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  יור� קירשמ )4.7.14 �1.7.14(באמסטרד�   ECPP2014כינוס בעקבות הערות 

  שלו� לכול�

שרשמתי במהל  הכינוס האירופי לפסיכולוגיה חיובית הרהורי� והערות אני מבקש לשת� אתכ� בכמה בדפי� הבאי� 

  http://www.ecpp2014.nl/~/media/Themasites/ECPP2014/Files/Provisional%20programme%20ECPP%202014%2029012014.ashx    : באמסטרד�

  

  החיובית בתחו� הטיפולייישו� הפסיכולוגיה . 1

, מעניינת אותי השאלה, לא מכיוו# הפסיכולוגיה אלא מתורת המשחקי� וחקר ביצועי� �SWBלמרות שהגעתי לתחו� ה

  . כמה מההרצאות ששמעתי בכנס התייחסו לנקודה זו. לתחו� הקליני �PPעד כמה חדרו שיטות ה

נתנה הרצאה  בולוניה' מאונ Chiara Ruini  'פרופ S8: Recent innovations in Positive Psychotherapy .במושב שנקרא 

היא הציגה גישה טיפולית  .The promotion of eudaimonic well-being by Well-being Therapy (WBT): תחת הכותרת

זכירה את הפסיכולוגיה היא הגישה בתיאור ה.�Psychological Well-Beingל Ryffשל  קריטריוני� השמסתמכת על 

  ). אריקסו# ושרלוטה ביהלר, מאסלו, Rogersאת , למשל(ההומניסטית של שנות השישי� 

, WBTהגישה הזו שהיא מכנה אותה  ,לטענתה". שיעורי בית"ע� , פע� בשבוע או בשבועיי�, פגישות 8היא דיברה על 

מהמטופלי�  60%שני�  6ה מעקב הראה שאחרי לדברי). CBT( תהתנהגותי�הוכחה כיעילה יותר מתרפיה קוגניטיבית

שלחתי לה . שני� �6 ג� האחוזי� וג� ה, המספרי� נראי� לי מוגזמי�( �CBTב 20%לעומת  �WBTנשארו ברמיסיה ב

  ). אבל לא קיבלתי תשובה , הא� באמת מדובר בשש שני� או שלא שמעתי טוב: שאלה במייל

 Compassion Focused Therapy; aהיתה על ) בשבדיה Orebro' מאונ A Hakanssonשל (ההרצאה השניה במושב זה 

positive psychological approach to counteract shame, self-criticism and isolation in psychotherapy   

אד� צרי  קוד� כל לקבל  כדי להגיע לאיזו# נפשיהמוטו המרכזי היה ש. וביטויה בבודהיז� �self-compassionוהתרכזה ב

  . להשתחרר מרגשות אש� ומביקורת עצמית –את עצמו ולסלוח לעצמו 

 Positive Psychotherapy: Use of Positive Interventions and theהיה מסינגפור ודיבר על Ng Weitingהשלישי  המרֶצה

Moderating Role of Neuroticism  .בטא סיני לא ממש ברור ובהרצאה שלו קצת הנושא נשמע מעניי# אבל האיש דיבר במ

  . נמנמתי

וכותרת ההרצאה  Fredrike Bannink (private practice, Amsterdam)זו היתה .  המרצה הרביעית העירה את המנמנמי�

היא תארה את , בטוח ואופטימי, בקול ר�.  Positive CBT: From Reducing Distress to Building Success: היתה

שמאפשרת לא רק לשחרר את המטופל מכל חרדותיו אלא ג� להפו  , בטיפול נפשי �PPשל ה, כביכול, האדירה ההצלחה

כותרת . לא פחות, "שינוי פרדיגמה"בעיניה מדובר ב. אותו תו  מספר קט# של פגישות לאד� מצליח ובעל בטחו# עצמי

אתר האינטרנט שלה מתברר שהיא מציעה ג� מ. ספרי� 3ומלבדו היא פרסמה עוד , ההרצאה זהה לכותרת ספר שפרסמה

  http://www.fredrikebannink.com. ינג'טפול פסיכולוגי וג� קואצ

  

אלא משטחי�  �PPמדברי� על שיטות שלא לקוחות מ Positive Psychotherapyחלק מהמרצי� שמדברי� על  :לסיכו�

  . חלק� מדברי� באופטימיות שנראית לי מוגזמת. ינג'בודהיז� או קואצ, כמו פסיכולוגיה הומניסטית, אחרי�

אבל לא כתחו� נפרד אלא כחלק , יחדרו בהדרגה לתחו� הטיפולי PPהצפי שלי הוא ששיטות , לאור מה ששמעתי בכינוס

ואולי , לי יחזירו לבמה כמה עקרונות מהפסיכולוגיה ההומניסטיתתו  כדי כ  ה� או. התנהגותית�מהתרפיה הקוגניטיבית

  ). ויקטור פראנקלמתורתו של אלמנטי� , למשל(ג� מהפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית 
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  : מדריד על' מאונ Carmelo Vazquezבהרצאת מליאה ביו� האחרו# של הכינוס דיבר 

Clinical Psychology and Positive Psychology: Opening translational dialogues  

  : הוא היה זהיר בדבריו והדגיש את הנקודות הבאות

  . פשוטה ודומה לשילוב פיסות חדשות בפאזל שכבר נראה מוכ# וסגורינה לתרפיה א PPהכנסת שיטות של . א

יעילות� בטיפול לא ש, PPמסודר ודי יעיל לא קל לאמ/ כלי� חדשי� ממחקרי " ארגז כלי�"לפסיכולוג קליני בעל . ב

  ? "להחשב מעודכ#"הא� יש טע� לעשות זאת רק כדי . על חשבו# כלי� שכבר הוכיחו את עצמ�, ברורה

חלק . יש להזהר מנטייה לשטחיות ושרלטנות. חשוב לבסס כל שיטה טיפולית חדשה על מחקרי� מהימני� ורציניי�. ג

  . לשינוי רגשות ה# בעלות השפעה קצרת טווח ולא מתאימות כגישה טיפולית �PPמשיטות ה

 translationalלכ# יש לדבר על . המעבר מהתיאוריה לפרקטיקה ומהמעבדה לחדר הטיפולי� דורש תהלי  של תרגו�. ד

dialogues . נדב  של מחקר יישומי ויתכ# שהדבר �דורש אימו/ מעל הנדב  המוצלח של המחקר הבסיסי צרי  להוסי

  . עקרונות חדשי�

יש מחקרי� על טראומות אחרי אסונות המוניי� ואחרי . טיפול בטראומותההוא , לדבריו, תחו� יחסית מבטיח. ה

מדובר באנשי� בריאי� שצריכי� כלי� . PPונראה שזה שטח שיכול לעבוד טוב ע� , משברי� אישיי� כמו התק� לב

. וגלי� לגייס כוחות נפש ולהתמודד ע� המשבר ג� בלי עזרה חיצוניתאחוז ניכר מה� מס. כדי לצאת מהטראומה

  . יכולי� להגדיל את האחוז  PPטיפולי� מבוססי 

על מחקרי� של , מהפסיכולוגיה הלאקאנית gazeעל סימפטו� בש� , בהמש  הוא דיבר על כמה מחקרי� של קבוצתו

ועל אפשרות לשנות רגשות באמצעות , ושל תנועות ראש) �Sadו Happy ,Angry, הבעות יסודיות 3יש לדבריו (הבעות פני� 

  ). השינוי לדבריו הוא קצר טווח ואימו/ השיטה כשיטה טיפולית לא נראה לו מבטיח(של פרצופי� שמחי� , למשל, תמונות

  

   S26: Clinical positive interventions: New approaches, new interventions :בהמש  היו� היה מושב שנקרא

  .  הרצאות שהתמקדו בסוגי� ספציפיי� של התערבויות 4היו בו 

1. The promotion of positivity in children treated with an eudaimonic well-being enhancing strategy 

(CHEERS)(Chiara Ruini, U Bologna הרצתה כמה פעמי� בכינוס זה, הוזכרה כבר למעלה ).  

2. Improvement of positive and negative affect with an online program for the prevention of depression (Adriana 

Mira, U Jaume I, Spain). 

3. “Happy despite pain”: A positive psychology intervention for patients with chronic musculoskeletal pain 

(Madelon Peters, Maastricht U). 

4. Positive psychology interventions vs. cognitive-behavior therapy for clinical depression (Covadonga Chaves U 

Madrid).  

. במש  שעה בשבוע 14 �8ילדי� ע� בעיות שונות בגילאי�  16הדוברת הראשונה סיפרה על טיפול ניסיוני שהופעל על 

הטיפול נעשה באמצעות . הגברת רגשות חיוביי�, פיתוח חוזקות, הגדרת מטרה בחיי�, פיתוח עצמאותהדגש היה על 

הושגו תוצאות טובות בטווח . על ההורי� PPהופעלו שיטות של ) ובנפרד(במקביל . �PPשיחות ע� פסיכולוג שהתמחה ב

  ). לא ניתנו אחוזי הצלחה(הקצר ובמעקב לאור  שנה 

  

על ידי , ה באפשרות להפחית דכאו# באמצעות הפחתת רגשות שליליי� והגברת רגשות חיוביי�ההרצאה השנייה התמקד

ל נעשה דר  האינטרנט ונעשה שימוש ג� בתמונות טיפוה). הצבת מטרות ועוד, מכתבי תודה(  PPשיטות שנלקחו ממחקרי 

השנייה , טיפול ממטפל אנושי ג�לה קבוצה אחת קיב. שיודעי� להפעיל מחשב 65 – 18קבוצות בגילאי�  3נבדקו . וסרטי�

חודשי� לא נמצאו  �12ו 6, 3במעקב שנער  אחרי . והשלישית היתה קבוצת ביקורת ,בלי מטפל אנושי, רק באינטרנט –
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ירדו ) רגשות שליליי�( NA, )נראה לי מוגז�( �50%בשתיה# הסימפטומי� של הדאגה ירדו ב: �2ו 1הבדלי� בי# קבוצה 

  !  נתנה תוצאות דומות PPהשוואה לקבוצה שטופלה בלי לקבל חיזוקי  –אבל . �10%עלו ב) רגשות חיוביי�( �PAבשליש ו

  : של המרצה מסקנותה

המחקר היישומי . אבל עדיי# לא ברור איזה אלמנטי�, בטיפול פסיכולוגי קונבנציונלי PPכדאי לכלול אלמנטי� של  •

  . עדיי# בתחילתו

 ). המרצה לא פירטה מה� הנזקי�(לא מתאי� לכל אחד ויתכנו ג� נזקי�  PP. צריכי� להיות זהירי� •

  

קבוצה : קבוצות 3נעשתה השוואה בי# . ההרצאה השלישית דיברה על טיפול פסיכולוגי בחולי� ע� כאבי� כרוניי�

  . וקבוצת ביקורת, �CBTקבוצה שטופלה ב,) Positive Psychological Interventionת של "ר( PPIשקיבלה  

, Savoring the Good Things in Life, דברי� טובי� self-compassion ,3: השיטות שהופעלו על הקבוצה הראשונה היו

Best Possible Self Exercise ;ב�CBT היו תוצאות . בכל הקבוצות היו נשי� 85%. הופעלו השיטות הרגילות בתחו� זה

השיפור . PPIנתנה תוצאות קצת יותר טובות מאשר  CBT. ורתטובות בשתי הקבוצות הראשונות בהשוואה לקבוצת הביק

 �cognitiveחשיבה חיובית ו, במחקר נוס� שעומד להתחיל ינסו לשפר אופטימיז�. חודשי� 6הקבוצות נמש  אחרי  �2ב

functioning  באמצעותPPI .  

  

. בממוצע וכל דר  להגדיל את האחוז תבור  46%המרצה הרביעית אמרה שאחוז הרמיסיה אחרי טיפולי� נגד דכאו# הוא 

מעניי# שבכל . (והקטנת הסימפטומי� של דכאו#, WBכשהמטרה היא שיפור , CBTבהשוואה ע� , PPIנבדקה היעילות של 

ושל   PPIהאפקטיביות היחסית שללגבי ( המסקנותאת ). #ההרצאות במושב הזה  לא נערכה השוואה ע� תרופות נגד דכאו

CBT( יא הגדירה ספרות הג� במחקר הזה וג� ב"Mixed Results."  

  

  

  של חוקרי האושר) ?המוגזמת(האופטימיות . 2

שאופטימיות היא  , PPזו בעיה ידועה אצל חוקרי . על האופטימיות המוגזמת שגילו לדעתי חלק מהמרצי�קוד� כתבתי 

של הכינוס היתה של הרצאת הפתיחה  , למשל. הופיעו ג� במושבי� אחרי� כ ות לדוגמא. שלה� �subject matterה

Barbara Fredrickson שדיברה על  Love and health .י�קשרחוקרת בי# השאר שמוערכת ברברה היא חוקרת רצינית ו 

שנעשה תיאור של מחקר . 1: חלקי�שלושה שעה היו כבהרצאתה שנמשכה . תופעות פיזיולוגיותבי# רגשות ל י�הדדי

  יורק טיימס�ראו למשל מאמר בניו( vagusבמעבדה שלה על קשר בי# רגשות חיוביי� לקצב הלב באמצעות עצב בש� 

heart.html?_r=0-your-vs-phone-es.com/2013/03/24/opinion/sunday/yourhttp://www.nytim   או חפשו בגוגלbarbara fredrickson vagus 

nerve( .2 . תיאור הקשר החיובי בי# אהבה לאושר ובריאות. 3". אהבה"הגדרה של ניסוח .  

  

א� רק  �  השלישי נט� אופטימיות . פילוסופיחצי מדעי חצי השני היה . אוביקטיבית�החלק הראשו# היה בגישה מדעית

אני האחרו# שיזלזל בערכה של . ארוכי�חיי� ו ותבריא, הצלחה, ותזכו לאושרבחיי� תמצאו אהבה הכל יסתדר לכ� 

אבל "). במרו/ לאושר הפרס הגדול שמור לאוהבי�"יש סעי� שכותרתו , 248' עמ, "מסע אל האושר"בספרי (האהבה 

את  עיי#אווה אילוז או י' שישאל את פרופ ,מי שלא יודע. (ולא תמיד ג# של שושני�, וכאבי לב, קשיי�כידוע אהבה זה ג� 

  ").כואבת האהבה מדוע"ספרה ב
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  מחקר הבעות פני�. 3

על פי אחוז האנשי� המחייכי� בתו  קבוצה נתונה  ,מאושרי�ש� עד כמה אנשי� הערי  ניסיתי לבסי# וביקרתי  �2010ב

החישובי� שעשיתי העלו ). סב  אותי ע� המשטרהעלולה ל ,SWBהשיטה הרגילה של העברת שאלו# , בסי#נאמר לי ש(

חזרתי על הניסוי . אבל כשהשוויתי אות� לנתוני� בספרות היתה התאמה די טובה, אחוז גבוה יחסית למדינה טוטליטרית

יי� כשה� הולכי� לבד ברחוב ומרבי� בחיוכי� גיליתי שיפני� נוטי� להיות רצינ: אבל נתקלתי בבעיה, ביפ# 2014במאי 

�קשר בי# אושר להבעות פני� ושפת גושד# במושב הייתי ב ,בכינוס. כשה� הולכי� בקבוצה או בזוגות ומדברי� ביניה� ,

   :  הרצאות במושב זה 4היו . מספירת חיוכי� אינו מופר  �SWBוהתברר לי שהניסיו# ללמוד על רמת ה

  

S1: Exploring Expressions of Positive Emotions from Different Modalities 

1. Methodological Advances Understanding the Expressive Features of Laughter (Tracey Platt, Zurich Univ., 

Psychology) 

2. Facial Expressions and Body Movements Can Distinguish Positive Emotions (Marcello Mortillaro, Geneva Univ)  

3. Are There Basic Positive Emotions? Evidence From Non-Verbal Vocalizations (Disa Sauter, Amsterdam Univ. 

Social Psychology) 

4. Smiling and Laughter in 16 Enjoyable Emotions and the Curious Case of Schadenfreude (Jennifer Hofmann, 

Zurich Univ., Psychology) 
  

כדי לחקור תנועות (דיברה על הבעות גופניות של צחוק שנמדדו באמצעות סנסורי� שהוצמדו לגו�  המרצה הראשונה

למי שרוצה . נראה לי הרציני ביותר Marcello Mortillaro המרצה השני). הידי� והגו� בעת הצחוק, אופייניות של הפני�

הוא דיבר על הקשר בי# הבעות .   sciences.org/user/mortillaro-http://www.affective: ללמוד את הנושא כדאי להכנס לאתר שלו

המחקר הסתמ   על . �interestו pleasureובי#  �prideו joyקשה להבדיל בי# הבעות של טענתו ל. פני� ורגשות חיוביי�

  . ניתוח סרטי וידאו של שחקני� שהתבקשו להביע רגשות מסוימי� או לשחק סצנות שקשורות לרגשות הללו

וידאו קצרי� מביעי לתמונות וסרטי , באנגליה ובנמיביה ת של צופי�יוהציגה מחקר שהשווה בי#  פרשנו המרצה השלישית

. שמובעי� בצורה דומה בכל העול�, המטרה היתה לבדוק א� יש רגשות חיוביי� בסיסיי� אוניברסליי�. רגשות

     ). יש רגשות כאלה: חיוביתה לדעתהתשובה (

  

 Paulכפי שחזה , בצחוק או בחיו מלווי� ) רגשות חיוביי�( �PEדיווחה על מחקר שהראה כי כל ההמרצה הרביעית 

Ekman שנחשב לחלו/ מחקר הקשר בי# רגשות והבעות פני� .http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman  ) חיבר"atlas of 

emotions " ובו יותר מעשרת אלפי�(facial expressions .הרגשות שהיא  16מבי# , כפי שאפשר לראות בכותרת ההרצאה

  . מכיוו# שהחיו  שנלווה לרגש הזה היה קצת מעוות) שמחה לאיד( Schadenfreude: חקרה היה יוצא דופ# אחד

  

כל  ,שיטה על אוכלוסיה בשטחהאבל כששאלתי א� אפשר להפעיל את , כל המחקרי� שדווחו נעשו במעבדה ולא ברחוב

  . �meet and greetבבכינוס שפגשתי  פסיכולוגית פיניתק לכ  קיבלתי משיחה ע� וחיז. הדוברי� חשבו שזה אפשרי

ג� , ומראי� בדר  כלל פני� רציניות לדעת שאני מתעניי# בהבעות פני� היא סיפרה לי שהפיני� ממעטי� לחיי  בלי

ר שלה� שציו# האו, במקביל. שה� מסתכלי� על תינוקג� כשה� הולכי� ברחוב וג� כ, כשה� מדברי� אחד ע� השני

  . סקנדינביות אחרותו  ביחס למדינות מנ
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  Meaningשל  שוני�המובני� ה. 4

. על האושר שלו, שהאד� מייחס לחייו ולהישגיו) meaning(המשמעות כיצד משפיעה  ,חוקרת הוא �PPי� שהנושאאחד ה

למונח הרצאות ובכל אחת מה# היה  4היו  Meaning in lifeבמושב על . משמעי�הוא לא חד meaningאבל מתברר שהמונח 

meaning רשימת ההרצאות הנה. מוב# קצת שונה :  

1. Couples Searching for and Finding Meaning in a Highly Stressful Life Event: An Application of the Actor-

Partner Interdependence Mediation Model (Christina Samios, U Bond, Australia) 

2. Meaning in Life: a comparison between palliative patients and general population in Switzerland (Mathieu 

Bernard, U Lausanne, Palliative Care Service, Faculty of Biology and Medicine)  

3. Examination of personal success and meaning in life for Japanese single women aged over 30 years old. (Tomoko 

Ago, U East London).  

4. Self-transcendence measurement as an approach to meaning in life among young business leaders (Alberto 

Ribera, IESE Business School, Barcelona) 

  

 �80 ספציפית המחקר התמקד ב. כדר  להתמודדות ע� המשבר, אד� עוברלמשבר ש משמעות מת#בראשונה דובר על 

. partnerוהשני  actorכשאחד מה� משמש , והתמודדו איתו יחד, אירוע טראומטישלפני המחקר זוגות שעברו בשנה 

הוברר . לה� לתת משמעות למשבר וכ  להתגבר עליו עזרההזוגות ענו על שאלו# מפורט שבדק אי  האינטראקציה ביניה� 

ו להתגבר על המשבר הצליח, "הכל לטובה"רציונלית של � תו  כדי עיצוב תגובה רגשית, שזוגות שהרבו לשוחח ביניה�

  .  ביעילות יחסית

  

תחומי� בחייה� נראי� לה� בעלי במטרה למצוא איזה , קשהל חולי� במחלה עבהרצאה השנייה דובר על מחקר 

כ ה� נשאלו על "אח. בלי קשר לסיפוק שהפיקו ממנו) וכדומה, כס�, מקצוע, משפחה(המשמעות הרבה ביותר בחייה� 

ההפתעה היתה שהיו מעט הבדלי� בי# . נעשה באמצעות ראיונות פני� אל פני� המחקר. הסיפוק מכל תחו� שבחרו

אצל החולי� הדת היתה במקו� גבוה : ההבדל העיקרי. התשובות שלה� לתשובות של קבוצת ביקורת של אנשי� בריאי�

, חברתיי� קשרי�: כ"אח, כתחו� המשמעותי ביותר" משפחה"בשתי הקבוצות ציינו  �70%כ. יותר מאשר אצל הבריאי�

  . דת/רוחנית, כספי�, בית, זמ# פנוי, עבודה

  

מגדירות  30וחקרה אי  רווקות יפניות מעל גיל , ת היה עבודת מסטר של יפנית צעירה שלמדה בלונדו#ישלישהההרצאה 

 )משוטטכלב =Makekinu �ביפנית(באופ# מסורתי רווקה בגיל זה מוגדת ביפ# כלוזרית חסרת תקנה . אושר והצלחה בחיי�

וה# , אליה#העלייה במספר הרווקות גר� לשינויי� ה# ביחס של הסביבה , אבל). יש תוצאות מעניינות –חפשו זאת בגוגל (

מספר . בעלות משרה טובה ומרוויחות היטב, עצמאיות, שה# בד  כלל משכילות, בדימוי העצמי של הרווקות) ובעיקר(

 �5.5%עלה בתקופה זו מ 39–35מספר הרווקות בגילאי . �2010ב �35%ל �1980 ב �9.1%ביפ# עלה מ 34–30הרווקות בגילאי 

  . �23.1%ל

  

הוברר שהבנות ). כהכנה לסקר רחב יותר שיהווה כנראה עבודת דוקטורט(משתתפות  5המחקר התרכז בראיונות ע� 

" לה להיות מה שאניאני יכו"המוטו שלה# הוא . גאווה וסיפוק על עצמאות#, מגלות עצמאותוהאלה לא חשות לוזריות 

)being myself .( וה# מודעות , יש קונפליקט בי# הדימוי העצמי הגבוה שלה# לתדמית שלה# בעיני החברה היפניתעדיי# אבל

בראיונות נדונו דרכי� אפשריות . חיובי בעיני עצמי ושלילי בעיני החברה: selfכביכול שני  לה# יש . לכ  וסובלות מזה

  . לגשר על הפער
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. שהוא ג� פסיכיאטר וג� דוקטור לכלכלהמרצה למנהל עסקי� בברצלונה , Alberto Riberaההרצאה הרביעית היתה של 

לדבריו . בכל הדרגי� חשובה מאד למנהל) מעבר למשכורת(שמציאת משמעות בעבודה על כ  קודמי� � יהוא ציטט מחקר

הוא . ושהוא מגשי� את עצמו, שעבודתו חשובה, דשמשמעות בניהול נובעת מהאמונה שהאד� יוצר משהו ח ה של תחוש

 600שלו על ותיאר מחקר  1,2קריירה וייעוד, פרנסהעל ההבחנה בי# ) Wrzesniewski( ְסְנֶייְבְסִקי'איימי ְוזֶ של   י�הזכיר מחקר

ה של תהגדרל פי הקשר בי# תכונות אישי9ת לבי# היכולת לראות בעבודה ייעוד ושליחות עשבדק את  �MBAסטודנטי� ל

Wrzesniewski .) התכונות שנמצאו רלבנטיות ). הצבעתי על ליקויי� במסקנות שלה 234–232' עמ" מסע אל האושר"בספרי

  ).רוחנית נמוכה(גבוהה חומרנות  –) או לא(ולמרבה הפלא , מכוונות למטרה: היו
1
 Wrzesniewski A, McCauley C, Rozin P, Schwartz B (1997). Jobs, careers, and callings: People's relations to their work. 

Journal of Research in Personality, 31, 21-33 
2 

Wrzesniewski A, Dutton JE (2001) Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of 

Management Review, 26, 179-201.  

  

  אושר על במקו� ) ng Flourishi(פריחה מדברי� על . 5

. ולא האושר)  Flourishing(או השגשוג פריחה היא טיפוח ה החברהשהמשימה של על כ  בשני� האחרונות מדברי� 

 .Fredrickson, B. L., & Losada, M. F. (2005). Positive affect and complex dynamics of human flourishingמאמר למשל ב לכ  יש התייחסות

686-, 60, 678American Psychologist . #באר/ כתב על כ  אור# קפלhttp://www.ishivuk.co.il/articles/844 . יש ג� ער  מוצלח ב�WIKIPEDIA .

 Flourishing: so" : מליאה של כשעה הרצאתשנת# , בהולנד Twente' מאונ  Ernst Bohlmeijerבכינוס התייחס לכ  

what? The antecedents and consequences of flourishing" .  המושגFlourishing  אותו מבי# ) יור� קירש(כפי שאני

עיקר הדובר התרכז באבל  ,כלכלה ומדיניות רווחה, פסיכולוגיהומשלב , SWBאו   happinessהוא רחב יותר מהמושג 

בארצות  לטענתו. באמצעי� של פסיכולוגיה חיובית" לפרוח"הא� אפשר לגרו� לאנשי�  וד# בשאלה ,לוגיתחו� הפסיכוב

ג� הוא הזכיר . �50%יותר מל ואפשר להגדיל את האחוז הזה ,"פורחי�"ה ייכלוסמהאו 33%נתו#  עבכל רגמפותחות 

אריקסו# וויקטור , וג� את יונג; ביהלר, מאסלו, רוגרס: בהקשר זה את עמודי התוו  של הפסיכולוגיה ההומניסטית

  . פראנקל

  

המחקרי� שהוא וקבוצתו ערכו עד כה . פסיכופתולוגיה ה� שני צדדי� נפרדי� א  קרובי� של בריאות נפשיתו WBלדעתו 

� שכנעו אותו שבאמצעות טיפול אפשר לגרו� ממצאיא  ה ,�Flourishingברמת ה נטניי�ספוהיו בעיקר על שינויי� 

 תוילה  הוא צרי ,הטיפול צרי  להיות שונה מהטיפול הפסיכולוגי הקונבנציונלי. ה לפרוחילוסיכלאחוז ניכר מהאו

humanized )?( ,אבל מחקרי� שפורסמו , מה בדיוק צרי  להכיל טיפול כזה עוד לא לגמרי ברור לו. יעיל וידידותי, נגיש

לדעתו אי# עדיי# שיטה בדוקה . הראו שינויי� לטובה שהיו קטני� א  מובהקי� interventionsעל ) י קבוצות אחרות"ע(

לדעתו זו תהיה תכנית טיפולית של . שבעתיד תהיהאבל הוא מניח , WBלכ# אי# עדיי# תרפיה של , ויעילה של התערבות

  . כי זה לא יועיל לה� ואולי אפילו יזיק, הוא מציע לא להפעיל זאת על אלה שכבר פורחי�. כשמונה  שבועות

  . ח אותה למי שרוצהולמח לשואש) מגה 10בכמעט , שקפי� 64שכוללת (שלו המצגת לי את  חשלהמרצה לבקשתי 

  

6 .SWB  זוכי� ומפסידי� –בזמ# משבר כלכלי  

 Happiness :על הנושא Erasmus מאוניברסיטת E. Arampatzi דיברה  PS22: Society and happiness במושב שכותרתו 

and unemployment in times of economic crisis: winners and losers.  רה מחקר על רמת האושר במדינות תיאהיא

אבל היו פלחי� , הממוצעת ירדה ברוב המדינות �SWBרמת הכצפוי  .�2008מהמשבר הכלכלי שהתחיל בבאירופה שסבלו 

ת� ואחרי המשבר היו אנשי� שקוד� לא היו מרוצי� מעבוד, למשל. באוכלוסיה שאצל� רמת האושר דווקא עלתה

קוזזה לגמרי על ידי , הירידה ברמת האושר אצל המובטלי�, בחלק מהמדינות. שה� מועסקי� מרוצי� מעצ� העובדה
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אבל בהולנד היתה , באושר הממוצע לכ# ביוו# ובספרד הובחנה ירידה של ממש. העלייה ברמת האושר אצל המועסקי�

סקי� בגלל החשש אצל עובדי� פשוטי� נרשמה ירידה ברמת האושר ג� אצל המוע .הממוצע �SWBדוקא עלייה ב

לא רק בעבודות (המועסקי� כלל בארצות שבה# אחוז האבטלה היה גבוה היתה ירידה ברמת האושר אצל . מפיטורי�

  . כי החשש מפיטורי� הגיע לכל הדרגות) פשוטות

  

 DID WE GET ANY:  האגדיVeenhoven הרצאה של . באותו מושב היו עוד שלוש הרצאות שלא היה בה# חידוש מיוחד

HAPPIER? Trend of average happiness in nations since the 1950s  , הרצאה שלE Rombs Soroczan  מאוסטרליה

-Materialism and psychological wellוהרצאה על , )Towards a positive social science" (סוציולוגיה חיובית"שדיברה על 

being among South African university students נת# אותה שTharina Guse מיוהנסבורג .  

  

  נושאי� נוספי�. 7

בחינו   PPלא יצא לי להיות בהרצאות על . שלדעתי לא היה ברמה של כינוס אקדמי Positive Designהייתי במושב על 

אות צהתולאור , הולכת וגדלה ע� השני� וונראה לי שהחשיבות שלוכמה פוסטרי� אבל היו כמה מושבי� בנושא זה 

לצערי לא  ה#בשהרצאות  לעוד תחו� ש. מדווחי� עליה# ) בה� קבוצה מכובדת של ישראלי�(שהעוסקי� בתחו�  הטובות 

 Mihaly של) flow(הוא נושא הזרימה )  והיה קשה לבחור בכל מחזור הרצאות י�מושבי� מקביל �16ל 8בי# היו (הייתי 

Csikszentmihalyi  #מעניי# חוקרי�הוותיק שעדיי .Csikszentmihalyi  נת# את הרצאת הסיכו�) 80ב# (עצמו  :Future of 

Positive Psychology התרומה שלי לכינוס היה פוסטר . אבל לא חידשה הרבה שהיתה די פילוסופית והקיפה עול� ומלואו

  . ואשמח לשלוח אותו לכל דורש Selfish and Altruistic Actions for Enhancing SWB: שכותרתו

  

  http://www.ecpp2014.nl/~/media/Themasites/ECPP2014/Files/ECPP2014_ABSTRACTBOOK.ashx   לינק לספר התקצירי�

  www.ecpp2016.com: אתר בהכנה)  Angers 28/6/16– 1/7/16(. יהיה בעוד שנתיי� בצרפת ECPPס הבא של והכינ

  Laurence.eyraud@carco.fr: שכבר אמור לעבודמייל  קשר

  Orlando, Florida, 28th, 2015 -June 25th , on Positive Psychology The 4th World Congress  : �2015בכינוס 

www.ippanetwork.org 
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