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 ) في الصحة العقـلية والبحث عن التكيف الخالق ( انجراحــــات السلــوك والفكــر فــي الــذات العربيـــة

  تقديم

االول: اعادة الضبط او علم الصحة النفسية للفكر و السلوك في  الذات  الملف  

  العربية ( مدخل ) 
  ( مقتطفـات ) 

Moktatafet1.pdf-your.B13http://www.arabpsynet.com/Documents/DocZa  

 د. 	�� ز���ر

�ت ا��
	����و ا����� ا��
	���ا���ذ 	�
 ا�

aly.zayour@gmail.com 
 

 وقراءتهم النقدية الطالع و مدنا اراءهم  ا  وا االساتذة العلماء و االطباء  ندع
 بيروت، لبنان ) – المركز الثقـافي العربي( يطلب الكتاب من   

  

  

 

  مقتطفـات
 

 

  مـتقدي
  

�'ف %$#و إ���"�� ا���آ�  ��� ا����� وا����وز، و��� إ��اج ا��و�� 

وا���1 وا��12�، وذ�0 /.#ا أو ���ا ,�)��+ ا��*��
����، ا() ا��� 

ا�7ّ�/�، ا�.�� ا��
	�� ا(%��,�� وا�'ا���... �4��3#ا��� 

��<�، �: �$�� "39�3�� ا���  ا(�����,�� )#�'�� =ن �$�; �: "89�3

)E�� �3$�� ,����2ار � %�دة ا��.'%A وا���'%،  ����7 �: أوه�م 

و) %�
�ت، =ن )���ف و���G7 ا����رات ا����F#3، وا������3 ، 

 وا��#��Fوا�	�
�� ا��H#�2، وا��3#%� ا�	�$��، 

 *** **** 

��ر ا��4�3I، ا��اه: �4
��ر ا�
*�ي، ا(�
,�د��، )�L1 �'ء  إن /�اءة ا(�


M ا�$�3ء ��رج � �L1(و ،�LNوإ��� �L�%��4�3، و�'ء )'زI�ا �%OP��ا

 ��
ا�ّ��R�2 ا��� )	*A ا�
*� ا���,� ا��اه: �4 /'ا�A <�#ة: ا�	�

ا��H#�2، ا=<'(���، ا�������2، ا����$�ا���، ا������3 ا���$�ا���، 

�4�3I���2  ا�ن )�*Fإ �S%أ �L1( �2... آ���ا�'ا/  �*
، و)G'%� ا�

، و)��2I ا��'ّ)� 9�S4 �4�� ا�
*�ي "�; "��N�� �FT: ا�$�"; ا��3#ي

��ل ا�2
�ه�� وا���Lز F �4و ،���ل ا���1 وا����3F :�4 وا("��2ء

 ا(%#%'�'�N وا�2���4 ، و�4 ,�#�� ا�����I��I2 وا(���F ا��2#ث وا�*'آ$�

 *** **** 
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  Wآ ��X Y�= ،ح����ح إن ا(/�.�د ا�2�% ،و( ه' %2G]: ��� ا�2	�$3

�� ا��
	�� ا(L4 :����2�N' �4 �82 أ�$�,�� ا�
*�ر، وا�	�ك، .ا�

وا��'ّ)� ا�	�3$�� أو <���� ا�2	�$3، و ا���3ل، و,�^ ا��.�,�ت ( 

 ) ا=��ى. %$#و ���Nا=�.$�

 *** *** 

L	�'ل ا	ه' ا�$�3ء ا�* ،�H)�, ر'�a �,و A%ر �, ،b9�3��أآ$� ا :F �4 

ا(�Xاق وا��Pق �a �4ل F:  �ا��G%�3 ا���,�� ا�2�L'دة ا��� )� �8 ا�

 �N���دي أي ا�a��ا�*�م ا :F �34#�F ت، أو �4 ��'ل���E'��ت وا�
ا����%

 �2 ا�8 )�0 ا���N'�'(�, ���" �4 M/'( �3%�G ه#. 4وا���2S#ي وا�2'"ّ 

��X ة#F�N  2'�� أ"*�مaوا"#ي أو أ �N#���، و,��ض  ا���Oذ ,�G�dء  "*

M$f2�زم ا���،  ر�' M9�F وg"�دي ��.'رات وه'�Fت "'ل ا����%W ا��
ا�2

و"'ل إF*���ت ا�����P وY(�2��F و/'ا���Y، و,�(��	�م ا�$��# �� �� 

ا��	i�G وا��$	�h وا=���R'G (ا=ر�'��F) ا�'ا�#ة ,��� وا�2	'�4 أو 

 ا�	ّ�ا,��.

 *** *** 

����
��ّ��� أ,1L��ه� "�� ه�j�L و<�رت إR��,ّ��  !ا() ا��� أو ا��*��


��E. ه� رX$� ,�(���2ار، ورX$� ,����	�: وا����ة ا=4S4S ،وه� .

 :F ،M2���4 ذ%�0 ا�2$#أ%: F��، )3'م F: ا�j,�I �4 ا(�	�ن وا�2


��� ا���ر��7%G�رب ا�� ا����,�M وا��Oور وا=<'ل، F: ا��

 **** **** 

ا��f2وع ا���Sري ا���م، دا� هO+ ا�ّ�'2�� �F  �4ه' F*�ن هOا ا�� ء دا�

� �4 ا��*��W ا���LديH ؟ ه ه' %�ّ ز إوا��� ا��a�$2%� وا(/���م ا�����

]�؟ إ�Y �$�� �4 ا��f2وع �$��ء ا=�� ��� "	�ب اnوا���ت ا���/.� ا�	�

���، �� ا(ا�3'ي، و)� %  �Xرا)Y وا��#اءا)Y ��� ا�M/'2 ا��2.ّ�$� �4 ا(

 .ى'�OLا، و�4 ا�L'، و�4 ا�	ّ و�4 ا

 

  الملف األول

  علم إعادة الضبط أو علم الصحة النفسية للفكر والسلوك في الذات العربية
 

 �2L���
� %#رس ا��2دود%� وا�2��� �4 ا��3 وا��3  و)�� :F #,)

 W�ّ*��ا��� )�83 ا �,��ا�2	��2 ، و%�#د ا��Gا89 وا=�Xاض ����

 .�F�L�)ا��2'ازن ا W�ّ*( 3'م ��� ����2ت( ��� ا���ا)�Iّ2% 0�O4

�a�$Fة، �����3 آ���.. أو )*'ن �$�رة �: )*��
���� ه� ا�.�� 


�د وا�2��M2، ������3 وا����39 وا��	#ي، �� ،3 وا��3��� ��	
ا��
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���� ا����<��F ة�('�F �4 و"#ة 

 *** *** 

�p �ه�ة )�2�ّ�� وN'ب )'��4 ا(��Gق F: ا�'ا/M ا��اه: ���4�3Iت �4 ا����

�4�3H روح ا�2��<�ة وا��#ا�4�3H ،�H ا���Lدا��� وا��	�� ا(���ج، 

 F'ا�ض درا�� ا��
( ،���$3�	F �%ورؤ rL�2ا���، آ���P���4 .:R2'ا��

ا�����P%� �4 ا��4�3I: ا���#%�ت ا�2	�G�F ،���$3ّ�$�ت ا�$�3ء وا(���2ار 

 ا��#F'ا�ن، ا���2]R)89 أو ا("��2ء وا��وا� ��ا��$ّ#(ت �4 ا�$ ،����

��ر ا��X'2%#ا�4 و�Eورات رF M4	�'ى إ�	���� ا(�	�ن 
وا�'ا/M، ا(�

 Y(�	�sF  % �( (دي�.�/)، ا��، ا��3��*	�2، ا���ا��)  Yf�� وأ��2ط

 ��3
�� ا�����F �����%� ( ���7#%�: أي ���8�2 ا�#%2'/�ا��R، وا��3I��ا


��ح ,�: ا����G3ت ا�$�f%�ا=��34، وا��)	r�ّ أو ا(� 

 *** *** 


X  M$� ,��2���4 ا�2�ّ�ه�،ا���3�3، أو ا��3#ي، , وا��ان � A"و

 ،�L��� ح��
�، وا(�L�4��Fو .:%��uاb9�.�  ���4�3H �4 82��(

 Y��� �ا��اه��، �L��G/  �4 ا���%^ و�4 �	���L  ا���م. %�3ل ا��*

(�	�ن و,��2�Oّب. ,���rS ا����%^ ��� ا(ه��2م ,�,.#د /�� أ��ى: 

 ّ�P��وا ��F��%#��, ،�� ا(�
���� وا() ا���، ,�v	�� ا(/�.�د وا���

 ،��2�L�خ، ا�Eخ وا(ر'E��ا��2�3 (ا A(�2��$��، ,�4^ ا	�وا�

�F'2� ي�f$�وا , ،�
	�
 ا���)$�عP��, ،(#ا)� وا�����I��I2 وا�

 *** *** 

، و( ا��اه�� ، ا�.2�M ا�G�2ّ'ر �� )'N# ا��4�3I ا(<�"�� (ا(�L�Nد%�)

 ،�S%��( ،�G� W/'F �4 ا��'م �L4 0�O� .�,����9 ا�S
N#ا، وا�2*'ك ا�

 F ،�('�F��د ��� ا����%�

 **** *** 

)��%� F: ا=�G'رة وا�� %�W، وF: ا(%#%'�'�N واu"�دي ا��ؤ%�، 

uوا :ّ�s2�ا�2'روث ا :F ا����ر ��آ�2 <�ر ��4 .Y(ذا ��� 
�:: وا�32

 �3، ا�2�L2:، و��a ا�2�'/�ت ��F M4	�'ى ا�#�I�ا�72$'ء ا :F

��ل ا�.���� ا�G�2'رةا�
�دي، و� %�دة ا�2F �4 �%دود� ،

 وا��*�'�'��N ا�I�2ّ'رة

 *** *** 

  ،��F�*�F :*( �( )�0��2 ا����Pا��� ا��L2 و�.��L.9 ا�#%����F إن �


� ,�: ا�
*�ي وا�/ّ'�F ) ��,��,ي، و"�آ� ذه�'H، ا���ر%�7 وا��#ا��ا/'

ا�
'/� وا���3#ة، ا�P�2ّ�� وا�2	��2، ا����2 وا�f�$�، ا��7$'ي 

 وا���2ه��ي
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 *** ** 

 A�% �4�3I�� :ا��اه M/وا�'ا �,'X�2��4�3 اI�� �$�.�ا=ه#اف ا :�,

����H�4�3 ا��#اI�أو ا ،��
	�
، أن ��3� N	'را: ��%# ا��4�3I ا�


� وF'/��، �: ا�E�2'ي  ا��� )��3# و)F W��7��� أو�pه�، أو و��ا)

 وا�9�3�، وذ�0 ,�)��+ ا�2��<�ة وا�����P و��Gب أه ا��	'%� وأه

 ا��#��� أو أه ا��3# وا���آ�

 

  ات ذات صلةارتباط

  انجراحــــات السلــوك والفكــر فــي الــذات العربيـــة ( في الصحة العقـلية والبحث عن التكيف الخالق )

  تقديم الكتاب
http://www.arabpsynet.com/Books/Zayour.B13  

  للراسخيـــن فــي العلـــوم النفسانيـــة  االول   المقدمة في األسبـــوع السنــوي االستاذ زيعوررابط اعمال  
http://www.arabpsynet.com/Rassikhoun/IndexArrassikhunYW2017.htm  

 
  ***   ***   ***  

 

  ***   ***   *** 

  مجلـــة " بصائـــر نفسانيـــة"
  النفــــسوطب  وم  علـــات العربية في  مستجدالمجلة  

  من 2017شتاء    -   15-14عــــدد  ال

 عدد خاص:

  زيعـور الراسـخ فـي الفـلسفـات والنفسانيـات ... أمـة فـي عالـم  

  أشرف على العدد: جمال التركي (تونس )

  
 نسخة الكترونية -   رابط شراء العدد
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  ( يتم إرسال رابط التحميل مباشرة بعد الشراء)

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=278&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر بعد التسجيل)   الفهــرس واإلفتتاحية   رابط -

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=277&controller=product&id_lang=3 

--   --   --   -- 

  ( تحميل حر)  العــدد   رابط ملخصـــات كامــل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs14-15/eJbs14-15.HTM 
  

  

  ***   ***   *** 

  بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة الطالق الموقع العلمي" شبكة العلوم النفسية العربية " 

  تنظم

 مؤسسة العلوم النفسية العربية 

  

  الصدارات المؤسسة  في علوم وطب النفس الثاني السنوي االسبوع"
 2017جوان    20الى    13من  

  البرنامـــــــــــــــــــــــج

  جوان )12يوم  جوان ( مساء    13ليلة  

  2017االعالن عن الفـائز بالتكريم بلقب الراسخون في العلوم النفسانية للعام  

   2017جوان    13

  " العربية النفسية العلوم شبكة" يوم الموقع العلمي  

    2017جوا ن   14

  يوم  الدوريات و المجالت في علوم وطب النفس

    2017جوان   15

  وطب النفس  يوم  االصدارات المكتبية في علوم

    2017جوان   16

  يوم  االصدارات المعجمية في علوم وطب النفس

    2017جوان   17

  يوم  الجوائز و التكريم  في علوم وطب النفس

    2017جوان   18

  يوم   المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

    2017جوان   19

  يوم   المساندة و االعالنات  

  انجازات مستقبلية –الكتاب الذهبي  

    2017جوان   20

   لشبكة العلوم النفسية العربية "   الكتاب السنوي الرابعاصدار "  

  " منجزات اربعة عشرة عاما من الكدح "
 


