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 �العقاق�� )الفارماك�ل�ج�ة( العالجات : أوالً  

 غ�
 العالج ه�ا فى �(ال�)ار& ت%�$فات !أن - أ��ا ال��� ه�ا وفى – خ�
ت�ا فى ��
	  ما ی����
 واض8
ا!ات ال�هان��( عBد ف�ها �غل4 �?اد إنه بل االض8
ا!ات، أن7اع أغل4 ت)�ل هى و2ال�الى م��ان0ة،
 فقB ال�
ج$ح، ه�ا ت�BیBا ��Hل &ان ال�الى ال��� أن وB�Gو ت)D$%ات، م( ذلE غ�
 على ال)D%$ة

Lا!ات ن7ع م( ال�االت أغل4 كان
 فى عقاق�
 ی�عا7Pن  ال�
ضى ن%ف لىح7ا و&ان ال�0$�ة، االض8
Rنف ،Lال7ق )Sال��� ه�ا ول Tم لBه�ه دور ع( واض�ة إشارات ل�ا �ق 
 العالج “مع” والعالجات العقاق�

 ال�غ�
 ه�ا أن أدرانا م(” :�ق7ل الع�اة !ع[ م( نقBاً  أس��عB وال له، “مع7قاً ” أو “ع�ه بB�ال” أو ال�ار	 
 “!ال�ات؟ ال��عى للعالج ن�$�ة ل$R فه7 ال�
ضى، هbالء ی��اولها ال�ى للعقاق�
 ن�$�ة ل$R ت�ع�7ن  ال�	

 فى ول$R العالج$ة، الع�ل$ة وأ!عاد �P$عة فى ی��� أنه فأعل( ال�Bا�ة، م�� ح�راً  &ان ال�اح� أن إال
 األم
 ه�ا !�� ت
ك ور�2ا ب�اته، عالجىّ  !��غ�
 ال��ائج  عالقة ع( ف
ضا وضع ه7 وال ت�BیBا، ن�ائ�ها

 .تال$ة 
حلةل�

 :ال*أن به)ا الع�'&ة ال%$�# �ع" أوضح �أن وأب�أ

 اض8
اب 7 ف%ام��(، 6 :عامة !%فة شBیBة اض8
ا!ات م( تعانى ال��� ه�ا م��7عة1- 
 .خاص ت78ر	  م�7oر م( للف%ام غائ$ا م?افnا �ع��
 م�ا شBیB شD%$ة


ون 2- �H7عة م( ك��ال��� م T7ا ل���ل” ��0Sهاو  ال0ا!قة العالجات “لBف�ها !�ا ح 
 العقاق�
 م
وا أنهT !�ع�ى ولS( م�0ع%$ة، أو م�Bه7رة حال�هT أن !�ع�ى ل$R الSه
2ائ$ة، وال�ل0ات الS$�$ائ$ة
 .العالج به�ا ال��ق7ا ثT ال)فاء، لهT ت�قs لT م�Dلفة وف��rG$ة &$�$ائ$ة !عالجات

: والHانى أساب$ع، ل��عة: األول العالج، أث�اء ال7قL م( ف�
ة ال��0)فى دخال ال���7عة م( أث�ان3- 

 و&ان ال���، إج
اء وقL( بها مازال�
 ال��0)فى م( خ%$%ا ��� y$ادتى في العالج جل0ات ل$�

 .(الDاصة

 .ال38عى العالج وفى ع�3ما، العقاق�� الس/ع3ال ال��1ل�جى ال/$�ر.  األساس

Lة كان
Sف 
 العالج خالل م( وذلE ال�Bا�ة، ��م ال��ارسة م( إلىّ  واصلة الBماغ ل�
&�4 الفعلى ال�غ��
 !ان��ائى م
ت�8ا –ومازال – &ان ذلE أن على خاصة، ال��عى والعالج ال�ف0ى، العالج ذلE فى !�ا عامة

هذا البحث لم يقدم لنا إشارات  
واضحة عن دور هذه العقـاقير  

العالج الجارى  “ مع”والعالجات  
له، “ معوقـاً ”أو  “ بديال عنه”أو  

أستبعد نقداً من بعض    وال
من أدرانا أن  ”: العتاة يقول

هذا التغير الذى تزعمون ليس  
نتيجة للعقـاقير التى يتناولها  
هؤالء المرضى، فهو ليس نتيجة  

“ للعالج الجمعى بالذات؟

أن الباحث كان حذراً منذ  
البداية، فـأعلن أنه يبحث فى  
طبيعة وأبعاد العملية العالجية، 

حديدا، وال  وليس فى نتائجها ت
هو وضع فرضا عن عالقة   
النتائج بمتغير عالجّى بذاته، 
وربما ترك بحث هذا األمر  
لمرحلة تالية

مجموعة هذا البحث تعانى من  
اضطرابات شديدة بصفة  

7فصاميين،  6: عامة
اضطراب شخصية شديد مما  
يعتبر مكافئا غائيا للفصام من  
منظور تطورى خاص

ى  كانت فكرة التغيير الفعل
لتركيب الدماغ واصلة إلّى من  
الممارسة منذ البداية، وذلك  
من خالل العالج عامة بما فى  
ذلك العالج النفسى، والعالج  
الجمعى خاصة، على أن ذلك  

مرتبطا   –ومازال –كان  
بانتمائى للفكر البيولوجى  
التطورى بالمعنى االوسع




Sال��7ل7جى للف  	خل ه�ا االوسع، !ال�ع�ى ال�78رBه7 ال� 	انى ال�Bوض إلى ه
 نقB( العالج فاعل$ة ف
 ت78ر ال�	 وه7 ،العالج�ة العالقة خالل مC ال3خ بAاء �لت*= إعادة یB&b أنه ح�� م( )ال�)
	  ال�{
 ال�اك
ة ف
وضى !ع[ ف��ققL ال��7رون$ة، ال�8اوعة مفه7م وت��ّـِى الع%�ى، ال�ع
فى العلT ن�7 مع مbخ
ا

 ب�( ال�3ن  ال/Eاوج ه7 ال7ق7P Lل العالج ه�ا فى ال���عة ال8
Gقة ���� ما فإن ذلE على و�2اء :تBرG�$ا
 �GHI ت�ت�1ها C=3F وال�ى Neuroleptics Major ال�0$�ة ال��7رل��ات وخاصة عقاق�
!ال ال�Bاو	 

 !�ا أساسا، ت78ر	  م�7oر م( ال�خ مG7�0ات على ل�أث�
ها ت�عا ه��ار�Nا الM/3اع�ة االن/قائ�ة فاعل�/ها
 تت)?$ال في ال�غ�
 ف
وض وم�ا!عة ال�الة، ت78ر ح40 ون7عها، األدوGة ج
عات مع !ال��
ك ��0ح


	  ال�ع[ ب�ع�ها وعالق�ها األمDاخ�Gو BیBت� Eضى !�)ار&ة ذل

( .أح$انا ال�oان Bع!). 


Gة إنoة ه�ه إل�ها ت���ى ال�ى ال��ة هى ال�عالGامل وهى األول، ال�قام فى ت78رSاحل مع ت�
 ال��7 م

Gة م7ازGة هى إذoال�7ض7ع العالقة” ل�!Theories Relation Object ”، Bفه7مال� ه�ا �ل وق 


ه ق�L ما إلى !اإلضافة ال�78ر	 G78ة ب�G
oاالس�عادة ل�  Theory) (Recapitulation 7ه 	�0ح ال�� 
 اس�عادة، ح
&$ة مالحoات خالل م( العالج$ة العالقة ت78ر ح40 ان�قائ$ا العقاق�
 مع !ال�عامل ل�ا

 اخ�فاء أو �ه7ر م�
د ول$R (2) ال��Dلفة( ال�78رGة( ال��ائ$ة ال�7اقع ن)ا� وم7اصفات ال��7 و�عادة،
 .األع
اض

 ه)ه حGH ال38عى العالج ومع ع�3ما، العقاق�� اس/ع3ال ل�R�Sة الع�'&ة ال%$�# یلى و3�Pا

 :ال/$�ر'ة الف�وض

 أم?( ال�ى عادة األقBم ال��7رول��ات( العo$�ة ال�هBئات العقاق�
 م( قل$ال عBدا ن�0ع�ل ن�((1)  
 وم�ادات )…فاالحBث األقBم األمDاخ أ	( ت78ر	  م7�0	  أ	 على االن�قائ$ة فاعل��ها على ال�ع
ف


ة خالل م( أ��ا ان�قائ$ا ن�0ع�لها ال�ى وهى )عادة الBوائ
 ثالث$ة( ال�قل�B�ة االك�nاب�Dلة الG78معها ال 

( .خ�
ت�ا فى األقBم األخ
	  هى أنها إذoأن Bع!). 

 لفاعل$ة ال�)��?ى الS$�$ائى !ال�7قع الو  لل�
ض ال�قل�B	 !ال�)D${ ت�BیBا ذلE  ی
ت�  ال(2)  
 خالله م( ی7ضع ح�� م
G[، لSل )س$?27اث7ل7ج$ا( اإلم
اضى ال�8D$  على ی�7قف و�ن�ا العقار،
 مخ أ	 وت�BیB ون�ائ$ا وه�
ار&$ا  ت78رGا ال��
ات�ة األمDاخ م( مخ &ل ن)ا� م( ��
	  ما �%ف ف
ض
 فى ال�)ار&ة وتلقائ$ة ال�0افة، واخ�الف !ال�عالج عالقةوال وتغ�
ها، األع
اض واقع م( مغ�
ٍ  أو ناش�ٍ 

 – أیها غل�ة وت�BیB !ع�ها، مع األمDاخ ص
اعات رصB ��?( ذلE خالل وم( !ال7اقع، والعالقة ال�أه�ل
 .!ال�ات ال7قL ه�ا فى !ال�ات ال�
G[ ه�ا فى !ال�ات االض8
اب ه�ا فى

  (3)Tس
 ت�)L8 ال�ى األقBم لل�G7�0ات الع)7ائى �)ا�ال م( ال�Bّ  أساس على العالج$ة ال8Dة ُت
Maker Pace ال�Dى ال��[ ان�عاث نق8ة( األمDاخ ف
sG قائB &ان ال�	 األحBث ال�7�0	  ح0اب على

 و�Gاف¦ ی7م$ا، فعال !ال7اقع !عالقاته ���ف¦ ال�	 ال�خ ه7 األحBث وال�خ وال0المة، ال$قoة حالة فى( 
 وذلE م��ـَ�ّـًِال، وت�ادال مق�7لة، ی
ةم0ا )ال�7ض7ع( !اآلخ
G( عالق�ه على

 .ال7ق7P Lل لغ�
 م��0عBة جاث�ة !%فة ول$R ،وقائBة و��قاy$ة ودورGة غال�ه !%فة


 ال�	 األقBم ال�خ أن !اع��ار األساس ه�ا على العقاق�
 ُتع8ى(4)  � عBوان، ش?ل فى عادة ��
 لل��H$ ، جBا فاعل$ة األق7	  العقاق�
 م( عل�7  ���اج :ال7اقع م( وان�0اب اع��اد	 ن7Sص أو بBائ$ة، أو

 ه�ه أق7	  وأن ،“االن�قائ$ة” ه�ه ه7 الSل7ر2
مازG( عقار اك�)ف م�� العقاق�
 ه�ه ���� ما اروع أن وB�Gو

 .الهال�27
BGول عقار (3): اآلن ح�ى وه7 األقBم ال�خ ن)ا� ف
� فى ال��?T على أقBرها ه7 !ال�الى العقاق�

يؤكد إعادة تشكيل بناء المخ  
، وهو  من خالل العالقة العالجية

الذى تطور مؤخرا مع نمو العلم  
المعرفى العصبى، وتبنـِّى  
مفهوم المطاوعة النيورونية

ما يميز الطريقة المتبعة فى  
هذا العالج طول الوقت هو  
التزاوج المرن بين التداوى  
بالعقـاقير وخاصة النيورلبتات  

 Majorالجسيمة  
Neuroleptics   والتى

يمكن ترتيبها بحسب فـاعليتها  
تقـائية المتصاعدة هيراركيااالن

نحن نستعمل عددا قـليال من  
العقـاقير المهدئات العظيمة  

النيورولينات األقدم عادة  (
التى أمكن التعرف على  
فـاعليتها االنتقـائية على أى  

أى األمخاخ  (مستوى تطورى  
) …األقدم فـاالحدث

ومضادات االكتئاب التقـليدية  
) ثالثية الدوائر عادة(

ك تحديدا  ال يرتبط  ذل
بالتشخيص التقـليدى للمرض  
وال بالموقع الكيميائى  
المشتبكى لفـاعلية العقـار، 
وإنما يتوقف على التخطيط  

) سيكوباثولوجيا(اإلمراضى  
لكل مريض

ُترسم الخطة العالجية على أساس  
الحّد من النشاط العشوائى  
للمستويات األقدم التى  
تنشطت على حساب المستوى  

ائد  األحدث الذى كان قـ
فريق األمخاخ  

المخ األحدث هو المخ الذى  
يحتفظ بعالقـاته بالواقع فعال  
يوميا، ويحافظ على عالقته  

مسايرة  ) الموضوع(باآلخرين  
مقبولة، وتبادال متحـَمـِّالً، وذلك  
بصفة غالبه ودورية وإيقـاعية  
وقـائدة، وليس بصفة جاثمة  
مستبعدة لغير طول الوقت

ُتعطى العقـاقير على هذا  



)Tث 

&0ا، Bثاألح العقاق��Gز ،R?!على القادرة أوال  $�Hال�اش� ال�)ا� ت 
Hم( ألك  	ائى م7�0Bب Bواح). 

  (5)Tت�4 ی�
 االكل��$?ة، ال��ارسة واقع م( ال���0(، م
 على اله�
ار&ى ال�
ت�4 ه�ا العقاق�
 ت
 $ةت)?�ل لف
وض ���اج حBی� عقار اس�ع�ال �%�ح ح�ى )ال�ف�0
اض$ة( ال0$?27اث7ل7ج$ة وال��ا!عة

BیBاالن�قال$ة فاعل��ه ل�� 
Hات ���اج م�ا أك
G
 .ب�7&$�$ائ$ة مع�ل$ة ل��

 سلT على م?انه له أجB أن !عB إال جBیB عقار أ	 اس�ع�ل على إقBامى !%ع27ة واع�
ف أق
 وه�ا
 .ل7�0ات أح$انا ت%ل G7Pلة ل�Bة ب��
�2ه اله�
ار&$ة ه�ه

 ال�ق%7د أن على اع��ادا Zigzag العقاق�
 ه�ه إع8اء فى ال��ق8ع األسل7ب اس�ع�ال ُ�ف�ل(6)  
R$ه7 ل  $�Hال� 
 وPاقة ن)ا� ت
وG[ إم?ان ح�ى وال
2  ال��  ه7 و�ن�ا ال�هائى، ال�ه��B ح�ى القاه

 .األحBث فاعل$ة مع وال��ادل لل�Sامل األقBم

 أو ��عىال العالج ذلE فى !�ا( ال�أه�ل م�0
ة فى ال��اد	 مع العقار ج
عة تغ��
 ی�7اصل(7)  
 ال�خ اس�عادة عالمات �ه7ر مع -إلغائها دون  – تBرG�$ا العقاق�
 ت�ق{ أنه !�ع�ى )ع�7ما العالج

 .ال%�7 أث�اء األمDاخ ل�r$ة ®$ادته اس�عادة اح��ال و2ال�الى ن)اPه، األحBث

  (8)Bیل�م ق 
 �ه
ت إذا فق  األق7	  إلى جBا، األق7	  م( العقار تغ��
 ال�
عة تغ��
 مع األم

 الع)7ائى ال�خ ل�)ا� &ا°$ة ض�  عالماتHما األكBَث ل%الح ِقBث، األحBوه?�ا فاألح. 

  (9)
 غل�ة م( االن�قال على دل$ال الع�ل$ة ه�ه أث�اء )العالقاتى األلT( “األص�ل” االك�nاب �ه7ر ُ�ع��
 م�اولة صع27ة على دل$ال اإلن0انى االك�nاب ه�ا ت�)$  �ع��
 ح�� اإلن0انى ال�خ إلى ال�Bائى ال�خ
 وألT جهة، م( ال7جBان ث�ائ$ة م( درجة ��ارس ال�خ ه�ا فإن ال7قL نفR وفى آخ
، مع عالقة ع�ل

 ن�7 ال�قBم على دل$ال ذلE &ل وGع��
 ثالHة، جهة م( ال��اج نقالت و2ع[ ،أخ
	  جهة م( ال�7اصل

عة ال�قل�B�ة االك�nاب م�ادات ب�ع[ ��0عان قB ال�الة ه�ه وفى ،األسلT ال��7 م�0
ة إ�قاع اس�عادة�! 
 ه�ا ع�s ه7 ال�	( األلT م( م�اس�ة ج
عة أن ح�� ال��7، م�0
ة اض8
اد على لل�فا³ م�7س8ة
 .ال���7عة !�
ضى بBًءا األخ
G(، مع حr$r$ة عالقة ع�ل ل��اولة إ��اب$ة عالمة �ع��
 )االك�nاب

 ال�خ ت%
ف ت�L ل�7Sن  األقBم ال�خ عل�ها �7�0لى &ان ال�ى ال8اقة إPالق ض�ان مع(10)  
 ج
عات !إنقاص نق7م )العالقات$ة ت�)$  ( و2ال�7ض7ع )أساسا الع�ل( !ال7اقع عالقة إلرساء األحBث

8
د، ع?0ى ب��اس4 العقاق�� وش�( ال�7اصل، فى )ال�ف0$ة) ال��G7ة ال8اقة ت(غ�ل أم?( &ل�ا :أ	 م
 .العقاق�
 ج
عات قاصإن أم?( ال7اقع،

      (11)
 ف�ها Fع�د م3/�ة، عالج�ة (4) ن�3 أزمة خ�1ة �X3ا�ة �ال)ات ال��عى العالج �ع��

 ال�3A م�ا`_ إلى یA/قل ث] (5)  األساس�ة، الXقة اس/عادة خ�1ة 3Fارس ح�\ ال38اعة رح] إلى ال�3'"

 االك/dابى ال3خ م�حلة ث] )الcارن�.  خال3( “والف� ال�S” ��3حلة م�ورا خفى، أو معلC �*=ل ال3//ال�ة

 وشCI ال��I'ة ال$اقة ت�eA] اس/عادة مع جGA إلى جcAا وذلf “العالقة أل]” �eه�ر الE�3/3 العالقاتى

 ت�ر'�8ا، بها وال�3ض�ع ال�اقع

 عالج�ة ن�3 أزمة ت%ل�X3� jا�ة وال�3A ال/$�ر مA$لj مC ال38عى العالج اع/cار C=3F وه=)ا

 ال��7	  اإل�قاع إلى !الع7دة الف�د.، ال/$�ر مHار ل/�IMح سل�3ة ن�3 نc&ة �kH ةالس/عاد مc&A$ة
 .ال���0
 ال��ائى ال�S$فى

……….. 

األساس باعتبار أن المخ األقدم  
الذى يحضر عادة فى شكل  
عدوان، أو بدائية، أو نكوص  
: اعتمادى وانسحاب من الواقع

يحتاج لنوع من العقـاقير األقوى  
فـاعلية جدا للتثبيط

أن اروع ما يميز هذه العقـاقير  
منذ اكتشف عقـار  
الكلوربرمازين هو هذه  

، وأن أقوى هذه  “االنتقـائية”
بالتالى هو أقدرها  العقـاقير  

على التحكم فى فرط نشاط المخ  
): 3(األقدم وهو حتى اآلن  

عقـار الهالوبيريدول

أقر واعترف بصعوبة إقدامى  
على استعمل أى عقـار جديد إال  
بعد أن أجد له مكانه على سلم  
هذه الهيراركية بتجربته لمدة  
طويلة تصل أحيانا لسنوات

ُيفضل استعمال األسلوب  
ى إعطاء هذه  المتقطع ف

اعتمادا    Zigzagالعقـاقير  
على أن المقصود ليس هو  
التثبيط القـاهر حتى التهميد  
النهائى، وإنما هو الضبط  
والربط حتى إمكان ترويض  
نشاط وطاقة األقدم للتكامل  
والتبادل مع فـاعلية األحدث

قد يلزم األمر مع تغيير الجرعة  
تغيير العقـار من األقوى جدا،  

ط إذا ظهرت  إلى األقوى فق
عالمات ضبط كافية لنشاط المخ  
العشوائى األكثر ِقَدما لصالح  
األحدث فـاألحدث، وهكذا

ُيعتير ظهور االكتئاب  
) األلم العالقـاتى(“ األصيل”

أثناء هذه العملية دليال على  
االنتقـال من غلبة المخ البدائى  
إلى المخ اإلنسانى  

يعتبر تنشيط هذا االكتئاب  
على صعوبة    اإلنسانى دليال

محاولة عمل عالقة مع آخر، وفى  
نفس الوقت فـإن هذا المخ  
يمارس درجة من ثنائية  
الوجدان من جهة، وألم التواصل  



 ”ال/j�1$ خ$�ات: “القادم األس�7ع ون�Sل

  

 من )1( الجمعى العالج فى مقدمة( الرخاوى يحيى1][ – 

 ،)1978 األولى الطبعة( )المطلق رحاب إلى الجماد ذكاء
 النفسى الطب جمعية منشورات )2019 الثانية والطبعة(

 وفى المصرية األنجلو مكتبة فى متاح والكتاب التطورى،

 وفى ،10 شارع النفسية للصحة المقطم دار مستشفى منفذ

 كما المقطم، مدينة 9 شارع من 18 شارع 24 :الرخاوى مركز

 هو وهذا www.rakhawy.net  المؤلف بموقع أيضا يوجد
 .الرابط

 العالقة نظرية تستعملها Position  موقع كلمة[2]  – 

 أنها من وبالرغم النمو، مراحل من مرحلة بمعنى بالموضوع

 الموقع وهى واإلمراضية المرض من مستقاة كلمات تستعمل

 Schicoid االكتئابى والموقع البارانوى والموقع الشيزيدى،

 P. Depressive P., Paranoid Position,نىيع ال ذلك أن إال 

 من تبدأ  نمو مراحل هى وإنما مرضية مراحل تصف أنها

 التطورية النظرية” خالل من إليها أضفته وما الوالدة،

 هذا أن هو” Theory Rhythmic Evolutionary اإليقاعية

 عالقة تطور على أو الطفولة، مرحلة على قاصرا ليس التالحق

 و،نم أزمة كل فى الترتيب بنفس يتكرر فهو بأمه، الطفل

 أزمات فى )فاشل( مرضى وبشكل اإلبداع، أزمات فى وأيضا

 المرض حالة فى أكثر وتنشط تستعاد أطوار وأنها المرض،

 هى اإليقاعية فالحركية )نكوصا إليها يرجع( مواقع وليست

 األمراض فى للنكسة وإما والتطور للنمو إما !الحدوث دائمة

 ادةاستع أطوار فهى يوازيها، وما الصريحة الدورية

 .بالنكوص جاذبة مواقع وليست حيوى، نبض كل مع باستمرار

 !عقاقير استحداث تم ولكن ،1978 سنة[3] – 

[4] – Growth Crisis 

[5] – Basic Trust 

من جهة أخرى، وبعض نقـالت  
المزاج من جهة ثالثة

كل ذلك دليال على التقدم  
نحو استعادة إيقـاع مسيرة  
النمو األسلم

ضمان إطالق الطاقة التى كان  
يها المخ األقدم  يستولى عل

لتكون تحت تصرف المخ  
األحدث إلرساء عالقة بالواقع  

( وبالموضوع  ) العمل أساسا(
نقوم  ) تنشيط العالقـاتية

بإنقـاص جرعات العقـاقير  
بتناسب عكسى مضطرد

يعتبر العالج الجمعى بالذات  
عالجية  ) 4(بمثابة خبرة أزمة نمو  

ممتدة، يعود فيها المريض إلى  
يمارس خبرة    رحم الجماعة حيث

استعادة الثقة األساسية

يمكن اعتبار العالج الجمعى من  
منطلق التطور والنمو بمثابة  
تخليق أزمة نمو عالجية منضبطة  
الستعادة بسط نبضة نمو سليمة  
لتصحيح مسار التطور الفردى، 
بالعودة إلى اإليقـاع الحيوى  
.التكيفى النمائى المستمر

: إرتباط كامل النص  
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD170121.pdf 
 

***   ***   ***   

 شبكة العلوم النفسية العربية

  عاون عربي رقيا بعلوم وطب النفسنحو ت

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )ثامناالصدار ال(  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  

 

  2021ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
bpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3http://www.ara  
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