معظم وزعتإذ  ؛تدالًيااع اتوزيعً  موزعة العمر
 لممجتمــع العينــة تمثيــل يعنــيَ  اَمــ؛ (٘.ٕ)± عــن التفــرطح معــامبلت تــزد ولــم، (ٔ)± بــين مــا
 الطبيعي. اليعتداال التوزيع تتبع ياوأن  ، منو أخوذةالم

 انبحج: ننتايج عرضا يهي وفيما
 المرضى عينة بين اإحصائي   دالة فروق وجود" عمى ينص ذيال   األول: الفرض نتائج
 اإلنسانية. القوى في والعاديين النفسيين

 قلأ المتغيرات
 درجة

 أعمى
 درجة

 االنحراف المتوسط
 المعياري

 التفرطح االلتواء

 العدالة

 0.96 0.68 7.54 18.22 31 10 العدل

 0.74 0.72 10.45 23.89 42 10 القيادة

 0.12 1.07 12.02 19.51 43 10 المواطنة

 االعتدال

 0.85 0.64 8.20 23.30 37 14 التسامح

 1.39 0.26 9.60 25.42 38 12 التواضع

 0.16 1.02 13.89 20.71 48 11 الحرص

 0.50 1.09 9.16 19.80 39 12 الذات تنظيم

 السمو
 والروحانية

 0.90 034. 10.77 22.40 43 13 التقدير

 0.38 0.87 10.51 23.95 43 11 االمتنان

 0.29 1.05 12.57 17 42 10 األمل

 
 0.36 098. 11.29 21.24 42 10 الفكاىة

 الروحانية
 0.87 0.61 8.30 28.26 38 12 والتدين
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 متوسطات بين الفروق لداللة ت() قيم الباحث قدر الفرض ىذا صحة من ولمتحقق
 كالتالي: النتائج وكانت اإلنسانية، القوى في النفسيين المرضىو  األسوياء اتدرج

 ةاإلنساني القوى في ينالنفسي المرضىو  األسوياء متوسطات بين لمفروق )ت( اختبار نتائج (11) جدول

 

 المتغيرات

 " ت " قيمة (110 = )ن نفسيين مرضى (110 = )ن أسوياء

 (218= )د.ح
 مستوى
 ع م ع م الداللة

 0.001 13.61 61.96 98.60 25.34 185.50 والمعرفة الحكمة

 0.001 15.49 11.02 18.87 6.02 37.43 بداعاإل

 0.001 11.34 13.31 19.09 6.74 35.23 الفضول

 0.001 15.08 11.27 17.81 7.02 36.92 والبصيرة الرؤية

 0.001 10.30 14.53 21.90 6.43 37.52 التعمم حب

 0.001 13.86 12.43 20.90 4.48 38.38 الحكيمة النظر وجية

 0.001 13.99 45.88 89.78 14.56 154 الشجاعة

 0.001 15 10.94 22.03 4.39 38.90 والشجاعة البسالة

 0.001 11.34 13.19 20.12 5.11 35.43 المثابرة

 0.001 13.75 8.63 28.69 4.57 41.61 واإلخالص األمانة

 0.001 12.61 14.71 18.92 5.99 38.03 الحماس

 0.001 19.94 29.91 63.48 10.74 123.90 واإلنسانية الحب

 0.001 19 9.14 24.70 4.21 42.94 واإلحسان المطف

 0.001 14.44 13.14 20.60 4.45 39.72 الحب

 0.001 25.35 8.59 18.17 4.13 41.23 االجتماعي الذكاء

 0.001 19.41 28.99 61.63 10.46 118.69 العدالة

 0.001 26.57 7.54 18.22 3 38.80 الجماعي العمل

 0.001 15.55 10.45 23.89 4.77 40.92 العدل

 0.001 16.10 12.02 19.51 3.97 38.96 القيادة
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 المتغيرات

 " ت " قيمة (110 = )ن نفسيين مرضى (110 = )ن أسوياء

 (218= )د.ح
 مستوى
 ع م ع م الداللة

 0.001 16.84 33.62 89.25 1386 147.65 االعتدال

 0.001 17.39 8.02 23.30 3.94 38.12 التسامح

 0.001 12.85 9.06 25.42 3.96 37.56 التواضع

 0.001 10.29 13.89 20.71 6.67 35.85 التعقل

 0.001 16.23 9.16 19.80 5.19 36.10 الذات تنظيم

 0.001 17.13 49.84 112.51 15.49 197.78 والروحانية السمو

 0.001 11.27 10.77 22.04 6.57 35.61 الجمال قدير

 0.001 14.77 10.51 23.95 3.32 39.49 المتنان

 0.001 15.96 12.57 17 5.62 37.98 األمل

 0.001 16.83 11.29 21.24 4.37 40.69 الفكاىة

 0.001 17.93 8.30 28.26 3.96 44 والتدين الروحانية
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 39والعاديين النفسيين المرضى لدى 24 الـــ اإلنسانية القوى (1) شكل

  

                                                           
 -7 والشـجاعة البسـالة -6 الحكيمـة النظـر وجيـة -5 الـتعمم حب -4 والبصيرة الرؤية -3 الفضول -2 اإلبداع -1 - ٜٖ

ــابرة ــة -8 المث ــذكاء -12 الحــب -11 واإلحســان المطــف -10 الحمــاس -9 واإلخــالص األمان  العمــل -13 االجتمــاعي ال
 الجمــال تقــدير -20 الــذات تنظــيم -19 التعقــل -18 التواضــع -17 التســامح -16 القيــادة -15 العــدل -14 الجمــاعي

 .والتدين الروحانية -24 الفكاىة -23 األمل -22 االمتنان -21
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98.600089.781863.481861.636489.2545112.518 المرضي النفسيين

185.509154.000123.909118.690147.654197.781 العاديين

 المرضي النفسيين

 العاديين
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10.0000

15.0000

20.0000

25.0000

30.0000

35.0000

40.0000

45.0000
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 والعاديين النفسيين المرضى لدى الستة 1اإلنسانية الفضائل (2) شكل
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 يمي: ما المرفقة البيانية والرسوم السابق الجدول من ويتضح

 في المتمثمة الشخصية القوى كل في المرضىو  األسوياء بين اإحصائي   دالة فروق وجود
 القوىبـ والروحانية السمو ،االعتدال ،العدالة ،ةاإلنسانيو  الحب ،الشجاعة ،والمعرفة الحكمة

 ،الـتعمم حـب ،والبصـيرة الرؤيـة ل،الفضـو  ،بـداعاإل وىي:، فييا المتضمنة ٕٗ الــ الشخصية
 المطــف ،الحمــاس ،واإلخـبلص األمانــة ،المثـابرة ،والشــجاعة البســالة ،الحكيمـة النظــر وجيـة

ـــــذكاء ،الحـــــب ،واإلحســـــان ـــــادة ،العـــــدل ،الجمـــــاعي العمـــــل ،االجتمـــــاعي ال  ،التســـــامح ،القي
 وكانت ،والتدين الروحانية ،األمل ،االمتنان ،الجمال تقدير ،الذات تنظيم ،التعقل ،التواضع
 .األسوياء اتجاه في كميا الفروق

 عن اإلنسانية القوى في العاديين تفوق إلى تشير التي السابقة النتيجة عمى وبناءً 
 الفروق تناولت سابقة ودراسات أدبيات من كتب ما لمحدودية نظًراو  ،النفسيين المرضى

 تفسير فيمكن -لمباحث أتيح ما حدود في -اإلنسانية القوى في واألسوياء المرضى بين
 جوج قدميا التي األدلة تشير إذ ؛كمينيكياإل اإليجابي النفس عمم منظور من النتيجة ىذه

 قواىم من بينة عمى ىم الذين صاألشخا أن إلى (Judge & Hurst, 2008) وىارست
 التي التراكمية" "ميزة جني إلى ويميمون مبكرة، سن في بالنفس الثقة بناء يمكنيم اإلنسانية

  العمر. مدى عمى تنمو تزال ال

 في تساعد ةاإلنساني القوى ن  أ إلى (Fredrickson, 2001) فريدركسون أشارت كما
 بأن تقضي تيال  ، ةكمينيكياإل الممارسة في تطبق تيال  ، اإليجابية المشاعر نظرية بناء
 المستقبل. في الموارد وبناء الحاضر في العمل إمكانات من الفرد جعبة توسع القوى

 والمثـابرة المداومـة عمـى القـدرة مثـل اإلنسـانية القـوى أوجـو نأ (ٖٕٓٓ) ستوكولز ويذكر
 وأن   .التحــدي مواجيــة عمــى األفــراد تعــود كممــا بالتــدريج، تنمــو ربمــا صــعبة، ظــروف تحــت

 الثقــة الشخصــية: القــوى أوجــو لغــرس اســابقً  امتطمًبــ تكــون ربمــا الســمبية، لؤلحــداث التعــرض
 تكـــون تـــيال   ،الشـــاقة باألعمـــال القيـــام عمـــى والقـــدرة ،بالتماســـك الشـــعور ،واإلبـــداع ،بـــالنفس
 فـإن ،اعكسـي   وبالمثـل .األفضـل والوجود االنفعالي بالثبات أطول لمدة االحتفاظ في أساسية
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 القيـود ىـذه لرفـع الفرد جيود تجيض قد ،ممتدة لفترات المقيدة لمبيئات التعرض أو المعيشة
 المــتعمم العجــز حالــة تقبــل نحـو اســتعدادات يتبنــى وتجعمــو تحبطـو يــاإن   بــل منيــا. والـتخمص
  واليأس.

 &Wood) وجوزيف وود من كل إليو توصل ما مع البحث ىذا نتيجة وتتسق
Joseph, 2010) خطر عامل مستقل بشكل تشكل اإليجابية الخصائص غياب أن   إلى 

 ذلك في بما السمبية، الجوانب من العديد وجود إلى باإلضافة، الضطراباتا لحدوث
 وجودإلى  فقط يرجع ال وىذا الجسدية، الصحة واعتبلل العصابية، السابق، االكتئاب
 .إيجابية صفات وجود بعدم مرتبط األمر ولكن أكبر بشكلٍ  السمبية الحياة أحداث

، ممحوظ كرب يسبب النفسية اتضطراباال وجود أن إلى باإلضافة وأن   الباحث ويرى
 ىذا يميز كما ،ضطرابباال المصاب الشخص لدى الوظيفية المستويات في انخفاضو 

 والتشويو، بالذات الشديد نشغالاال العصابية باألمراض والمسمى راضاألم من النوع
 ،الصدمة بعد ما كرب اضطرابو  ،كتئاباال في )كما الذات بمفيوم المرتبط المعرفي

 تعميم فيو يتم يذال  ، كتئابية(اال باألعراض حوبالمص الصدمة بعد ما كرب اضطرابو 
 بعد ما كرب اضطراب ن  وأ خاصة ،واآلخرين والعالم الذات تجاه المشوىة المعرفية النظرة

 خريناآلي وف ،نفسو في الثقة يفقد عنيفة أحداث من الشخص بو يمر ما نتيجة ،الصدمة
 الشعور عمى ينصب ،CPT المعمومات بمعالجة ،المعرفي العبلج في لذك، العالم وفي
 في بالتحكم والشعور ،العبلقات في والحميمة ،الذات وتقدير، باألمان والشعور ،بالثقة

 ىو وكما ،صادم بحدث المرور بعض اجد   تنخفض الوظائف ىذه ألن   ،موراأل مجريات
 القوى متصل عمى اآلخر الجانب السمات ىذه في نخفاضاال عتبارا يمكن مبلحظ
 اإليجابية. اإلنسانية

 القوى أن   إلى (Huta & Hawley, 2010) وىاولي ىوتا من كل توصل وقد
 كتئاب.اال من الشفاءة عممي يسيل روحانيةوال الجمال، تقدير التفاؤل، مثل الشخصية
 أيًضاو  الشخصية. القوة نقاط في والممارسة البحث من سنوات عشر من ألكثر اوتمخيصً 
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 إدراك في تسيم الشخصية القوى أن إلى (Xie, et al., 2015) وآخرون كسايإ توصل
 العبلج. مع يجابياإل والتطور التعافي

 (ٕٙٔٓ ،)ســايل أجرتيـا التـي الدراسـة نتـائج مؤشـرات مـع بحـثال ىـذا نتيجـة تتسـق كمـا
ــ الجويــة الحركــة مراقبــي مــن عينــة عمــى  المراقــب أن اإلنســانية القــوى ترتيــب خــبلل مــن وأن 

 الســــمو ثــــم بالشــــجاعة يتميــــز كمــــا، األولــــى المرتبــــة فــــي واإلنســــانية بالحــــب يتمتــــع الجــــوي
 أن   أيًضـــا النتـــائج وأظيــرت ،واإلنصـــاف العـــدل ثــم والمعرفـــة الحكمـــة ذلــك بعـــد، والروحانيــة
 .الصــحي والتــوازن الرفاىيــة عمــى الحفــاظ فــي تســيم عوامــل وىــي، الــنفس وضــبط االعتــدال

 عينـة عمـى (ٕٛٔٓ ،حياصـات ،)خوالـدة مـن كـل أجراىـا التـي الدراسـة نتائج أظيرت أيًضا
 لــدى بالســعادة الشــعور مســتوى بــين موجبــة ارتباطيــة عبلقــة وجــود والمعممــات المعممــين مـن

 .اإلنسانية لمفضائل مديرييم تمثل ودرجة المعممين

 البحث ىذا نتائج في اجمي   ظير ذيال  ، النفسية الصحة في الفضائل بدور يتعمق وفيما
 ,.Kim, et al) توصل فقد، اإلنسانية الفضائل في األسوياء اتجاه في الفروق كانت حيث

 من عدد وجود إلى الكوريين الموظفين من عينةٍ  عمى أجراىا التي الدراسة في 2018)
 والميل االكتئاب ضد وقائية عوامل كانت الشفقة، والحب، الفضول ىي:، الفضائل
 العوامل من واإلبداع الجماعي، والعمل الحب، كان حين في .اإلناث لدى لبلنتحار
 الذكور. لدى واالنتحار االكتئاب ضد الوقائية

 وجود عدم بسبب يحدث، قد االكتئاب أن ةيكمينيكاإل الدراسات بينت أخرى ناحية نومِ 
 & ,Holt-Lunstad, Smith) من كل أجراىا دراسة نتائج بينت قدف؛ والتفاؤل ملاأل

Layton, 2010) والعطف، والحب، االجتماعي، الذكاء مثل:، اإليجابية القوى غياب أن 
 وخاصة النفسية مراضلؤل المستيدفين عدد ارتفاع في ارئيسً  دورا يمثل، والمواطنة(
  لمموت. يقضي الذي االكتئاب

 المرضى عن العاديين تفوق إلى تشير بحثية ظريةن أدلة من سبق ما خبلل نومِ 
 ،الحالي البحث في المرضية ئاتالف طبيعة حيث ؛المختمفة اإلنسانية القوى في ينالنفسي
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 الفرد تجعل عدة عوامل يالمرض النفس لعمم وفًقا ،المرضية تفسيراتيا في تتضمن التي
 ميارات في نقص منيا: ،النفسي التوافق لجوانب اومفتقدً  ،النفسي واليناء هلمرفا امفتقدً 

 النفسي بالمرض المنبئة الشخصية وعوامل المرضية الشخصية سمات وبعض ،المواجية
، امختمفً  اعدً بُ  تمثل التي النفسي لممرض المييئة العوامل من وغيرىا، والعصابية كالذىانية

  البحث. ىذا في المقاسة النفسية القوى لجوانب النقيض البعد تمثل وربما

 النفس عمم أسس معظم أن   (Evans, 1993) يفانزإ ذكره ما مع الباحث رأي ويتسق
 قد ،فييا المرغوب غير أو المرضية السمة متوازيين: بعدين في حصرىا يمكن المرضى

 لمقيم االنتقال ىيو  العكسية، السمةو  ة.إيجابي قيمة تصبح ألن التبلشي إلى بالتدريج تتجو
 غير مرضية وتصبح التبلشي إلى لتدريجاب تتجو وفد فيو مرغوب سموكلو  اإليجابية
 فييا. مرغوب

 النفسية، األمراض مع اسببيً  مرتبطة السمبية الصفات أن الباحث يستخمص سبق ومما
 اضطراب لحدوث مستقل بشكل التنبؤ إلى يؤدي قد اإليجابية الخصائص نقص أن كما

 النفسية والصحة واالزدىار االنتعاش في اىميس ةيجابياإل الخصائص وجودكذلك  نفسي،
 يمكن حيث ،النفسي بالتشخيص الميتمين لممينيين إضافة ،النتيجة ىذه وتعد الجيدة.

 القوى زيادة أو نقص عمى التعرف في اإليجابية القوى المستند إلى بالتقييم االستعانة
 وجود تقييم يمكن حيث .وغياب أو النفسي االضطراب لوجود امؤشرً  باعتباره، اإلنسانية

 ،إيجابي بشكل نفسو المريضى ير  حيث ؛العبلجية العممية نجاح من ةيجابياإل القوى
 نأ إلى وبالنظر األعراض، مجموع عمى تركيزه من أكثر قدرات من لديو ما عمى ويركز
 باإلمكان ون  أ يعني ىذا، سوياءاأل عن المرضى لدى ممحوظ بشكل قلأ اإلنسانية القوى

 .ومتكافئ وصحي سميم بشكل اعبلجي   مدخبًل بوصفيا  اإليجابية القوى تنمية استغبلل
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 من عينات بين جوىرية فروق وجود عمى ينص ذيال   :الثاني الفرض نتائج 
 الصدمة بعد ما كرب اضطراب الصدمة، بعد ما كرب )اضطراب ذوي النفسيين المرضى

 .اإلنسانية القوى في القيري( والوسواس واالكتئاب، اكتئاب،ب حوبمص

 داللـة بـين لمفـروق االتجـاه أحـادي التبـاين تحميـل الباحـث قـدر الفـرض ىـذا مـن ولمتحقق
ـــــروق ـــــك واتبـــــع، األربعـــــة المجموعـــــات بـــــين الف ـــــة LSD باختبـــــار ذل  بـــــين البعديـــــة لممقارن

 كالتالي: الخطوة ىذه نتائج وكانت ،المتوسطات
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 اإلنسانية. القوى في النفسيين المرضى مجموعات متوسطات بين لمفروق االتجاه أحادي التباين تحميل نتائج (12) جدول

 المربعات مجموع التباين مصدر المتغيرات
 درجات
 الحرية

 متوسط
 الداللة )ف( قيمة المربعات

 والمعرفة الحكمة

 دالة 2583.51 137616.03 3 412848.09 المجموعات بين

 داخل
 المجموعات

5646.31 106 53.26   

    109 418494.40 الكمي التباين

 الشجاعة

 دالة 1178.93 74272.92 3 222818.78 المجموعات بين

   63.00 106 6677.98 المجموعات داخل

    109 229496.76 الكمي التباين

 ةاإلنسانيو  الحب

 دالة 403.13 29886.35 3 89659.07 المجموعات بين

   74.13 106 7858.39 المجموعات داخل

    109 97517.46 الكمي التباين

 العدالة

 دالة 316.92 27483.08 3 82449.25 المجموعات بين

   86.71 106 9192.19 المجموعات داخل

    109 91641.45 الكمي التباين

 االعتدال

 دالة 290.61 36631.29 3 109893.89 المجموعات بين

   126.04 106 13360.97 المجموعات داخل

    109 123254.87 الكمي التباين

 

 والروحانية السمو

 دالة 564.96 84953.43 3 254860.31 المجموعات بين

   150.36 106 15939.15 المجموعات داخل

    109 270799.46 الكمي التباين

 في المتضمنة اإلنسانية القوى في األربع المرضية المجموعات بين الفروق يمي وفيما
 السابقة. الستة الفضائل
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 مجموع التباين مصدر المتغيرات
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة )ف( قيمة

 دالة 474.75 4112.65 3 12337.97 المجموعات بين بداعاإل

   8.66 106 918.24 المجموعات داخل

   - 109 13256.21 الكمي التباين

 دالة 4928.13 6397.16 3 19191.493 المجموعات بين الفضول

   1.29 106 137.59 المجموعات داخل

    109 19329.09 الكمي التباين

 دالة 1663.48 4522.72 3 13568.16 المجموعات بين والبصيرة الرؤية

   2.71 106 288.19 المجموعات داخل

    109 13856.36 الكمي التباين

 دالة 2132.13 7545.98 3 22637.94 المجموعات بين التعمم حب

   3.53 106 375.15 المجموعات داخل

    109 23013.09 الكمي التباين

 دالة 1318.41 5467.82 3 16403.48 المجموعات بين الحكيمة النظر وجية

   4.14 106 439.61 المجموعات داخل

    109 16843.09 الكمي التباين

 دالة 383.54 3986.68 3 11960.05 المجموعات بين والشجاعة البسالة

   10.39 106 1101.80 المجموعات داخل

    109 13061.85 الكمي التباين

 دالة 2737.80 6244.15 3 18732.46 المجموعات بين المثابرة

   2.28 106 241.75 المجموعات داخل

    109 18974.21 الكمي التباين
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 مجموع التباين مصدر المتغيرات
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة )ف( قيمة

 دالة 88.55 1979.41 3 5938.24 بين المجموعات واإلخالص األمانة

   22.35 106 2369.24 داخل المجموعات 

    109 8307.49 التباين الكمي 

 دالة 9023.98 7840.44 3 23521.32 بين المجموعات الحماس

   86. 106 92.09 داخل المجموعات 

    109 23613.41 التباين الكمي 

 دالة 97.84 2233.71 3 6701.14 بين المجموعات المطف واإلحسان

   22.83 106 2419.95 داخل المجموعات 

    109 9121.10 التباين الكمي 

 دالة 1030.65 6066.74 3 18200.24 المجموعاتبين  الحب

   5.88 106 623.95 داخل المجموعات 

    109 18824.19 التباين الكمي 

 دالة 219.08 2311.74 3 6935.23 بين المجموعات الذكاء االجتماعي

   10.55 106 1118.48 داخل المجموعات 

    109 8053.71 التباين الكمي 

 دالة 164.98 1702.50 3 5107.51 بين المجموعات العمل الجماعي

   10.31 106 1093.80 داخل المجموعات 

    109 6201.31 التباين الكمي 

 دالة 126.57 3102.75 3 9308.25 بين المجموعات العدل

   24.51 106 2598.43 داخل المجموعات 

    109 11906.69 التباين الكمي 
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 مجموع التباين مصدر المتغيرات
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة )ف( قيمة

 دالة 909.67 5059.95 3 15179.85 المجموعاتبين  القيادة

   5.56 106 589.61 داخل المجموعات 

    109 15769.46 التباين الكمي 

 دالة 190.01 1927.28 3 5916.85 بين المجموعات التسامح

   10.38 106 1100.24 داخل المجموعات 

    109 7017.10 التباين الكمي 

 دالة 34.37 1473.65 3 4420.96 بين المجموعات التواضع

   42.86 106 4543.95 داخل المجموعات 

    109 8964.91 التباين الكمي 

 دالة 1295.07 6832.34 3 20497.04 بين المجموعات التعقل

   5.27 106 559.22 داخل المجموعات 

    109 21056.26 التباين الكمي 

 دالة 364.73 2780.93 3 8342.79 بين المجموعات تنظيم الذات

   7.62 106 808.19 داخل المجموعات 

    109 9150.99 التباين الكمي 

 دالة 962.50 4070.17 3 12210.52 بين المجموعات تقدير الجمال

   4.22 106 448.24 داخل المجموعات 

    109 12658.77 التباين الكمي 

 دالة 240.86 3501.88 3 10505.65 بين المجموعات االمتنان

   14.53 106 1514.12 داخل المجموعات 

    109 120.46 التباين الكمي 

 دالة 19030.65 5736.34 3 17209.04 بين المجموعات األمل
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 مجموع التباين مصدر المتغيرات
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 الداللة )ف( قيمة

   30. 106 31.95 داخل المجموعات 

    109 17240.99 التباين الكمي 

 دالة 508.33 4335.44 3 13006.32 بين المجموعات الفكاىة

   8.52 106 904.04 داخل المجموعات 

    109 13910.37 التباين الكمي 

 دالة 39.17 1317.51 3 3952.54 بين المجموعات الروحانية والتدين

   33.63 106 3564.81 داخل المجموعات 

    109 7517.35 التباين الكمي 

 يهي: ما انسابق اجلدول من يتضح
 والمعرفة، الحكمة من كل في األربع المرضية المجموعات بين فروق وجود 

 والروحانية. السمو االعتدال، العدالة، ة،اإلنسانيو  الحب الشجاعة،
 الفضول، ،بداعاإل من كل في ٓٗةاألربع المرضية المجموعات بين فروق وجود 
 مانةاأل المثابرة، والشجاعة، البسالة الحكيمة، النظر وجية التعمم، حب والبصيرة، الرؤية

 الجماعي، العمل االجتماعي، الذكاء الحب، ،واإلحسان المطف الحماس، ،واإلخبلص
 األمل، االمتنان، الجمال، تقدير الذات، تنظيم التعقل، التواضع، التسامح، القيادة، العدل،
  والتدين. الروحانية الفكاىة،

 وكانت ،المتوسطات بين بعديةال ارنةلممق LSD الباحث قدر الفروق اتجاه ولمعرفة
 كالتالي: نتائجو

  

                                                           
 الصــدمة، بعـد مـا كـرب اضـطراب مرضـى -ٕ باكتئـاب، مصـحوب الصـدمة بعـد مـا كـرب اضـطراب مرضـى-ٔ) ٓٗ
 .(القيري الوسواس مرضى -ٗ االكتئاب،ى مرض -ٖ
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 األربعة المرضية المجموعات متوسطات بين البعدية لممقارنة LSD اختبار نتائج (13) جدول
 الست اإلنسانية الفضائل في

 الشجاعة والمعرفة الحكمة

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات تالمجموعا

 - - - 55.66 - - - 63.33 (27 = )ن1

 - - *22.40 78.07 - - 1.76 65.09 (41 = )ن2

 - *15.27 *7.13 62.80 - *15.70 *17.64 80.80 (20 = )ن3

 *115.20 *99.92 *122.33 178.00 *139.70 *155.40 *157.16 220.50 (22 = )ن4

 العدالة واإلنسانية الحب

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات تالمجموعا

 - - - 53.33 - - - 51.33 (27=  )ن1

 - - *6.79 46.53 - - 0.78 52.12 (41=  )ن2

 - *2.53 *9.33 44.00 - *11.12 *10.33 41.00 (20=  )ن3

 *27.00 *69.46 *62.66 116.00 *79.00 *67.87 *68.66 120.00 (22=  )ن4

 والروحانية السمو االعتدال

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات تالمجموعا

 - - - 778.33 - - - 74.00 (27 = )ن1

 - - *15.08 93.41 - - 2.97 76.97 (41 = )ن2

 - 0.61 *14.46 92.80 - *10.97 *8.00 66.00 (20 = )ن3

 *115.20 *114.58 *129.66 208.00 *86.00 *75.02 *78.00 152.00 (22 = )ن4

 في األربعة المرضية المجموعات متوسطات بين البعدية لممقارنة LSD اختبار نتائج يمي وفيما
  ن:يوعشر  األربع اإلنسانية القوى
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 األربعة المرضية المجموعات متوسطات بين البعدية لممقارنة LSD اختبار نتائج (13) جدول
 .24 الــ اإلنسانية القوى في   

 الفضول اإلبداع

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات  تالمجموعا

 - - - 12.00 - - - 12.66 (27 = )ن

*0.84 13.51 (41 = )ن2  - - 12.56 0.56*  - - 

*2.33 15.00 (20 = )ن3  1.48 - 13.00 1.00*  0.43 - 

*27.33 40.00 (22 = )ن4  26.48*  25.00*  45.50 33.50*  32.93*  32.50*  

والبصيرة الرؤية التعمم حب    

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات  تالمجموعا

(27 = )ن1  11.3
3 

- - - 14.0
0 

- - - 

(41 = )ن 2  12.53 1.20*  - - 12.58 1.41*  - - 

(20 = )ن 3   13.00 1.66*  0.46 - 20.80 6.80*  8.21*  - 

(22 = )ن4   40.00 28.66*  27,46*  27.00*  50.00 36.00*  37.41*  29.20*  

الحكيمة النظر وجية  البسالة  

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات  تالمجموعا

(27 = )ن1  13.33 - - - 12.33 - - - 

(41 = )ن 2  13.90 0.56 - - 20.17 7.83*  - - 

(20 = )ن 3   19.00 5.66*  5.09*  - 17.00 4.66*  3.17*  - 

(22 = )ن4   45.00 31.66*  31.09*  26.00*  42.00 29.66*  21.82*  25.00*  
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 األمانة اإلخالص  المثابرة 

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات  تالمجموعا

(27 = )ن1  12.66 - - - 20.66 - - - 

*2.94 15.60 (41 = )ن 2  - - 28.73 8.06*  - - 

(20 = )ن 3   11.00 1.66*  4.60*  - 24.80 4.13*  3.93*  - 

*33.33 46.00 (22 = )ن4   30.39*  35.00*  42.00 21.33*  13.26*  17.20*  

واإلحسان المطف الحماس  

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات  تالمجموعا

(27 = )ن1   10.00 - - - 20.66 - - - 

(41 = )ن 2  13.56 3.56*  - - 22.41 1.74 - - 

(20 = )ن 3   10.00 000.  3.56*  - 18.00 2.66 4.41*  - 

(22 = )ن4   48.00 38.00*  34.4*  38.00*  40.00 19.33*  17.58*  22.00*  
 

 الذكاء االجتماعي  الحب

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات  تالمجموعا

(27 = )ن1  15.66 - - - 15.00 - - - 

(41 = )ن 2  15.41 0.25 - - 14.29 0.70 - - 

(20 = )ن 3   10.00 5.66*  5.41*  - 13.00 2.00*  1.29 - 

(22 = )ن4   46.00 30.33*  30.58*  36.00*  34.00 19.00*  19.70*  21.00*  
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 العدل  العمل الجماعي

 3 2 1 المتوسطات 3 3 1 المتوسطات  تالمجموعا 

 - - - 22.00 - - - 18.33 (27 = )ن1

*3.50 14.82 (41 = )ن 2  - - 17.80 4.19*  - - 

*7.33 11.00 (20 = )ن 3   3.82*  - 19.00 3.00*  1.19 - 

*16.17 12.66 31.00 (22 = )ن4   20.00*  42.00 20.00*  24.19*  23.00*  

 التسامح  القيادة

 3 2 1 المتوسطات 3 2 1 المتوسطات تالمجموعا

 - - - 19.66 - - - 13.00 (27 = )ن1 

*20.00 13.90 (41 = )ن 2  - - 17.51 2.15*  - - 

*24.19 14.00 (20 = )ن 3   1.00 - 25.00 5.33*  7.48*  - 

*23.00 43.00 (22 = )ن4   30.00*  29.00*  37.00 17.33*  19.48*  12.00*  

 التعقل  التواضع

 3 2 1 المتوسطات 3 3 1 المتوسطات تالمجموعا

 - - - 14.66 - - - 22.33 (27 = )ن1 

*8.25 30.58 (41 = )ن 2  - - 13.34 1.32*  - - 

*8.33 14.00 (20 = )ن 3   16.58*  - 14.00 0.66 0.65 - 

*16.00 0.58 7.66 30.00 (22 = )ن4   48.00 33.33*  34.65*  34.00*  

الذات تنظيم الجمال تقدير    
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 العدل  العمل الجماعي

 3 2 1 المتوسطات 3 3 1 المتوسطات  تالمجموعا 

 - - - 15.66 - - - 17.33 (27 = )ن1

*1.79 15.53 (41 = )ن 2  - - 16.48 0.82 - - 

*4.33 13.00 (20 = )ن 3  2.53*  - 19.00 3.33*  2.51*  - 

*19.66 37.00 (22 = )ن4   21.46*  24.00*  43.00 27.33*  26.51*  24.00*  

 األمل  االمتنان

 3 2 1 المتوسطات 3 3 1 المتوسطات  تالمجموعا 

 - - - 10.33 - - - 15.66 (27 = )ن1 

*4.47 20.14 (41 = )ن 2  - - 11.41 1.08*  - - 

*6.33 22.00 (20 = )ن 3   1.85 - 10.00 0.33*  1.41*  - 

*27.33 43.00 (22 = )ن4   22.58*  21.00*  42.00 31.66*  30.58*  32.00*  

 الروحانية الفكاىة

 3 2 1 المتوسطات 3 3 1 المتوسطات  تالمجموعا 

 - - - 21.00 - - - 15.66 (27 = )ن1 

*3.60 19.26 (41 = )ن 2  - - 26.09 5.09*  - - 

*5.66 10.00 (20 = )ن 3   9.26*  - 31.80 10.80*  5.70*  - 

*26.33 42.00 (22 = )ن4   22.73*  32.00*  38.00 17.00*  11.90*  6.20*  

 يمي: كما ابيانيً  ذلك تمثيل ويمكن
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220178120116152208 اضطراب وسواس قهري

80.862.841446692.8 اضطراب اكتئاب اساسي

65.0978.0752.1246.5373.9793.41 اضطراب كرب ما بعد الصدمة

اضطراب كرب ما بعد الصدمة مع 
 اكتئاب

63.3355.5651.3353.337478.33

 الستة لدى المرضى النفسيين اإلنسانية الفضائل( 3)شكل 
 -6االعتدال  -5العدالة  - 4الحب واإلنسانية  -3الشجاعة  -2الحكمة والمعرفة  -1

 السمو والروحانية
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 النفسيين المرضى لدى 41ةاإلنساني القوى (4) شكل

 بين جوىرية فروق وجود، الموضحة البيانية والرسوم السابق الجدول من ويتضح
 ،الشجاعة ،والمعرفة )الحكمة الستة اإلنسانية لفضائلا في األربعة المجموعات متوسطات

 التي لمفضائل الفرعية والمكونات، والروحانية( السمو ،االعتدال ،العدالة ،واإلنسانية الحب
                                                           

 الحكيمـة النظـر وجيـة -5 الـتعمم حـب -4 والبصيرة الرؤية -3 الفضول -2 اإلبداع -1 كالتالي: األرقام تشير حيث - ٔٗ
 الـذكاء -12 الحـب -11 واإلحسـان المطـف -10 الحمـاس -9 واإلخـالص األمانة -8 المثابرة -7 والشجاعة البسالة -6
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 ،والبصيرة( الرؤية ،التعمم حب ،الحكم ،الفضول ،بداع)اإل وىي، اإلنسانية القوى تعكس
 ،)العدل ،االجتماعي( الذكاء ،الحب ،)المطف ،الحماس( ،المثابرة ،الجرأة ،)الصدق
 ،األمل ،االمتنان ،)التقدير ،الذات( تنظيم ،الحرص ،التواضع ،)التسامح المواطنة( ،القيادة
 مع قيري وسواس اضطراب اتجاه في دالة الفروق وكانت ،والتدين( الروحانية ،الفكاىة

 ،يميو الصدمة بعد ما كرب اضطراب ،يميو أساسي اكتئاب اضطراب ،يميو عام قمق
 اكتئاب. مصاحبة الصدمة بعد ما كرب اضطراب
 فارق بشكل األعمى ةيالمرض الفئة ىم القيري الوسواس اضطراب ذوي أن يعني وىذا

 من تقترب درجاتيم متوسطات وتكاد ،المرضية الفئات باقي عن اإلنسانية القوى في
 مبلمح أن يعني وىذا ،اإلنسانية القوى بعض في العاديين فاقوا وربما ،العاديين درجات
 ،المبلمح من مجموعة تتضمن DSM-5المرضى  لمتصنيف وفًقا القيري الوسواس ذوي
 واالنفتاح ،المرونة حساب عمى واإلتقان والترتيب والنظام التفاصيل في االنيماك منيا:

 يكونوا أن إلى الميل ،كماليون فيم الكامل اإلتقان ينقصو شيء أي قبول وعدم ،والفاعمية
 إظيار ،العفوية وعدم التغيير وصعوبة ،الناس وبين العمل في وفعالين موثوقين أكفاء
 المثيرات استقبالإلى  ويميمون ،وعزيمة طموح ولدييم متفائمون .دائًما والتحفظ البرود
  بسخرية. البيئية

 من يعانون من لدى الكمالية في عتقادُ اال ضطراباال ىذا يميز ما أن الباحث ويرى
 ؛ينبغي كما إتقانو يحاول ؛ما بأمرٍ  مالقيا كتئاباال مريض ينوي فحينما ،ضطراباال ىذا
 يجعل ما وىو ،العالم ىذا في والمثالية الكمالية تطبيق يمكن بأنو تفيد معتقدات لديو فيو

 مريض بيا يتميز نأ السيل من والمثابرة ،والمعرفة ،والحكمة ،الفضول مثل صفات
، نفسي دوائي تدخل يتطمب ضاألعرا ةشد زيادة عند أن يينف ال وىذا ،القيري الوسواس

 األمراضجميع  مع يتفق وىذا ،اإليجابية النفسية لقوىا ىذه بعض تعطيل يمكنو وىذا
 تعطيل احيني ضطرابلبل يمكن ،الشدة من مرتفع مستوىإلى  تصل حينما ،النفسية

 .األعراض ىذه شدة بمستوى يرتبط شديد نفسي كرب لوجود ،لممريض الحياتية الوظائف
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 التردد تتضمن القيري الوسواس أعراض أن إلى (ٜٜٓٔ) كفافي الدين عبلء أشار كما
 االرتياب وكذلك المناسب، الوقت في أو بسرعة القرار اتخاذ عمى القدرة وعدم ،والحيرة
 بالفضيمة المتصمب والتمسك ،الحق ونشدان ،والمثالية اآلخرين، نوايا في الزائد والشك
 بالقواعد الصارم االلتزام أيًضا القيري العصاب في الميمة األعراض ومن والقيم.

 يتسم كما الكمال. تحقيق في والرغبة والتحصيل اإلنجاز في الشديدة والرغبة ،والمعايير
 األمور ىإل منظرتي عمى ويغمب والترتيب، والنظام بالنظافة الزائد باالىتمام الوسواسيون

 ثقة فإن الكمال تحقيق في مرغبتي ومع والتقييد. البخل إلى ميبًل  أكثر موى التشاؤم
 يعتقد بما والتشبث والعناد اإلصرار إلى يميل أنو كما ،محدودة نفسو في الوسواسي

 .(ٜٕٓٓ ،الظاىر عبد ،بشري)

 إنسانية فضائل طياتيا في تعكس بالوسواسيين الخاصة المبلمح ىذه أن الباحث ىوير 
 التركيز من بدال، العبلجية العممية في خبلليا من والعمل، المرض لدى بيا االعتناء يجب
 تتضمن التي األخرى المرضية الفئات أن  كما  المرض. وطقوس الوسواسية األفكار عمى

 العكسية السماتب األساسية مبلمحياتتسم  ،واالكتئاب الصدمة بعد ما كرب اضطراب
 األمل وفقدان االجتماعية، الميارات في نقص تشتمل عمى التي، اإلنسانية لمفضائل
 ،عموما خرينواآل الخارجية والبيئة العالم في الثقة وفقدان ،العزيمة وانخفاض م،والتشاؤ 
 لؤلمان امفتقدً  تجعمو والتي ،المريض ليا تعرض التي الصادمة الضاغطة األحداث نتيجة
 واالجتماعي. النفسي

 ,Johnson, Gooding) من كل   إليو أشار ما مع البحث ىذا نتيجة وتتسق
Wood,& Tarrier, 2010). يرتبط ،اإليجابية الصفات قصور أو نقص أن باعتبار 

  الجسدية. الصحية والمشكبلت ،النفسية المرضية بالشكاوى

 درجات متوسطات عمى الصدمة بعد ما كرب اضطراب ووذو  المكتئبون حصل وقد
 راشيد أورده ما مع أيًضا النتيجة ىذه وتتسق ،البحث ىذا في اإلنسانية القوى في منخفضة

(Rashed, 2015) واضطراب االكتئاب في المتمثمة النفسية االضطرابات ذوي أن من 
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 أقل المكتئبون ادَ بَ  حيث ؛اإلنسانية القوى في اممحوظً  انقصً  أظيروا، الصدمة بعد ما كرب
 ونقص باالستمتاع الشعور يف نقص ولدييم ،والمرح األمل في أقلو  ،السعادة مستوى في

 والمكتئبون التفكير، في وبطء القرارات اتخاذ في صعوبة لمحماس، وفاقدي الحيوية
 وضيق القناعة، بعدم شعور لدييم الحكمة، في نقص الذات، في التحكم عدم يظيرون
 وعدم الفضول درجة في نقص واالسترخاء. االمتنان، من كل في ونقص التسامح،
 في ونقص ،التواضع درجة نقص لدييم ظير كما ،والمبتكرة الجديدة األفكار عمى االنفتاح
  االجتماعي. الذكاء

 النفسي، الصمود في نقص لدييم ظير فقد، الصدمة بعد ما كرب اضطرابو ذو  أما
 طمب في ونقص ،الشخصية المعمومات ونقص ،المياقة استعادة عمى القدرة ونقص

 في ونقص المخاطر، تحمل عمى القدرة وعدم االنفعاالت، لمعالجة دعم عمى الحصول
 وفقدان االنفعالي الثبات عدم لدييم ظير كما المختمفة، التكيف آليات الستكشاف اإلبداع
 لمحدث التعرض بعد قرار اتخاذ عمى القدرة وعدم االجتماعي، الدعم إلى واالفتقار األمل،
 الحدث إدراك في زيادة أيًضا لدييم وظير ،الطبيعي نصابيا في األمور وضع أو ،الصادم

 أيًضا وأظيروا ،المؤلمة التجربة واقع عمى يعتمد منظور أو سمبي منظور خبلل من فقط
 اإلبداع ونقص االسترخاء، عمى القدرة ونقص ،الذات تيدئة عمى القدرة في انقص

 نقص أو مختمفةٍ  بطريقةٍ  قبل من ليا التعرض تم التي المؤلمة التجربة ضد والشجاعة
  المصير. تقرير ونقص التكيف، عمى القدرة

 ،ةالصدم بعد ما كرب اضطرابب يتعمق فيما النتائج ىذه تفسير أيًضا ويمكن
 القوى مقياس عمى العينة درجات انخفاضب يتعمق فيما ،االكتئابية باألعراض المصحوب

 ،االقتحامية األفكار ىي الصدمة بعد ما كرب اضطراب في البارزة السمة بأن ،النفسية
 يتم فيمم وكأنو ،المريض يراىا قد التي، الصادمة بالذكريات يتعمق فيما الشديد نشغالواال

 لعجزبا فيشعر ،إيقافو عمى قدرة أي لديو ليس المريض ألن االنشغال ىذا ،موأما إعادتو
 من ِمن َثم  ف حياتو؛ جوانب كل عمى ادعتقاال ىذا تعميم يتم ثم ،التحكم عمى القدرة وفقدان
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 عن أو ،أنفسيم عن إيجابية أفكار بصدمات مروا الذين المرضى لدى تكون أن الصعب
  (.Foa et al., 2009) اآلخرين عن أو ،العالم

 بأعراض المريض صيبيل يتطور الصدمات مواجية في العجز ىذا أن الباحث ويرى
 ما ،الدونية والمشاعر ،التفكير ءوبط ،الحركة وضعف ،الحزين بالمزاج تتسم التي اكتئاب،

 حينيا ،كتئابباال المصحوب الصدمة بعد ما كرب اضطراب حالة في اسوءً  األمر يزيد
 ،والمواطنة ،والعدل ،الحب وجود تصور يستطيع وال ،حولو ما كل في الثقة المريض يفقد
 مقياس عمى الدرجات انخفاض من الحالية والنتيجة يتفق ما وىو ،متنانواال التقدير أو

 .إلنسانيةا القوى

 ختاميت: استنتاجاث
 القوى جوانب عمى الوقوف في اجدً  مفيدة أنيا اتضح الحالي ثالبح نتائج فحص من

 التي اإليجابية القوى ىذه مثل وغياب ،فييا القصور أو ،النفسيين المرضى لدى اإلنسانية
ى يسم ما أو ،السمبيات وجود مع جنب إلى جنًبا ،االضطراب حدوث في اسببً  تكون

، أيًضا العبلج خطة رسم وفي ،التشخيص في اجديدً  مدخبًل  يعد ما المرضية، باألعراض
 يمكن ما ؛مستواىا وزيادة ،اإليجابية اإلنسانية والقوى الخصال تنمية من تستفيد ربما تيال  

 جودة من لٍ اع مستوى وتحقيق ،والجسدية النفسية الصحة عمى المحافظة من الشخص
 و.شفائ تأخر حالة في المرض مع تعايشوال الحياة

 البحث ىذا في إلييا التوصل تم التي والنتائج التشخيص معمومات من فادةاإل ويمكن
 اإليجابية القوى نقص ارتباط يعكس تصور صياغة في ،اإلنسانية القوى نقاط حول

 يمكن أيًضاو  ،strengths as syndromes مرضية كمتبلزمات ،المختمفة باالضطرابات
 strengths as النفسية لبلضطرابات كأعراض ةاإلنساني القوى نقص صياغة

symptoms، وسيطة متغيراتبصفتيا  معيا التعاملى حت أو strength as 
moderator، في الدراسات من مزيدإلى  تاجتح التي – األولية النتائج ىذه خبلل ومن 
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 التشخيص في تفيد التي النتائج مجموعة والباحثين لممينيين البحث ىذا يقدم -طاراإل ىذا
  .يجابياإل كمينيكياإل والتدخل

 يتيح القوى لنقاط وفًقا األعراض صياغة حول البحث ىذا نتائج من اواستنتاجً 
 يمي: ما أيًضا المرضىو  لمممارسين

  القصور. وأوجو باألعراض المرضى وصم تجنب •
 لمعبلج. التخطيط في تساعده أن يمكن التي اإليجابية المريض مكانياتإل فيم توفير •
 األعراض من التخمص من بداًل  اإليجابية القوى زيادة عمى تركز بديمة عبلجات اقتراح •

 السمبية.
 أسموب وتحسين والرفاىية الصمود تنمية إلى اعبلجً  كونو من العبلج تركيز تغيير •

  الحياة. وجودة
 الفرد. لدى النفسية والوقاية الحماية عوامل تطوير عمى تشجع •

 مقرتحت: حبىث
 ىـذه ومـن، كمينيكـياإل المجـال فـي اإلنسانية القوى عن الدراسات من مزيدٍ  إجراء يمكن 

 المقترحة: البحوث
 وذو  منيا: ،أخرى مرضية فئات لدى اإلنسانية القوى المستند إلى النفسي التقييم -ٔ

 المختمفة. الشخصية واضطرابات الذىانية، واالضطرابات المخاوف، اضطرابات
 من لمتخفف وسيطة معدلة متغيراتبوصفيا  اإليجابية اإلنسانية القوى دور دراسة -ٕ

  النفسية. االضطرابات
 فئات لدى المرضية األعراض لخفض اإلنسانية القوى بتنمية العبلج فاعمية دراسة -ٖ

 مختمفة. مرضية
 وذوي وفينوالمكف كالصم الخاصة الفئات من عينات لدى اإلنسانية القوى دراسة -ٗ

 بالعاديين. مقارنتيم في الحركية عاقاتاإل
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 المرتبط القيري الوسواس واضطرب ،OCD القيري الوسواس اضطراب بين المقارنة -٘
 .اإليجابية اإلنسانية القوى في OCP بالشخصية
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