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هو مرجع غير حديث ولكن 

قيمةُ العلمية القاموسية تجعله  

 مرجعاً تاريخياً لمعظم االوقات

 

 

  

  

  

 

مرجع علمي أكاديمي 

رصين غاية  في التركيز 

المختصرالمرتبط بشكل المثيل 

 له بتقريب الكلمة بالصورة 

 

  

  

 

الترجمة تمت عن النسخة االلمانية .هذا الكتاب من إصدارات المكتبة الشرقية بيروت لبنان -

هلموت بينيش :المؤلف.2004والترجمة العربية تمت في عام  1997درة عام الطبعة السادسة الصا

هرمن وكاتارينا : اللوحات الفنية الملونة من إعداد ,وهو أستاذ علم النفس العيادي في جامعة ماينتس

أنطوان إ الهاشم وهو : هرمون أستاذ الرسم في نفس الجامعة ايضاً والترجمة العربية ل: فون زاالفيلد 

يقع الكتاب في . تاريخياً لمعظم االوقات العلمية القاموسية تجعله  مرجعاً ةُغير حديث ولكن قيم مرجع

صفحة وضم بعد المقدمة  الفصل االول  قائمة بمصطلحات في علم النفس وصلت الى  487

 -472- 447:ص –باالضافة الى ملحق في الخاتمة  لوحات بيانية ملونة) 208(مع  مصطلحاً)903(

 :تضمنت محتويات هذا الكتاب الموضوعات التالية. ي شرح بعض من تلك المصطلحاتتوسع ف

 

 تمهيد  -

 مقدمة عامة -

 مصطلحات في علم النفس: الفصل االول -

 تاريخ علم النفس:الفصل الثاني -

 المنهجية:الفصل الثالث -

 علم االحصاء:الفصل الرابع -

 علم النفس العصبي: الفصل الخامس -

 دراكعلم نفس اال: الفصل السادس -

 علم نفس الذاكرة:الفصل السابع -
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للكتابة لهذا مبعث دافعيتي 

العمل وغيره إنما إثارة 

الشهية والفضول المعرفي 

والتواصل البحثي " واالرشاد 

السريع للقراءة المعمقة " 

لمثل هذه االعمال والنهل من 

شتى صنوف ومدارس حقل 

االختصاص من أصقاع 

 المعمورة

 

 

  

  

  

  

  

 

 

يتعرف الغيري حاالً الى 

الخدومية :"النداء االخالقي 

أسئلة هي  صفة التي التطرح 

 نبيلة وعادلة

 

  

  

  

  

 

 علم نفس التعلم : الفصل الثامن -

 علم نفس الفعل:الفصل التاسع -

 علم نفس المعرفة:الفصل العاشر -

 علم نفس االتصال:الفصل الحادي عشر -

 علم نفس االنفعال:الفصل الثاني عشر -

 علم نفس الشخصية:الفصل الثالث عشر -

 علم نفس التطور:الفصل الرابع عشر -

 علم النفس االجتماعي:صل الخامس عشرالف -

 علم نفس الجماهير:الفصل السادس عشر -

 علم نفس البيئة:الفصاللسابع عشر -

 علم نفس الحيوان:الفصل الثامن عشر -

 التشخيص النفسي:الفصل التاسع عشر -

 علم النفس العيادي:الفصل العشرون -

 علم النفس التطبيقي:الفصل الحادي والعشرون -

 علم نفس الثقافة:ونالفصل الثاني والعشر -

  ملحق -

  

المرتبط بشكل المثيل له بتقريب  نه مرجع علمي أكاديمي رصين غاية  في التركيز المختصرأ

يدي رلقد تمكن فريق التأليف من خلق صورة حية لالفكار المعروضة بمستوى تج.. الكلمة بالصورة 

و أكز للمفهوم، النظرية فمن جانب عرض ملخص ومر، والكفاءة االحترافية المهنية  عالي الدقة

فقط  ومن الجانب االخر وبنفس " صفحة واحد" في حيز مكاني  لمختلف فروع علم النفس،والتطبيق 

السياق ولكن يشمل رسوم ولوحات فنية ملونة تكثف شرح وتقديم الفكرة بأطار بصري جاذب ومقارب 

  .وبمهارة تثير االعجاب

  

وعلى قدر كبير في  -قدر االمكان - ة وعدم تحيزنه تميز بأمانة وموضوعيأاالكثر من ذلك  

تأطير المعرفة المعروضة حيث تجده حريص على االشارة الى مختلف مصادر ومنابع المعرفة 

القديمة وحتى منتهى التقنيات التشخصية والتدخالت العالجية ) الفلسفية( النفسية من جدورها البدائية 

) الصينية، الهندية، االغريقية، العربية( على مر العصور من الحضارات االنسانية مجتمعة . الحديثة

و أو الدينية أحتى العصر الحديث وهذا العرض الشمولي قلما نجده بسبب من التحيزات العرقية 

 :والشكل) علم النفس القديم -أ:الشكل :االول قتباسالباكتفي لضيق الحيز هنا أالفكرية لتقديم الحقائق و

  32:ص.تاريخ نظريات علم النفس: انيثمن الفصل ال )علم النفس الحديث-ب 

ستعراض هذا الكتاب الغني بال حدود والساحر في جاذبيته إحقيقة يتعذر على القارئ هضم 

ولكن عشمي ومبعث . صال على التصميم المختصر للعرضألعرض المعرفة في هذه العجالة القائمة 
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ال يتعرف الالمبالي إطالقاً 

إلى الدعوة االخالقية في 

تعلّمني هذه القصة :" المثل

أنّ علي، في الصحراء أن 

 أحتمي من الشمس

 

  

" والتواصل البحثي " شهية والفضول المعرفي واالرشاد نما إثارة الإدافعيتي للكتابة لهذا العمل وغيره 

السريع للقراءة المعمقة لمثل هذه االعمال والنهل من شتى صنوف ومدارس حقل االختصاص من 

  .أصقاع المعمورة

  

لمقاربتها لنشاطي في علم النفس السريري )  20،19،13(أكتفي هنا بالتركيز على ثالثة فصول

لحث القارئ و  هنااضيفها  الفكري المجرد افي عمق تعاطيه ةجاذبي الثاني قتباسالاحيث أجد في 

  .تحديدا طالب علم النفس لالقبال على هذا المرجع 

  

من الفصل الثالث عشر من علم نفس الشخصية لب إهتمام المختصيين بالعلوم : ثانياالقتباس ال

بغض النظر  مستها للخصوصية البيئية،السلوكية حيث اثار إعجابي طريقة االرتباط لعرض الفكرة بمال

قافي بالبيئة ثال هتمام المؤلفإحتماالت تفسيرية ملتبسة، تظهر بما اليدع مجاال للشك عن إي أعن 

. نظم االراء) ج(حيث نجد بالمنظر . العربية كما غيرها من الوحات  التي تناولت ثقافات عدة

ما وضع بدوي الجمل بكامله على الحمار ولم حين" تسلط الضوء على أحد أمثال الفونتين  )250:ص(

يمكننا .... "على الحصان ومالبث الحمار أن إنهار فوضع الحمل والحمار معاً. يحمل الحصان شيئا

  :إيجاد عدة توجهات في تطور الوجود إنطالقاً من هذه القصة الغامضة

  

ئلة هي  صفة نبيلة الخدومية التي التطرح أس:"يتعرف الغيري حاالً الى النداء االخالقي  -1

 ."وعادلة

حقّق النفع الذي تحصل عليه من هذا االمر : " السيئات  –يكتشف االناني وضعية الحسنات  -2

 ".كي ال يصيبك أي أذى

اقتسم الحمل تتخلص :"يقّيم الذرائعي ويقرر تبعاً للوضع سواء كان ذلك نابعاً من االخالق أوالً -3

 "من الورطة

تعلّمني هذه القصة أن علي، في :" إلى الدعوة االخالقية في المثل يتعرف الالمبالي إطالقاً وال -4

 )251:ص(". الصحراء أن أحتمي من الشمس

  

لتشخيص وموفق جداًالدوات اعرض مبهر حيث قدم الفصل التاسع عشر  من: االقتباس الثالث

ت، تقنيات المؤهال روائزالنفسي والتي اشتملت على نظرية كراونز لتحليل السلوك، االستمارات،

  369- 350:ص.اسقاطية ، روائز تقنية، روائز ذكاء، قياس شخصية، روائز مدرسية، روائز عيادية

حيث " علم النفس العيادي" الفصل العشرين  من:واالخير لي هنا : أما االقتباس الرابع

االيحائية،  التحليل النفسي، السوكية، المعرفية والتقنيات التأملية،: دارس العالجالنفسيالشهيرةعرضم

  409-370:ص.الخ.. وغيرها من طرق العالج الجماعي، االسري―عقائد(الجسدية 

كتاب جدير بالقراءة وننصح به  كل زمالء االختصاص في العلوم السلوكية من أطباء  حقاً أنه

 .النفس وعلماء النفس  وطالب الجامعة
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  لوحة االقتباس االول

  
  
  
  
  
  
  
  

  لوحة االقتباس الثاني

  
  
  
  
  
  
  

  الثالث االقتباسلوحات 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  لوحات االقتباس الرابع
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 ***   ***      ***   ***      
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*************************************  

  دوريــــــــــات/ مجـــــــــالت 

  وطب النفس علـــوم للعربيـــة المجلـــة ا -" نفسانيـــات " 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&controller=category&id_lang=3  

***    ***  

 بصائــــــر نفسيــــــة"مجلــــــة 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm 
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