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 ولىة االـــــــــــــــــــــــــــــالحلق
  

 مفهوم الرهاب (الفوبيا)
 الرهاب (أو الخوف المرضي) ترجمة عربية لمصطلح شائع هو

) وهو آله الخوف عند اإلغريق.وتشير Phobos) مشتقة من (Phobia. ومفردة ( Phobia" الفوبيا" 
 إلى خبرة الخوف المفرطة أو غير المناسبة، أو الخوف الذي يدفع إلى الهرب.

ئي مفرط من موضوع أو موقف معين. والمفارقة ان الشخص المصاب به والرهاب (الفوبيا) خوف فجا
ومع ذلك فأنه يفقد السيطرة على اإلحساس المفرط بهذا الخوف  يعرف أن خوفه ال يناسب مصدر الخوف،

الذي يرتبط بمثيرات متعددة ومتنوعة تعمل على إحداثه مثل: أماكن شاهقة، مناطق مغلقة،الوحدة، 
 ة الدم ،الجراثيم والفيروسات ،المرض ،الحرائق ،والحيوانات.الناس،العواصف ،رؤي

 

 للرهاب تعريفـات متعددة، منها:
 هو اضطراب قلق يتصف بخوف مفرط أو غير مناسب. -

 خوف شديد ومستمر من موضوع أو موقف ال يعد في الواقع مصدرًا واضحًا أو بارزًا للخطر. -

وال يوجد تفسير أو سبب واضح له،وهو أبعد ما  خوف من نوع خاص ال يتناسب وحقيقة الموقف، -
 يكون عن قدرة الشخص في السيطرة عليه أو تجنبه .

 هو خوف مبالغ فيه وال يحمل في طياته ما يبرره. -
 وعليه نقترح التعريف اآلتي للرهاب (الفوبيا):

 
يستطيع المصاب "خوف مفرط أو شديد من موضوع أو موقف، يّعد لدى اآلخرين عاديًا أو طبيعيًا، ال 

 به السيطرة عليه بالرغم من معرفته بأن خوفه هذا غير مناسب" .
 

 التصنيف:
 Anxiety) ضمن اضطرابات القلق (DSMيصنف الرهاب، على وفق المرشد الطبي النفسي (

Disorders:التي ترد فيه على النحو اآلتي ( 

 ) .Generalized Anxiety Disorder.اضطراب القلق العام ( 1

 ) .Phobic Disorder.أضطراب الرهاب ( 2

 ) .Panic Disorder.اضطراب الفزع ( 3

 ).Obsessive - Compulsive Disorder.اضطراب الوسواس القسري ( 4

 ).Post Traumatic Stress Disorder.اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ( 5

.. ولهذا تعّرف اضطرابات القلق هذا يعني أن الذي يجمع هذه االضطرابات الخمسة هو: القلق المفرط
 هذه بأنها :

 " صنف من االضطرابات تتصف بمشاعر مفرطة من القلق وتوقع الشر".

اشاع فيروس كورونا  
)  Covid 19المستجد (

صابت آالف الناس عبر  فوبيا ا
العالم، وازدادت بتزايد سرعة  
انتشاره بعد ان تقدمت ايطاليا  
  على الصين في عدد األصابات

  
  
وانطالقـا من مسؤوليتنا أمام  
شعبنا ودورنا في اشاعة  
الثقـافة السيكولوجية  
واالجتماعية ضد وباء كورونا، 
نواصل في هاتين الحلقتين  
سلسلة مقـاالتنا لتوعية الناس  

همية الحالة السيكولوجية  با
  للفرد في أزمات األوبئة.

  
  
والرهاب (الفوبيا) خوف  
فجائي مفرط من موضوع أو  
موقف معين. والمفـارقة ان  
الشخص المصاب به يعرف أن  
خوفه ال يناسب مصدر الخوف، 
ومع ذلك فـأنه يفقد السيطرة  
على اإلحساس المفرط بهذا  
الخوف الذي يرتبط بمثيرات  

عة تعمل على  متعددة ومتنو 
  إحداثه

  
  

 Simpleالرهاب البسيط (
Phobias  ويتضمن خوفـا : (

شديداً وال عقـالنياً من شيء  
محدد أو موقف  
محدد.وهنالك العشرات منها، 
مثل : الفـأرة، العنكبوت، الماء،  
 القذارة،الظالم، الوحدة.

  
 
الرهاب االجتماعي  

)Social Phobias :(
ويتحدد بخوف دائم وواضح  

و أكثر من  من واحد أ
المواقف االجتماعية أو األداء  
االجتماعي. بمعنى آخر هو  
خوف الفرد من المواقف التي  
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 أنواع الرهاب:
 هنالك ثالثة أنواع رئيسة من الرهاب،هي :

 ) :Simple Phobiasالرهاب البسيط ( 1.

العشرات منها، مثل : الفأرة، ويتضمن خوفا شديدًا وال عقالنيًا من شيء محدد أو موقف محدد.وهنالك 
 العنكبوت، الماء، القذارة،الظالم، الوحدة.

 
 ):Social Phobias.الرهاب االجتماعي ( 2

ويتحدد بخوف دائم وواضح من واحد أو أكثر من المواقف االجتماعية أو األداء االجتماعي. بمعنى 
ني ذلك خوفه من إلحاق األذى به ، آخر هو خوف الفرد من المواقف التي يوجد فيها ناس آخرون. وال يع

إنما يخاف أن يمعن اآلخرون النظر فيه ،فيشعر عندها باإلحراج أو الخجل.ولهذا فهو إذا كان يأكل ورأى 
فيضعه قلقه المفرط هذا أمام خيارين ، إما أن يتوقف  اآلخرين ينظرون إليه ، فأن الملعقة قد تقع من يده،

 ر المكان.عن األكل أو الشرب، وٕاما أن يغاد
 
 ) :Agora Phobia.رهاب المجال ( 3

"  Fear of the Market Placeجاءت هذه التسمية من مصطلح إغريقي هو " الخوف من السوق 
) لتصف حالة أربعة رجال شعروا بالخوف من مدينة بالزا.ويمكن تعريفه بأنه 1871وأستعملت في عام (

ب قلق الشخص بأنه سيقع في إحراج شديد إذا خرج إلى الرهاب المرتبط بالخوف من األماكن العامة،بسب
أماكن عامة وتعرض لنوبة فزع. وتعني نوبة الفزع الخوف الشديد من الموت أو ما يفقد اإلنسان عقله، 
تتحدد أعراضها بزيادة في ضربات القلب،التّعرق، االرتجاف،ضيق التنفس،وتصل في الحاالت المتطرفة 

  عن جسمه.إلى خوف الفرد من االنفصال 
 

 أسباب الرهاب (الفوبيا):  -
فالنظريات الدينامية النفسية (والتحليل النفسي) تفسر كل  تتنوع النظريات التي حاولت تفسير الرهاب.

أنواع الرهاب بأنها دفاعات ضد القلق الناجم عن كبت دوافع غير مقبولة. وأن اآللية التي يعمل بها تكون 
موضوع أو موقف آخر. وأنه بتحويل هذا القلق فأن الفرد ُيبقي على  بتحويل موضوع أو موقف مخيف إلى

أو يحافظ على المصدر الحقيقي الالشعوري. فيما ترى النظرية السلوكية أن الرهاب (بجميع أنواعه) هو 
استجابات متعلمة من مواقف حياتية وأنه يتطور أما باالشتراط الكالسيكي (بافلوف) ثم اإلجرائي، أو 

فيما يرى اصحاب المنظور المعرفي أن الرهابيين يمتلكون تحيزات معرفية  خرين مصابين به،بمالحظة آ
بشأن تضخيم المثيرات المهددة، الخارجية أو الداخلية،أو بسبب اعتقادهم أن تفسيراتهم لما يحدث في 

من قلقهم أجسامهم غير واقعية. فزيادة في ضربات القلب تعني لهم وجود شيء ما خطأ في القلب، يزيد 
،ويضعهم في دائرة مغلقة تبدأ بالقلق وتنتهي بتوقع الموت،فيما ترى النظرية الوراثية البيولوجية أن بعض 

  المصابين بالرهاب لديهم عوامل جينية ويحملون استعدادا بيولوجيا أو وراثيًا.
 

معرفة ثقافية عن هل أجابت هذه التنظيرات عن رهاب (فوبيا) كورونا؟ الجواب ،كال..لكنها قدمت لنا 
المعلومات التي تقدمها بعض الفضائيات، وستكون الحلقة الثانية  الرهاب (الفوبيا) تصحح الكثير من

مخصصة لفوبيا كورونا تبدأ من تكرار غسل اليدين الى التخزين (التكديسي) لألغذية..الى الخوف من 
 الموت!

يوجد فيها ناس آخرون. وال  
يعني ذلك خوفه من إلحاق  
األذى به ، إنما يخاف أن  
يمعن اآلخرون النظر فيه  
  ،فيشعر عندها باإلحراج أو الخجل

  
  
فـالنظريات الدينامية  

لنفسي) النفسية (والتحليل ا
تفسر كل أنواع الرهاب بأنها  
دفـاعات ضد القـلق الناجم عن  
كبت دوافع غير مقبولة. وأن  
اآللية التي يعمل بها تكون  
بتحويل موضوع أو موقف  
مخيف إلى موضوع أو موقف  
  آخر

  
  
ترى النظرية السلوكية أن  
الرهاب (بجميع أنواعه) هو  
استجابات متعلمة من مواقف  
ا  حياتية وأنه يتطور أم

باالشتراط الكالسيكي  
(بافـلوف) ثم اإلجرائي، أو  
  بمالحظة آخرين مصابين به

  
  
يرى اصحاب المنظور  
المعرفي أن الرهابيين  
يمتلكون تحيزات معرفية بشأن  
تضخيم المثيرات المهددة،  
الخارجية أو الداخلية،أو بسبب  
اعتقـادهم أن تفسيراتهم لما  
يحدث في أجسامهم غير  

ضربات  واقعية. فزيادة في  
القـلب تعني لهم وجود شيء ما  
خطأ في القـلب، يزيد من  
قـلقهم ،ويضعهم في دائرة  
مغلقة تبدأ بالقـلق وتنتهي  
  بتوقع الموت

  
  
ترى النظرية الوراثية  
البيولوجية أن بعض المصابين  
بالرهاب لديهم عوامل جينية  
ويحملون استعدادا بيولوجيا  
  أو وراثياً.
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 ةــــــــــــــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــالحلق
  

 فوبيـــا الوبــــاء
 

ان التعريف العام للفوبيا (الّرهاب) هو: "خوف مفرط أو شديد من موضوع أو موقف،يّعد لدى اآلخرين 
عاديًا أو طبيعيًا،ال يستطيع المصاب به السيطرة عليه بالرغم من معرفته بأن خوفه هذا غير 

 مناسب"..كخوف الفتاة المفرط من الفأرة مثال.
الفوبيا من الوباء يختلف،وعليه نقترح له التعريف اآلتي:"هو قلق مفرط مصحوب بترقب شر  غير ان

مصحوب بمشاهد موت بشع للفرد او لمن يحب، ناجم عن عدم قدرة الدولة باليسطرة على سبب الوباء 
 وعجز المؤسسات الصحية عن الحماية منه ، وتعدد وغموض مصادر األصابة به".

 
رز مظاهر هذه الفوبيا: بهوس تخزين األغذية والمعقمات،هوس النظافة،المتابعة وعالميا..تجسدت اب

اليومية ألخبار الوباء،عدم القدرة على النوم في الليل،تكرار رؤية كوابيس مصحوبة بفزع، فوبيا الكومبيوتر 
بعدم االقتراب من الحاسوب،االبتعاد عن مكان العمل، الخوف من غسل الوجه ومناطق حساسة في 
الجسم،فوبيا المعاشرة الزوجية،فوبيا الشعور بالم شديد عند لمس شخص آخر،فوبيا الشراهة في 

 األكل.وفوبيا العدوى بالتحدث عبر الهاتف مع مصاب به!
 

 مصـادر األصابـة بفوبيا كـورونا
 تابعنا وما زلنا نتابع المصادر المسؤولة عن زيادة األصابات بفوبيا كورونا فوجدنا انها تتحدد

 بمصدرين،هما:
 
 .الثقافة المجتمعية والوعي الصحي1

 
يلعب نمط الثقافة المجتمعية دورا فاعال في تقوية او اضعاف جهاز المناعة عند االنسان.ولتوضيح 
ذلك لنأخذ المجتمعين الكندي والعراقي.ففي كندا يشيع نمط النظافة المجتمعية،كون الكنديين أصال 

 ،فيما يشيع في العراق نمط عدم األهتمام بالنظافة المجتمعية.معتادون على نظافة حتى الشارع
ويلعب الوعي الصحي دورا فاعال ايضا في تفسير سبب الوباء،فالمجتمع الكندي،األلماني.. يتعامل 
مع الوباء بأسلوب علمي،فيما يكون التعامل في المجتمع العراقي قائما على الخرافة والالمباالة والغيبيات 

د (قل لن يصيبنا اال ما كتب اهللا لنا) وتجاهل قوله سبحانه (وال تلقوا بأيديكم الى التهلكة وانت واشاعة معتق
 تعلمون).

 
ومن اكثر مظاهر تخلف الثقافة المجتمعية والوعي الصحي في العراق قول رجل دين لجمهور الزائرين 

 داخل ضريح األمام الكاظم،ان هذا المكان مّطهر ال تدخله الجراثيم،
صديق هذا الجمهور لما يدعيه!.ومظهر آخر هو ان جماهير بغداد /الرصافة عزمت على التوجه وت

،ولوال أمر المرجعية لتوجهت زاحفة باآلالف بعد ان وقفت  2020آذار 21لزيارة األمام الكاظم يوم السبت 
ا نفوذ الحكومة ،قبل يوم، عاجزة عن منعهم.ما يعني أن المجتمع الذي فيه مؤسسات او جهات له

اجتماعي تنظر الى الوباء على انه ناجم عن قوة ارضية..بيولوجية،تكون فيه الفوبيا اقل انتشارا مقارنة 

  
  
  

  
تجسدت ابرز مظاهر   ..
الفوبيا: بهوس تخزين    هذه

األغذية والمعقمات،هوس  
النظافة،المتابعة اليومية ألخبار  
الوباء،عدم القدرة على النوم  
في الليل،تكرار رؤية كوابيس  
  مصحوبة بفزع

  
  
  
ويلعب الوعي الصحي دورا  
فـاعال ايضا في تفسير سبب  

 فـالمجتمع الكندي، الوباء،
األلماني.. يتعامل مع الوباء  

فيما يكون   ،بأسلوب علمي
التعامل في المجتمع العراقي  
قـائما على الخرافة والالمباالة  
  والغيبيات

  
  
  
ومن اكثر مظاهر تخلف  
الثقـافة المجتمعية والوعي  
الصحي في العراق قول رجل  
دين لجمهور الزائرين داخل  
ضريح األمام الكاظم،ان هذا  
المكان مطّهر ال تدخله  

وتصديق هذا   الجراثيم،
  يدعيه!.  الجمهور لما

  
  
  
تشكل حكومة الدولة سببا  
رئيسا في شيوع الوباء او الحد  

تعاملت   منه. ففي كندا مثال،
الحكومة بمصداقية مع شعبها  
واتخذت اجراءات تحد من  
خوف المواطن وقـلقه بخصوص  

فيما كانت عالقة   المستقبل،
المواطن العراقي بحكومته، 
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بنظيرتها في مجتمع آخر تنظر له في البدءعلى انه قوة سماوية او قضاء وقدر او حكمة ربانية،وحين 
 طردية. يزداد انتشاره ويخرج عن السيطرة عندها تزداد حاالت الفوبيا بعالقة

 
 ونذكر هنا حقيقة تاريخية:

 
انتشر وباء الطاعون في كركوك ،فطلب والي بغداد (داود باشا) من الجهات الصحية  1830في 

اعداد خطة للحجر الصحي،ويوم أمر بتنفيذها لمنع الوباء من دخول بغداد اصدر رجال دين فتوى تقضي 
لنتيجة ان فتك الوباء بأهل بغداد لدرجة أن بأن الحجر الصحي مخالف للشريعة األسالمية ..وكانت ا

 الشوارع امتألت بالجثث فاكلتها الكالب!..فهل سيلتقط العراقيون العبرة منها؟
 
 .عالقة الحكومة بالشعب2

تشكل حكومة الدولة سببا رئيسا في شيوع الوباء او الحد منه. ففي كندا مثال،تعاملت الحكومة 
بمصداقية مع شعبها واتخذت اجراءات تحد من خوف المواطن وقلقه بخصوص المستقبل،فيما كانت 

ة كهذه عالقة المواطن العراقي بحكومته، سلبية ناجمة عن ازمة ثقة تثير لديه الخوف وتوقع الشر.وعالق
تؤدي الى انخفاض حاالت الفوبيا في كندا وارتفاعها في العراق.يضاف لها ما سيفعله العامل 
األقتصادي..فالصين مثال تتمتع بقوة اقتصادية تبعث الطمأنينة في المواطن ،فيما الفساد في العراق 

 وانهيار اسعار النفط تزيد من حاالت الفوبيا بين العراقيين.
جية هنا ،ان العالقة االيجابية بين المواطن ومؤسسات الدولة تؤدي الى الحد من والحالة السيكولو 

 انتشار الوباء، فيما العالقة السلبية بينهما تؤدي الى انتشاره واشاعة الفوبيا.
 كيفية التعامل مع فوبيا كورونا.

 
م قبله،والثانية، ان ثمة حقيقتان واقعتان اآلن: األولى،ان العالم بعد وباء كورونا سيكون غير العال

جهاز المناعة هو المسؤول الوحيد الذي نمتلكه في التعامل مع فيروس كورونا،ما يعني ان الجهاز 
اللمفاوي والغدد بانواعها والكريات البيض..هي الجهة الوحيدة التي تتمتع بالقدرة على اكتشاف اي فيروس 

 او جسم غريب يدخل جسم االنسان والقضاء عليه.
 

عامالن يؤثران في قوة او ضعف جهاز المناعة هذا،األول نوع المواد الغذائية التي يتناولها وهنالك 
االنسان السيما الفواكه والخضر والفيتامينات،والثاني هو نظام المناعة النفسي(الفكري،األنفعالي،السلوكي) 

توتر والقلق المفرط تؤدي بوصفه األكثر تأثيرا في األضطرابات النفسية.اذ تؤكد الدراسات ان الخوف وال
الى افراز هرمونات تربك او تضعف عمل جهاز المناعة وتمنح الفيروس فرصة التغلب عليه،فيما التمتع 
بالهدوء الفكري والنفسي وراحة النوم والضحك تؤدي الى افراز هرمونات تقوي جهاز المناعة وتقضي عليه 

 في مدة اقصاها اربعة عشر يوما.
 

 كورونا..نوصي باآلتي: وللتخلص من فوبيا
 

التوقف عن التنقل عبر الفضائيات واألنترنت ووسائل التواصل اآلجتماعي لمتابعة اخبار • 
 الفيروس،واالكتفاء بمصدر واحد او مصدرين، ولمدد محددة ومتباعدة.

تعزيز ثقافة الوعي الصحي داخل األسرة باعتماد المصادر العلمية فقط ،واألبتعاد عن التفكير • 

سلبية ناجمة عن ازمة ثقة تثير  
  وقع الشرلديه الخوف وت

  
  
  
ان العالقة االيجابية بين  
المواطن ومؤسسات الدولة  
تؤدي الى الحد من انتشار  
الوباء، فيما العالقة السلبية  
بينهما تؤدي الى انتشاره  
  واشاعة الفوبيا

  
  
  
ثمة حقيقتان واقعتان اآلن:  

ان العالم بعد وباء   األولى،
كورونا سيكون غير العالم  

المناعة  والثانية، ان جهاز   قبله،
هو المسؤول الوحيد الذي  
نمتلكه في التعامل مع فيروس  
  كورونا

  
  
  
هنالك عامالن يؤثران في  
قوة او ضعف جهاز المناعة  
هذا،األول نوع المواد  
الغذائية التي يتناولها االنسان  
السيما الفواكه والخضر  

والثاني هو نظام   والفيتامينات،
 (الفكري، المناعة النفسي
  سلوكي)ال األنفعالي،

  
  
  
التوقف عن التنقـل عبر  
الفضائيات واألنترنت ووسائل  
التواصل اآلجتماعي لمتابعة  

واالكتفـاء   اخبار الفيروس،
بمصدر واحد او مصدرين، 
 ولمدد محددة ومتباعدة.

تعزيز ثقـافة الوعي  • 
الصحي داخل األسرة باعتماد  
المصادر العلمية فقط  
،واألبتعاد عن التفكير  
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 لخرافي والغيبي.ا
 مشاهدة افالم او مسلسالت عربية او اجنبية او مسرحيات او اغاني.• 
 التواصل عبر النت مع األصدقاء واألحبة بالمشاعر واألحاديث والنكت التي كنتم تتبادلونها سابقا.• 
في حالة وجود فوبيا كورونا متعبة ومزعجة للفرد والعائلة،يجب مراجعة طبيب نفسي متخصص • 

 صرا بالعالج السلوكي المعرفي.ح
وتذكر دائما،ان الخوف المفرط والقلق المصحوب بتوقع الشر،يؤدي الى اضطراب في الهورومانات 

 يضعف جهاز المناعة..سالحك الوحيد الذي تمتلكه اآلن في مواجهة فيروس خبيث وماكر..وقاتل.
 ٢٠٢٠اذار٢٢

  .الخرافي والغيبي
  
  
  
ان الخوف المفرط والقـلق  

يؤدي   المصحوب بتوقع الشر،
الى اضطراب في الهورومانات  
 يضعف جهاز المناعة

 

 إرتباط كامل النص: 
http://www.arabpsynet.com/Documents/DocQassimCoronoPhobia.pdf 

 ***   ***   *** 

 العربيــــة النفسيـــة العلــــــوم مؤسســــة
 2020   للعام  العربيــة ةالنفسيـــ العلـــوم لشبكة " قـاسم حسين صالح"  جـائــزة

 :اسم إطالقب العربية النفسية العلوم شبكة تشرفت

 ) العراق ،علم النفس(  " قـاسم حسين صالح البروفيسور"   
  علوم النفس في العلمية لالعمال المخصصة 2020  للعام    جائزتها على

 المميزة العلمية لمسيرته تقديرا
  راقي و العربي و الدوليالع المستوى على لعلوم النفس ةجليل خدمات من قدمه لما واعترافـا

  للجائزة الترشحات لتقديم دعوة
 2020 نوفمبر 30 الى 2020 جانفي 08 من بداية من للجائزة الترشح

  الترشح شروط
www.arabpsynet.com/Prizes/Prize2020/APNprize2020.pdf  

***   ***   *** 

 ارتباطات ذات صلة

  دليل جائزة شبكة العلوم النفسية على المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=2     

 الفـايس بوك    لعلوم النفسية على ادليل جائزة شبكة ا
289735004761329/?ref=bookmarks-Award-https://www.facebook.com/Arabpsynet 

  
  

***   ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 (االصدار السادس)  "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2020الكتاب السنوي  

  من التأسيس العشرون  وتدخل عامها    ةعشر تاسعة  الشبكة تطفئ شمعتها ال

  عامـــا من التواصل " 17عامــــا من الـــكدح...  91
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf 

 
 
 
 
 

 


