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كلمة التحرير

كلمة التحرير 

كتب على سماء هذا الوطن أن تزدان دائما بنجوم ميتد ضوؤها لتنير آفاق الوطن العربى والعالم ؛ من تلك 
النجوم الساطعة األستاذ الدكتور عبد الستار إبراهيم. الذى

أعطى - ولم يزل - لهذا التخصص )علم النفس( س��نوات عمره تأليفا وترجمة مبا أثرى املكتبة العربية 
واألجنبي��ة، ومتجوال بني قاعات الدراس��ة فى اجلامع��ات العربية والعاملية اخملتلفة، ومش��اركا فى ملتقى 
العلم��اء فى املؤمترات الدولي��ة، كما له من اإلس��هامات التطبيقية بالعيادات النفس��ية الكثير عبر من 
خاللها حدود النظريات إلى دعم كينونة االنسان مبا هو إنسان، وهى كلها - للحق- إضافات غير مسبوقة 

فى حقل علم النفس.

والبناء القوى - الش��ك - مدي��ن للبدايات، فمنابع التكوين الرصينة جاءت م��ن اجلامعتني الكبيرتني فى 
مصر، أعنى جامعة عني ش��مس وجامعة القاهرة وقس��ميهما فى علم النفس وروادهما الكبار، ثم شيد 
�له - وهو أهل له - ألن يتقلد فى العمل  البن��اء باالنتقال الى فيوض العلم فى اجلامع��ات األمريكية، مما أهَّ

مناصب ودرجات رفيعة مبصر والوطن العربى والعالم . 

ف��ى ه��ذا العدد من مجلة عل��م النفس مت تخصيص ملف كامل عن البروفيس��ور عبد الس��تار تضمن 
س��يرته الذاتية وبعض الش��هادات التى زينتها كلمات من صديق الدرب هى كلمات من القلب لألس��تاذ 
الدكتور حس��ني عبد القادر ورفيقة الرحلة األس��تاذة الدكتورة رضوى إبراهيم، ومت عرض لبعض من كتبه 

املؤلفة واملترجمة لزمرة من الباحثني املهتمني .

وهن��اك تقصي��ر نعترف به من قبل هيئة التحرير فى االتصال بالكثير م��ن زمالئه وأبنائه إلمدادنا باملزيد 
من مش��اركاتهم فى هذا امللف، أمتنى أن يغفر ويغفروا لنا هذا التقصير، فقد كنا على عجلة من األمر أال 

يصدر هذ العدد دون أن يحوى بني دفتيه هذااملف الذى نعده مفتوحا إلسهامات تالية منهم .

وم��ن حس��ن الطالع له��ذا العدد رقم 118 م��ن مجلة علم النفس أن ضم اس��مى علم��ني جابا اآلفاق 
بعلمهما وحفرا اسميهما فى سجل تاريخ علم النفس والتحليل النفسى،هما البروفيسور عبد الستار 
إبراهيم والبروفيس��ور مصطفى صفوان . حيث يضم العدد باإلضاف��ة للملف، حوارا مت نقله إلى العربية 
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أجرى مع البروفيسور صفوان أحد كبار رواد املدرسة التحليلية الالكانية فى فرنسا حول فكره وخبرته فى 
التحليل النفسى .

وفى العدد محتويات أبوابه الرئيسية من املقاالت والبحوث احملكمة واملشاريع والرسائل العلمية وأخبار 
مجتمع علم النفس .

وختام��ا .. س��الم من الصبح إلى الصبح - كما يقول دائما أس��تاذنا الدكتور حس��ني عب��د القادر  - إلى 
نهرالعط��اء الذى الينض��ب والكينونة اإليجابية التى تفي��ض على كل من حولها محبة وحياة أس��تاذنا 

الدكتور عبد الستار إبراهيم  .      

 

د. آمال كمال

www.arabpsynet.com/Journals/P/P118.pdf

www.arabpsynet.com/Journals/P/P118.pdf
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صفحات من السيرة العلمية والمهنية

                           ]ملف خاص[

أ. د. عبد الستار إبراهيم

مسيرة عطاء
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صفحات من السيرة العلمية والمهنية

أ.د. عبد الستار إبراهيم ..

فى سطور مضيئة

البروفيسير عبد الستار إبراهيم من مواليد الزينية بحري مبدينة األقصر في عام 1939، وحاصل علي 

كأستاذ  متتد  املهنية  مسيرته  األولي.  الشرف  مبرتبة  القاهرة  جامعة  من  النفس  علم  في  الدكتوراه 

إبراهيم حاصل  ومعالح نفسي وزميل متميز بجمعية علم النفس األمريكية بواشنطون. والدكتور 

الطبي،  النفسي  والعالج  النفسية  واخلدمة  الصحية  الرعاية  أمريكي في  بورد  أكثر من  كذلك على 

فضال على إجازة املمارسة اإلكلينيكية املتخصصة في واليتي كاليفورنيا وميشيجان. عضو مؤسس 

أسس  من  أول  مصر.  في  املهندسني  مبدينة  واالستشارات  النفسي  والعالج  لإلرشاد  الدولي  للمركز 

والواليات  العربي  والعالم  العربي. يعمل حاليا بني مصر  بالعالم  التخصصية  النفسية  املهن  نقابة 

املتحدة األمريكية كباحث ومعالج نفسي، واستشاري في الصحة النفسية وعلم النفس بالعديد 

من الهيئات الدولية واجلامعات العربية واألمريكية.
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كذلك عمل بالتدريس اجلامعي، واستشاريا للصحة النفسية والعالج النفسي ألكثر من ثالثني عاما 
بالعديد من اجلامعات العربية واألمريكية الكبري مبا فيها جامعة القاهرة وجامعة ميشيجان، وجامعة 
امللك سعود وجامعة امللك فيصل )كرئيس لقسم الطب النفسي بكلية الطب( وجامعة البترول واملعادن 
وجامعة الكويت. نشر ما يقرب من 30 كتابا و150 بحثا ومقاال في كثير من اجملالت العاملية املتخصصة 
والثقافية في الواليات املتحدة وأوربا والوطن العربي. كذلك نشر كثيرا من الكتب اجلامعية والثقافية في 
علم النفس والعالج النفسي، واإلبداع، واألمراض النفسية واالجتماعية، والضغوط النفسية، وغيرها من 

املوضوعات التي تهم القارئ العام واملتخصص في مجاالت السلوك اإلنساني.

وزميل  عضو  إبراهيم  والدكتور  الطالبي.  النفسي  والتوجيه  اإلرشاد  مراكز  إدارة  في  واسعة  خبرة  له 
النفسية  اجلمعية  فيها  مبا  النفسية  والصحة  النفس  العاملية في علم  العلمية  اجلمعيات  بكثير من 
األمريكية وأكادميية العلوم والفنون واآلداب بوالية ميشيجان، وجمعية الصحة العقلية التابعة ملنظمة 
الصحة الدولية... الخ. عضو موسوعة تاريخ علم النفس العاملي بإشراف جامعة أكسفورد البريطانية 
اجلمعية  بإشراف  العاملية  احلضاري  النفس  علم  موسوعة  وعضو   .OXFORD UNIVERSITY PRESS
النفسية األمريكية - مؤسسة جون وايلي )John Wiley( للطباعة والنشر  2013. وعضو اللجنة الدائمة 
في علم النفس: وزارة الثقافة املصرية: اجمللس األعلي للثقافة. ورئيس جلنة إعداد وترجمة قاموس علم 
النفس: املركز القومي للترجمة - وزارة الثقافة املصرية. ورئيس جلنة ترجمة موسوعة تاريخ علم النفس 
- جامعة أكسفورد، املركز القومي للترجمة - وزارة الثقافة املصرية )جلنة الترجمة مكونة من أكثر من 15 
أستاذا ورؤساء أقسام في اجلامعات املصرية في تخصصات نفسية وسلوكية متباينة(. ومراجعة وتدقيق 
نوبل في علم  )احلاصل علي جائزة  دانيل كامنان  تأليف  وببطء« من  التفكير بسرعة  »املرجع في  وتقدمي 
النفس االقتصادي( - ترجمة عادل جنيب بشري - املركز القومي املصري للترجمة. وحديثا كرمته جمعية 
علم  في  العاملي  التميز  جائزة  ثم  بها   Fellow الزمالة  درجة  مبنحه   2014 عام  األمريكية  االنفس  علم 

النفس Outstanding International Psychologist والتي متنح ألول مرة  لعالم نفس بالعالم العربي. 
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صفحات من السيرة العلمية والمهنية

صفحات من السيرة

العلمية واملهنية

االسم: عبد الستار إبراهيم

سنة امليالد: 1939

محل امليالد: مدينة األقصر

التدرج الوظيفي - املهني:

تدرج األس��تاذ الدكتور عبد الس��تار إبراهيم في كثير م��ن الوظائف األكادميي��ة بالعديد من اجلامعات 

واملؤسسات من بينها:
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)استش��اري  بالقاه��رة  األمريكي��ة  اجلامع��ة  11 .
نفسي(

The American University in Cairo, onsultant 
)2005 -   (.

الط��ب  الكندي��ة - كلي��ة  جامع��ة األه��رام  12 .
والصيدلة.

الشهادات األكادميية:

ليس��انس في علم النفس )مع مرتبة الشرف(  1 .
- جامعة عني شمس - مصر )1962(.

B.A. )Honrs(, Psychology Division, Ain Shams 
University, Cairo, Egypt.

2. ماجس��تير في عل��م النف��س )1969( - جامعة 
القاهرة.

M.A. , Psychology Department, Universty of 
Cairo, Egypt.

3. دكت��وراه الفلس��فة Ph.D. )1972( م��ع مرتب��ة 
الش��رف األول��ى - قس��م عل��م النف��س - جامعة 

القاهرة.
Ph. D. Department of Psychology )1st class 
Honor(, University of Cairo, Egypt

4. مابع��د الدكت��وراه Post doctorate: زمي��ل زائر 
Visiting Scholar - جامعة ميش��يجان - أن أربور - 

.1976 - 1974

اجملالس )البوردات( التخصصية والتدريبية:

1. البورد األمريكي في العالجات النفسية الطبية
American Board of Medical Psychotherapists 
and Psycho - diagnostician )ABMPP(

2. البورد األمريكي في الرعاية الصحية
New York Academy of Health Care and 
Provision )HCP(.

3. الب��ورد األمريك��ي للط��ب الس��لوكي والع��الج 
النفسي.

.) جامعة القاهرة مبصر )1969 - 1975. 1
University of Cairo, Egypt, Demonstrator & 
Lecturer )1969 -1975(.

جامعة ميشيجان بأمريكا 2 .
University of Michigan, Ann Arbor Visiting 
Scholar 1973 - 1974(.

: مستش��فى  ف��ي الفت��رة م��ن 1974 - 1980. 3
نورثفيل للطب النفسي مبيشيجان أمريكا

Full time Chief Psychologist & Director of 
Psych Research.

جامعة شرق ميشيجان بأمريكا 4 .
)Part time 1978  -  1977( Eastern Michigan 
University 

جامعة الكويت بالكويت 5 .
)Visiting Associate Professor 1979  -  1978( 
Kuwait University. 

جامعة وين ستيت بأمريكا 6 .
Wayne State University )Adjunct Associate 
Professor, 1980 - 1981(.

م��ع  وبالتع��اون  بليبي��ا  بنغ��ازي  جامع��ة  7 .
اليونيسكو

University of Benghazi )Professor & Unesco 
Expert on psych testing: 1981 - 1983(. 

جامعة امللك سعود 8 .
King Saud University ) Professor, 1983 - 
1985(.

جامعة امللك فيصل 9 .
King Faisal University )Professor and 
Chairman of Psychiatry, 1988 - 1999(.

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 10 .
King Fahd University of Petroleum & 
Minerals
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 Northville Psychiatric Hospital, Northville,
 .Michigan

- رئيس قس��م علم النفس اإلكلينيكي - مركز 
خدمات الصحة العقلية في جنوب غرب ديترويت.

 South - West Detroit Community Mental
Health Services Center

العي��ادات  ومش��رف  اإلكلينيك��ي،  املش��رف   -
اخلارجي��ة: املركز اجلديد خلدم��ات الصحة العقلية 

مبدينة ديترويت. 
New Center Community Mental Health 
Services & the Residential Care Alternatives 
in Detroit.

 )Consulting Psychologist(  مستشار نفسي -
لع��دد من املؤسس��ات الكبرى ف��ي العالم العربي 

والواليات املتحدة، مبا فيها:

أ- مركز هايالن��د بارك اجملتمع��ي خلدمات الصحة 
 Highland Park Community Mental العقلي��ة 

.Health Center

 International بديتروي��ت  الدول��ي  املرك��ز   - ب 
Institute of Metropolitan Detroit Center

مؤسسة اليونسكو التابعة ملنظمة األمم  ج� - 
املتحدة )بالتعاون والتنس��يق م��ع جامعة بنغازي 

»قاريونس« ليبيا( . 

د - وزارة الصحة السعودية.

ه� - وزارة املعارف السعودية.

اخلبرات التدريسية:

:Undergraduates  أ( للمرحلة اجلامعية األولى(

ما يقرب م��ن 30 عاما عم��ل بالتدريس اجلامعي 
في كلي��ات الطب واآلداب والتربي��ة لعدد من املواد 

السيكولوجية مبا فيها:

علم النفس العيادى )اإلكلينيكي(. 1 .

علم النفس املرضى. 2 .

Diplomat  and Fellow of the American 
Academy of Behavioral Medicine & 
Counseling )AABMCP(.

4. ش��هادة التدريب على ممارس��ة التنومي الصناعي 
)املغناطيسي(، وفق النموذج اإلريكسونى.

Certified Clinical Hypnotist: Ericksonian 
Trainers in Clinical Hypnosis )1981(. 

4. بورد عل��م النفس بوالية ميش��يجان للتصريح 
مبزاولة علم النفس والعالج النفسي.

Board of Psychology, State of Michigan Fully 
Licensed Psychologist: 1975 - to present.

 5. ب��ورد الوالي��ة للتخصص��ات النفس��ية بوالية 
كاليفورنيا للتصريح باملزاول��ة املهنية كأخصائي 

للتأهيل النفسي.
State of California Board of Examiners, and 
Certified Vocational Psychologist.

التطور الوظيفي في اجملال العالجي:

- استشاري علم النفس مبركز التوجيه واإلرشاد 
الطالبي باجلامعة األمريكية بالقاهرة. )منذ 2005، 

وحتي انتقال اجلامعة ملدينة القاهرة اجلديدة(.

- استشاري العالج النفسي والصحة النفسية 
مبستش��فى جامع��ة املل��ك فيص��ل، )واملس��ماة 
مبستش��فى امللك فهد اجلامعي( منذ س��نة 1988 
حتى االنتقال جلامعة امللك فه��د للبترول واملعادن 

بالظهران.

- مستش��فى امللك فه��د اجلامع��ي باخلبر وهى 
املستش��فى الرئيس��ي التابع��ة لكلي��ة الط��ب 
بجامعة امللك فيصل )استشاري العالج النفسي، 

وعلم النفس اإلكلينيكي(.
King Fahd University Hospital.

- مستشفى نورثفيل للطب النفسي في وظيفة 
كبير اإلخصائيني ومدير البحوث السيكولوجية.
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تدري��ب املهارات االجتماعي��ة فى حاالت القلق  6 .
االجتماعى.

الع��الج الس��لوكي املعرف��ي: القل��ق واخملاوف  7 .
املرضية

العالج الس��لوكي املعرف��ي: لالكتئاب والكدر  8 .
النفسي

العالج السلوكي املعرفي للطفل 9 .

العالج السلوكي املعرفي للمدمن 10 .

الع��الج الس��لوكي املعرف��ي: منه��ج عالجي  11 .
متعدد احملاور

مدخ��ل عالجي إيجابي متعدد احمل��اور للتغلب  12 .
علي مشكالت الشيخوخة

التعليم امللطف والطفل املفرط في احلركة 13 .

فن إجراء املقابلة االكلينيكية 14 .

املقابل��ة الس��لوكية املعرفية وف��ن إجراءاتها  15 .
خطوة خطوة 

معاجلة الضغوط النفسية والتوترات اليومية 16 .

الضغوط األكادميية تنمية القدرات اإلبداعية 17 .

الع��الج الس��لوكى املعرف��ى )تنمي��ة مهارات  18 .
األخصائيني النفسني واالجتماعيني واألطباء(

احل��ب وح��ده ال يكف��ى )لألمهات ع��ن تنمية  19 .
الطفل عقليا ووجدانيا(.

الرعاية املتكاملة ملرضى السكري 20 .

ال��دم  ضغ��ط  ملرض��ى  املتكامل��ة  الرعاي��ة  21 .
والكوليسترول

علم النفس العيادي والطب النفسي 22 .

كوس��ائل  النفس��ية  واالختب��ارات  املقابل��ة  23 .
للتشخيص الطبي النفسي

العضوية والزماالت:

- حديث��ا كرمته جمعية علم االنفس األمريكية 
ع��ام 2014 مبنح��ه درج��ة الزمال��ة Fellow بها ثم 

علم النفس العام. 3 .

سيكلوجية الشخصية. 4 .

تاريخ علم النفس. 5 .

علم السلوك الطبي 6 .

املقاييس واالختبارات النفسية اإلكلينيكية. 7 .

:Postgraduates ب( للمرحلة اجلامعية العليا(

ق��ام بتدريس امل��واد واملوضوع��ات التالية ملراحل 
املاجستير والدكتوراه والزماالت الطبية:

علم النفس العيادى )االكلينيكي( املتقدم. 1 .

العالج السلوكي. 2 .

العالج النفسي املعرفي. 3 .

دور املقابلة اإلكلينيكية في الطب النفسي. 4 .

حركية اجملموعات. 5 .

العالج األسرى االستراتيجي. 6 .

. 7 تدريب املهارات االجتماعية والتوكيدية.

أساليب االقتصاد الرمزي. 8 .

ف��ي  الس��لوكية  النفس��ية  االختب��ارات  دور  9 .
التشخيص النفسي.

العالج اإليجابي - العقالني. 10 .

الدورات التدريبية التي أشرف على تقدميها:

قام باملش��اركة أو مس��تقال بعقد دورات تدريبية 
وورش عم��ل وحلقات تثقيفي��ة للمتخصصني في 

علم النفس والطب واجلمهور العام، من أمثلتها:

القيادة اإلبداعية فى احلقل اإلدارى 1 .

تدريب القدرة اإلبداعية لدي الطالب اجلامعي 2 .

العالج النفسي اإليجابي 3 .

إدارة الذات فى عالم مشحون بالضغوط 4 .

الع��الج الس��لوكي املعرف��ي: منه��ج عالجي  5 .
متعدد احملاور
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15 أستاذا ورؤساءأقسام في اجلامعات املصرية في 
تخصصات نفسية وسلوكية متباينة(.

- مراجع��ة وتدقيق وتقدمي »املرج��ع في التفكير 
بس��رعة وببطء« من تأليف داني��ل كامنان )احلاصل 
علي جائ��زة نوبل في عل��م النف��س االقتصادي( - 
ترجمة عادل جنيب بش��ري، املرك��ز القومي املصري 

للترجمة. 

- زميل متميز - جمعية علم النفس األمريكية.
Distinguished Fellow, American Psychological 
Association )APA(

- جمعي��ة عل��م النفس األمريكي��ة )عضو مدى 
احلياة(.

American Psychological Association )APA.

- زمالة البورد األمريكي للمعاجلني النفسيني.
 American Board of Medical Psychotherapists
 and Psycho - diagnosticians

- زميل بهيئة الزماالت الدولية.
Order of International Fellowship )1995(

- زمالة جمعية ش��مال أمريكا لدراسات الشرق 
األوسط.

The Middle Eastern Association of North 
America

- جمعية التقدم بالعالج السلوكي
Association for the Advancement of Behavior 
Therapy 

- اجمللس العاملي في علم النفس.
 International Council of Psychology

- اجلماعة الدولية لعلم النفس السيا سى.
International Society of Political Psychology

- منظمة الصحة العاملية.
World Health Organization ) WHO( 

 Outstandingجائزة التميز العاملي في علم النفس
International Psychologist والت��ي متنح ألول مرة 

لعالم نفسي عربي بالعالم العربي. 

- عض��و وزمي��ل بكثير م��ن اجلمعي��ات العلمية 
العاملي��ة في عل��م النفس والصحة النفس��ية مبا 
فيها اجلمعية النفسية األمريكية وأكادميية العلوم 
والفنون واآلداب بوالية ميشيجان، وجمعية الصحة 

العقلية التابعة ملنظمة الصحة الدولية.... إلخ. 

زميل متميز: 

- جمعي��ة علم النف��س األمريكية وبروفيس��ور 
واستشاري نفسي بجامعات عربية وأمريكية وهو 
الرئيس املنتخب ورئيس مجلس اإلدارة: احتاد )نقابة( 

املهن النفسية التخصصية، القاهرة - مصر.

- عض��و موس��وعة تاري��خ علم النف��س العاملي 
 OXFORDبإش��راف جامعة أكس��فورد البريطانية

.UNIVERSITY PRESS

- عضو موس��وعة علم النفس احلضاري العاملية 
بإش��راف اجلمعية النفسية األمريكية - مؤسسة 
جون وايلي )John Wiley( للطباعة والنشر - 2013 

 .

- رئيس ومؤسس: مركز مصر الدولي لالستشارات 
النفس��ية والبح��وث والترجمة والنش��ر )إيجاب(: 
اجليزة - مدينة املهندس��ني - ش��ارع اجلزائر - مصر. 

كذلك:

- عض��و اللجنة الدائمة ف��ي علم النفس - وزارة 
الثقافة املصرية - اجمللس األعلي للثقافة. 

- رئيس جلنة إعداد وترجمة قاموس علم النفس: 
املركز القومي للترجمة - وزارة الثقافة املصرية.

- رئيس جلنة ترجمة موسوعة تاريخ علم النفس 
»جامعة أكسفورد«: املركز القومي للترجمة - وزارة 
الثقاف��ة املصرية )جلنة الترجم��ة مكونة من أكثر 
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املعرفي، واالس��ترخاء، والتن��ومي الصناعي لدى 
األطف��ال واملراهقني والراش��دين م��ن الذكور 

واإلناث في البيئة العربية واألمريكية.

أكثر من 25. 5 سنة خبرة في مجال إجراء البحوث 
النفسية واالجتماعية.

عمل مراس��ال جمللة امللخصات السيكولوجية  6 .
Psychological Abstracts الت��ي تص��در عن 
جمعي��ة عل��م النف��س األمريكي��ة حيث قام 
بتلخي��ص البح��وث املنش��ورة ف��ي الدوريات 
األمريكية والعربية للنش��ر بها س��نة 1972 - 

.1982

مستشار حترير ومحكم بحوث لعدد من اجملالت  7 .
العربي��ة واألمريكية، مبا فيه��ا: مجلة العلوم 
االجتماعية التي تصدر ع��ن جامعة الكويت، 
ومجلة العلوم اإلنسانية التي تصدر عن نفس 
 Psychological Reports, :اجلامعة، ومجلت��ي

andPerceptual and Motor Skills

عض��و فيم��ا يزي��د ع��ن 15. 8 جلن��ة م��ن جل��ان 
ترقي��ة أعض��اء هيئ��ة التدريس إل��ى وظيفة 
»أستاذ«و«أستاذ مشارك« في تخصصات علم 
النف��س مبا في ذل��ك جلان ترقيات مت��ت بكلية 
التربية وكلية العل��وم االجتماعية بجامعتي 
الكويت وامللك س��عود وامللك فيصل، وكليات 

اآلداب بنفس اجلامعات هذه. 

شارك في العديد من املش��اريع البحثية مثل  9 .
بح��ث تقنني املقاييس النفس��ية ف��ي البيئة 
العربية حي��ث عمل مستش��ارا لهذا البحث 
الذي كان حتت إش��راف مشترك بني اليونسكو 

وجامعة بنغازي الليبية.

املستش��ار النفس��ي لبحث مخالف��ات املرور  10 .
بجامع��ة امللك فه��د للبترول واملع��ادن والذي 
متول��ه مدين��ة املل��ك عب��د العزي��ز للبح��وث 

النفسية والتطبيقية بالرياض - السعودية.

- أكادميي��ة ميش��يجان للعلوم والفن��ون واآلداب 
)عضو ورئيس شعبة سنة 1983(

Michigan Academy of Sciences, Arts, & 
Letters

- جمعية علم النفس اإلنساني.
Association of Humanistic Psychology 

إشراف على رسائل علمية:

أش��رف وم��ا زال يش��رف عل��ى عدد من رس��ائل 
املاجس��تير والدكتوراه في كليات الطب وأقس��ام 
علم النفس في الوطن العربي، من بينها: مشكلة 
التبول الالإرادي ومدى ش��يوعها في منطقة مكة 
املكرم��ة - مش��كلة اإلف��راط احلركي ف��ي أطفال 
املدارس باملنطقة الشرقية بالسعودية - التوكيدية 
والش��خصية - العالج العقالني في تخفيض حدة 

القلق لدى أمهات املعاقني.

خبرات وإجنازات أخرى:

رئيس حترير مجلة » دراسات نفسية« الصادرة  1 .
عن رابط��ة األخصائي��ني النفس��يني املصرية 
والتي تضم أكبر جتم��ع مهني لعلماء النفس 

واألخصائيني النفسيني في العالم العربي.

رئيس حترير مجلة العلوم التربوية والسلوكية  2 .
الت��ي كانت تصدر عن كلي��ة التربية بجامعة 

امللك سعود بالرياض ) سنة 1985(.

أكث��ر من 35. 3 س��نة ممارس��ة في عل��م النفس 
االكلينيكي في الدول العربية وأمريكا، مبا فيها 
إج��راء املقاييس واملقابالت بغرض التش��خيص 
وتقومي وظائف الشخصية واإلمكانيات العقلية 
جلمه��ور واس��ع م��ن ح��االت الطب النفس��ي 

الذهانية والعصابية واضطرابات الشخصية.

س��نة ممارس��ة لفن��ون الع��الج  أكث��ر م��ن 25. 4
النفسي لفئات متنوعة من األمراض، بالتركيز 
على فنون العالج السلوكي والعالج السلوكي 
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- مقياس التدعيم االجتماعي في الشخصية

- مقي��اس املي��ول االحتوائي��ة )لقي��اس االجت��اه 
االحتوائي في الشخصية

- مقي��اس امليول الطاردة )لقي��اس االجتاه الطارد 
في الشخصية(

- مقياس احملافظة التسلطية )لقياس االجتاهات 
التسلطية في الشخصية(

- مقياس احلدود املعقولة )لتقدير قوة األنا(.

- مقي��اس تقدي��ر مص��ادر الضغط النفس��ي - 
االجتماعى.

- مقي��اس التفكي��ر اإليجاب��ى - العقالن��ى فى 
الشخصية.

- مقياس التفكير السلبي في الشخصية.

)ب(. مقاييس مترجمة ومقننة على بعض البيئات 

العربية:

- مقياس »بيك« لالكتئاب 
Beck Depression Inventory

- مقياس »اخلبرات احلياتية« للضغوط
Holmes - Rahe Life Events Stress Inventory.

- قائم��ة »حتلي��ل صف��ات الش��خصية لليوبني 
وزكرمان«.

The Multiple Adjective Checklist

)تعط��ى درج��ات لثالث��ة مقايي��س مرضية هي 
االكتئاب، والقلق، والعداوة(

- استبيان أيزنك للشخصية.
Eysenck Personality Questionnaire

)يعطى درج��ات ألربعة مقاييس هي االنطواء في 
مقابل االنبس��اط، - العصابية، الذهانية - النزعة 

اإلجرامية(.

عضو اللجنة الفنية واالستشارية ملركز األمير  11 .
محمد بن فهد للبحوث الطبية بجامعة امللك 

فيصل بالسعودية.

عض��و ومقرر جلن��ة التثقي��ف الصحي بكلية  12 .
الطب - جامعة امللك فيصل - السعودية.

سابقا: عضو ورئيس جلنة تقصى احلقائق فيما  13 .
يتعلق بإس��اءة اس��تخدام املرض��ى العقليني 
للط��ب  نورثفي��ل  مبستش��فى  والنفس��يني 
العقلي، بتكليف من قس��م الصحة العقلية 

بوالية ميشيجان.

البحوث واملؤلفات والترجمة

- ثالثون كتابا باللغة العربية واإلجنليزية

- أكث��ر م��ن 150 بحث��ا علمي��ا أو مق��اال ثقافيا 
منش��ورة في كب��ري الدوريات واجمل��الت العربية في 

أمريكا وأوربا والعالم العربي

- رئيس جلنة ترجمة القاموس األمريكي في علم 
النف��س الصادر من اجلمعية النفس��ية األمريكية 
)بتكلي��ف من املركز القومي للترجمة التابع لوزارة 
الثقاف��ة املصرية(. ويتكون من 10 مجلدات، مت إجناز 
منه��ا حتى اآلن مراجعة أربعة أج��زاء )متت طباعة 

جزئني.

- رئيس جلنة ترجمة موسوعة تاريخ علم النفس 
ف��ي العالم »جامعة أكس��فورد« لن��دن ونيويورك 

.)2013(

مقاييس واختبارات نفسية:

)أ(. مقايي��س مقننة ومصمم��ة عربيا على بعض 
البيئات العربية:

- قائمة املشكالت السلوكية )لتقدير اضطرابات 
السلوك لدى األطفال(

- قائم��ة األعراض النفس��ية )لتحدي��د األعراض 
السلوكية والشخصية(



مجلة »علم النفس« - السنة الثالثون 20

س أ. د. عبد الستار إبراهيم .. مسيرة عطاء ]ملف خاص[
نف

 ال
لم

ع

)ج(. مقاييس مترجمة ومتاحة إلجراء بحوث أكثر:

- اختبار املصفوفات املعرب لرافني )باالش��تراك 
 Raven وآخري��ن(.  املنص��ورى  ش��عيب  م��ع 

Progressive Matrices )للذكاء(.

- اختب��ار األبع��اد اإلنس��انية في الش��خصية 
)باالشتراك مع طلعت منصور(.

 Shostrom Personality Orientation Inventory
 )POI(

- مقياس روكيتش للدوجماتية.
Rokeach Dogmatism Scale

Fascism Scale  .مقياس الفاشية -

)وهو املقي��اس الذي وضع��ه »أدورنو« وزمالؤه 

لقي��اس االجتاه��ات التس��لطية ف��ي بحثهم 

املعروف عن الشخصية التسلطية(

- مقي��اس التصل��ب ف��ي الش��خصية جلاف 

Gough - Sanford Rigidity Scale .وسانفورد

- مقياس النفور من الغموض لبرونشفيك.

 Brunswick Intolerance of Ambiguity

Scale

Addiction , Abudhabi, 12:40 - 13:50 )Monday, 
March 12th, 2007a(. 

4. A. Ibrahim )2007(. Psychotherapeutic 
Strategies on Effective Counseling 
Across Cultures: A Cognitive\Positive 
Approach. Keynote Speaker Presentation 
at the Counseling Arabia Conference 2007 
“Coaching, Counseling & Well Being, April 
18,19th 2007.” HCT Women>s College, Dubai, 
UAE.

5. A. Ibrahim )2007(. Self Destructive 
Behavior )SDB(: A Positive Multimodal 
Therapeutic Approach for Effective cultural 
practice. Invited presentation at the 1st Mental 
Health International Conference, Dubai, 27 - 
28th

6. A. Ibrahim )2006(. ( Invited paper) 
Psychology in Arabian Cultures: Historical 
Reflections, Contemporary Trends, and 
Identity Seeking Presented at The Second 
Scientific conference on »Psychology and 

PAPERS AND ARTICLES

REPRESENTATIVE SAMPLEُENGLISH 

1. A. Ibrahim )in press(. History of Psychology: 
Arabian Perspective, in David Baker )Ed.( The 
Oxford Handbook of the History of Psychology: 
International Perspectives, England: Oxford 
University Press.

2. A. Ibrahim. Psychological approach 
in Dealing with stress and stress related 
psychophysiological Difficulties: A 
psychothera - peutic Multi - modal Cultural 
Perspective )2008( invited Symposia 
Presentation )March 15 from 11:00 am to 
12:30 pm.( The American Psychosomatic 
Society Annual Scientific Meeting )www.
psychosomatic.org.( Baltimore, Merryland. 
March 2008 meeting.

3. A. Ibrahim & R. Ibrahim )2007(. Invited 
Presentation Cognitive Behavioral Therapy in 
drug addiction practice, Worksop presented 
at the First International Conference on 



21العدد )118( يوليو - أغسطس - سبتمبر 2018

صفحات من السيرة العلمية والمهنية

mental health in the Arab Societies.« Organized 
by: The Palestinians 1948Arab Psychological 
Association. )January 26th, 2006.(

7. A. Ibrahim, A. )2004(. Managing creativity 
in a Global culture: Psycho - behavioral 
perspective. Paper presented at the »The 
KFUPM Second International Conference on 
Globalization Challenges.« )Dhahran, April 19 
- 21(.

8. A. Ibrahim. )2003(. Anxiety, Depression, 
Hostility and General Psychopathology: 
an Arabian Study, In A. J. Giuliano, K.N. 
Anchor & J. Barth )Eds(. Advances in Medical 
Psychotherapy & Psychodiagnosis, Vol. 2, 
173 - 185. )Also published in: Resources 
in Psychology, ERIC, CASS, ED 461 774, 
document# 031482.(

9. A. Ibrahim, A. )2003(. The Multiphasic 
theory and personality disorders: Perspective 
on diagnoses and treatment techniques. Key 
Presentation Paper presented at the »First 
Gulf International Conference on Mental 
Health Practices«, )Kuwait, December 8 - 10.(

10. A. Ibrahim, A. )2002( An Arabian Study of 
General Psychopathology. The 2002 annual 
conference of the American Psychological 
Association. Chicago, Illinois - August 22nd, 
)Also selected for publication in: Resources 
in Psychology, ERIC, CASS, ED 459 398, 
document# 031445.(

11. A. Ibrahim, A. )2002( Creativity: The 
Neglected Path in Human Resources 

Development. Invited Lecture at The 
Arabian Society for Human Resources and 
Management )ASHRM(. October 23rd. 2002.

12. Anxiety, Depression, Hostility and 
General Psychopathology: an Arabian Study 
)2002(. Advances in Medical Psychotherapy 
& Psychopathology, Vol. 2, 173 - 185. Also 
published inResources in Psychology, ERIC, 
CASS, ED 461 774, document# 031482.

13. A. Ibrahim, A. )2001(. Psychotherapy in 
International Settings. Two hrs Symposium 
presented at the » Annual meeting of the 
American Psychological association.« )San 
Francisco, USA: August 28th(.

14. Cultural perspectives on mental health 
practice in Arab Countries )2001(,Paper 
presented at the American Psychological 
Association, The annual meeting on August 
28th, San Francisco. USA. Also Selected 
for Publication in:Resources in Psychology, 
ERIC, CASS, ED 459 398, document# 031445.

15. A. Ibrahim, A., & Ibrahim, R. )2000(. 
Cultural considerations in mental health 
needs and practicingPsycho - behavioral 
therapies: An Arab experience. In Lichtenberg, 
P., Christensen, B.C., J. T. Barth, & K.N. Anchor 
)Eds.(. Advances in Medical Psychotherapy & 
Psychodiagnosis. Dubuque, Iowa: Kendall - 
Hunt Publishing Company, pp. 139 - 151.

16. A. Ibrahim, A. )1998(. Arabian study 
of general psychopathology and related 
concepts. The 106th American Psychological 
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24. A. Ibrahim, A. )1980(. Psychopathology 
and political behavior: Some empirical 
findings. The Annual meeting of the Michigan 
Academy of Arts, Sciences and Letters. Wayne 
State University, Detroit, Michigan. )USA(.

25. A. Ibrahim, A. )1979(. Extraversion and 
neuroticism across cultures. Psychological 
Reports. )USA(, 44, 799 - 802.

26. A. Ibrahim, A. )1979(. Guiding creativity: 
Educational approach. Journal of Social 
Sciences, 12, 37 - 63.

27.A. Ibrahim, A. & Frumkin, R. )1979(. 
Political behavior among schizophrenics and 
normals. Annals of the Faculty of Arts. 5, 33 
- 38.

28. A. Ibrahim, A., & Frumkin, R. )1979(. 
Political knowledge, affect, and activity in 
psychotics and normals, International Journal 
of Psychiatry. )England(. )Also, published in 
Perspectives on Psychology. )India(, 3, No, 
2,1980.(

29. R. Frumkin, A. & Ibrahim, A. )1977(. 
The favorite reasons of psychiatric patients 
in selecting a President. Psychological 
Reports. )USA(, 41,76 - 78. Also, published in; 
Community and Psychiatry, )USA( 3 1978.

30. A. Ibrahim and R. Frumkin )1977(. 
Presidential preferences of psychotics and 
normals in two recent elections. Perceptual 
and Motor skills. )USA(, 44, 46. )Also published 
in Psychiatry Digest. )USA(, June 1977, 65 - 
67.

Association Annual Meeting. San Francisco, 
CA )USA(.

17. A. Ibrahim, A. )1991(. Perception of and 
concern about socio - cultural change and 
general Psychopathology in Saudi Arabian 
university students. Journal of Social 
Psychology, )USA(, 13, 12, 179 - 186.

18. A. Ibrahim, A. )1987(. Psychotherapy and 
culture: An Arab American experience. The 
Annual meeting of the World Federation for 
Mental Health. 1987.

19. A. Ibrahim, A. )1986(. Social change and 
psychopathology: The case of Saudi Arabia. 
The Annual meeting of the International 
Association of Cross - Cultural Psychology.

20. A. Abdul - khalik, A., Ibrahim, A., & Budick, 
M. )1986(. The factorial structure of the 16P 
and EPQ in Egyptian samples: A Preliminary 
Study. Journal of Personality and Individual 
Differences. )England(, 7, 65 - 72.

21. A. Ibrahim. A. )1985(. Social reinforcement 
orientation approach to personality. 
Psychological Reports. )USA(, 56, PP.743 - 
750.

22. A. Ibrahim, A. )1982(. The factorial 
structure of the Eysenck Personality 
Questionnaire. Journal of Psychology. )USA(, 
112, PP.221 - 226.

23. Ibrahim, A. )1980(. Social reinforcement 
as a personality dimension. The Annual 
meeting of the Midwestern Psychological 
Association, St. Louis, Missouri. )USA(.
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Psychological Reports. )USA(, 39, 859 - 868.

Books in English: 

1- Foundations of human behavior in health 
& illness )in cooperation with Dr. Radwa M. 
Ibrahim( )1996(. New York: Carlton Science 
Series: A Carlton Heartstone Book, Carlton 
Press.

2- Cultural considerations in mental health 
practices: An Arab experience )in cooperation 
with Dr. Radwa. M. Ibrahim( in Advances in 
Medical Psychotherapy.

31. Ibrahim, A. )1977(. Containment 

and exclusiveness: Their measurement 

and correlates. International Journal of 

Psychology. )Holland(, 12, 219 - 229 )with a 

French Abstract(

32. Ibrahim. A. )1977(. Dogmatism and 

personality factors among Egyptian University 

Students. Journal of Psychology. )USA(, 213 - 

216.

33. Ibrahim, A. )1976(. Sex differences, 

Originality, and personality response styles. 

كتب نشرت باللغة العربية

االكتئاب والكدر النفسي: دليل معرفي متطور  1 .
ملمارس��ة العالج املعرف��ي)2008(. )سلس��لة 

املمارس النفسي1(. القاهرة: دار الفكر.

الع��الج املعرفي: دليل عالجي نفس��ي متعدد  2 .
احملاور لتنمي��ة املهارات العقالني��ة واإليجابية 
في العالج النفسي)2008( ، )سلسلة املمارس 

النفسي2(. القاهرة: دار الفكر.

إنه من حق��ك يا أخي: دليل عالجي - نفس��ي  3 .
- معرف��ي لتنمية مهارات احلي��اة االجتماعية 
املم��ارس  )سلس��لة  والتوكيدي��ة)2008(، 

النفسي3(. القاهرة: دار الفكر.

الس��عادة الش��خصية ف��ي عالم مش��حون  4 .
بالضغ��وط والتوت��ر النفس��ي )2005(، كتاب 

الرياض - دار اليمامة - السعودية.

احلكمة الضائعة: اإلبداع واالضطراب النفسي  5 .
واجملتمع )2003(. عالم املعرفة، اجمللس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب - الكويت.

عبدالس��تار إبراهيم وعبداهلل عس��كر. علم  6 .
النف��س اإلكلينيك��ي: مناه��ج التش��خيص 

والع��الج النفس��ي )2003(. القاه��رة: مكنبة 
األجنلو املصرية )الطبعة الثالثة املطورة(. 

العالج النفس��ي الس��لوكي املعرفي احلديث:  7 .
أساليبه ومناذج من تطبيقاته )2000(. القاهرة: 
دار الفج��ر للنش��ر والتوزيع. طبع��ة منقحة 

ومتطورة،

(. القاهرة:  اإلب��داع: قضاياه وتطبيقات��ه )1999. 8
جماعة التأصيل األدبي.

االكتئ��اب )اضط��راب العصر احلدي��ث(: فهمه  9 .
وعالجه )1998(. الكويت: عالم املعرفة.

الضغوط النفسية: نافذة علي الصحة واملرض  10 .
)1996(. الدمام: جامعة امللك فيصل.

العالج النفس��ي الس��لوكي املعرفي احلديث:  11 .
أساليبه ومناذج من تطبيقاته )1995(. القاهرة: 

دار الفجر للنشر والتوزيع.

العالج الس��لوكي للطف��ل: معامله ومناذج من  12 .
حاالته )باالش��تراك م��ع الدكتور عب��د العزيز 
الدخيل والدكت��ورة رضوى إبراهي��م(، )1993(. 

الكويت: عالم املعرفة. 
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 .) الع��الج الس��لوكي للطفل واملراه��ق )1999. 13
الري��اض: دار العلوم للنش��ر والتوزيع.الطبعة 

الثانية منقحة ومطورة من الكتاب أعاله.

(. القاهرة: كتاب  القلق: قيود من الوهم )1991. 14
الهالل.

علم النفس اإلكلينيكي: مناهج التشخيص  15 .
والعالج النفس��ي. )1987(. الري��اض: دار املريخ 

للطبع والنشر.

(. الرياض: دار املريخ  أس��س علم النفس )1987. 16
للطبع والنشر.

(. الكويت: عالم  علم النفس واإلنس��ان. )1985. 17
املعرفة.

البح��ث ع��ن الق��وة: االجت��اه التس��لطي في  18 .
الش��خصية واجملتمع. ) 1982(. القاهرة: املركز 

العربي للنشر والترجمة والتوزيع.

 .) العالج النفسي احلديث: قوة لإلنسان )1979. 19
الكوي��ت: عال��م املعرف��ة. )الطبع��ة الثاني��ة 

)1982(. القاهرة: مكتبة مدبولي(.

(. الكويت:  آفاق جديدة في دراسة اإلبداع )1979. 20
وكالة املطبوعات.

السلوك اإلنس��اني بنظرة علمية )باالشتراك  21 .
م��ع الدكتورة س��لوى امل��ال والدكت��ور محمد 
فرغل��ى ف��راج(. )1973(. القاه��رة: دار الكت��ب 
اجلامعية. الطبعة الثانية )1975(. القاهرة: دار 

الكتب اجلامعية.

عل��م النفس ومش��كالت احلي��اة االجتماعية  22 .
)1973(. )ترجمة من اإلجنليزية إلى العربية عن 
ميشيل أرجايل(. القاهرة: دار الكتب اجلامعية. 
الطبعة الثاني��ة )1975(. القاه��رة: دار الكتب 
اجلامعي��ة. الطبعة الثالث��ة )1979(. الكويت: 
دار القل��م. الطبعة الرابع��ة )1981(. الكويت: 
دار القلم. الطبعة اخلامس��ة )1982(. القاهرة: 

مكتبة مدبولى.

أصال��ة التفكي��ر: دراس��ات وبحوث نفس��ية  23 .
)1974(. القاهرة: األجنلو املصرية.

بحوث ومقاالت عربية:

ضغوط احلياة: ماذا نعرف عنها، وكيف نتغلب  1 .
على س��لبياتها. مجلة اجلامع��ة الصادرة عن 
جامعة املل��ك فهد للبترول واملع��ادن، )أكتوبر 

.)2001 ،22

الضغ��وط األكادميية: عوائ��ق أم دوافع للتفوق.  2 .
مجلة اجلامعة الصادرة عن جامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن . )نوفمبر 22، 2001(.

عالج أم معاجلة: حكمة التعايش مع الضغوط  3 .
النفس��ية بفاعلية. مجلة اجلامع��ة، جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن )25 مارس، 2002(.

إن لم تقطعه قطعك: الهندس��ة السلوكية  4 .
للوق��ت. مجل��ة اجلامعة، جامع��ة امللك فهد 

للبترول واملعادن )يونيو، 2002(.

الش��باب والعنف. محاضرة بالن��ادي الثقافي،  5 .
سيهات، السعودية،) 10 مايو 2000(.

النفس��ية  للصدم��ات  الالحق��ة  الضغ��وط  6 .
واالنفعالي��ة: منه��ج س��لوكي متع��دد احملاور 
لفهمها وعالجها. دراسة قدمت للمؤمتر الدولي 
الثال��ث: اخلدمات النفس��ية واالجتماعية في 

مجتمع متغير. الكويت، 1 - 4 أبريل 2000.

دراس��ة عربية عن االضطراب النفس��ي العام  7 .
)الس��يكو باثولوج��ي( والضغوط وم��ا يرتبط 
بهما من مفاهيم نفس��ية أخري )باالش��تراك 
مع الدكت��ورة رضوي إبراهيم(. دراس��ة قدمت 
للمؤمت��ر الدولي الثال��ث: اخلدمات النفس��ية 
واالجتماعي��ة في مجتمع متغير. الكويت، 1 - 

4 أبريل 2000.

الضغ��وط النفس��ية واالجتماعي��ة املرتبطة  8 .
بارتفاع ضغط الدم والكوليس��ترول. محاضرة 
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ألقي��ت باحللق��ة العلمي��ة اخلاص��ة بالع��الج 
املتكامل الرتفاع ضغط الدم والكوليس��ترول، 
كلي��ة الط��ب، جامعة امللك فيص��ل، 10 - 11 

نوفمبر 1996. 

احلضارة والعالج النفس��ي: خبرة سلوكية في  9 .
إطار عربي. مجلة العل��وم االجتماعية، 1996، 

.108 - 79 ،3

والضغ��وط  املرضي��ة  الس��لوكية  األمن��اط  10 .
النفس��ية املرتبطة مبرض السكري. محاضرة 
ألقيت باجلمعية الس��عودية للسكري ، اخلبر، 

.1995

منظور سلوكي متعدد احملاور في عالج اإلدمان  11 .
على اخملدرات والعقاقير في العيادات اخلارجية. 
مؤمتر اإلدمان على العقاقي��ر: العالج والوقاية، 
وزارة الصح��ة الس��عودية، مستش��فى األمل 

بالدمام، مارس 29 - 31 ، 1994. 

اإلدم��ان على العقاقير: املدخل الس��لوكي في  12 .
التشخيص والعالج. ندوة علمية بعنوان اإلدمان 
على اخملدرات: املش��كالت واحللول. مستش��فى 
األمل لع��الج اإلدم��ان، جدة، اململك��ة العربية 

السعودية، نوفمبر 22 - 32 نوفمبر، 1994.

الطفول��ة  الضطراب��ات  الس��لوكي  التن��اول  13 .
واملسلمات الرئيسية في عالجها. )باالشتراك 
م��ع الدكتور عب��د العزيز الدخي��ل والدكتورة 
رض��وى إبراهيم(. مجلة عل��م النفس، 26، 6 - 

1993 ،16

موجتان من التطور بحركة العالج السلوكي.  14 .
)باالش��تراك مع الدكتور عب��د العزيز الدخيل 
والدكتورة رضوى إبراهيم(. مجلة علم النفس، 

1993 ،26 - 16 ،26

إج��راءات العالج الس��لوكي للطفل وخطوات  15 .
تنفيذه. )باالش��تراك مع الدكت��ور عبد العزيز 

الدخيل والدكتورة رضوى إبراهيم(. مجلة علم 
النفس، 27، 60 - 71، 1993.

األخط��اء  ع��ن  فت��ش  العصاب��ى:  الطف��ل  16 .
الس��لوكية. مجل��ة الطفل )لبن��ان(، 40 - 55، 

فبراير 1992.

أطفالن��ا والقل��ق: بدائ��ل صحي��ة. العرب��ي.  17 .
أغسطس 1990

أربعة مح��اور في عالج القل��ق. العربي، 124. 18 - 
129، يناير1990.

 ، التعرف على حاالت القلق. العربي، 115 - 120. 19
أغسطس 1988.

مجتمعات إنسانية عرفت القلق. العربي، 110. 20 
- 115، نوفمبر 1988 . 

 . القلق وراثة وصناعة. الفيصل، 1989. 21

. هؤالء األطفال املبدعون. العربي. 1980. 22

التوجي��ه الترب��وي للمبدع��ني - مجلة العلوم  23 .
االجتماعية. الكويت، 12، 37 - 63، 1979

السلوك السياسي لدى الفصاميني واألسوياء.  24 .
 .)R. Frumkin باالش��تراك مع روبرت فرومكني(
حولي��ات كلية اآلداب، جامعة الكويت، 5، 33 - 

.1979 ،38

احملافظ��ة التس��لطية: تقرير م��ن واقع بحوث  25 .
محلية. حوليات كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

اجمللد 31، 165 - 201، 1977.

اللحظ��ات احلرج��ة ف��ي العملي��ة اإلبداعي��ة  26 .
والدافع للبح��ث )ترجمة عن ماينى ونوردبيك(. 
اجمللة الدولية للعلوم االجتماعية. اليونيسكو، 

العدد 15، اجمللد 3، 186 - 211، 1974.

األصالة وعالقتها بأس��اليب االس��تجابة: بني  27 .
اجملاراة واخملالفة بش��كل خ��اص. اجمللة القومية 

للعلوم االجتماعية. 11، 3، 241 - 258، 1974.



مجلة »علم النفس« - السنة الثالثون 26

س أ. د. عبد الستار إبراهيم .. مسيرة عطاء ]ملف خاص[
نف

 ال
لم

ع

مقياس احملافظة التسلطية وبناء الشخصية.  28 .
اجملل��ة االجتماعية القومي��ة،10 3، 489 - 498، 

.1973

بع��ض متعلق��ات اجلم��ود العقائدي: دراس��ة  29 .
جتريبية. الكتاب الس��نوي للصحة النفسية. 

 . 1972 ،64 - 54 ،13

اإليديولوج��ي  واملضم��ون  املعرف��ي  البن��اء  30 .
للتس��لطية: نحو مقياس جدي��د للمحافظة 
التس��لطية. اجمللة اإلجماعية القومية، 9، 67 

.1972 ،94 -

العملي��ات املعرفي��ة )ع��رض كت��اب(. اجملل��ة  31 .
االجتماعية القومية، 7، 1 - 6، 1971.

بعض التط��ورات النظرية املعاص��رة في علم  32 .
النفس في االحتاد السوفييتي. الفكر املعاصر، 

.1971 ،11 - 1 ،11

النظرة العلمية ومؤمترات علم النفس. الفكر  33 .
املعاصر، 8 ، 37 - 40، 1971.

التسلطية وقوة األنا. في: لويس كامل مليكه:.  34 .
قراءات في علم النف��س االجتماعي في البالد 
العربي��ة، اجملل��د الثان��ي، القاه��رة: دار الكتاب 

العربي، )كل الفصل 11(، 1970.

الت��ذوق الفن��ى والنش��اط اإلبداع��ي. الفك��ر  35 .
املعاصر. 8، 32 - 39 ، 1970.

ط��رق حديث��ة ف��ي الع��الج النفس��ي. مجلة  36 .
الصحة النفسية. 42 - 46، 1970.

بني النظرية واملنهج ف��ي علم النفس. الفكر  37 .
املعاصر، 7، 33 - 45، 1970.

التطرف كأسلوب لالس��تجابة )عرض كتاب(.  38 .
مجلة اجمللة، 63 - 66، 1968.

مجال التحليل النفسي عند فرانز ألكسندر(.  39 .
مجلة اجمللة. 115 - 119، يونيو 1964.

نظري��ات يوجن ف��ي علم النف��س . مجلة اجمللة.  40 .
.1964 ،117 - 114
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العالج السلوكى للطفل والمراهق

العالج السلوكي للطفل واملراهق:

أساليبه ومناذج من حاالته)*(

عرض:

د. ربيع عبد الرءوف عامر

أستاذ التربية اخلاصة املساعد
كلية التربية - جامعة امللك خالد بالسعودية

مقدمة: 

يهدف هذا الكتاب إلى عرض صورة من صور التقدم املعاصر في دراسة مشكالت الطفل وعالج اضطراباته 

حيث قدم لنا هذا الكتاب ثالثة من خبراء  الصحة النفسية والعالج السلوكي يجمعهم اهتمام مشترك 

باالجتاه السلوكي في العالج النفسي، حيث قدموا من خالل خلفياتهم األكادميية وخبراتهم العملية 

في املمارسة العالجية في العالم العربي، وفي الواليات املتحدة االمريكية )أ.د. عبد الستار إبراهيم، وأ.د. 

دور هذا االجتاه في عالج  عدد متنوع من اضطرابات األطفال  بلورة نظرية وعملية عن  إبراهيم(  رضوى 

ومشكالتهم السلوكية مبا فيها القلق واالكتئاب، وامليول االنتحارية، والتخريب وإيقاع األذى بالنفس 

والعدوان....إلخ كل ذلك من خالل العرض الواعي لعدد متنوع من األساليب السلوكية، واحلاالت الفردية 

املدروسة والتي راعى املؤلفون في تقدميها أن حتقق توازنا مطلوبا بني النظرية واحللول العملية.

)*( عبد الستار إبراهيم، رضوى إبراهيم، وعبد العزيز الدخيل:  العالج السلوكي للطفل املراهق - أساليب ومناذج من 
حاالته. اجمللس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب - الكويت .2010.
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املوقف الذى أسهم فى تطور االضطراب فضالً عن 
القصور في املهارات االجتماعية وأخطاء التفاعل 

باآلخرين.

الفصل الرابع:  بعنوان: »األسس النظرية للعالج 
التعلم  اآلتي:  ويشمل  احملاور«  متعدد  السلوكي 
التعلم  )اإلجرائي(،  الفعال  التعلم  الشرطي، 
وتنبيهات  حتذيرات  االجتماعي،  التعلم  املعرفي، 
هذا  وضح  حيث  األطفال،  باضطرابات  متعلقة 
الفصل أهم القواعد واملفاهيم الرئيسية في كل 

النظريات السابقة.

والكف  »التعويد  بعنوان:  اخلامس:  الفصل 
اآلتي:  ويشمل  االسترخاء«  وأساليب  بالنقيض 
أساليب  بالنقيض،  والكف  التعويد  أساليب 
التعويد  أن  الفصل  هذا  خلص  حيث  االسترخاء، 
يتم  العالج  من  طريقتان  بالنقيض  والكف 
اخلوف  خاصة  املرضي  السلوك  إزالة  مبقتضاهما 
للمواقف  التدريجي  التعرض  خالل  من  والقلق 
املرضي  السلوك  استبدال  مع  بظهوره  املرتبطة 
بسلوك آخر معارض ومناقض له، ويتطلب استخدام 
هذا السلوك التعرف على املصادر املرتبطة بظهور 
شدتها  درجة  حسب  نرتبها  وأن  والقلق  اخلوف 
بأكثرها  وننتهي  للقلق  إثارة  بأقلها  نبدأ  بحيث 
تأثيراً في إحداثه ثم ميكن بعد ذلك تعريض الطفل 
لهذه املواقف تدريجياً بطريقة التخيل أو التعرض 
الطريقتني  هاتني  استخدام  ويساند  الفعلي 
التصاعدي  العضلي  االسترخاء  هو  آخر  أسلوب 
وهو أسلوب حديث له شروط وقواعد. ويرتهن جناح 
االسترخاء كطريقة عالجية ملشكلة اخلوف والقلق 
الطفل  يكون  أن  منها  بعدة شروط  األطفال  عند 
في عمر يسمح له بالتدريب على ذلك، وأن يكون 
على درجة عالية من الذكاء وأن تكون اضطراباته 
وجوانب القلق لدية غير مرتبطة مبكاسب ثانوية، 

واحلصول على انتباه سلبي من خاللها.

الطفولة  »اضطرابات  بعنوان:  األول:  الفصل 
املسلمات  اآلتى:  ويشمل  الطفل«  ومشكالت 
واألسس النظرية، اضطرابات الطفولة ومشكالت 
االضطرابات  أنواع  الطفل،  لعالج  احلاجة  الطفل، 
النوعية،  االضطرابات  األطفال،  منها  يعاني  التي 
حيث كان الهدف الرئيسي  مساعدة القارئ على 
استخدام قدرته ومهارته على الصياغة السلوكية 
لالضطرابات الشائعة مبا فيها مفاهيم العصاب، 
من  قائمة  تقدمي  مت  كما  إلخ.   .. العدوان  الذهان، 
املشكالت السلوكية للقارئ التي ميكن االستعانة 
بها لتحديد مدى شيوع االضطرابات حتى يتحدد 
التقدم  مدى  وتقدمي  العالج  من  الهدف  بالضبط 

فيه.

السلوكي«  العالج  الثاني: بعنوان: »ما  الفصل 
ويشمل اآلتي: العالج السلوكي للطفل، املسلمات 
حيث  السلوكي.  العالج  يتبناها  التي  الرئيسية 
يعتبر العالج السلوكي شكالً من أشكال العالج 
جتعل  الفرد  سلوك  في  تغيرات  حتقيق  إلى  يهدف 
وفاعلية،  إيجابية  أكثر  به  احمليطني  وحياة  حياته 
يتطلب  السلوكي  العالج  أن  إلى  الفصل  وانتهى 
صياغة اخلطط العالجية وتنفيذها بهدف إحداث 
تغيير في البيئة املباشرة احمليطة لظهور السلوك 
املضطرب، ويجب على املعالج السلوكي أن يطبق 
القواعد العلمية نفسها في تشجيع الطفل على 
على  وتشجيعة  املرض  أو  املشكلة  عن  التوقف  
بديل يجعل حياته وحياة  اكتساب سلوك صحي 

احمليطني به أكثر إيجابية وفاعلية.

السلوكي  »العالج  بعنوان:  الثالث:  الفصل 
متعدد احملاور« حيث هدف هذا الفصل  إلى  أن العالج 
السلوكي الناجح يتطلب أن نوجه نشاطنا لتعديل 
احمليطة  اجلوانب  وكل  مباشرة  املرضي  السلوك 
العضوية  والتغيرات   - السابقة  احلوادث  فيه:  مبا 
واملعتقدات  واالنفعاالت،  واخلارجية  الداخلية 
وعن  نفسه  عن  الشخص  يتبناها  التي  اخلاظئة 
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العالج السلوكى للطفل والمراهق

البدائل   توليد  اخلاطئة،  بالفكرة  التشبع  أسلوب 
التقليل  للحل،  اخملتلفة  اإلمكانات  واستكشاف 
من أهمية بعض األهداف التي يسعى لها الطفل، 

لعب  األدوار.

الوجدانية  »املساندة  بعنوان:  التاسع:  الفصل 
ويشمل  امللطف«  التعليم  منهج  الطفل  مع 
الهدف  امللطف،  للعالج  العامة  الفلسفة  اآلتي: 
هذا  أضاف  حيث  امللطف.  التعليم  من  الرئيسي 
امللطف  التعليم  من  الرئيسي  الهدف  أن  الفصل 
إيجابية  وتطوير عالقه  وجدانية  رابطة  تكوين  هو 
ونتيجة  العالج  مطالب  من  كمطلب  بالطفل 
لهذه الرابطة يتعلم الطفل أن وجودنا لديه يرتبط 
باألمان واإلثابة ومن ثم تؤدي الرابطة الوجدانية مع 
املعالج  متكن  وسوف  إيجابية  تغيرات  إلى  الطفل 
أو القائم بالرعاية من الدخول في عالقات متبادلة 
ومتكافئة مع الطفل في مواقف الهياج والعنف 

والعدوان.

بني مختلف  »مقارنة  بعنوان:  العاشر:  الفصل 
الفصل  األساليب السلوكية«:  حيث يوضح هذا 
العالج  ميدان  في  واملتعددة  املتنوعة  األساليب 
السلوكي،ويبني نوع املشكالت واالضطراب عالجه 
يكون  ثم  ومن  األخرى  األساليب  دون  بأسلوب 
بإمكاننا مقارنة األساليب بعضها بالبعض اآلخر، 
ملشكالت  التعرض  عند  منها  املالئم  نختار  وأن 

الطفل.

العالج  »إجراءات  بعنوان:  احلادي عشر:  الفصل 
السلوكي للطفل« ويشمل اآلتي:  اخلطوة األولى:  
وضع  الثانية:  اخلطوة  احملوري،  السلوك  حتديد 
شيوعه،  ومقدار  السلوك  تواتر  لقياس  طريقة 
اخلطوة الثالثة: السوابق واللواحق، اخلطوة الرابعة: 
برنامج العالج واخلطة العالجية، اخلطوة اخلامسة: 
تعميم  السادسة:  اخلطوة  عالجية،  توقعات  بناء 

السلوك.

والعقاب  »التدعيم  بعنوان:  السادس:  الفصل 
متى  والتعزيز،  التدعيم  اآلتي:  ويشمل  الفعال« 
يكون التدعيم فعاالً، العقاب، تكاليف االستجابة 
واإلبعاد املؤقت، استخدام التجاهل، حيث أفاد هذا 
الفصل أن التدعيم سواء كان إيجابياً أو سلبياً يؤدي 
إلى زيادة واضحة في جوانب السلوكيات املرغوبة 
وأن  والتوافق.  والتعاون  والنظافة  مبا فيها الصحة 
العقاب وما يشتق منه من أساليب أخرى، ولو أنه 
زيادة في السلوك اإليجابي فإنة يؤدى  إلى  ال يؤدي 
إلى إيقاف السلوك السلبي . ولكي يكون العقاب 
من  وخالياً  ومنسقاً  حازماً  يكون  أن  يجب  فعاالً 
الهياج االنفعالي واجملادلة. كما يلعب دوراً مميزاً في 
الطفل لكن يجب عدم  عالج كثير من مشكالت 
أو  للنفس  واملؤذية  اخلطرة  السلوك  جوانب  جتاهل 

لآلخرين.

املهارات  »تدريب  بعنوان:  السابع:  الفصل 
االقتداء  اآلتي:  ويشمل  للطفل«  االجتماعية 
توكيد  على  القدرة  تدريب  النماذج،  ومالحظة 
األدوار  لعب  املشاعر،  عن  الطليق  والتميز  الذات 
الفصل  هذا  يوضح  السلوكية.حيث  والبروفات 
االيجابي  السلوك  مالحظة  أن  العموم  وجه  على 
السلوك  ممارسة هذا  التدريب على  أو  اآلخرين  في 
مثل الدخول في العالقات االجتماعية متد الطفل 
برصيد هائل عن املعلومات واملهارات التي تساعده 

على اكتساب املهارات والنجاح والتفوق.

أخطاء  »تعديل  بعنوان:  الثامن:  الفصل 
التفكير« ويشمل اآلتي: املصادر املعرفية املرتبطة 
باالضطراب النفسي عند الطفل.نقص املعلومات 
التوقعات  التفكير،  وأخطاء  املعتقدات  واخلبرة، 
السلبية، األسلوب املعرفي، واألساليب املستخدمة 
املباشر  التوجيه  هي:  التفكير  أخطاء  تعديل  في 
والتربية وإعطاء املعلومات الدقيقة عن موضوعات 
)املونولوج(،  النفس  مع  احلورات  واخلوف،  التهديد 
الوعي بالذات ومراقبتها، تخيل النتائج، استخدام 
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اخلجول املنعزل« و»حالة الطفلة املذعورة« و»حالة 
من  قصة   - دراستة  في  املتخلف  الذكي  الطفل 
السلوك  ذي  الطفل  و»حالة  األكادميي«  النجاح 
مشكلة  على  و»التغلب  التدميري«  االجتماعي 
و»طفل  السلوكية«  بالطرق  إرادي  الال  التبول 
و»النمو  االستثارة«  سهل  ملحاح،  العناد،  شديد 
أمثلة  النمو  في  و»تغيرات  السلوك«  في  والتغير 
والطعام،  األكل  مشكالت  اآلتي:  ويشمل  ومناذج« 
مشكالت اإلخراج والتخلص من الفضالت، النضج 
العقلي والنمو، ثم مالحق الكتاب وتشمل تدريبات 
بطريقة  الطفل  لتدريب  وبرنامج  لالسترخاء 
ملطفة، وعليه تأتي أهمية هذا الكتاب من كونه 
في  للباحثني  وإضافة  العربية  للمكتبة  إضافة 
الطفولة  مشكالت  أن  إذ  النفس،  العالج  مجال 
لتشمل  متتد  الكتاب  هذا  لها،  يتعرض  التي 
مشكالت مثل: التخلف العقلي، صعوبات التعلم، 
احلادة،  السلوك  اضطرابات  التفكير،  اضطرابات 
إلى  وصوالً  العنف،  املتكرر،  العدوان  االكتئاب، 
املشكالت البسيطة املتعلقة بسوء توجيه النفس 
وعدم ضبط السلوك واخملاوف وكل ما من شأنه أن 
يعوق تفاعالت الطفل اإليجابية باحمليطني به أو أن 
يعوق حتقيق منوه الطبيعي أو حتقيق األهداف التي 

يرسمها اآلخرون له.

ومن ثم ميتد هذا الكتاب ليشمل اآلباء - األمهات 
النفسي  العالج  أخصائيى  عن  فضالً  املعلمني 
الرعاية   دور  على  واملشرفني  التمريض  وأجهزة 

ومؤسسات الرعاية النفسية والعقلية.

الفصل الثاني عشر: بعنوان: »خطة سلوكية 
اآلتي:  ويشمل  املدرسية«  اخملاوف  على  للتغلب 

اخملاوف املدرسية، اإلجراءات العالجية.

للتغلب  »خطة  بعنوان:  عشر:  الثالث  الفصل 
مراحل  فى  الطفل  لدى  االنتباه  اضطرابات  على 
في  االستمرار  اآلتي:  ويشمل  االنتباه«  تشكيل 
إليك  النظر  معني،  لوقت  لدقائق  بهدوء  اجللوس 
النظر  اسمه،  تذكر   أو  تناديه  واالستجابة عندما 
فى  أي  ذلك  منه  تطلب  عندما  معني  شيء  إلى 
لفتره  معني  نشاط  أو  عمل  أداء  املالئم،  الوقت 

محدودة.

»خطة  املؤلفون  قدم  الكتاب  فصول  بقية  وفي 
للعالج  االيجابية  التغيرات  في  االستمرار  لضمان 
إرادي  الال  التبول  مقاومة  على  للتدريب  وبرنامج 
حلاالت  منفصلة  دراسات  وعرض  املثانة«  وضبط 
مرضية، دراسات منوذجية مستقلة منها االكتئاب 
والسلوك  والعقلي  الدراسي  والتخلف  والتجاهل 
بشرح  فصل  كل  يبدأ  حيث  إلخ.  التدميري.... 
سلوك  في  تأثيرها  وحدود  مشكلة  كل  لطبيعة 
بعض  مع  عام  بشكل  ضبطها  وعوامل  الطفل 
العالج  في  النجاح  لضمان  والتوجيهات  النتائج 
وتعديل السلوك وهى كالتالي: »حالة الطفلة التي 
االنتباه«  وتشتت  الدراسية  الصعوبات  من  عانت 
و»حالة الطفل املكتئب االنتحاري« و»حالة الطفل 
الذي يشتم وينبو في لغته« و»إيقاع األذى بالنفس 
الطفل  و»حالة  الدامية«  احلكة  ذي  الطفل  حالة 



233العدد )118( يوليو - أغسطس - سبتمبر 2018

العالج النفسى الحديث: قوة اإلنسان

العالج النفسي احلديث: قوة اإلنسان)*(

عرض:

عبد العزيز  إسماعيل

قسم الصحة النفسية
كلية التربية - جامعة طنطا

بالرغم من التكوين التحليلي النفسي الذي حظي به البروفيسير أد. عبدالستار إبراهيمأثناء تكوينه 

العالج  إلى  مبكرا  اجته  أنه  إال  شمس  عني  بآداب  النفس  علم  بقسم  الليسانس  مرحلة  في  العلمي 

النفسي احلديث، مسايرا في ذلك حركة البحث العلمي في علم النفس على املستوى العاملي ومتفردا 

في ذلك على املستوى العربي مع بعض أبناء جيله.

)*( عبد الستار إبراهيم: العالج النفسى احلديث: قوة اإلنسان، عالم املعرفة، الكويت، 1980.
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في  يعتمد  الذي  املنهج  وهو  السلوك«،  »تعديل 
تناوله للسلوك املضطرب على أساس من نظرية 

التعلم«... 

أ.د  قصده  الذي  االجتاه  الفقرة  هذه  وتوضح 
العلمية  حياته  بواكير  منذ  إبراهيم  عبدالستار 
في  قريبا  احلديث  النفسي  العالج  وهو  والعملية، 
النفس  علم  رحلة  في  العاملي  التطور  من  ذلك 
كتابع  النفسي  العالج  تصور  عن  تارة  مبتعدا 
وجوانب  والعقاقير،  الطب،  في  التطور  ملستقبل 
وعمليات  الكهرباء  كجلسات  البيولوجي  العالج 
التحليل  عن  أخرى  تارة  ومبتعدا  اجلراحية،  املخ 
إبراهيم  عبدالستار  أ.د  ويقول  الفرويدي،  النفسي 
عن التحليل النفسي الفرويدي في مقدمة نفس 

الكتاب:

العالج  تاريخ  في  يعد  فرويد  أن  من  »وبالرغم 
النفسي من أوائل من حتدوا وجهة النظر العضوية 
تخصصه  آثار  فإن  العقلي،  املرض  تفسير  في 
األصلي كطبيب قد جعلته ينقل للمرض النفسي 
في  يتفق  ولكنه   - املضمون  في  يختلف   – تصورا 
املنهج، فكما أن األطباء النفسيني يعاجلون املرضى 
العضوي  اخللل  من  أنواع  عالج  طريق  العقليني 
يعالج  فرويد  كان  العصبي،  اجلهاز  أو  املخ  في 
خلفها  يكمن  ما  عالج  بطرق  النفسية  األمراض 
من أنواع اخللل الصادر عن وجود غرائز متأصلة فينا 

بيولوجيا«.

العالج   - اجلديد  االجتاه  وأهداف  مسلمات  وعن 
عبد  د.  أ.  أستاذنا  يتحدث   - السلوكي  النفسي 
إبراهيم عنها في تلك املقدمة والتي تعد  الستار 
املرآة الكاشفة للمنهج الذي تبناه أستاذنا، وميكن 

إيجاز تلك املسلمات واألهداف في النقاط اآلتية:
إن املسلمة الرئيسة هي أن اإلنسان يتعلم أن  1 -
يستجيب بطريقة شاذة لبيئته.. إلى أن يتحول 
نطلق  حياة،  وأسلوب  عادة  إلى  الشذوذ  هذا 

العلمية  كتاباته  أوائل  في  ذلك  ويظهر 
قوة  احلديث:  النفسي  »العالج  التخصصية 
بعض  خالله  من  قدم  والذي   )1980( لإلنسان« 
زيارته  بعد  والعملية  العلمية  خبرته  حصاد 
املتحدة  بالواليات  ميشيجان  جلامعة  العلمية 
األمريكية )1974( لالطالع على جوانب التقدم في 
دراسة األمراض النفسية والعقلية وفنون التطور 
أن يالحظ عن  له  وأمكن  أو تعديلها،  في عالجها 
اجلامعية  النفسية  العيادات  في  يجري  ما  كثب 

واملؤسسات العالجية اخلاصة والعامة.

  ويذكر أستاذنا عن دوافع كتابته لهذا الكتاب  
  )1980( لإلنسان«  قوة  احلديث:  النفسي  »العالج 
يالحظ  الكاتب  كان  »وإذا  فيقول:  مقدمته  في 
عملية  عن  تصوراته  في  والتطور  احلثيث،  التغير 
األربعة، كانت  األعوام  تلك  النفسي خالل  العالج 
رغبة  األحيان  من  كثير  في  ذهنه  على  تطغى 
اخلبرات  بعض  العربي  القارئ  مشاركة  في  قوية 
واالطالعات املنظمة في هذا امليدان، ولم تكن تلك 
الرغبة صادرة عن هذا فحسب، بل كان هناك أيضا 
أبناء  جتاه  االجتماعية  باملسئولية  قوي  إحساس 
املتخصصني  من  أكانوا  العربي سواء  الوطن  هذا 
الذين يرغبون بقوة في العثور على نظرية علمية 
ما  مع  التعامل  في  خطاهم  ترشد  متماسكة 
أو  ملحة،  مشكالت  من  البشري  السلوك  يثيره 
بني  تتملكهم  الذين  العاديني  املواطنني  كانوا من 
والشقاء  التعاسة  من  وألوان  ضروب  واآلخر  احلني 

النفسي...«.

جوانب  لبعض  أستاذنا  عرض  الكتاب  هذا  وفي 
احلديثة  السيكولوجية  النظريات  في  التقدم 
عالج  ميدان  في  خاص(  بشكل  التعلم  )نظرية 
األسلوب  وعن  البشري،  السلوك  اضطرابات 
إلى  »ومنيل  يقول:  كتابه  في  املتضمن  العالجي 
في  املتضمن  العالجي  األسلوب  على  نطلق  أن 
أو  السلوكي«  »العالج  مصطلح  الكتاب  هذا 
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والتطور  باالنتقال  يكفي  ما  قدمت  ردا،  لها  ميلك 
إلى مرحلة أخرى من العالج النفسي«.

أ.د عبد الستار إبراهيم بأن السلوكية في  ويرى 
شكلها األول التقليدي كانت ترى أنه يكفي دراسة 
املالحظة  تقبل  التي  السطحية  السلوك  أنواع 
االختالالت  لفهم  له  نحتاج  ما  أكثر  هو  هذا  وأن 
النفسية وعالجها، وكان رأيه في ذلك أن السلوكية 
من  كثيرا  اإلنسان  سلبت  قد   – الشكل  بهذا   –
في  قيمة  ذات  تكون  أن  ميكن  كان  التي  العوامل 
العالج  دعوة  يؤكد  ذلك  في  وهو  وعالجه.  فهمه 
السلوكي احلديث ليكون من أوائل من نادوا - كتابة 
وتنظيرا وممارسة عملية – بوجود إمكانيات وأبعاد 
النفسي  فاالضطراب  ؛  السلوك  لتغير  متعددة 
نتاج لعناصر بعضها في البيئة اخلارجية، وبعضها 
العوامل  أي  والوجدان..  والتفكير  القيم  عالم  في 

الذاتية.

ومنذ صدور كتابه »العالج النفسي احلديث:قوة 
لإلنسان« )1980( جنده يؤكد بأنه من الصعب على 
معالج واحد أن يتقن مهارات تعديل السلوك في 
السلوكية  الثورة  بها  جاءت  التي  األربعة  اجلوانب 
الثانية وأعني بها العالج السلوكي متعدد األوجه.  
ويتنبأ األستاذ بأن املستقبل قد يشهد تخصصات 
يولي  فريقا  فنجد  السلوكيني،  املعاجلني  بني  أدق 
آخر  وفريقا  السلوك،  لتعديل  ونشاطه  اهتمامه 
املهارات  لتعديل  ثالثة  وطائفة  التفكير،  لتعديل 
االضطرابات  لتعديل  رابعة  وطائفة  االجتماعية، 
االنفعالية، وقد حدث هذا التطور بالفعل وأخذت 
من  الوجهة  هذه  املعاصرة  السلوكية  العالجات 
السلوكي  العالج  عباءة  حتت  فنجد  ؛  التطور 
تخصصات في مختلف هذه احملاور، مبا فيها العالج 
املعرفي، والعالج اإلجرائي، والعالج عن طريق التدريب 
العالجات  عن  فضال  االجتماعية،  املهارات  على 
إلخ   بالنقيض...  والكف  التقليدية  التشريطية 
وفي سياق العالج السلوكي املعرفي قدم أستاذنا 

الشذوذ  هذا  اجتاه  بحسب  بعد  فيما  عليه 
وأعراضه - املصطلحات اخملتلفة لالضطرابات 

النفسية والعقلية.
نتعلم  أن  أو  نتعلمه،  أال  ميكن  نتعلمه  ما  2 -

أساليب أفضل منه.
الوراثة والعوامل البيولوجية قد تتدخل أحيانا  3 -
في سلوك البشر، وتوجهه لغايات غير مرغوبة، 
ال  البيولوجية  العوامل  أو  الوراثة  وجود  لكن 
شيء  السلوك  تعديل  أو  العالج  بأن  يعني 
مستحيل ؛ فتحت نفس االستعدادات الوراثية 
السلوك  من  جوانب  ينمي  أن  لشخص  ميكن 
املرغوبة، وميكن لشخص آخر أن يتجه لغايات 

سيئة.
إن هدف العالج السلوكي هو أن يوجه السلوك  4 -
بغض النظر عن مسبباته وراثية أو اجتماعية 
للفرد  حتقق  ومرغوبة  مقبولة  وجهات  إلى   –
أصبح  ظروف  في  السعادة  بعض  حوله  وملن 
من العسير على الناس أن يسعدوا أنفسهم 

أو أن يتسامحوا مع سعادة اآلخرين.
بأن  احلديث  السلوكي  العالج  مناهج  تؤمن  5 -
هو  املريض  منه  يشكو  الذي  املرضي  العرض 
اضطرابات،  وراءه من  ما  وليس  بالعالج  اجلدير 

إن كانت وراءه اضطرابات أخرى.

النظرية  بأن  إبراهيم  الستار  عبد  أ.د.  ويرى 
االهتمام  إليها  تشد  أن  في  تنجح  لم  السلوكية 
كنظرية التحليل النفسي - بالرغم من أنها ظهرت 
تقريبا في الفترة التي ظهر فيها فرويد - وبالرغم 
بالتفكير  للتطور  املالئمة  البدائل  أنها قدمت  من 
الستار  عبد  أ.د.  يقول  الشأن  هذا  وفي  العلمي، 
إبراهيم في مقدمة كتابه: »لقد قدمت السلوكية 
البدائل املالئمة للتطور بالتفكير العلمي؛ قدمت 
البحث التجريبي بديال عن أساطير فرويد، وقدمت 
الداخلية  القوى  عن  بديال  واخلبرة  التعلم  أيضا 
فال  وتسيره  اإلنسان  بداخل  تعمل  التي  العمياء 
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امليدان  هذا  بها  التي يسمح  املتسعة  اجملاالت  في 
االستراتيجيات   تلك  ومن  العلمي،  البحث  من 
»التقاء العقالنية واإليجابية«. حيث يشهد املعالج 
اليوم تطورا آخر في حركة العالج النفسي نتيجة 
والذي  اإليجابي  النفس  بعلم  يسمى  ما  لتطور 
جمعية  رئيس  سليجمان  مارتن  يد  على  تطور 
من  يتطلب  الذي   ،)1998( األمريكية  النفس  علم 
املمارس النفسي واإلرشادي أن يخصص جزءا كبير 
أن يحيا حياة  من جهده على مساعدة الشخص 
إيجابية مزدهرة، وال يقف عند تخليصه من األعراض 
املرضية واالضطراب فقط. وفي هذا السياق يقول 
في  اتفاق  ثمة  يوجد  “ال  إبراهيم:  عبدالستار  أ.د 
احلقيقة بني املهتمني بعلم النفس اإليجابي فيما 
عملية  تستتبعها  التي  الصفات  بقائمة  يتعلق 
أي كتاب  إلي  إذا نظرنا  ولكننا  النفسية،  الصحة 
من كتب العالج اإليجابي اجلديدة، سنجد اهتماما 
اجلوانب  بتنمية  تهتم  عالجية  برامج  بتطوير 
برامج  مثال  فنجد  الشخصية،  من  اإليجابية 
لتدريب القدرات اإلبداعية، وأخري لتطوير التفكير 
االبتكاري، وبرامج الكتساب السعادة الشخصية، 
ومن  العقالني.  التفكير  لتنمية  وبرامج  والرضا، 
عباءة علم النفس اإليجابي ظهرت مفاهيم و تيارات 
جديدة من التفكير مثل مفهوم اجلودة والسعادة 
والذكاء  والتفاؤل  الشخصية  وازدهار  الشخصية، 
والكفاءة الشخصية،  الذات،  و مفهوم  الوجداني، 
الوجدانية،  واملشاركة  الذات،  وحتقيق  واإلجناز، 
على  والتشجيع  احلميمي،  والسلوك  والعطاء، 
املودة واحلب، والتفتح واالنفتاح على اخلبرة، واحلكم 
األخالقي.. إننا ندعو لتوسيع آفاقنا االستراتيجية 
لإلفادة  العربي  العالم  العالجية في  املمارسة  في 
 - ثم  ومن  اإليجابي.  النفس  علم  تطورات  من 
سيصبح   - املعاصرة  التطورات  هذه  من  وباإلفادة 
واإلرشادية   النفسية  املمارسة  أو  املمارس  بإمكان 
أن يوجه الطاقة نحو تطوير الفنيات العالجية التي 

دليال لتنمية التوكيدية ومهارات احلياة االجتماعية 
في كتابه »إنه من حقك يا أخي! دليل في العالج 
ومهارات  التوكيدية  لتنمية  املعرفي  السلوكي 
احلياة االجتماعية )2008( ضمن سلسلة املمارس 
النفسي، والتوكيدية أو توكيد الذات كما يعرفها 
أستاذنا في هذا الدليل: »أن يكون الفرد قادرا على 
التصرف في مختلف املواقف االجتماعية بطريقة 
دون  وحقوقه  مصاحله  بحماية  له  تسمح  واثقة 

إضرار باآلخرين أو مبصاحلهم«.

عن  إبراهيم  الستار  عبد  أ.د.  أيضا  ويحدثنا 
مفهوم  »أصبح  فيقول:  وأهميتها  التوكيدية 
أثبتت  التي  املستقرة،  املفاهيم  من  التوكيدية 
فائدتها في العالج النفسي والسلوكي، كما تنوع 
من  أكثر  إلى  تشير  أصبحت  بحيث  استخدامها 
معنى، وباختصار فإن التوكيدية تتضمن كثيرا من 
التلقائية واحلرية في التعبير عن املشاعر اإليجابية 
على  تساعدنا  أخرى  بعبارة  وهي  معا.  والسلبية 
عندما  والنجاح  الفاعلية  من  قدر  أكبر  حتقيق 
على  أو  اآلخرين،  مع  اجتماعية  عالقات  في  ندخل 
أقل تقدير، تساعدنا على أال نكون ضحايا ملواقف 
خاطئة من صنع اآلخرين ودوافعهم في مثل هذه 
عبد  أ.د.  وتوجهات  اهتمامات  تكن  ولم  املواقف« 
الستار إبراهيم العلمية والعملية في علم النفس 
احمللية،  احلدود  جتاوزت  بل  بعينه،  حد  عند  لتقف 
املتنامي  العاملي  العلمي  التطور  ذلك  في  لتساير 

في مجال علم النفس.

أما في حديثه عن تفعيل البحوث احلضارية فيقدم 
االستراتيجيات  بعض  إبراهيم  الستار  عبد  أ.د. 
مسلمات  من  يصاحبها  وما  النفسية  املنهجية 
احلضارية،  النفسية  الدراسات  تفعيل  بهدف 
في  والتربويني  النفسيني  الباحثني  وضع  وبهدف 
العالم العربي في موقع يتيح لهم تطويع مناهج 
البحث العلمي احلضاري واالستفادة من الدراسات 
والتدقيق  البحث  القدرة علي  احلضارية في صقل 
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الذي  التطور  “إن  يقول:  إذ  وتنبؤا  دعوة  وتنظيرا، 

نالحظه اليوم  في حركة العالج النفسي سيمثل 

حتالفا بني علم النفس اإليجابي والعالج السلوكي 

املعرفي، بحيث سيصبح في قدرة الشخص العادى 

والسلوك،  والتفكير  اإلدراك  من  أنواعا  يتبنى  أن 

املرضية  الشوائب  من  يتخلص  أن  ال  تساعده 

يتمكن  وأن  بل  السيكياترية،  االضطراب  وأعراض 

سعادة  من  الفعالة  احلياة  تتطلبه  ما  حتقيق  من 

شخصية وكفاءة عملية، وازدهار وتفاؤل”.

تساعد علي تنمية التوجهات اإليجابية الدالة علي 

النفسي،  والنضوج  والتكامل  النفسية  الصحة 

فضال عما يكون لديه من توجهات تقليدية تساعد 

علي التخلص مما يعاني منه عميله أو عميلته من 

اضطرابات أو أمراض”.

لقد كان - ومازال - أ.د. عبد الستار إبراهيم رائدا 

من رواد العالج السلوكي احلديث وما تاله منتطور 

في  جليا  ذلك  وظهر  اإليجابي،  النفس  علم  في 

ممارسته العالجية واإلرشادية والكلينيكية، تأليفا 
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إنه من حقك يا أخى:

)دليل فى العالج السلوكى املعرفى لتنمية التوكيدية

ومهارات احلياة االجتماعية()*(

عرض:

مي محمد طلبة

قسم الصحة النفسية 
 كلية التربية - جامعة عني شمس

مقدمة:

ال جتد حاليا كتابا من كتب العالج النفسى وال معاجلا نفسيا مهما تباينت انتماءات املعاجلني النفسني 

ونظرياتهم من ال يلتفت فيما يكتب أو ميارس ملسألة ارتباط الصحة النفسية باحلياة االجتماعية للفرد 

يعتبر  االجتماعى  السلوك  اضطراب  كان  إذا  ما  املعروف  غير  وجناح.ومن  بفاعلية  إدارتها  فى  ومهاراته 

نتيجة من نتائج االضطراب النفسى والعقلى أو سببا له، واألغلب أن العالقة بينهما مثلها فى ذلك 

مثل كثير من العالقات التى تصف السلوك فى عالقته باألمراض النفسية أقرب ما تكون إلى ما يسمى 

بالعالقة الدائرية »احللقة املفرغة«.

االجتماعية  احلياة  مهارات  لتنمية  معرفي   نفسي-  عالجي-  دليل  أخي:  يا  حقك  من  إنه  إبراهيم:  الستار  عبد   )*(
والتوكيدية. )سلسلة املمارس النفسي3(. القاهرة: دار الفكر. 2008.
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ثروة  هناك  أن  كما   . صحيح  والعكس  سوى  غير 
ضخمة من احلقائق والنتائج العلمية التى تبني أن 
تدريب املهارات االجتماعية كتأكيد الذات ومعاجلة 
دورا  تلعب  االجتماعية  املواقف  فى  الصراعات 
ويشير  الصحى  النفسى  الرصيد  تنمية  فى  هاما 
الفصل الثاني إلى مفهوم التوكيدية بالتفصيل ، 
والبد أن يكون الفرد قادرا على التصرف فى مختلف 
له  تسمح  واثقة  بطريقة  االجتماعية  املواقف 
أو  باآلخرين  إضرار  دون  وحقوقه  مصاحله  بحماية 
مصاحلهم واحلرية فى التعبير عن املشاعر اإليجابية 
والسلبية معا فهى تساعد على جتنب الكثير من 
جوانب اإلحباط، وخلق حلقة حميدة من العالقات 
هذه  من  يجعل  هذا  وكل  اآلخرين  مع  االجتماعية 
اخلاصية أحد املتطلبات الرئيسية للصحة بشكل 
النفسية  للضغوط  السلبية  اآلثار  وملقاومة  عام 

بشكل خاص.

فهم  فى  »أخطاء  على  الثالث  الفصل  ويحتوي 
فهم  فى  األخطاء  بعض  ويتضمن  الذات«  تأكيد 
تأكيد الذات التى ينتج عنها العدوان الذى يسلكه 
مرادف  الذات  توكيد  بأن  األخطاء  هذه  ومن  الفرد 
بعيوبهم  اآلخرين  ومواجهة  والتسلط  للغضب 
أن  الذات  توكيد  على  التدريب  يتطلب  .ولذلك 
وأن  االنفعالية  والثورات  الغضب  نوبات  نتجنب 
تكون فى وعيك الواضح بنفسك عند التعبير عن 
االنفعال .وتعلمنا التوكيدية التسامح مع أخطائنا 
وتعلمنا بأن يكون لدينا قدر من حرية التعبير وأن 
فى  اخلوض  عدم  على  املهارة  من  قدر  على  نكون 

مهاترات أو مناقشات سخيفة .

مقياس  الرابع:  الفصل  في  املؤلف  ويعرض 
طريقة  وهي  الذات«  تأكيد  لتقدير  احملاور  »متعدد 
مبتكرة لتقدير مستويات تأكيد الذات، فمن خالل 
مقياس يحدد جوانب هذا املفهوم ومدى شيوعها 
فى سلوك الشخص مت وضع هذا املقياس املتعدد 

احملاور .

أن  الطبيعى  من  أنه  البحوث  أظهرت  ولقد 
نسعى جميعا للنجاح فى احلياة وحتقيق الفاعلية 
من  إطار  فى  باآلخرين  االجتماعية  عالقاتنا  فى 
الصحة النفسية وقد تبني أن تأكيد الذات من أهم 
املهارات التى تساعد على حتقيق هذا الغرض وقد 
عرف الكاتب »تأكيد الذات« بأنه احلرية فى التعبير 
عن املشاعر واالجتاهات وهى مهارة ميكن تطويرها 
وتدريبها وتتمثل فى التعبير عن النفس والدفاع عن 
احلقوق الشخصية دون إخالل بحقوق اآلخرين ومن 
ثم أصبح باإلمكان بفضل هذه اخلاصية التخفف 
من القلق واالكتئاب وغيرهما من األعراض املرضية 
االجتماعية  املهارات  فى  القصور  من  تنتج  التى 
املرتبطة بالتعبير عن املشاعر. وجند من جهة أخرى 
أن املعاناة من فقر املهارات االجتماعية أو التوكيدية 
يضعف قدرة الفرد على الدخول فى مواقف تفاعل 
وتزايد  واالنزواء  العزلة  إلى  به  يؤدى  قد  مما  إيجابى 

إحساسه بالكآبة.

ويضم الكتاب الفصول التالية: 

االجتماعى  »التواصل  بعنوان  األول:  الفصل 
يشير  النفسية«،  الصحة  على  النفسية  نافذتنا 
باآلخرين  االجتماعى  التفاعل  أن  إلى  الفصل  هذا 
أو معطال للنمو ومدعاة   قد يكون سليما وصحيا 
لالضطراب ففى التفاعل االجتماعى السليم يتم 
احلصول على بعض املكاسب النفسية كالشعور 
النفسى  فاالضطراب  املودة.  أو  واالهتمام  بالتقدير 
فى كثير من جوانبه يرتبط بفقر واضح فى املهارات 
التشخيص  شروط  من  جند  أننا  حتى  االجتماعية 
الطبى لكثير من أنواع االضطراب النفسى املعروفة 
السلوك  يتسم  أن  والفصام  والقلق  كاالكتئاب 
بوجود قدر واضح من االضطراب االجتماعى واالفتقار 
حياة  لتحقيق  الضرورية  االجتماعية  للمهارات 
سوية وسليمة .وهناك عالقة دائرية بني االضطراب 
مفرغة«  »حلقة  االجتماعى  والسلوك  النفسى 
اجتماعى  سلوك  إلى  يؤدى  النفسى  فاالضطراب 
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إنه من حقك يا أخى

مستوى  فيها  يوجد  استمارة  فى  املواقف  هذه 
املعاناة ومهارة األداء.

بطريق  االستباقية  املمارسة  الثالثة:  اخلطوة  أما 

طريق  عن  يتم  وفيها  الذهنية  والصورة  التخيل 
لو  كما  للموقف  مخيلتك  فى  حية  صورة  رسم 
ملشهد  تتدريجيا  تتحول  فوتوغرافية  صورة  كان 
األحداث  بكل  املشهد  أمامك  يعرض  سينمائى 
أن تكون توكيديا  التى تتطلب منك  اللحظة  إلى 
اخلاص  سلوكك  الوضوح  بنفس  تخيل  وعندئذ 
ستفعله  وما  ستقوله  وما  املشهد  هذا  فى 
تتخيل  وأن  املوقف  فى  عنها  ترضى  جيدة  بصورة 
بأن  إيجابيا  تكون  أن  وحاول  احلاضرون  ما سيقوله 

تتخيل ردود أفعال إيجابية من قبل اآلخرون .

واخلطوة الرابعة: املمارسة الفعلية وتقييم األداء 

بنجاح وعادة ما يتم االنتقال إلى هذه املرحلة بعد 
ستكون  وبالطبع  التخيلية  املمارسة  من  أسبوع 
البداية ليست بالقوة التى تتوقعها ولكن االستمرار 
املطلوب  التحسن  إلى  سيؤدى  املمارسة  فى 
وستتحول مع مرور الوقت إلى عادة ثابتة. وفى هذه 
املرحلة التى يطلق عليها )اجملازفة احملسوبة( يختلق 
تهيئ  التى  االجتماعية  املواقف  الشخص  فيها 
التوكيدية  اخلطة  بحسب  حيالها  التصرف  له 
يشترى  أن  مثل  التخيل  بطريق  سابقا  املرسومة 
رأيه.  غير  ألنه  إلعادته  ساعة  بعد  يعود  ثم  شيئا 
بعد مرور أسبوعني من املمارسة الفعلية للسلوك 
القيام  هنا  يتطلب  الواقعية  احلياة  فى  التوكيدى 

بعملية تقييم األداء. 

اليومية  املشاحنات  الثامن  الفصل  ويناقش 
ومعاجلة جوانب التوتر فيها ويقول املؤلف في هذا 
الفصل : »من أوجه القصور فى السلوك االجتماعى 
النفسى،  االضطراب  من  يعانون  الذين  عند 
اخلاصة  املشاعر  مع  التعامل  فى  الواضح  العجز 
اليومية  االجتماعية  املواقف  فى  والشخصية 

وفي الفصل اخلامس يعرض املؤلف أيضا ملقياس 
السلوك،  وتعديل  للتغيير  »اسأل نفسك« متهيدا 
فقبل البدء فى عملية العالج وقبل الدخول فى أى 
ينبغى حتديد  االجتماعية  املهارات  لتدريب  برنامج 
جوانب عامة من القصور فى املهارات االجتماعية 
املهنية  حياتك  وفى  الشخصية  املمارسات  فى 
املطلوب  ومن  سؤاال،   26 من  املقياس  .ويتكون 
االجابة عن هذه األسئلة على أوراق منفصلة، وأن 
أمثلة  من  تتذكره  أن  تستطيع  ما  خاللها  تذكر 
هذه  حفظ  ويتم  إلجابتك  معززة  ومناذج  وبراهني 
التغير  االوراق فى مكان خاص بك ومتابعة مقدار 
فيها طوال فترات التدريب ما بني احلني واآلخر . ينوه 
الكاتب فى نهاية الفصل عن »صورة الذات فى عني 

اآلخر«.

الثالثة  األساليب  تناول  السادس  الفصل  وفي 
على  والتدريب  بالعالم  االجتماعى  التواصل  فى 
والفاعلية االجتماعية، يجب  الذات  تأكيد  ممارسة 
أن تتعرف على أسلوبك فى التواصل باآلخرين من 
»األسلوب  وهى  التواصل  من  أساليب  ثالثة  بني 
السلبى – األسلوب العدوانى – أسلوب التعبير عن 

املشاعر وتأكيد الذات«.

عملية  إلى  السابع  الفصل  في  املؤلف  ويشير 
اخلطوة  هي:  أربع خطوات  فى  الشخصى  التطوير 
الضعفمن  مناطق  وحتديد  الذات  تقييم  األولى: 

تقييم  تتمكن من  السابقة حيث  املقاييس  خالل 
ذاتك فعليك أن تختار أربعة أو خمسة مواقف تعبر 
عن ضعف مهاراتك االجتماعية والبد أن تكون هذه 
املواقف حتدث بطريقة منتظمة ومتكررة وجتد فى 
تكون  وأن  احلالى  الوقت  فى  صعوبة  املواقف  هذه 
النوعية  شديدة  تكن  ال  جيد  بشكل  مصاغة 

واخلصوصية.

نفسك  فراقب  الذات،  مراقبة  الثانية:  واخلطوة 

يوميا فى كل موقف من هذه املواقف وقم بكتابة 



مجلة »علم النفس« - السنة الواحد والثالثون 242

عروض كتب س
نف

 ال
لم

ع

الذين نتعامل معهم برغبتنا أو بدونها، وال يتسم 
تفاعلية  عالقات  فى  معهم  ندخل  الذين  األفراد 
وسهلة  متعاونة  أنواع  فهناك  اخلصائص  بنفس 
من  وتقلل  االجتماعية  احلياة  من  وتيسر  املعشر 
توترات احلياة وضغوطها ، ولكن الغالبية العظمى 
يأتى من بعض  املواقف االجتماعية  التوتر فى  من 
األمناط الصعبة من البشر . ويشير البحث العلمى 
إلى وجود عدد من األساليب التى ميكن استغاللها 

للتغلب على صعوبات املواقف االجتماعية.

الفاعلية  بوصلة  العاشر  الفصل  ويتناول 
التفكير  فى  أسلوبك  أن  الكاتب  ويرى  والكفاءة، 
التفكير  كان  وإذا  وتقوده  السلوك  توجه  بوصلة 
خائبة  كذلك  تصرفاتنا  تصبح  متصلبا  خاطئا 
كان  وإذا  األمل،  وخيبة  لإلحباط  وتقود  وتائهة 
والتعدد  التنوع  نحو  وموجها  منفتحا  التفكير 
وآمالنا  املالئم  التصرف  فى  أكبر  حريتنا  كانت 
أعرض فى حتقيق الفاعلية والنجاح بكفاءة ويقني 
أكبر فى مواجهة أى حتديات نفسية أو اجتماعية.

عن  التعبير  فى  مالئمة  غير  طريقة  واستخدام 
تلك املشاعر«. ومن هنا يجب التدريب على أسلوب 
واألحاسيس  املشاعر  حتويل  أى  املشاعر«  »تنطيق 
بطريقة  منطوقة  صريحة  كلمات  إلى  الداخلية 
وتستخدم  الرغبة  أو  احلب  مشاعر  مثل  تلقائية 
أساليب تعبيرية مناسبة لها مثل أننى أحب هذا 
معك.ومن  اللحظة  بهذه  سعدت  لقد  أو  الشيء 
املهم أيضا التصاق الصلة بني التعبير عن املشاعر 
وتأكيد الذات مع االستجابات البدنية وإتقان اللغة 
الوجه  وتعبيرات  البصرى  التواصل  مثل  العضوية 

واإلمياءات واملسافة والوضع البدنى والصوت.

وفي الفصل التاسع قدم املؤلف معاجلة جوانب 
فالطموح  االجتماعية،  العالقات  فى  التوتر 
مشروع  أمر  االجتماعية  احلياة  فى  للفاعلية 
والصحة  االجتماعى  التطور  ومطلب من مطالب 
أمر  لألسف  الفاعلية  حتقيق  ولكن  النفسية 
يسهل قوله لكنه صعب فى التنفيذ.ومن أحد أهم 
البشر  أمناط  فى  التنوع  االجتماعى  التوتر  أسباب 



243العدد )118( يوليو - أغسطس - سبتمبر 2018

علم النفس: أسسه ومعالم دراساته

علم النفس:
أسسه ومعالم دراساته)*(

عرض وحتليل:

قاسم محمد ملحم

أخصائي نفسي - فلسطني

املقدمة:

بداية نحن أمام كتاب من املؤلفات الهامة التي تتناول علم النفس ضمن محاوالت جادة للوصول ببناء 

اإلنسانية  الطبيعة   إلى  النظر  في  وعمق  إطار منهجي علمي بشمولية  في  ومعرفة سليمة،  ثقافة 

القراء، وكذلك لكل املهتمني باملطالعة وطلب  العلم واملعرفة ال سيما طلبة العلم  بني يدي جمهور 

املتخصصني بعلم النفس، وللتمكن من تعزيز الوضوح لهذه احملاولة في قراءة للكتاب وهذا اإلجناز الكبير 

ملا فيه من إثراء للمكتبة العربية فى مجال علم النفس. وجدت أنه ال بد من تقدمي بطاقة تعريف للكتاب 

والكاتب.

)*( عبدالستار إبراهيم ورضوى ابراهيم: علم النفس: أسسه ومعالم دراساته. االجنلو املصرية . القاهرة . ط 3 . 2003 .
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من احملاوالت لفهمها والتعرف إلى مكنوناتها، وال 
زالت اجلهود تتطور وتتقدم، كما وتزداد املسؤولية 

مبواكبة تطور العلوم األخرى.

الكاتب  من  اجلادة  احملاولة  هذه  كانت  لذا 
وحتميل  الصحيحة،  املعرفة  بشيوع  وانشغاله 
النفس  علم  في  كمتخصص  املسؤولية  نفسه 
اجملتمع  أفراد  جميع  بحق  إلميانه  وكذلك  أوال، 
بامتالك فرصة التعرف على علم النفس ومطالعة 

املعلومات الهامة والضرورية واالستفادة منها.

وقفة بني العناوين:

وعملني  مؤلَّفني  أمام  أننا  من  الرغم  على 
والنصوص  واألفكار  األهداف  نفس  يتقاسمان 
واألدبيات لنفس الكاتب، إال أن أهم ما سأتطرق إليه 
اآلن حول هذا األمر أننا لسنا أمام عمل أدبي خيالي 
علم  أدبيات  أمام   نحن  بل  الواقع  حتاكي  رواية  أو 
فيه مزيج من املنهجية واملوضوعية واجلمود ما ال 
متلك فيه احلرية للتهرب أو الزيغ واتباع اخليال، وفيه 
من الفلسفة ما يرسم لك مدى توسع وجتدد إدراك 
العقل البشري للعالقة بني بدايات احلياة لإلنسان 
النظريات  إلى  باإلضافة   الوجود،  هذا  ومكونات 
التي أثبتتها التجارب خالل مراحل التطور العلمي 
)علم  عليه  يطلق  ما  سيما  ال  لإلنسان  واملعرفي 

النفس(.

عنوان«علم  في  أننا  إال  سبق  مما  الرغم  على 
النفس واإلنسان« جند مقاربة حتاكي تلك العالقة 
الُكلية  والنظرة  باإلنسان  النفس  التي جتمع علم 
والعامة لدى اإلنسان جتاه هذا العلم، وبالتالي يدفع 
بصفة  العالقة  هذه  سيقدم  أنه  إلى  العنوان  بنا 
تساؤالت :«ماذا حقق علم النفس لإلنسان«؟ وكيف 
تفاعل اإلنسان مع هذا العلم؟ ومن هو هذا اإلنسان 
الذي اجتهد املشتغلون بعلم النفس)هل هو لفئة 

معينة من الناس أم أنه للجميع، وكيف(؟.

طبعته  وصدرت  سبق  الدراسة  موضوع  كتابنا 
املريخ للنشر  دار  النفس( عن  الثانية: )أسس علم 
إهداء،  على  تضمن  حيث   ،1987 عام  الرياض،  في 
من  وذلك  فصل،  لكل  تفصيلي  وفهرس  وتقدمي، 
ثالثة  على  مضمونها  توزع  أبواب  خمسة  خالل 

عشر فصالً.

إن هذا الكتاب هو امتداد لكتاب )اإلنسان وعلم 
،حيث حاول  للمؤلف  والذي سبق صدوره  النفس( 
بلغ عدد صفحاته  والذي  الكتاب  هذا  في  الكاتب 
516 صفحة إلى توضيح األسس والشروط اخملتلفة 
التي حتكم السلوك اإلنساني وتطوره، كما سعى 
للتأكيد على املسلمات واحلقائق التي انطلق منها 
علم  أساسا  هو  النفس  علم  بأن  السابق  كتابه 

فهم احلياة اإلنسانية بجوانبها اخملتلفة.

هذا  شكل  الذي  األول  للكتاب  بالنسبة  أما 
وعلم  )اإلنسان  بعنوان  فهو  له  امتدادا  الكتاب 
النفس، والذي صدر عن سلسلة عالم املعرفة التي 
يصدرها اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب- 
تضمن  حيث   ،1985 العام  من  فبراير  في  الكويت 
هذا الكتاب على تقدمي، واثني عشر فصال موزعة 
إلى خمسة أبواب، توزعت على 294 صفحة، حيث 
تضمن كل فصل في نهايته خالصة ألهم األفكار 
باب  كل  نهاية  وفي  لها،  تعرض  التي  واملعارف 
العلمية،لينتهي  واملصادر  املراجع  قائمة  وضعت 

الكتاب بنبذة عن املؤلف(.

وقفة ال بد منها:

الكتابني  بني  املطالعة  رحلة  في  املالحظ  من 
للكاتب ستجد نفسك حتلق في ذات السماء)علم 
)محتوى  األرض  تلك  على  وتتمشى  النفس(، 
الكتابني(، بني سمو وارتقاء التجربة واخلبرة واملعارف 
التي ميتلكها الكاتب، وبني التبصر بواقع هذا العلم 
عالم  »اإلنسان«  البشرية  النفس  ألن  العظيم، 
كبير، ومفردة »النفس« قد بذل أهل العلم الكثير 



245العدد )118( يوليو - أغسطس - سبتمبر 2018

علم النفس: أسسه ومعالم دراساته

أو مؤلف، السيما  البسيط الذي ميتلكه أي كاتب 
حني تبحث عن عناصر اجلودة، واحلداّثة، والتشويق، 
كذلك يزداد األمر تعقيداً حني جتد نفسك في رحاب 
أحد العلوم اجلدية، وذات الصبغة العلمية املقيدة 
الذي يواجه  النفس  العلمي كعلم  البحث  مبنهج 
املعرفية  التشوهات  بسبب  التقبل  في  صعوبات 
والثقافة السائدة والشائعة لدى اجلميع باستثناء 
مبعرفته  اجلادين  واملهتمني  واملتخصصني  العاملني 

بصورة صحيحة وسليمة.

كتاب  في  مقدمته  الكاتب  بدأ  فقد  عموما 
القراءة  لهذه  البحث  موضوع  النفس  علم  أسس 
العربي  القارئ  باهتمام  إحساسه  عن  بالتعبير 
لوضع  شجعه  مما  النفس،  وعلم  اإلنسان  لكتابه 

هذا الكتاب كامتداد وتعميق لكتابه السابق.

القارئ  فضول  الكاتب  به  يثير  ما  جند  وهنا 
للوقوف على حالة  الكتابني  بني  واملقاربة  للتعرف 
التجدد لديه من جهة، وما الذي مييز اجلهد اجلديد 
وحني  البداية  ففي  أخرى،  جهة  من  سابقه  عن 
أنني  لنهايته،وجدت  التقدمي  بقراءة  استطردت 
ووجدت  األول،  الكتاب  في  التقدمي  لقراءة  أنتقل 
أنني كقارئ كمن يقف بني رافدين من روافد علم 
للتساؤل:ما  والفهرس  املقدمة  دفعتني  النفس، 
هي عناصر االختالف والتميز بني الكتابني مع أنهما 

لذات املؤلف ونفس املوضوع؟

ببناء  الكاتب  مع  رحلتي  أنني سأبدأ  وجدت  لذا 
نظرة أولية عامة عن الكتابني، وذلك باستكشاف 

اإلجابة عن التساؤل السابق.

أسلوب الكاتب اإلبداعي:

منها  ينطلق  التي  بالكيفية  الكاتب  وعي  إن 
فيه،  التأثير  في  وقدرته  القارئ،  ذوق  إلى  للوصول 
جتعله يستحوذ على سلوك كتابي بأساليب جديدة 
 ، االستخدام  شائعة  ليست  أو  معروفة  تكن  لم 

عنوان  يحمل  الذي  الثاني  للكتاب  ننظر  حني 
العالقة بني  أنه يحاكي  النفس« جند  »أسس علم 
إلى  التعرف  وإمكانية  العلم  بهذا  القارئ  اهتمام 
جتديد  أو  العلم،  هذا  عليها  يبنى  التي  األسس 

املعارف السابقة  وتطويرها بلغة وأسلوب جديد.

منهجية البحث والقراءة:

الكتاب،  نفس  أمام  أنك  جتد  األولى  النظرة  من 
ذكره  الذي  والعمق  االمتداد  هذا  جند  أين  لكن 
كانت  إذا  النفس  علم  أسس  مقدمة  في  الكاتب 
القارئ؟  لها  سيتعرض  التي  هي  املعلومات  نفس 
هل هي فقط تغيير عناوين وتعديل لترتيب فصول 
زيادة  مجرد  لتسجيل  فقط  هل  فقط؟  الكتاب 
كذلك  كان  وإن  الكاتب؟  مؤلفات  لقائمة  أسماء 
لصالح  الكاتب  يجدها  قد  التي  األهمية  فما 
من  النفس  علم  معارف  ولنشر  جهة،  من  القارئ 
من  ذكرته  وما  التعديالت؟  هذه  خالل  أخرى  جهة 
أهم التساؤالت اخملتلفة، حسب االهتمام، وفي ذات 
اإلجابة  في  سهولة  أجد  لن  أنني  وجدت  السياق 
عليها إال إذا تعمقت بقراءة مستفيضة ألحدهما 
منفرداً مع االلتفات لآلخر عند االنتهاء من كل باب 
واإلشارات  املالحظات  أهم  ووضع  كاملة  بفصوله 
التي تستوجب ذلك ان لزم األمر، واجلدير ذكره أنني 
تصفحية  قراءة  خالل  من  األولية  قراءتي  جعلت 
ثم  ومن  واإلنسان«  النفس  »علم  األول  للكتاب 
املقارنة بقراءة تصفحية مع الكتاب الثاني« أسس 
علم النفس« كونه امتدادا لألول، فكانت منهجية 
تصفح  اآلتي:)  بالتسلسل  هي  املتواضعة  قراءتي 
أوال، تساءل وسجل تساؤالتك األولى ثانيا،اقرأ بعمق، 
وسجل مالحظاتك ودونها ثالثا، ومن ثم كانت هذه 

الصياغة لقراءة الكتاب موضوع الدراسة (.

واملوضوعية  العلمية،  املنهجية  التزام  وإّن  هذا 
التامة، باإلضافة إلى التقدم بفكرة جديدة أو ابتكار 
أسلوب جديد لعرض العلوم ليست باألمر السهل 
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باملنهجية العلمية، واالرتقاء بالقارئ العادي كمادة 
بني  متزج  مجلة  كأنها  ومتنوعة  بسيطة،  ثقافية 
من  والعديد  والصحة  واألخبار  واحلياة  العلم 
األمور الهامة ألن يتعرف إليها اإلنسان ويستمتع 
والقراءة  املطالعة  أهداف  فوائدو  وحتقق  مبعرفتها 
والباحثني  النفس  علم  طلبة  ومساندة  املتنوعة، 
من  علمي  كمرجع  دراساتهم  خالل  املتخصصني 
خالل اإلطارات الشارحة والصور ونتائج الدراسات 

واألبحاث العلمية احملكمة.

الكاتب  قدم  فقد  املوضوع  في  لإلسهاب  وجتنباً 
أمثلة من احلياة اليومية في توضيح التدعيم فقد 
ذكر حمل األم لطفلها موضحا التدعيم السلبي، 
كذلك ضرب الطفل لعدم القيام بواجباته املنزلية 
وجتاهل التصرف غير املرغوب في توضيح العقاب، 
واملبادئ  للمفاهيم  وتبسيط  تقريب  ذلك  وفي 
وحتقيق  تلبية  في  التطبيق  لتكون سهلة  للقارئ 

األهداف املوضوعة ألجلها.

وقد تعرض الكاتب ألهم امليادين التي استخدمت 
التربية  ميدان  سيما  ال  التدعيم  مبادئ  فيها 
النفسية  األمراض  ميدان  وكذلك  والتعليم، 
يعتمد  عالجي  أسلوب  تطوير  مت  حيث  والعقلية 
اجلوانب  تعديل  على  القائم  السلوكي  العالج 
الشاذة واملريضة من السلوك وحتويلها إلى جوانب 
مرغوبة، وأضاف الكاتب إلى ذلك مجموعة إطارات 

شارحة لتوسيع دائرة املعرفة بهذا املوضوع.

بالبصيرة  يتجهان  وأسلوبه  ولغته  رؤيته  فتصبح 
الثاقبة فيرى األمور بإطار شمولي متكامل اجلوانب 
جلذب القارئ وزيادة تدعيم التركيز وإثارة االهتمام 

نحو ما يقدم من أعمال كتابية ومؤلفات.

والذي  اخلفي  احلوار  استخدم  الكاتب  أن  لذا جند 
التفاعل  حيث  من  القارئ  في  للتأثير  إبداع  فيه 
املعلومات اجلديدة، وتصحيح األفكار اخلاطئة،  مع 
وعصفه  فضوله  تثير  والتي  املشوهة،  احلقائق  أو 
حلاالت  والتحليل  والتفسير  التساؤل  بني  الذهني 
وجتارب مضت، واإلجابة عن أمور لم يجد لها أي نوع 
من أنواع اإلجابة في األيام السابقة، وكأنه يعيش 
ومواقف  اجتماعية  ودراما  شيق  علمي  فيلم  بني 

حياتية من الواقع املعاش.

استخدامه  الكاتب  حاول  الذي  احلوار  هذا  إن 
كان مبثابة النداء اخلفي ليحاور فيه مكنون الذات 
للقارئ بني التحدث للعقل والتفاعل الوجداني،فال 
فتجده  واملعارف،  املعلومات  يصارع  لوحده  يتركه 
قريبا بعرضها وتقدميها له دون ان يقحمه للملل، 
أو أن يغرقه بضغوطات نفسيه بسبب املعتقدات 
والسلوك  التفكير  وأسلوب  الشائعة  واألفكار 
سيما  ال  اجملتمع،  ولدى  لديه  واملعاش  االعتيادي 

اجملتمع العربي.

وتسلسل  الكتابي  بأسلوبه  الكاتب  أن  جند  ثم 
اإلحساس  أن يصنع  للمعلومات استطاع  العرض 
باأللفة بينه وبني القارئ مبا يكفي لتحقيق رسالته 
االلتزام  عناصر  يجمع  مبا  العلمي  العمل  هذا  من 
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القاموس املوسوعي في العلوم السلوكية والنفسية

عرض:

إبراهيم شافعي

العلمية  القامة  هذه  حول  للكتابة  الترجمة  وهو  العلمي  تخصصي  بحكم  اخترته  الذي  املدخل 

؟،  أبدأ  أين  العمل والمن  أدري كيف سأتناول هذ  وال  إبراهيم كان محيرا جدا  البروفيسير عبدالستار 

النفسية  العلوم  في  املوسوعي  القاموس  فوجدت  الترجمة  في  مجهوداته  على  اطلعت  فحينما 

والسلوكية بجزءيه األول والثاني)1(، وكتاب آخر يحمل اسم »علم النفس ومشكالت احلياة االجتماعية« 

ملؤلفه ميشيل ارجايل،

)1( رئيس جلنة ترجمة وإعداد ومراجعة قاموس علم النفس. باجمللس األعلى للترجمة. القاهرة. )القاموس املوسوعي في 
العلوم السلوكية والنفسية- اجلزء األول والثاني والثالث.
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اشتمل على أكثر من 25000- 2 تعريف ملفاهيم 
مصاغة  فرعية  وموضوعات  ومصطلحات 

بوضوح وموثقة بدقة مهنية عالية. 

من  أكثر  على  اشتملت  األهتمام  ميادين  3 -
موزعة  االهتمام  مجاالت  من  مجاال   90
الفرعية  النفس  علم  ميادين  مختلف  على 
والتجريبي،  العيادي،  فيها:  مبا  والتطبيقية 
وعلم النفس العصبي، واملعرفي، الشخصية، 
الصحي،   ، االرتقائي  االجتماعي،  النفس  علم 
العقاقير النفسية ، مناهج البحث واإلحصاء 

وغيرها.

واالستشهادات  األمثلة  آالف  استخدم  4 -
من  مأخوذة  املصطلحات  ملعاني  الشارحة 

اجملاالت املرتبطة وذات الصلة بعلم النفس. 

اختصت  سيرة   5 -200 من  أكثر  تضمن  كما 
في  املرموقة  والشخصيات  العلماء  بسير 
النفسية  باملدارس  التعريف  ، فضال عن  اجملال 
في  التخصصية  واجلمعيات  واملؤسسات 

أمريكا ومختلف دول العالم.

البحث  من  سنوات   6 -10 وضعه  استغرق 
مليوني  من  أكثر  على  باالعتماد  والتدقيق 
جمعها  في  أسهم   ، ووثيقة  وسجل  مرجع 
وصياغتها والتحقق منها أكثر من 200 باحث 
وعالم وممارس من العاملني في احلقل النفسي 

من أمريكا وغيرها. 

قوائم  بأربع  تعلقت  مالحق  بأربعة  ينتهي  7 -
املعروفة  الشخصيات  أسماء  عن:  منفصلة 
النفسي  التقييم  أساليب  النفس،  علم  في 
الشائعة،  النفسية  واالختبارات  واملقاييس 
املؤسسات واجلمعيات العلمية ، قائمة مبدارس 

العالج النفسي ومناهجه.)3(.

)4( القاموس املوسوعي في العلوم السلوكية والنفسية 
اجلزء األول ص 6.

توفر  ظل  وفي  اجملال  هذا  بصعوبات  وملعرفتي 
يسعفني  الذي  واالنترنت  املتخصصة  القواميس 
الوقت  أنه في هذا  إال   ، بكثير مما يستشكل علي 
هذه  فيه  وجمعت  الكتب  هذه  فيه  ترجمت  الذي 
املادة جهد كبير وشاق والذي يقول عنه هو نفسه 
في مقدمة اجلزء األول للقاموس »نتطلع أن يكون 
لم  إن  النفسية  القاموسية  املوسوعات  أول  من 
على  أخذت  التي  العربية  اللغة  في  األول  يكن 
وجامع  شامل  قاموس  إتاحة  مسئولية  عاتقها 
فقط  القاموس  يهتم  وال  النفس)2(«  علم  في 
ليضم  ميتد  بل   ، األساسية  املصطلحات  بترجمة 
وتواريخ،   ومصطلحات  تعريفات  ذلك  بجانب 
وما  النفس  علم  في  ومدارس  علماء،  وأسماء 
يرتبط بذلك من علوم وتخصصات وفروع ومجالت 
يكن  لم  إن   - خملتلف  شاملة  ومؤسسات  علمية 
والتحليل  والسلوكية  النفسية  التخصصات   –
فروع  وكل   ، واإلحصاء  النفسي  والعالج  النفسي 
علم النفس الراهنة ، فضال عن السير الشخصية 

لرواد هذا العلم شرقا وغربا. 

 ومما يضاعف من أهمية هذا القاموس املوسوعي 
آخر  أساسي  لقاموس  وضعه  في  استندنا  أننا   ،
ونشرته  األمريكية  النفسية  اجلمعية  أصدرته 
النفس  علم  جمعية  طباعته  على  وأشرفت 
األولى  النفسية  اجلمعية  تعتبر  التي  األمريكية 
في العالم كله عددا وعدة. والقاموس املعني هنا 
عنوانه« قاموس جمعية علم النفس األمريكية »في 
علم النفس أشرف على وضعه »جاري فاندينبوس« 

Gray Vandenboss ومن أهم خصائصه أنه:

اشتمل على 1025- 1 صفحة من احلجم الكبير 
صفحاته  من  صفحة  كل  الصغير،  والبنط 

مقسمة إلى عمودين. 

)3( القاموس املوسوعي في العلوم السلوكية والنفسية 
اجلزء األول ص 5.
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ثقافة  مثل:  عوامل  من  ذلك  بغير  مقارنة  العمل 
املنظمة مثال ، فإنه - مع ذلك - قد ميثل أكثر هذه 
 Abnormal ومصطلح  وارتباطا،  أهمية  العوامل 
 psychology ويقصد به أحد فروع علم النفس الذي 
يختص بدراسة الوقاية، والقياس والتقدير، والعالج 
“ABNORMAL BEHAVIOR السوي  للسلوك غير 

وجاء    Anger control therapy يقدم مفهوم  كما 
في ترجمته أنه نوع من العالج النفسي باستخدام 
للمثيرات  التصاعدي  بالتعرض  عالجية  إرشادات 
الباعثة على الغضب بالتزامن مع منذجة عالجية، 
وأشكال  توكيدي  وتدريب  إكلينيكية،  وبروفات 
. وميارس  املواجهة  التدريب على مهارات  أخري من 
النوع  هذا  ويستخدم   ، وجمعيا  فرديا  النوع  هذا 
من التدخل العالجي مع احلاالت التي تكون لديها 
مشكلة مع العضب، مثل: شدة الغضب، وتكراره، 
التي  احلاالت  مع  أو  عنه،  التعبير  في  الطريقة  أو 

لديها اضطرابات محددة.

الثاني للقاموس:  أو أكثر من اجلزء  ولنأخذ مثاالً 
فنجد Body distortion وهو امليل إلى املبالغة في 
خلبرات  معايشته  أو  جسمه  حلجم  الفرد  تقدير 
 Compatibility إدراكية غريبة أو شاذة. ومصطلح
 [r, وقد متت ترجمته بـ »تكافؤ - انسجام - تناغم« 
واالنسجام  التناغم  حالة   -1 معنني:  إلى  ويشير 
عالقات  في  معا  يرتبطون  ممن  أكثر  أو  طرفني  بني 
منسجمة متكافئة لعدم وجود صراعات أو رغبات 
الفلسفي  املعنى  في   -2 أفرادها.  بني  متضاربة 
والتناغم مثال  الفلسفية  املفاهيم  االنسجام بني 

بني اإلرادة احلرة واحلتمية. 

ويجىء هذا العمل الضخم وقيادة فريق العمل 
نفسية  علمية  موسوعة  أكبر  ليصبح  فيه 
متخصصة صدرت حتى اآلن شاملة لكل املفاهيم 
النفسية والسلوكية ، فنحن أمام عمل استغرق 
واالتصال  والتجهيز  اإلعداد  من  وسنوات  سنوات 

ويذيل  صفحة   622 في  تقريبا  األول  اجلزء  ويأتي 
اجلزء األول والثاني بنبذة عن املترجمني تضم سيرة 
اجلزء  ويقع  العمل.  على  للقائمني  مصغرة  ذاتية 
الثاني تقريبا في 786 صفحة وهو وإن دل فإمنا يدل 
على هذا اجلهد الكبير والعمل الدءوب الجناز عمل 

بهذا احلجم الضخم كما وكيفا معا.

أكثر من  لديه  إبراهيم  الستار  البروفيسير عبد 
خمسةعقود ونيف من اخلبرة في مختلف اجملاالت 
الثقافية واألكادميية والصحة العقلية مبا في ذلك: 
اجملاالت  في  والكتابة  والبحث  واملمارسة  التدريس 

الرئيسية لعلم النفس والسلوك. 

القاموس  عليها  اشتمل  التي  النماذج  ومن 
والسلوكية:  النفسية  العلوم  في  املوسوعي 
مصطلح ABCDE technique وهو إجراء يستخدم 
السلوكي   - االنفعالي  العقالني  العالج  في 
على  املبني   “Rational Emotional Behavior”
نظرية  ABC THEORY التي تقترح أن املعتقدات 
غير العقالنية تتوسط بني األحداث املثيرة النشطة 
)كاحملن( وما يترتب على ذلك من مترتبات سلوكية 
أسلوب  ويتضمن  مالئمة(.  غير  )أو  توافقية  غير 
”ABCDE“ دحض هذه املعتقدات )مثلما هو احلال في 
العالج حتت إشراف املعالج( والذي تنتج عنه أمناط 
املعتقدات  )مثل  اإليجابية  التأثيرات  من  متعددة 
السلوكيات  أو  املالئمة،  املشاعر  أو   ، العقالنية 
عالم  باستخدامه  نصح  أسلوب  وهو   ، املرغوبة( 

النفس ألبرت إليس عام 1953.

الغياب  إلى  ويشير   Absenteeism ومصطلح
بدون عذر عن العمل أو املدرسة أو الكلية، خاصة 
ما  وعادة  متواصال.  أو  منتظما  غيابا  يكون  عندما 
يحتفظ املشرفون بسجل لعدد أيام الغياب ومدته 
وسببه ، وقد يستخدم هذا العامل كأحد محكات 
التغيب  كان  وإذا   .JOB CRITERION الوظيفة
ينظر إليه كأحد العوامل ذات العالقة بالرضا عن 
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الترجمة فالباحثون في علم النفس  تشجع على 

الراغبون في الترقية مثال ال حتصل ترجماتهم على 

ضمن  حتسب  ولكنها  الترقي  عند  للتقومي  درجات 

في  ساهمت  كبرى  آفة  وهذه  املشكور..  اجلهد 

يبدو  ما  وهو  شك  بال  الباحثني  مستوى  إضعاف 

لكل ذي عينني.

بالباحثني املترجمني وتوزيع األدوار عليهم ومتابعة 

التي  النشر  وحركة  واملراجعة  الطباعة  إجراءات 

ساهمت بنشر جزئني فقط حتى اآلن وتبقى بقية 

أسرع  وفي  كامال  يخرج  أن  نتمنى  الذي  القاموس 

إلى   النفسية  الترجمة  حلركة  خدمة  ممكن  وقت 

العربية من اللغة االجنليزية وسط ظروف عامة ال 
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االكتئاب والكدر النفسي

 فهمه وأساليب عالجه: منظور معرفي - نفسي)*(

عرض:

محمد احللو 

أخصائي نفسي إكلينيكي

يُعد االكتئاب من أكثر االضطرابات النفسية شيوعاً، ومن أكثر املشكالت االنفعالية التى تدفع الناس 

لطلب العون النفسى واالجتماعى واألسرى. وهذا الكتاب الذي يقع في 312 صفحة يُعد مرجًعا ال غنى 

عنه فى فهم االكتئاب وفى فهم ما يتعلق به من جوانب وعوامل تُساعد فى ظهوره، وفى فهم شخصية 

املكتئب، وما هى الوسائل العالجية املناسبة املستخدمة فى عالجه، فهو كما يقول مؤلفه عنه أنه 

مُيثل حصيلة جهد أكادميى وعلمى فى حقل املمارسة النفسية. فهو يبحر بنا فى عالم شديد التعقيد 

التفاعلية  الديناميات  العالم من  وراء هذا  ما  أغوار  وكذلك فى سبر  التعامل معه  وكيفية  فى فهمه 

والفسيولوجية والنظريات املفسرة لإلكتئاب وكيفية عالجه. 

)*( - عبد الستار إبراهيم: االكتئاب والكدر النفسي »فهمه وأساليب عالجه: منظور معرفي - نفسي«. دار الكاتب  
للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية. القاهرة. 2008.
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على  »التعرف  بعنوان:  وهو  الثالث:  الفصل 
الفصل  هذا  فى  الكاتب  ويستعرض  االكتئاب«. 
الصحة  حقل  فى  العاملون  يتبعها  التى  الطرق 
النفسية والعقلية من أجل التعرف على االكتئاب 
هناك  أن  ويذكر  إكلينيكاً،  واملتميز  املرضى  مبعناه 
اإلكلينيكى:  النفسى  الفحص  هما:  طريقتني 
لوجه  وجهاً  املريض  لقاء  طريق  عن  يكون  والذى 
مختلف  عن  منظمة  منهجية  بطريقة  وسؤاله 
التى  والطبية  واالجتماعية  النفسية  الظروف 
حتيط بشكواه، ومن خالل هذا الفحص يستطيع 
املناسب  أن يضع التشخيص  النفسى  األخصائى 
ما  إلى  بالرجوع  أو  خبرة  من  له  يتوافر  مبا  للحالة 
لألمراض  التشخيصية  األدلة  من  لديه  يتوافر 
النفسية والعقلية التى تشرحها املراجع الطبية 
النفسية املعروفة مثل ICD , DSM -10. والطريقة 
املستخدمة  الطرق  إحدى  وهى  السيكومترية: 
مبا  والعقلية  النفسية  األمراض  على  التعرف  فى 
فيها االكتئاب وذلك من خالل استخدام املقاييس 
تكشفه  ما  وعلى  املقننة،  والسلوكية  النفسية 
التى  السلوكية  األمناط  من  وجوانب  عالمات  من 
تظهر لدى الفرد ومتيز شخصيته وجوانب تفاعالته 
أو  االضطراب  هذا  بها  يتميز  والتى  االجتماعية 

ذاك. 

عن  قالوا  »ماذا  بعنوان:  وهو  الرابع:  الفصل 
االكتئاب وكيف فسروه«. وفيه يستعرض الكاتب 
باالضطرابات  املتعلقة  الرئيسية  الثالثة  العوامل 
وهى:  االكتئاب  فيها  مبا  والعقلية  النفسية 
يتعلق  ما  والتى تشمل كل  البيولوجية:  العوامل 
اجلوانب  الوراثة،  مثل  العضوية  باالستعدادات 
املتعلق  اجلانب  العصبى،  اجلهاز  بنماء  املتعلقة 
من  بها  يرتبط  وما  احليوية  الكيميائية  بالتغيرات 
والتعلم  والبدن.  املخ  التحكم فى وظائف  عناصر 
أمناط  اكتساب  من  إليه  يؤدى  وما  االجتماعى: 
شخصية خاصة. والضغوط أو األزمات البيئية: أى 

الفصل األول: وهو بعنوان: »حقائق عن املفهوم«. 
وفيه يستعرض الدكتور عبد الستار إبراهيم تعريف 
الوقت  ولكنه فى نفس  االكتئاب بشكل مبسط 
أكثر حرفية ومنهجية وعلمية فى محاولة لشرح 
وكذلك  باالكتئاب من جوانب،  يتعلق  ما  وتوضيح 
الذى يشعر به  الفرق بني االكتئاب  استعرض فيه 
فيه  وأوضح  العصابى،  االكتئاب  وبني  الناس  كل 
أنواع االكتئاب التى قد تصيب اإلنسان من االكتئاب 
االكتئاب  إلى  الداخلى  واالكتئاب  االستجابى 
واالكتئاب  القطب،  ثنائى  الضطراب  املصاحب 
يستعرض  الفصل  هذا  نهاية  وفى  املوسمى. 
»الزملة  بـ  يُعرف  ما  إبراهيم  الستار  الدكتور عبد 
ملرض  املصاحبة  واملظاهر  األعراض  أى  االكتئابية« 
مستوى  ضعف  والكدر،  االنهباط  مثل:  االكتئاب 
األعباء،  بتثاقل  الشعور  واخلمول،  احلركى  النشاط 
الشكاوى اجلسمية واآلالم العضوية، توتر العالثات 
االجتماعية، مشاعر الذنب واللوم املرضى للنفس، 

اإلدراك السلبى للبيئة والتفكير االنهزامى.

فى  »االكتئاب  بعنوان:  وهو  الثانى:  الفصل 
إبراهيم  الستار  عبد  الدكتور  يُثبت  وفيه  حياتنا« 
األقدمني  وأن  اإلنسان  أن مرض االكتئاب قدمي قدم 
وإن  نحن  نعرفه  كما  وعرفوه  االكتئاب  خبروا 
ومن  واجلديد،  القدمي  مابني  املسميات  اختلفت 
»حتليل  كتاب  ذلك؛  على  ضربها  التى  األمثلة 
امللنخوليا« لـ »بيرتون« املنشور سنة 1631 والذى 
وصف فيه أعراض مرض االكتئاب كما تصفه كتب 
الطب النفسى املعاصرة، ومما استدل به أيضاً على 
االكتئاب؛  مرض  عن  الكثير  فهموا  األقدمني  أن 
مبا  »شكسبير«  كتابات  وخاصة  األدبية  الكتابات 
كان يشير به للحاالت النفسية التى تُصيب أبطال 
مسرحياته ويصفها كما يصفها أى عالم ُمعاصر 
هاملت،  أصاب  الذى  لالكتئاب  تصويره  فى  كما 
وكذلك حالة الكدر الذى أصاب ماكبث عندما أفل 

جنمه وتعرض لالنتقام.
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فى  وجودها  يتكاثف  كيميائية  عناصر  عن  عبارة 
اجلهاز العصبى الطرفى الذى يُثبت علماء وظائف 

األعضاء أنه مسؤول عن تنظيم االنفعاالت.

»الضغوط  بعنوان:  وهو  السابع:  الفصل 
املؤلف فى هذا  ويتناول  احلياة«.  وأحداث  النفسية 
أن  كيف  والشرح  التفصيل  من  بشىء  الفصل 
إيجابية  أكانت  سواء  اإلنسان  حياة  فى  األحداث 
ال  قد  خارجية  أو  داخلية  أكانت  وسواء  سلبية  أو 
يكون مرغوباً فيها من الناحية الصحية أن تكرارها 
اجلسم  على  وُجهداً  وعبئاً  نفسية  ضغوطاً  ُيثل 
والصحة مما قد يرتبط باإلصابة بكثير من األمراض 
وكذلك  االكتئاب،  ومنها  النفسية  واالضطرابات 
القلب  كأمراض  اجلسمية  باألمراض  اإلصابة 
والسكرى. ثم ينتقل الكاتب إلى تعريف الضغط 
الضغوط  مصادر  وذكر  مبسط  بشكل  النفسى 
وعملية االستجابة لها وإثبات كيف أن الضغوط 
وخاصة  النفسية  لألمراض  رئيسياً  مصدراً  تُعد 

االكتئاب.

التعلم  »أخطاء  بعنوان:  وهو  الثامن:  الفصل 
املؤلف  ويستعرض  اليأس«.  واكتساب  االجتماعى 
فى هذا الفصل وجهة النظر التى ترى أن االكتئاب 
استجابة نتعلمها عندما جند أنفسنا نتعامل مع 
الكاتب  ويبدأ  واألمان.  للطمأنينة  مهددة  مواقف 
الفصل بذكر التجارب التى قام بها »سليجيمان« 

والتى سماها »صناديق اليأس«، 

الفصل التاسع: وهو بعنوان: »اضطراب السلوك 
يتحدث  االجتماعية«.  املهارات  وفقر  االجتماعى 
العالقات  أهمية  عن  الفصل  هذا  فى  الكاتب 
تلعبه  ملا  النفسية  للصحة  وأهميتها  باآلخرين 
من دور وقائى فى وقاية الفرد من أحاسيس العزلة 
بنمو  املرتبطة  اخلواص  من  كخاصيتني  والتوتر 
الفرد. وفى اجلزء  املشاعر االكتئابية وغلبتها على 
من  عددا  املؤلف  يتناول  الفصل  هذا  من  الثانى 

إحساس  عليها  يترتب  التى  االجتماعية  العوامل 
باملعاناة أو اكتساب اليأس.

»التفسير  بعنوان:  وهو  اخلامس:  الفصل 
ويستعرض  لإلكتئاب«.  الفرويدى   - التحليلى 
الكاتب فى بداية الفصل نظرية التحليل النفسى 
التفصيل  من  بشىء  فرويد«  »سيجموند  لـ 
فى  فرويد  آراء  ذكر  إلى  وصوالً  نظريته،  وتطورات 
كيفية تكون وظهور أعراض االضطرابات النفسية 
النظريات  أن  كيف  ذكر  وكذلك  االكتئاب،  ومنها 
فى  جميعها  تتفق  النفسى  التحليل  من  املبكرة 
نظرتها لإلكتئاب بوصفه نتاجاً للتفاعل »التصارع« 
بني الدوافع »الرغبات« واجلوانب الوجدانية مبا فيها 
مشاعر الذنب واخلسارة فى العام األول من العمر، 
وأن االكتئاب ماهو إال حنق وغضب بسبب اإلحباط 
ولكنه  للحب،  احلاجة  إشباع  فى  األمل  وخيبة 
الالشعورية  الدفاع  آليات  بسبب  يتحول  غضب 
وجود  الذات عند  للدفاع عن  الفرد  بها  يقوم  التى 

أى تهديد لها.

»التفسير  بعنوان:  وهو  السادس:  الفصل 
البيولوجى لإلكتئاب، ما له وما عليه«. ويستعرض 
الرئيسية  األعمدة  الفصل  هذا  فى  املؤلف 
الناحية  من  االكتئاب  تفسير  عليها  يقوم  التى 
تفسيراً  االكتئاب  تفسير  وهى:  البيولوجية 
عضوياً: أى أن هناك جوانب عضوية البد وأن تكون 
إن  حيث  االكتئاب  نشأة  عن  ما  بدرجة  مسؤولة 
كثيرا من حاالت االكتئاب يُستدل عليها من خالل 
وجود مؤشرات بدنية. والعامل الوراثى: وهو يستند 
وجود  عن  كشفت  التى  والدراسات  البحوث  على 
متاثل فى شيوع هذا اإلضطراب فى أسر دون أخرى، 
ظروف  فى  نشأوا  لو  حتى  التوائم  بني  وشيوعه 
احليوى:  الكيميائى  والتوازن  مختلفة.  اجتماعية 
االكتئاب  أن  بينت  التى  البحوث  وهو يستند على 
قد ينتج عن وجود نقص فى العناصر الكيميائية 
فى املخ وبخاصة توزيع العناصر األمينية التى هى 
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السلوكى  العالج  تطور  بشرح  انتهاًء  واطسون 
»عالج سلوكى متعدد األوجه« والذى يتبنى نوعاً من 
التفكير يهتم اهتماماً خاصاً باملشكلة النفسية 
بحيث ال يجردها من طبيعتها املعقدة، ومحور هذا 
يحدث  عندما  النفسى  اإلضطراب  أن  هو  التصور 
إمنا يشمل  الشخصية  من  واحداً  جانباً  ال يشمل 
»األفعال  الظاهر  السلوك  وهى:  عناصر  أربعة 
الفسيولوجية«. »التعبيرات  االنفعال  اخلارجية«. 

التفكير »طرق التفكير وأساليب الشخص فى حل 
املشكالت«. التفاعل االجتماعى »عالقاته باآلخرين، 
طرقه فى معاجلة الضغوط، مهاراته االجتماعية«، 
مما أدى إلى تنوع الفنيات العالجية املستخدمة فى 

عالج االضطرابات النفسية ومنها االكتئاب.

»االسترخاء  بعنوان:  وهو  عشر:  الثالث  الفصل 
مشاعر  ملقاومة  طريقتان  والتخيل  العضلى 
أهمية  الفصل  هذا  فى  املؤلف  يتناول  االكتئاب«. 
االسترخاء فى عالج االكتئاب وبيان أهميته واحلاجة 
الفصل  هذا  من  الثانى  اجلزء  فى  إليه.ويستعرض 
اخلطوات التى يجب القيام بها لكى تؤتى عملية 
االسترخاء ثمارها عن طريق شرح: مراحل وإجراءات 
وتعمقه. االسترخاء  تيسير  عوامل  االسترخاء، 

قوة  استخدام  لألسلوب.  العلمى  باألساس  اإلملام 
اإليحاء والتركيز. التغلب على اإلحساسات الغريبة 
واخملاوف. التكرار والتعميم. الوقت املالئم. ويختتم 
الذهنية  الصور  أهمية  بذكر  الفصل  هذا  املؤلف 
والتخيل الذاتى فى تعميق اإلحساس باالسترخاء.

الفصل الرابع عشر: وهو بعنوان: »تعديل السلوك 
االكتئابى وأساليب اكتساب األمل«. يتناول املؤلف 
فى هذا الفصل جزءا آخر من املدرسة السلوكية 
أال وهو األساليب التى  تساهم فى تيسير عملية 
األمل  إلى سلوك  االكتئابى  السلوك  من  االنتقال 
والنشاط املتفائل أو تُزيل شروطاً تنفيرية كان من 

شأنها أن تدعم وتقوى االكتئاب.

التى يعانى منها املكتئب  الصعوبات االجتماعية 
األسرة  فى  االجتماعية  العالقات  اضطراب  مثل: 
الطبية  بالوسائل  عالجهم  بعد  حتى  والعمل 

الكيميائية. 

من  »أساليب  بعنوان:  وهو  العاشر:  الفصل 
اجلزء  فى  الكاتب  يبدأ  االكتئاب«.  تصنع  التفكير 
األول من هذا الفصل شرح وتفسير وحتليل كيف 
قد  لها  وتفسيرنا  األشياء  إدراك  فى  أساليبنا  أن 
االكتئاب  وخاصة  النفسى  اإلضطراب  يصنع 
بأفكارنا  تتأثر  الطبى  للعالج  االستجابة  أن  حتى 
واجتاهاتنا. ثم ينتقل املؤلف فى اجلزء الثانى من هذا 
الفصل إلى توضيح الطرق واألساليب التى يفكر 

بها املكتئبون وتتسبب فى معاناتهم.

»معاجلة  بعنوان:  وهو  عشر:  احلادى  الفصل 
يناقش  احلياة«.  أحداث  مع  والتعايش  الضغوط 
أن  كيف  الفصل  هذا  من  األول  اجلزء  فى  املؤلف 
وجود الضغوط فى حياتنا أمر طبيعى وأن لكل فردٍ 
منا نصيبه من األحداث اليومية بدرجات متفاوتة 
ما  بقدر  مرضى  أننا  يُعنى  ال  الضغوط  وجود  وأن 
يُعنى أننا نعيش ونتفاعل مع احلياة.ثم ينتقل فى 
من  عدد  عرض  إلى  الفصل  هذا  من  الثانى  اجلزء 
فى  تُساعدنا  التى  والتفصيل  بالشرح  األساليب 
مواجهة ومعاجلة ما نتعرض له من ضغوط ومنها 
كما ذكر املؤلف: معاجلة الضغوط أوالً بأول لتجنب 
تراكمها: فالضغوط البسيطة أو التافهة تتحول 
إلى عبء ضار بالصحة إذا ما تراكمت وجتمعت دون 

القيام بحلها أوالً بأول.

الفصل الثانى عشر: وهو بعنوان: »محاور عالج 
السلوك االكتئابى«. يتناول املؤلف فى هذا الفصل 
النظرية السلوكية التى ترى أن اإلنسان يتعلم من 
العالم  وتفاعالت  بالعالم  وخبراته  تفاعالته  خالل 
واآلخرين به واستجاباتهم له وذلك من خالل نشأة 
بتجارب  مروراً  وسكينر  بافلوف  يد  على  النظرية 



255العدد )118( يوليو - أغسطس - سبتمبر 2018

االكتئاب والكدر النفسى: فهمه وأساليب عالجه

املؤلف  يتناول  الفصل  هذا  من  األول  اجلزء  ففى 

وكيف  النفسى  بالعالج  السارة  األحداث  عالقة 

حقيقة  على  يستندون  السلوكيني  املعاجلني  أن 

له  العهد  قريب  سار  حدث  فى  التفكير  أن  كيف 

بالرضا  الشعور  أو  املزاجية  احلالة  على  قوى  تأثير 

األحداث  تلعبه  ما  حقيقة  وكذلك  النفس،  عن 

تكوين  فى  القلق؛  استجابات  كف  فى  السارة 

االكتئاب  من  التخفيف  بهدف  متنوعة  أساليب 

وتعديل املزاج بشكل إيجابى ومعارض لإلضطراب، 

وينتقل املؤلف فى اجلزء الثانى من هذا الفصل إلى 

عرض بعض األحداث السارة والنشاطات اإليجابية 

وعالقتها بالتخفيف من حدة االكتئاب.

»معاجلة  بعنوان:  وهو  عشر:  الثامن  الفصل 

أخطاء التفكير وتعديل أساليب التفسير«. يتناول 

الكاتب فى اجلزء األول من هذا الفصل اخلطوات التى 

تتطلبها عملية تعديل أساليب التفكير وعملية 

التعديل املعرفى فى عمومها ثم حتديد تفسيراتنا 

أو  لهذه املواقف، وهذه اخلطوات هى: حتديد اخلبرة 

املوقف املرتبط باحلالة النفسية، تسجيل احلوارات 

الذاتية وتفسيرك اآللى للموقف، حتديد التفسيرات 

نتيجة  تتملكك  التى  املشاعر  تسجيل  السلبية، 

السلوكية  النتائج  سجل  الالعقالنى،  للتفسير 

التى نتجت أو قد تنتج عن تفسيرك الال عقالنى.

ما  واكتشاف  وتفنيدها  السلبية  الفكرة  دحض 

العقالنية  واألفكار  التفسيرات  أخطاء،  من  فيها 

والدحض،  التفنيد  عملية  بعد  ظهرت  التى 

العقالنى  للتفسير  املصاحبة  املشاعر  تسجيل 

عن  تنتج  التى  السلوكية  النتائج  سجل  البناء، 

تفسيرك العقالنى. 

الفصل اخلامس عشر: وهو بعنوان: »تدريب الثقة 
وتأكيد حرية التعبير عن املشاعر«. يُناقش املؤلف 
فى هذا الفصل مفهوم التوكيدية أو تأكيد الذات 
تتضمنها  التى  اخلصائص  أو  السمات  إحدى  وهى 
التعبير  فى  تتمثل  والتى  اإلنسانية،  الشخصية 
عن النفس والدفاع عن احلقوق الشخصية عندما 
مفهوم  ذلك  بعد  ويقدم  حق.  وجه  دون  تُخترق 
على  واإلجابة  مفصل  بشكل  وشرحه  التوكيدية 
الذات  توكيد  خاصية  من  يجعل  الذى  ما  سؤال 
جانباً من جوانب الصحة النفسية؟ ثم ينتقل إلى 
التوكيدية  على  املكتئبني  تدريب  يتم  شرح كيف 
من خالل خمس خطوات وهى: حتديد مناطق القوة 
والضعف واملواقف التى يشعر فيها بضعف القدرة 
للتوكيدية  واإلفتقار  املشاعر  عن  التعبير  على 
مقاييس  استخدام  أو  الذاتية  املالحظة  خالل  من 

التوكيدية املقننة. 

الفصل السادس عشر: وهو بعنوان »الفاعلية فى 
املهارات فى معاجلة  وتدريب  االجتماعية  العالقات 
للفصل  امتداد  هو  الفصل  هذا  يُعد  الصراعات«. 
بعض  شرح  الكاتب  فيها  يتناول  حيث  السابق 
املعاناة  استمرار  الفرد  جُتنب  التى  األخرى  الفنيات 
التوكيدية  تنمية  فى  الفشل  يُسببها  قد  التى 
يوضح  الفصل  هذا  بداية  املطلوبة.فى  بالصورة 
الكاتب أوجه القصور فى السلوك االجتماعى عند 
حاالت  فى  النفسى  اإلضطراب  من  يعانون  الذين 
يتطلب  عندما  والصمت  وهما:العجز  االكتئاب 
أكانت  سواء  احلقيقة  مشاعرنا  عن  التعبير  األمر 
أو سلبية  أو الشكر،  الرضا  إيجابية كالتعبير عن 

كالتعبير عن االحتجاج أو الرفض.

»مباهج  بعنوان:  وهو  عشر:  السابع  الفصل 
فى  الكاتب  يتناول  سارة«.  ونشاطات  مشروعة 
فى  حتدث  قد  أحداث  هناك  أن  فكرة  الفصل  هذا 
حياتنا بقصد أو دون قصد يكون لها فى كثير من 
األحيان أثر واضح فى تعديل املزاج إيجاباً أو سلباً. 
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احلكمة الضائعة: اإلبداع واالضطراب النفسي واجملتمع)*(

عرض:

أ. أشرف سعد

كلنا ننبهر وُنعجب باإلبداع واملبدعني إلجنازاتهم وأعمالهم العظيمة التي تضفي علي حياة املاليني 

الكثير لصاحبه ومجتمعه وعادة ما يستمتع  يُحقق  اإلبداعي  العمل  والراحة، وألن  املتعة،  البشر  من 

املبدع بإبداعه إلي أقصي درجات االستمتاع ويشكل مع عمله اإلبداعي احتادا ووحدة وال يكاد يري في 

الكون غير عمله اإلبداعي، وهنا تبدو الفجوة بني املبدع واجملتمع ويبدو املبدع للمجتمع كما لو أنه إنسان 

انطوائي منزو ونرجسي منغلق علي ذاته. بل يبدو شخصاً غريب األطوار. 

)*( د. عبد الستار إبراهيم، احلكمة الضائعة )اإلبداع واالضطراب النفسي واجملتمع( سلسلة عالم املعرفة 
الكويتية، العدد 280، إصدار اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدولة الكويت.
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النفس اإلبداعي وصلته بالعبقرية. واهتم الفصل 
والعباقرة  املبدعني  بأمراض  الكتاب  من  اخلامس 
في ضوء سيرهم الذاتية وذلك مع مطابقاتها مع 
نتائج دراسات القياس النفسي. وقد أكد الدكتور 
عبد الستار إبراهيم في الفصل اخلامس أن املرض 
يعوق القدرة اإلبداعية عن النمو واالنطالق، لذلك 
وليس  النفسية  الصحة  علي  هو مؤشر  فاإلبداع 
على املرض النفسي وتنقل بنا في فصول الكتاب 
إلي مستويات أبعد تتعلق مبشكالت التعامل مع 
الضغوط والتوترات التي يواجهها املبدع كل ذلك 
من خالل الكتاب الرائع احلكمة الضائعة للدكتور 
القيم  مؤلفه  استهل  الذي  إبراهيم  الستار  عبد 
بأنه محاولة إلعادة قراءة وتنظيم الوقائع واألفكار 
ولكن  النفسي  واملرض  اإلبداع  حول  املتجمعة 
عندما يقرأه القارئ العادي يجد نفسه أمام مؤلف 
عميق وجاد في ذلك املوضوع الشائك وقد استند 
مبا قدمه  االستعانة  املوضوعية مع  إلي  رؤيته  في 
اإلبداع  بني  للتفرقة  فهم  من  النفسي  القياس 
واملرض النفسي وذلك في تكامل مع نتائج دراسات 

القياس النفسي.

اضطراب نفسي أم أحداث احلياة: 

)ارثر  الكبير  العاملي  األمريكي  األديب  عبر  لقد 
ميلر( عما يعانيه املفكر ومدي ما يتعرض له بأنه 
االهتمام  من  الرغم  وعلي  وكرب(  تعب  في  )دائماً 
ظروف  مثل  العادية  الضغوط  بدراسة  املتزايد 
العمل واملشاحنات مع الزمالء والصراعات األسرية 
املرض  مبفاهيم  خطأ  يخلطونها  الكثيرين  فإن 
النفسي كالقلق النفسي علي الرغم من أن كثير 
الضغوط  أن  أكد  )هانزسيليا(  مثل  العلماء  من 
النفسي.  القلق  ملفهوم  مرادفة  ليست  النفسية 
أنواع االضطراب التي  ولهذا البد أن ال نتعامل مع 
تصيب املبدعني بأنها نوع من االضطراب النفسي 
من  أكثر  يكن  لم  إن  كغيرهم،  يتعرضون  فهم 
غيرهم، لكثير من الضغوط التي تأتى من مصادر 

إبراهيم  الستار  عبد  الدكتور  يحاول  هنا  ومن 
اهتمام  استثارت  طاملا  قضية  لنا  يعرض  أن 
انقسم  والفنانني، قضية طاملا  والعلماء  الباحثني 
قضية  هي  وأحزاب.  فرق  إلي  بشأنها  املتناقشون 
وهي  الفني  واإلبداع  العقلي  املرض  بني  العالقة 
ورفضها  وجودها  البعض  أيد  التي  العالقة  تلك 
البعض اآلخر. وذلك من خالل كتابه املاتع )احلكمة 
واجملتمع(  النفسي  واالضطراب  اإلبداع  الضائعة.. 
عدد  الكويتية  املعرفة  عالم  سلسلة  من  الصادر 
)280( عن اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
بدولة الكويت، وقصة العالقة بني املرض النفسي 
من ناحية والعبقرية واإلبداع من ناحية أخري متثل 
كما  واجلنون  النفسي  املرض  أشكال  من  شكالً 
قال دريدان الذي اعتبر أن )املواهب العظيمة قرينة 
اجلنون( وعلي يد )لومبروزو( الذي أكد أن العبقرية 
الذي  )كريتشمر(  ومثل  املريض  العقل  عن  تعبير 
للمستويات  املصاحب  املرضي  العنصر  عن  حتدث 
العلماء  بينما نفي كثير من  املوهبة  املرتفعة من 
هذه العالقة ورفضوها متاماً استناداً إلي أن اإلبداع 
التنظيم،  ملكة  علي  أساسه  في  يقوم  الفني 
واملبدعون يتميزون بكثير من السمات الشخصية 
بالنفس  الثقة  إلي  أميل  فهم  والوجدانية، 
واالستقالل في احلكم، وكثيراً ما جندهم يقدمون 
معظم إنتاجاتهم العلمية والفنية واألدبية اخلارقة 
النفسية.  بالصحة  اتساما  حلظاتهم  أكثر  في 
والفصل  فصالً،  عشر  أثني  من  الكتاب  ويتكون 
التفسير  من  الرئيسيني  للتيارين  يتعرض  األول 
النفسي،  واالضطراب  الفني  اإلبداع  بني  للعالقة 
بأمثلة ألنواع االضطراب  الثاني  الفصل  امتأل  وقد 
والغرب،  الشرق  في  املبدعني  حياة  تسود  التي 
النفسي  املرض  وصف  عن  عبارة  الرابع  والفصل 
التي  الوصفية  املقوالت  باالعتماد علي  العقلي  أو 
قدمها الطب النفسي كما وصف اإلبداع وتعريفه 
علم  قدمها  التي  الوصفية  الدراسات  ضوء  في 
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بكثير  يتميزون  املبدعني  أن  يتضح  سبق  ومما 
عما  تبتعد  والوجدانية  الشخصية  السمات  من 
أكدته  ما  وهذا  الناس،  عامة  بني  عنهم  شائع  هو 
البحوث الغربية املعاصرة أن ما يشيع من خصائص 
يزيد  ال  املبدعني  بني  والنفسي  العقلي  االضطراب 
أن  جند  كما  الناس.  من  العاديني  بني  يشيع  عما 
املبدعني يتسمون بكثير من اخلصائص الشخصية 
اإليجابية التي ال ميكن أن جندها بني املرضي النفسيني 

والعقليني كما قد ال جندها بني العاديني من البشر.

مع  ونتعامل  البدنية  املشكالت  نعالج  كيف 
متطلبات العمل واملهنة:

لقد وضع الدكتور عبد الستار إبراهيم في الفصل 
العاشر من كتابه برنامجاً عالجياً تالقت من خالله 
عمليات التشخيص مع العالج حتي يُتيح للمبدع 
ووجهات  ونشاطاته  طاقاته  تنظيم  علي  القدرة 
نظره ليحقق مستويات عليا من الصحة النفسية 
فنحن  اإلبداعي،  العمل  منه  يتطلبه  مبا  إخالل  دون 
جند أن املبدع يواجه دائماً مطلباً رئيسياً يتطلب منه 
التوفيق بني احتياجات متعارضة ومتنافرة في كثير 
من األحيان لذلك فإن البرنامج العالجي يتطلب أربع 

مسلمات رئيسية :

املسلمة األولي: أن يتم تنفيذ هذا البرنامج باقتناع 
ناجحاً  وباختياره، فالعالج ال يكون  ذاته  الشخص 
مقبولة  ورائه  من  األهداف  كانت  إذا  إال  وفعاالً 
ومتفقاً عليها من الطرفني املَعالج واملعالِج بكسر 

الالم. 

يصلح  ال  البرنامج  هذا  أن  هي  الثانية:  املسلمة 
جلميع  يصلح  عالجي  برنامج  يوجد  فال  للجميع 
هذا  قيمة  تزيد  فلن  الظروف  جميع  وفي  األفراد 
البرنامج عن كونه أسلوباً أو خطة ترسم خطوطاً 
العراقيل  من  للتخلص  املبدع  الفرد  أمام  عريضة 
العمل  عن  تعوقه  التي  والعقلية  النفسية 

اإلبداعي أو االستمرار فيه.

همنجواي(  )أرنست  ذلك  عن  عبر  وقد  مختلفة 
الكبري  بليتك  الكتابة  أصبحت  )متى  صراحة 
فلن يصرفها عنك سوي املوت( وتؤكد بحوث علم 
النفس اإلبداعي أن املبدعني باملقارنة بغيرهم ،هم 
أكثر قابلية لالستثارة واالنفعال بكل ما يتضمنه 
فيها  مبا  انفعالية  خصائص  من  املفهوم  هذا 
في  والدخول  للغضب  وامليل  الزائدة  االنفعاالت 
صراعات اجتماعية وقد الحظ )جونسون( أن نسبة 
كبيرة من املبدعني في مجال الفكر واألدب اتسمت 
حياتهم باملواجهات والطيش، إذن هي أحداث احلياة 
اإلبداع  لقياس  نفسية  مقاييس  وضع  أمكن  وقد 
واالبتكار وأصبح الطريق ممهدا إللقاء األضواء علي 
العالقة بني اإلبداع واملرض النفسي وذلك من خالل 
االضطراب  ومظاهر  النفسية  اخلصائص  دراسة 
والصحة بني هؤالء الذين يتصفون بدرجات عالية 
من اإلبداع مقارنة مبن يتصفون بدرجات منخفضة 
علي املقاييس نفسها، وقد تبني من الدراسات أن 

املبدعني يتسمون بكثير من اخلصائص مثل:

من  يفعلون  مبا  وتعلقاً  شغفاً  أكثر  املبدعون  1 .
عن  يتخلوا  أن  دون  لكن  إبداعية  نشاطات 

املوضوعية ومعايير الدقة. 

املبدعون أكثر قدرة علي التحرر من التسلط. 2 .

املبدعون يتصفون بالتواضع مع االعتزاز في آن  3 .
واحد.

من  يفعلون  مبا  وتعلقاً  شغفاً  أكثر  املبدعون  4 .
عن  يتخلوا  أن  دون  لكن  إبداعية  نشاطات 

املوضوعية ومعايير الدقة .

االنطواء  خصائص  بني  يجمعون  املبدعون  5 .
واالنبساط معاً.

يتسم املبدعون بطاقة عالية ونشاط زائد إال  6 .
أنهم مييلون إلي الهدوء والراحة فهم يعملون 

ساعات أكثر وبتركيز أكثر من غيرهم.
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الهرولة ملدة 45 إلي 60 دقيقة يومياً لها تأثير جيد، 
فهي تساعد علي امتصاص املعادن والفيتامينات 
ويتم  املناعي  اجلهاز  وظائف  من  بدوره  يُحسن  مما 

ذلك مع اتباع نظام غذائي جيد.

ثانياً: التعامل مع ضغوط العمل اإلبداعي ذاته 
مفكر  أو  كمبدع  نفسه  الشخص  يتقبل  عندما 
يتمكن بعدها من التعامل بتسامح مع متطلبات 
متكن  عالية  نفسية  كفاءة  ذلك  ويتطلب  املهنة 
الشخص من تقبل املشاق التي حتملها املمارسة 
الفكرية واإلبداعية مع تنظيم الوقت وحسن إدارته 
بحيث يخصص وقتاً محدداً للعمل في النشاطات 
ثالث ساعات  يزيد علي  ال  قد  املهنية  أو  اإلبداعية 

يومياً باإلضافة إلي العمل الرسمي.

من  اجلديدة  اخلبرات  علي  الذهني  التفتح  ثالثاً: 
املهم احملافظة علي ذهنية متفتحة ال تنغلق ذهنياً 
ذلك  ويتم  اجلديدة  اخلبرات  عن  متأخراً  أو  مبكراً 
باملواظبة علي قراءة الكتب واملقاالت واإلنصات آلراء 
املتاحف  وزيارة  املالئمة  املؤمترات  وحضور  اآلخرين 

واألماكن التاريخية. 

في  تأخر كثيراً  النفس  إن علم  القول:  وخالصة 

يدعو  وما  العقلي  واملرض  اإلبداع  موضوع  دراسة 
املرضي  النفس  علم  يقدمه  ما  أن  التفاؤل  إلي 
علي  للمساعدة  عالجية  محاوالت  من  املعاصر 
تواجه  التي  والضغوط  الشخصية  أزمات  تخطي 
وإيجابية  هائلة  مردودات  حتماً  ستكون  املفكر 
التعامل مع اإلبداع، وهذا الكتاب هو محاولة  في 
مشرفة ورائدة وخطوة علي الطريق الصحيح في 

دراسة اإلبداع واملرض العقلي.

لم  البرنامج  هذا  أن  هي  الثالثة:  املسلمة  أما   
يوضع ليشجب أو يؤيد ما أستطاع بعض املبدعني 
ابتكاره من اساليب شخصية خاصة  واملفكرين 
في معاجلة صعوبات احلياة والتعامل مع ما كان 
يعاني  أو  مشكالت  من  منهم  البعض  يواجه 
هذا  استند  وقد  والفشل,  اإلحباط  جوانب  من 
البرنامج إلي األساليب التي استخدمها عظماء 
لدي  تطورت  التي  واحللول  والعباقرة  املبدعني 
احلياتية  املشكالت  مواجهة  عند  منهم  البعض 
اخملتلفة التي واجهت بني احلني واآلخر مسيرتهم 

اإلبداعية.

تري  بسيطة  بحقيقة  تهتدي  الرابعة:  املسلمة 
اإلبداعية  املمارسة  بني  واضحاً  تكامالً  هناك  أن 
أخري  جهة  من  اإلبداعية  القدرات  عن  والتعبير 
والفاعلية االجتماعية جميعها عناصر متفاعلة 
كما  ذلك  ويتم  اآلخر  البعض  بعضها  ويكمل 

يلي:

ويتم  والصحة  املرض  ضغوط  مع  التعامل  أوالً: 
الغذاء  مع  الرياضة  ثم  والراحة  باالسترخاء  ذلك 
لكل  كامل  توقف  بأنه  االسترخاء  ويعرف  املتوازن 
االنقباضات والتقلصات العضلية املصاحبة للتوتر. 
الضغوط  بحكم  خاص  بشكل  املبدعون  ويحتاج 
االسترخاء  مهارة  اتقان  إلي  لها  يتعرضون  التي 
العميق لتخفيف القلق واالكتئاب وتطوير الصحة 
النفسية ويتم ممارسة االسترخاء بشكل منتظم 
الصحية  اللياقة  من  ممكن  قدر  أكبر  لتحقيق 
والهدوء ومع ما لالسترخاء من أهمية فإن للياقة 
البدنية والرعاية الصحية أهمية بالغة في الوقاية 
من االضطراب النفسي، فممارسة رياضة املشي أو 
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