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ــث عن  ــدي ــح ــدو ال ــب قـــد ي
املرء بقدر  أن يتحلى  ضرورة 
ــذات«،  الـ مــع  »التعاطف  مــن 
مدرسي  طابع  ذات  نصيحة 
أو تقليدي بعض الشيء، لكن 
على  حتى  الـــضـــروري،  مــن 
في  واملتشككني  املتشائمني 
صحة نهج مثل هذا، أن يولوا 
اهتمامهم به، خاصة إذا كانوا 
يكتسبوا  أن  فــي  يــرغــبــون 
ف  القدرة على املرونة والتكيُّ
ــام املــشــكــات  ــ ــود أم ــم ــص وال

واألزمات.

»الفوائد الصحية والنفسية« 
للتعاطف مع الذات

قائلة  أنفسهم،  مع  ورفــق  بعطف  يتعاملون 
إنها كلما تسمع عن هؤالء، تتبادر إلى ذهنها 
يشعلون  »الذين  األشخاص  أولئك  صــورة 
 

ٌ
كل ويغمر  حماماتهم،  في  معطرة  شموعا 
بالحليب«.  مملوء  مغطس  في  جسده  منهم 
األدلــة  فــإن  الساخرة،  اللهجة  هــذه  ورغــم 
الذات«،  مع  »التعاطف  أن  إلى  تشير  العلمية 
يمكن أن يزيد »مرونتنا العاطفية«، وقدرتنا 
أن  كما  والشدائد.  األنــواء  مع  التكيف  على 
من  كذلك  ن  ُيحسِّ الشعور،  بهذا  التحلي 
بالسعادة  شعورنا  ز 

ِّ
ويعز الصحي،  وضعنا 

ويزيد قدراتنا اإلنتاجية. كما أنه - وهذا مهم 
كذلك في حد ذاته - يساعدنا على التعلم من 
والضيق  االنزعاج  لنا  سببت  التي  األخطاء، 

في املقام األول.
أجرتها  التي  الدراسة  نيف  استلهمت  وقد 
من  الـــذات«،  مــع  »التعاطف  مسألة  حــول 
أواخر  في  بها،  ــت 

ََّ
مل

َ
أ قاسية  شخصية  أزمة 

تسعينيات القرن املاضي، وتمثلت في تجربة 
طالق مؤملة. وتتحدث الباحثة عن تلك الفترة 
وشعرت  للغاية،  فوضويا  األمر  »كان  قائلة: 
القرارات  بعض  إزاء  الخجل  من  بالكثير 

الخاطئة التي اتخذتها«.

علينا أن نتعاطف معها، وأن نبدي قدرا أكبر 
من التسامح إزاء ما ارتكبناه من أخطاء، وأن 
االهتمام  إلى  ذاته،  الوقت  في  ا 

ّ
من  

ٌ
كل يعمد 

فيها  نمر  التي  األوقات،  خالل  بشدة  بنفسه 
بإحباطات، أو نشعر خاللها باإلحراج.

النفس  علم  أستاذة  نيف،  كريستني  وتشير 
تكساس  جامعة  فــي  املــســاعــدة  الــتــربــوي 
في  رائــد  بــدور  اضطلعت  التي  ــن،  أوس في 
أنه  إلى  الشأن،  هذا  في  الجارية  الدراسات 
يقدم  جيدا،  صديقا  معظمنا  »لدى  أن  كما 
مع  `التعاطف  فإن  مشروط،  غير  دعما  له 
أن  تعلم  ــروب  ض من  ضربا  يمثل  الـــذات` 
حميما  صديقا  لنفسك؛  بالنسبة  تصبح 

وداعما أيضا«.
لكنك قد ال تحتفي كثيرا بمثل هذه الفكرة، 
إذا كنت من الساخرين منها واملشككني فيها. 
البريطانية  الكوميدية  املمثلة  هؤالء  بني  ومن 
عن  ألفته  كتاب  في  تبنت  التي  واكس،  روبي 
»التأمل الواعي«، لهجة ساخرة للحديث عمن 

حاول أن تعود بذاكرتك إلى آخر مرة ُمنيت 
هل  جسيما.   

ً
خطأ ارتكبت  أو  بالفشل  فيها 

اآلن،  حتى  ذلك  جراء  بالخجل  تشعر  التزال 
غبيا  وقتها  كنت  ألنك  نفسك  توبيخ  وتواصل 
أنانيا مثال؟ هل تنزع للشعور بأنك الوحيد  أو 
أنك  أم  األخــطــاء،  هــذه  مثل  فــي  يقع  ــذي  ال
جزءا  يشكل  زالت،  ارتكاب  أن  فكرة  تتقبل 
بناًء على ذلك  البشرية، وتحاول  الطبيعة  من 
مناجاة نفسك برفق ملراجعتها بشأن ما جرى؟
على أي حال، يرى الكثيرون أن من الطبيعي 
م تصرفاتنا.  قيِّ

ُ
أن نقسوا على أنفسنا، ونحن ن

نفسه  مع  يتعامل  بأنه  يفخر  من  ا 
ّ
من إن  بل 

على  مؤشرا  ل 
ِّ
ُيشك ذلك  أن  ويعتبر  بصرامة، 

سعيه، ألن يصبح على أفضل ما يكون، وعزمه 
على تحقيق هذا الهدف كذلك. غير أن عددا 
توجيه  أن  ُيظهر  العلمية،  األبحاث  من  كبيرا 
عكسية  بنتائج  يأتي  لنفسه،  انتقادات  املرء 
إلى  تفضي  االنتقادات،  هــذه  فمثل  بشدة. 
من  والتوتر  بالتعاسة  الشعور  مستوى  زيادة 
جهة، كما قد تدفع املرء للنزوع إلى املماطلة 
والتسويف بشكل أكبر، وتجعله أقل قدرة على 
تحقيق أهدافه في املستقبل، من جهة أخرى.

النفس،  جلد  في  نمعن  أن  من  فبدال  ولذا، 

ديفيد روبسون
بي بي سي

تعّرف
 على
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التوترات  مع  للتكيف  سعيها  ــار  إط وفــي 
التحقت  ذلك،  على  ترتبت  التي  والضغوط 
نيف بأحد صفوف »التأمل« في مركز قريب 
»التأمل  ممارسة  أن  ــم  ورغ منزلها.  مــن 
جلب  الصفوف،  هــذه  ــار  إط فــي  ــواعــي«  ال
إليه  استمعت  ما  فــإن  السلوى،  بعض  لها 
الرفق  على  تحضها  تعاليم  من  املركز،  في 
معها،  وعطف  بشفقة  والتعامل  بالنفس، 
القدر  أكسبها  الذي  الرئيسي،  العامل  ل 

ّ
شك

قولها،  فبحسب  النفسية.  الراحة  من  األكبر 
أدى ذلك إلى إحداث »فارق فوري«.

يبدو  الـــذات«  مع  »التعاطف  أن  الالفت 
ظاهريا مماثال ملفهوم »تقدير الذات«، الذي 
نفسه،  لقيمة  ا 

ّ
من كــٍل  تقدير  بمدى  يتعلق 

من  إيجابي  بشكل  إليها  ينظر  كان  إذا  وما 
التي  االستبيانات،  تطلب  ما  وعادة  عدمه. 
م  قيِّ

ُ
ن تقيس مدى تقديرنا لقيمة أنفسنا، أن 

ذو  شخص  أنني  »أشعر  قبيل  من  عبارات 
قيمة، أو أحس أنني - على األقل - أقف على 

قدم املساواة مع اآلخرين«.
لكن »تقدير الذات« يترافق لسوء الحظ مع 
قد  ما  وهو  اآلخرين،  مع  باملنافسة  ما  شعور 
يؤدي بسهولة، إلى أن تصبح للمرء شخصية 
نرجسية هشة، يمكن أن تنهار جراء ارتكابه 
أي خطأ محتمل. وتقول نيف إن اإلحساس بـ 
»تقدير الذات«، رهن بـ«تحقيق النجاح.. لذا 

فهو ليس باألمر املستقر للغاية، إذ يمكنك أن 
وتفقده  لك،  بالنسبة  جيد  يوم  في  به  تشعر 
أن  ذلــك،  إلى  ُيضاف  سيئ«.  آخر  يوم  في 
كبير  بـ«تقدير  يشعرون  ممن  الكثيرين 
ومتنمرين،  عدوانيني  يصبحون  لــلــذات«، 
حدق 

ُ
ت ــا،  م تهديدات  أن  يــجــدون  عندما 

بثقتهم في أنفسهم.
دراستها،  ــالل  خ مــن  نيف  أدركـــت  ــد  وق
الــذات«  مع  بـ«التعاطف  الشعور  غرس  أن 
تجنب  على  يساعده  ربما  ــرء،  امل نفس  في 
ه ذلك 

ّ
السقوط في ِشراٍك مثل هذه، إذ ُيَمِكن

من أن يصبح قادرا على النهوض من جديد، 
بعد إصابته بأي ألم أو مواجهته أي إحراج أو 
موقف ُيشعره بالخجل، وذلك دون أن يحاول 
ولهذا  إذاللهم.  أو  اآلخرين  قدر  من  الحط 
السبب، قررت تلك الباحثة، تصميم اختبار 
نفسي، لقياس مدى تحلي املرء بهذه الصفة. 
أفراد  من  ُطِلب  االختبار،  ذلك  إطار  وفي 
نة البحث، تحديد مواقفهم إزاء مجموعة  عيِّ
 .5 إلــى   1 من  مقياس  على  العبارات،  من 
ويعني اختيار رقم 1 أن املبحوث ال يقوم بما 
أما  تقريبا.  قط  إليها،  املشار  العبارة  تقوله 
رقم 5 فيفيد بأنه يفعل ما تشير إليه العبارة 
بني  ومن  أيضا.  تقريبا  الدوام،  على  املعنية 

هذه العبارات:
•أحاول أن أكون محبا لنفسي عندما أشعر 

بآالم عاطفية
جزءا  تشكل  أخطائي  أن  أرى  أن  •أحاول 

من الطبيعة البشرية
أن  أحاول  مؤلم،  شيء  لي  يحدث  •عندما 

أتبنى نظرة متوازنة للموقف
وتضم القائمة أيضا عبارات مثل:

ــه الــقــصــور في  ــ ــض عــيــوبــي وأوج ــ •أرف
شخصيتي، وأتبنى رؤية انتقادية إزاءهما

وانفصاال  عزلة  أكثر  بأنني  للشعور  •أنزع 
عن العالم، عندما أفكر فيما لدّي من أوجه 

قصور
أن  إلــى  أميل  باإلحباط،  أشعر  •عندما 
أكون مهووسا بالتركيز على كل ما هو خطأ، 

في هذا العالم
يتفقون  ــن  ــذي ال ــك  ــئ أول ــن  م كنت  وإذا 
العبارات،  تلك  من  األولــى  املجموعة  مع 
الثانية  املجموعة  مع  بالتبعية  ويختلفون 
منها، فستكون ممن يشعرون بقدر أكبر من 

»التعاطف مع الذات«.
أجرتها  التي  األولــى  الدراسات  وتناولت 
نيف في هذا الشأن، كيف يرتبط اإلحساس 
إجماال  بالشعور  ــذات«،  ال مع  بـ«التعاطف 
استبيان  وعبر  العقلية«.  والصحة  بـ«العافية 
شمل مئات من طالب الجامعة، وجدت هذه 
تعاطف  بني  عكسية،  عالقة  ثمة  أن  الباحثة 
إلى  وإشارتهم  الـــذات،  مع  العينة  أفــراد 
املعاناة من القلق واالكتئاب. واكتشفت كذلك 
مع  »التعاطف  بني  طرديا  ارتباطا  هناك  أن 
الحياة  عن  بالرضا  واإلحــســاس  الـــذات«، 
لهذه  املهمة  النتائج  بني  ومن  عــام.  بشكل 
هناك  أن  على  تأكيدها  أيضا،  الــدراســة 
و«تقدير  الذات«  مع  »التعاطف  بني  اختالفا 
بشخص  االلتقاء  بوسعك  أن  أي  الـــذات«، 
بأنه متفوق على اآلخرين بشكل عام،  يشعر 
أن  للغاية،  عليه  الصعب  من  أن  يجد  لكنه 
أنه  يرى  التي  األخطاء  على  نفسه  يسامح 
يرتكبها، في مزيج أبعد ما يكون عن املثالية.

مجال علمي آخذ في االزدهار
هذه  صحة  الحقة  ــات  دراسـ ــدت  أك وقــد 
عينات  لها  ِضَعت 

ْ
خ

ُ
أ تجارب  عبر  النتائج، 

طالب  من  ــدءا  ب األشــخــاص،  من  متنوعة 
محاربني  ــى  إل وصــوال  الثانوية،  املرحلة 
في  الرغبة  تــراودهــم  قــدمــاء،  أمريكيني 
االنتحار. وقد أظهر كل املبحوثني أن تحليهم 
شعورهم  من  ز 

ِّ
يعز الذات«،  مع  بـ«التعاطف 

التكيف  على  والقدرة  النفسية«،  بـ«املرونة 
واقع  وفي  والعصيبة.  املتغيرة  الظروف  مع 
مع  »الــتــعــاطــف  مسألة  أصبحت  األمـــر، 
الذات«، محورا ملجال بحثي آخٍذ في التنامي 
واالزدهار، يثير اهتمام الكثير من الباحثني، 
علمية  مجاالت  في  املتخصصني  من  حتى 

أخرى.
األكثر  النتائج  من  بعضا  أن  املفارقة   >
في  جريت 

ُ
أ التي  للدراسات  لالهتمام  إثارة 

ال  البدنية،  بالصحة  ترتبط  املوضوع،  هذا 
أن  حديثة،  دراســة  أظهرت  فقد  النفسية. 
مع  »التعاطف  من  أكبر  قدرا  يمارسون  من 
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معاناتهم  عن  إبالغهم  مرات  تقل  الــذات«، 
الصداع  مثل  مختلفة،  وأوجــاع  أمراض  من 
وآالم  التنفسي  الجهاز  ومشكالت  والغثيان 

الظهر.
لذلك،  املحتملة  التفسيرات  أحد  ويتمحور 
الذي  املكتوم،  الفعل  بـــ«رد  ُيعرف  ما  حول 
بالتوتر«،  املرء  يشعر  حني  الجسم  يصدره 
عن  النقاب،  سابقة  دراســـات  كشفت  إذ 
يقلل  ــذات«،  ال مع  بـ«التعاطف  الشعور  أن 
الشعور  عادة  تصاحب  التي  االلتهابات  من 
النفسي،  والــضــيــق  الــشــديــد  بــاالنــزعــاج 
املدى  على  تؤدي  قد  التي  االلتهابات  وهي 
البعيد، إلتالف أنسجة الجسم. لكن الفوائد 
الصحية لـ«التعاطف مع الذات«، قد ترتبط 
سلوكيات  على  تغيرات  من  يطرأ  بما  أيضا 
األدلة  ضوء  في  وذلك  ذلك،  يمارسون  من 
يعتنون  ــؤالء،  هـ ــأن  ب تفيد  الــتــي  العلمية 
نظام  اتباع  عبر  أكبر،  بشكل  بصحتهم 

غذائي أفضل، وممارسة تدريبات رياضية.
التي  النفس،  علم  خبيرة   

ْ
َدن سارة  وتقول 

املتحدة  باململكة  داربي  جامعة  في  درست 
وتبني  ــذات«  ال مع  »التعاطف  بني  العالقة 
سلوكيات صحية، إن من »يتحلون بمستويات 
أعلى من `التعاطف مع الذات` يكونون أكثر 
شعورك   

ْ
َدن شّبه 

ُ
وت عــام«.  بوجه  نشاطا 

بـ«التعاطف مع الذات«، بامتثالك للنصائح 
النية لطفلهما  الوالدان حسنا  التي ُيسديها 
يكون  لكي  للنوم،  تخلد  أن  »عليك  قبيل:  من 
والتعامل  مــبــكــرا،  االســتــيــقــاظ  بوسعك 
تواجهك«.  التي  املشكالت  مع  )بكفاءة( 
من  كبير  بقدر  يتحلى  ــذي  ال فالشخص 
بوسعه  أن  يعلم  الـــذات«،  مــع  »التعاطف 
التعامل مع نفسه برفق، دون أن يسرف في 
يغفل  أن  دون  وذلك  لها،  االنتقادات  توجيه 

في الوقت ذاته، تحديد أي الخيارات أفضل 
له، على املدى البعيد.

تقول  كما  مهمة،  نقطة  ــك  ذل ويشكل 
بعض  أن  ضوء  في  نيف،  كريستني  الباحثة 
الــدراســات  مبكر  وقــت  منذ  انتقدوا  مــن 
الذات«،  مع  »التعاطف  بشأن  أجرتها  التي 
كانوا يتساءلون ما إذا كان شعوٌر مثل هذا، 
سلوكا  تتبنى  أن  إلى  ببساطة،  يقودك  قد 
على  اإلرادة  بقوة  تتمتع  وأال  متراخيا، 
يتعني  املنتقدين،  هؤالء  فبنظر  كاٍف.  نحو 
يصبح  كي  الذاتي«،  »النقد  ممارسة  عليك 
املطلوبة  التغييرات  إلجراء  لك  دافعا  ذلك 

والجوهرية في حياتك.
الرؤية،  لهذه  تفنيدها  سياق  وفي  لكن، 
جريت عام 2012، 

ُ
استشهدت نيف بدراسة أ

من  أكبر  بقدر  يتحلون  من  أن  عن  كشفت 
لديهم  أن  ُيظهرون  الــذات«،  مع  »التعاطف 
فعلى  أخطائهم.  لتصحيح  قوة  أكثر  دافعا 
األشخاص،  هــؤالء  أن  تبني  املثال،  سبيل 
في  فشلهم  بعد  أكبر،  جهد  بذل  إلى  نزعوا 
الدراسة  إطار  في  لهم  جري 

ُ
أ مهم  اختبار 

التي خضعوا لها، وأنهم كانوا كذلك عازمني 
بشكل أشد، على القيام بما يعوض ارتكابهم، 
تجاوزا   - البحث  سياق  في   - اعتبروه  ملا 
صديق«.  ثقة  »خيانة  غرار  على  أخالقيا، 
مع  »التعاطف  أن  يبدو  ذلك،  كل  ضوء  وفي 
لنا  يتيح  باألمان،  إحساسا  يخلق  الــذات«، 
لدينا،  الضعف  نقاط  نواجه  ألن  الفرصة، 
ْحِدث تغييرات إيجابية على حياتنا، ال 

ُ
وأن ن

فرط في الدفاع عن النفس، 
ُ
أن يدفعنا ألن ن

أو أن ننغمس في الشعور باليأس.
التدخات السريعة

التي  الفوائد  بعض  اغتنام  أردت  وإذا 
مع  »الــتــعــاطــف  مــمــارســة  عليها  تنطوي 

كشفت  مما  االستفادة  فبوسعك  ــذات«،  ال
التي  العلمية،  الدراسات  من  الكثير  عنه 
أجرتها نيف وباحثون آخرون، من أن هناك 
ومن  بذلك.  القيام  على  للتدريب  إمكانية 
لهذا  ستخدم 

ُ
ت التي  الشائعة  الطرق  بني 

للشعور  الهادف  »التأمل  ممارسة  الغرض، 
يقودك  تأمل  وهو  والشفقة«،  للعطف  بامليل 
والتحمس  بالتسامح  الشعور  على  للتركيز 

إزاء نفسك، وحيال اآلخرين كذلك.
فقد شهدت تجربة حديثة أجراها الباحث 
برن  جامعة  في  ــالؤه  وزم كريجر  توبياس 
اإلنترنت،  عبر  دورة  تصميم  السويسرية، 
مع  »الــتــعــاطــف  مــمــارســة  على  للتدريب 
هذه  فــي  املــشــاركــون  تلقى  كما  ــذات«.  ــ ال
»النقد  أسباب  حول  نظرية  دروسا  الدورة، 
جلسات  سبع  إجراء  وبعد  وتبعاته.  الذاتي« 
ارتفاع  حدوث  تبني  الــدورة،  هذه  إطار  في 
الذات«  مع  »التعاطف  مستوى  في  ملحوظ 
لدى املشاركني فيها، وذلك جنبا إلى جنب، 
مع تراجع مستويات التوتر والقلق واملشاعر 
كريجر  ب 

ّ
وعق لديهم.  باالكتئاب  املرتبطة 

بالقول: »قمنا بقياس ما  نتائج دراسته  على 
النتائج  كل  أن  وتبني  الدراسة،  عن  تمخض 

مضت في االتجاه املتوقع«.
أساليب  توجد  ــدورات،  الـ هــذه  وبجانب 
ذات طابع آخر، من قبيل كتابة خطاب من 
منظور صديق ُمحب لك، وهو ما قد يمنحك 
دفعة إيجابية، كما تقول نيف. ويتمثل األمر 
اإليجابي في هذا الشأن، في أن عادة »النقد 
نفوس  في  بعمق  متجذرة  تبدو  ال  الذاتي«، 
على  تستعصي  يجعلها  بقدر  الناس،  غالبية 

املعالجة واإلصالح.
وتقول هذه الباحثة، إنها رصدت اهتماما 
الوباء  فترة  خالل  األساليب،  بتلك  متزايدا 
لت أمور 

ّ
ا، مث

ّ
الحالية. فبالنسبة للكثيرين من

للعمل  واالضطرار  العزلة  من  املعاناة  مثل 
عن ُبعد واالنهماك في رعاية من نحب، تربة 
والشعور  الــذات«  »نقد  فيها  ازدهر  خصبة 
يتعذر  الذي  الوقت  وفي  واالرتياب.  بالشك 
علينا فيه، التغلب على هذه الضغوط تماما، 
- تغيير الطريقة  - على األقل  فإن بمقدورنا 
التي ننظر بها إلى أنفسنا، ما ُيكسبنا املرونة 

الالزمة، ملواجهة التحديات دون أي تردد.
أحوج  اآلن  بتنا  إننا  للقول  نيف  ص 

ُ
ل

ْ
خ

َ
وت

إلى  النظر  عن  للكف  مضى،  وقت  أي  من 
بالنفس«  و«االعتناء  الذات«  مع  »التعاطف 
أن  إلى  وتشير  ضعف.  عالمة  أنهما  باعتبار 
األدلة املستمدة من أبحاثها »قاطعة« بشأن 
هذه النقطة تحديدا. فعندما تصبح الحياة 
متعاطفا  يصبح  أن  املرء  على  يتعني  صعبة، 

مع نفسه ألن ذلك »سيجعله أكثر قوة«.


