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فهي تتمحور عادة حول األزمات التي تعترض الشخص الفرد في مجاالت المهنة والصحة . الكارثة الشخصية هي أدنى درجات السلم الكارثي

بدًءا من األسرة . ا اإلنسان األول ليرتقي فوقها ويتسامى في االتجاه اإلنساني العاموهي مشاعر خبره). 1(والسعادة ولغاية قلق الموت الشخصي

فالتراث األممي، واإلنساني عامة، هو المرجعية . وهذا التسامي مرتبط بتراث األمة ارتباطًا مباشرا. ولغاية البشرية مرورا باألمة وجماعاتها الفرعية

 .التاريخية للعالقات اإلنسانية

كما نالحظ أن الكارثة المعنوية هي أقسى . نالحظ، نحن معشر األطباء النفسيين، أن الكارثة الجماعية أقسى من الكارثة الشخصية الفرديةلذلك 

وهي غريزة تفتقدها . فعندما تطال الكارثة األمة فهي تساوي تهديد غريزة استمرار النوع وإبادته. وأشد الكوارث التي عرفتها البشرية وطأة

 ). 2(ماعات عديمة التراث الج

إذ الحظوا ارتفاع نسبة االنتحار بينهم والحظوا عالقة هذه . ولقد شهد زمالؤنا الفرنسيون مثل هذه الكارثة ورصدوها لدى سكان بريتانيا الفرنسية

ة شديدة الداللة بين تنامي الشعور القومي كما أكد الزمالء وجود عالق. واللغة هي أهم النظم الرمزية للجماعة. الزيادة باضمحالل لغتهم البريتونية

وبين التهديد الذي تعرضت له اللغة الفرنسية ) إلخ...صعود اليمين واليمين المتطرف وتأييد المواقف المؤكدة على تراث الجماعة (الفرنسي 

  .بمناسبة العولمة

ة، حيث التهديد يطال كل النظم الرمزية ألمتنا وال يقتصر على مالحظة الزمالء الفرنسيين تتضاعف في حال تطبيقها على حالتنا العربية الحالي

ونحن نعلم أن حكامنا يشبهون غالبا األب القاسي الذي . فالتهديد يطال نظمنا التربوية والتعليمية والدينية واالجتماعية والسياسية. اللغة وحدها

في المقابل فإننا نرى . م الرمزية وخاضعا للقيم الثابتة في تراثنا والوعينا الجمعيإال أننا ندرك أنه يبقى والدا ملتزما بالنظ. يضطهد أفراد أسرته

األمر . أن المنقذ االفتراضي ال يسعى لتخليصنا من ظلم األب القاسي بل هو يرغب في اغتصاب خيراتنا وفي إقصاء قيمنا وهدم نظمنا الرمزية

حيث تبدأ الكارثة من خالل تحويل صورتنا العربية إلى . موقفنا من الحياة وتموقعنا فيهاالذي وضعنا في مأزق كارثة معنوية شديدة الوطأة على 

وذلك . وفي هذا التشويه إساءة للشعوب العربية وتراثها وأذى يطال األفراد والجماعات العربية في آن معا. صورة األمة الشريرة واإلرهابية

أو بالحقوق بدليل التمييز العنصري الممارس بصورة متصاعدة ضد األفراد العرب بمن فيهم  دون أن تكون لهذا األذى أية عالقة بالديمقراطية

هذا مع رفض كل التنازالت المقدمة من قبلنا لتجميل هذه الصورة والتكيف مع رغبات المعتدي . المتكيفون مع أنماط الحياة الغربية

  .ومصالحه

  � �
ن ا	����� ����� آ��� ا	����ت ا	����� � �

���� . ��� �	�� ا	���� ���)Sublimation (
3�رس �0 /.- ا,+�*(�دي ا	'ي % $�� $�ى ��" 
;���: ����9(� 	�86�ظ 56 ا+��4ار$� ا	'ات 

آ4� �� �	�� ا	���� . و	@����ج 56 إ=�د>�
 �B'.$ C	���4 ا��Dو,ت ا�Eا F=����Dي 3�رس 

�$ :6  .�N أذاJ�=K ا	��ب 	G�H ود ا���Dي 

��������������������د�������� �� �

 :��O �=��ء 56 �� ��9م �Q ا�OP�ن ا	��=
ا	��م V�ر�U� �0 +�6�6 آ�ارث ����$� ����	�� 

). 3(و�(�د�ا =��6�6 /�د�� �0 ه'K ا	�Hارث 
 YO�.*�ي وإن آ	4�ل ا��56 ا, ��[وه� و���� 

  وYa �`_ ه'K. ^[ ��(��� �0 /.- ���و�� ا	\اث
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	 ا������ت - � �� ا���ر�� ا����ا
 ).اD*�و�� أ@K( ا������

 -  � ������������ر ��� ���# ��م ا!� ��ن ا
b�cDا �Odوي ا�< �	�; ���e � . �<��6e 0و�

f �$�g 0(�ره� �h6�	ا i��= *��ر	ا.  

 -  $
ا	Depersonalisation ( C( &��� ا�%�
�Fز ا	���/k�ت ا	�ا��6V و�j(�ه� 	06�6 
���hm,[ه� ا���	ه� 3(���ا �$�a -)�$ ��n .

$�< :Oop 0� �q ��6E�4�ت ا�r�4 ا; �
 . ود��(� 	��6��� 56 أ+s ه'K ا	���/k�ت

/ .- �,آ�رة أ�)' - (�.  

 K'4- هt أن �ه'ا و$��F ا	Gh ا	���
 56 �uv�6@ج و�	ج ��a ����� wx@ �اjD�ه� ه

��4�U,وا �و����4 ه'K . ا	��ازن ا	���
� ا	�ا+N (اjD�ه� x�=�	ره� ا�*�O0 ا �f��	ا

 y=ب��	ا y�zا�Dارئ ) ا�z �	�� ن@P ة���
���@+P=�� وا��	ا ��d56 ����ى ا ����O . ���

 �)� ا	�اه0 إ~ =iوغ D��	]�ام ا	ا Nx�/[ و*�
F$ �qر ). �U)4$� �0 ا	�.�د$� وا	��]�$� 

 ���h[� �56 أ�ا	��j إ~ ه'K اjD�ه� ا	����� 
� ا�D��	6]�ام ا	��6 �Dا;�وب ا F C	وا �$�

��ا	��9h�� � Y� و�� �hV ��رو+� و����6 >�ف 
 �إ~ إ��اث ���$@ت U'ر$� � jO���� ا	4�9

��4�U,$� وا�	@ل . وا��اق وا,��	ب ا��- �	و
ا	��=B N� إp�رة وا��8 56 ا	`�$�ت ا	9][ة 

وه� ^�$�ت �a�ج إ~ O*� . اB ��d'ا ا	]�ام
F ا	]� ���ت ا	����� و=�ء اP�.�ط ا	��=

ا	����9 ا��D�	�� وF ����9 اjD�ه� ا�Dا��9 
K@  .B� وا	C ذآ�O�ه� أ

��وא'&����א�%���وא
$�א����و�������#�����א�"�����ص� �

�� , �p =: أن 	�z.�ء ا	����y ا	��ب 
 ����Dاه� ا�j	ا K'ه �)U$�� � ��ا���دور�ا 

��x�=�	ور �. ا�	ا ا'B ~وdة ا�hا� ��� � -c4�
56 ه'K اjD�ه� و�oآ��  ����$� ا�OP�ن ا	��=

�)����4 . K'ه ���4� 0zا�Dا ��*$ ��n
وه'K . ا�D�$*� ا	]���� و= :Oo	�s و����ا ��(�

 0� ���x�/دور�ا و G�6� أن �)�H� $��ت���	ا
و��ا�u� . ا	�ر�U اdو~ � ��اU(� ه'ا ا	]�ام
 �6Dل ا��ة ]cت آ�$�H� 56ا	'ي /�- آ- ���ي 

أ�z�ل ��H6: ا+���=� 	�.�ءة �اف /�ل إن 
FH$ ���� �6Dش ا�وا9D�=- . أ��هw +�(�د 

ا�d[آ� K'B ا;H�$� ه� �H�$� وو	��$�ـi ��ل 
 G�*	ل ا���^�= ���H� 0	 C	ا;�ب ا,+�.�/�� ا
�9h�Dإ~ آ- ا Kوز�e ي��� �. ا	��ا/� =- ه

ا	C  �[آ��اdوذ	� و�� �oآ��ات ا	�9�ر$� 
q� . ���8ث �h$�V ]�`� 0 ا�9h�D ا	��=��

$*�U -Hا�� U`�ا��� و�*�� >�ن ��(� �Uا��ت 
�H�= sH$�+ ��/�و$.�و أن . ���ه�ة ��+�ي وا��

 � w)6456 اzd.�ء ا	����y ا	��ب أن $.�ؤوا 
ا	��=�� و>���(� �DاU(� ه'ka  K[ ا	*��ب

  ا��hة و	�-. د��ا��ا��ت ا	��*�� ا	C �.�و /�

� $w)k�= �$i اdذى �n ��زاPو=��(4� ��و,ت ا
�z 0$� إدا�O: 	��6ب ا��V$0 ر^.� � ا��وج 

و^[ه� �0 ا�	��ت ا	����� . �0 دا�xة ا	�(�$�
ا	����� ا4D�ر+� �0 /.- ا��dاد وا�4��ت 

��6��D=�� ا��	(�$�ات . ا�	ا+��4ار ا ���
ا	��ا/�� (H�ر�u ود���� ه�ام ��Hار ا	

�م �Uوى آ- ) وا	�����h�6 و^[ه� Y.c� wx@
��و�.9� >�$� اP=�دة  ه'K ا�	��ت ا	���

��4x�/.  


+������א��
��������� א��*(��������מ�%�������������  א��

�� ��9م �� 	�� ا,+����ج =oن ا	*�]�� 
� وozة /��4x �0 ا	]���ت O��� م��	=�� ا��	ا

Dا �����	ا -mاآ�4 و�0 >�$� ���ا\
و�j� 0�ه� ا	]��� ا	����� . ,+��4ار$�(�

  :ا	��=�� ا�4��� ���H� ر�m ا	�@wx ا	��	��

 ����# ا�,12 أ��م ����2ة ا���1 ا��#ا�0 - 
وه� . ا	'ي وm- إ~ ��ود إذ,ل ا��ع وا�Dض
� �o	��� 	�ى ا	��yU �0 ا	�Hارث�*� .  

��1 ����# ا�,12 أ��م ����2ة ا� - 
3����وه� 56 و�p اP=�دة وا	�*��Y  ا��

)]��O\ا	ا(. 

����# ا�8ف �6 �
#ار ا�
�ارث ا��4#��  - 
=B�Hpo� ا��6��D �0  ا	��=�9 ا:����9��

�� و��وب أه��6 �4�Uوا/�]�د$� وا �$�H�
  .و^[ه�

^[  ����# ��0> آ�ارث ا����9�� �0د�� - 
G���	ا ��H� . �$9�ر�= ����� �وه

�=�ا��� ���=� =]�رة �9]�دة 	����� �
  .>�$�ات ��46+� و��دة U`�ا����

  - �����Ya  ����# ا�8ف �6 ا��ت ا��?<� وا
�اد . >�$� ��وب ���دةd�4: اوه� �Vف د

ا�6x�B 	56�96 وا	8k�$� � ��ب ا	��اق 
 .اVd[ة

/ ا�%@�1 - (�  �اB�د�� 	�@� اD][ ا	��ا/
��h�6�	أو ا.  

0> ��Aا - �B%ب وا��D�2:ا E �F.#� ا�,ات 
وه'ا . 	�6(�ب �0 اhVd�ر اD(�دة 	���

 y= ����.	ت ا�ا,8�O�ب ��H: ���[ ا	]�ا
 ��  ).��وب أه��6 �=��(ا�4��ت ا	��

ا�h�Dرة 56  ����# ا�Gاد وا���Bان - 
�)وه� �\اوح �� =y ا	�G و��9ان . أ�Oا

y=- و��	56 ا  .ا	�^.� � ا,9�O�م ا	�9رة 

 - �Hان ا:0%<�د�Bوف ا���I  ~�8ل إ�	ا ��=
ه�ف 	���+� ا9�P�ر ا	Y��= C 3�رس =]�رة 

وذ	� =�� رؤ$� دو	� ��h�O . ����6 و�.��pة
� Ya وozة �rاق ���8ل إ~ ا��	ا -c�

  .ا,��@ل
  - �Jر�
�� Kذ:ل ا�#ا�Nص �6 ا(?� ا�%�@�ل ا��ت �

�$���Dه�  وه�. اi	ا y= �� ا+����ل $\اوح
   .وا	��Hص ا	�$� و=y ا,��O�ع �� ا,+�*(�د
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  � �

�)��O �uر�H	0 أ��ار ا� . �p�Dم ه� ا@Pوا
�ة ا�4(�ر ��� Fاdول 	G�6 ه'ا ا	�ور 
 5��� �)Uا�D :���<56 ا,+�.]�ر و

  .ا,��O�,ت

: ا�%���	 �> ا����H� وا����H� ا��Pدة - 
���@Pا �����	وه� �� $�54 =�;�ب ا . ���
0� -�e �uر�H	و���� ا � �/�D+�� ا���أ+�6ب  

�c�ل ذ	� . �m�^� ا� ��O�m F	��U(�ت ا�4(�ر
 ��D��	ا;�ب ا � ��H��6.	س ا��O�9ط ا+ FV

��O�c	56 . ا Fا� ��O�Dd]8��� ا	ا Y^�m ���
b��	ا -H*	�9ات : ... ا	س ا��Oا Y6.9�+ا

sx��H	اس ا�Uأ �)�9= ��O�Ddا . Y^�m y� �
�i�6$� ا�F آ4�P]8��� ا	يلي ا:  

  56=�� دwB�V ا��Oس أFU اDd�ن ره.�ن ا��Oس 
sx��H	اس  ا�Uع أ�/.  

��ر - ��� ��	� ا	H�رQ�BR� : �.[$ �u ا
ا��Pاج 0 ����6�ت �H.��� =���(� ��ورة 
@م P�96 �0 اh�Dت ا U��Dا�4(�ر �� ا y[8�	
56 ا	]���  �m�¡]�� و	56 آ��� ااkD�د 

 .اVP.�ري

     - �@م : ���رS>T اPل $�48- ا�rه'ا ا �
 ���4�U,/�$� ا�	ء ا�.����O و+��+�� (أ

وذ	� اhO@ً/� �0 وا/�� أن ا;�ث ). و��8m و^[ه�
اN/��D وا�H$ -���Dن أ/- وozة و��ر�ا �0 ا;�ث 

-���Dو^[ ا £U��Dا. 

@م � Pر=�� ��6¤ دور اdور ا�Eا K'ه
ا	��69- �0 ��اU(� اdو��ع ا	H�ر��u و

� GQ أن $�N� -��H . أ��اره��@Pور ا�	وه'ا ا
� ��Oد . ���6 ا,m�[�V�ت اK'¥ ����D اdو��ع��

ه�� ا�Fاء ا	��y$�H وا,+\ا����y واzd.�ء 
ا	����y وFVاء ا	��$� وا	��$� اkD�دة 
 ��O��OPو��ع اdت ا;�ب وا���m ج@ � y[[��Dوا

�� ا	�4�U,وا�B ��	��. 

 א�%���������
+������������א��
א,����������

 �0 ��6$��ت ا	�اV- ا	��ا/ �j�	ا J`=
 0� :	 �= , �و���/k��: �¦ن ا�OP�ن ا	��ا/

���OP�ن . ا+�*��ر و���� ا,��@ل =]�رة +6.��
 Kر��p ل@V 0� Kأ��: وا+��9ار ��*� �4��$

��� �N وه� ��pر ����رض 3�. =�	�9رة 56 ا	��-
 .��Hة ا	�.��� ا,��@	��

ه'K ا;��U اv� ��O��OPآ� ����4 اO��D�ة 
 ��0 ا,4�O�ءات ا	�� �j�	ا J`= ��/ا��	ا

 ��� . ا	��ا/��) ا	*�G آH-(داV- ا�4�
�O� إ~ ��ورة ا,	���ت O��D�ة ا�OP�ن �$
�ا�- ا	����� ا	��ا/�� 0. ا	��ا/� i�qل 

�ا�- , �H�Oه� �و, ��O�ه6(� و	vO ���Hآ�  وه
 �<�� YO�4� آ)� �)��f �)�6��9§ اO��D�ة 

و�0 وK�U ه'K اO��D�ة ا��O��OP ا	C . و��آ�>�
�=�ة  ��O��OP4�ت اj�46	 -U��	ا w��G6h ا	�

اdو~ � ه'ا ا	�k8[ ه� �oآ�� أن ا	�9ة و��ه� 
� 	���98 ا	�]��H�, . G�[O 0� ن�H$ �[�	��

cآdب . � �]�4�4�ا��ل @V ��[	�9ل ا	'آ� ا��	و
أ$(� ا	`iاة ا	Fا=�ة ��ذا �H63ن : ... ا���dن

 ... ^[ O[ان ��ا��wH وو�*�� أ+wH�86؟

 � �m�[�V,�8ك ا�	ا -.+ w�j�� �Oأرد �	و
 0� ��	 �= @� �$���Dارث ا�H	ا K'ه �)Uا��
ا	��دة إ~ ا�V]�ص ا	]��� � +��H	���U ا;�وب 

H	ف . �ارثوا�Bن اo= ص�[�V,ى ه'ا ا�$ ���
اdول cD- ه'ا ا	��8ك ه� ا;��ظ 56 ����ى 

�uر�H	ا N4�t � �����	�6�/� ا	ا . �k�9$ ��
ا	��.: إ~ ا�D�$*� ا	��د$� 	�و��ع 

��uر�H	5(ا .( K'را+�ت ��ا�� ه�	ا «�@� ���
� 	.�J ا,��hا=�ت x�=�	ر ا�*�O,ا N� و��عdا

 :�cه� ا�O*�ر�ا ا	��	��ا	����� وأآ

 ).��وف ا�Dت ا	*�]�(/�6 ا�Dت  - 

 -  ����D+�وس ا�	ا) �=�mPا��ف �0 ا
 ).=��oاض ����

 -  �)��وف ����� �0 (ا	��=�� 56 أ�Oا
 ).إ¬...ا;�ب وا	9]� وا,��O�رات 

 .�j�ه� ا��hاب ا	*�ة G9 ا	]��� - 

 -  ��*D �.��[Dا,آ���=�� ا wx@�	ا
 .ة و	�6(�$� ا�4��Dا���ر

 - -.9��D�6 ا/. 

 .��9ان ا	*��ر ��وى ا	��- - 

ردود ا	��- ا	��د$� أ��م ا	�`�[ات  - 
�uر�H	ا G.�= �6m�;ا. 

� ا��4�,ت اH�O�+�ت ا��dاض  - ����
 .ا	����� وا���$�

 -  �/@ 56 �$��U ارض أو أ��اض�(�ر 
�uر�H	ة ا�*=.  

�h�,ا K'B N+ا�	ر ا�*�O,0 إن ا� -�Q ا=�ت
@U(� وا	�/�$� ��(� ه��� ر����x� �0 أه�اف 

��uر�H	و��ع اdا N� -����	ا;�ل . ا ���.h=و
ه'K ا;�U�ت ا	�@�H� ��Uن أآ�c إ;���� �  �¦ن

ا�4�r�ت ا �����D	�H6ارث و	�6(�$� =]�رة 
  .�.��pة

�$
�א���������*מ�#���وא'&��������א�%���������وא �

@م دور�ا �0 ا	�ر�U � ه'K ا;�,Pا G�6$ ت
�)Uا�Dات ا�hV ���و~ � آdو�0 ����$�ت . ا

�� O'آ� ا	�����x ��(� وه�@Pور ا�	ا: 

� : ا�����ة ��S�B� A ا:���2:ت -��
 �`	�= ��	���Oردود ��- ا �uر�H	ا �	��

وه� ا��O�,ت ^[ ��رو+� . 	�ى ا�4(�ر
�9� GU���$ �� ��6�46�ت	و��/�ة  �)��

 5��� �).�Q 'ي	]��8 ا	ا K�e,ا � �))�Uو��
  وه� ���5 /� ®�6 أ��ار�ا أ/�5 . ا,��O�,ت

Arabpsynet e.Journal : N°12 – Autumn  2006 
 

ـــ��א
	�ـــ������ــــــ�� �ــ��
ــ��א
	���ـــــ�م�א   12��������������2006א
ـ	ــــ�د����:��ــــ

   � �7  � �



EditorEditorEditorEditor     LetterLetterLetterLetter     Š‹����a@ó��Üb�Š@ @

  � �

0 أه�ال ا;�ب  �f�O ����O ا;�ب =]���ت �z���
  .و�pا�xه�

 �x�=�	ر ا�*�O,ه'ا ا �OFV �/ �وآ�
��O��.6	ا;�ب ا N4�t � ]���ت ا;�ب	و�*[ . 

��FV� إ~ ا+��4ار$� �j�ه� ه'K ا	]���ت =�� 
56 ��$� ��6 ا;�ب ���� 0$�*. ��ور 

ه'K ا�Fة وFVا��� ا�D.�د	� � وا+���د�ا إ~ 
 Y$�H	04 وا�	وا yh�6� � ء@�i	ا N� ل�rا
�¦N�h��O ��O ا	�oآ�� 56 ����9 ا;�,ت 

إذ إن K'B ا;�,ت ��m . ا	]���� ا	��ا/��
 ��Oا�$Pا/�� ا��	\اآ��4 =�ًءا �0 ا;�ب ا	ا
 wj��D9]� ا	و~ وا;]�ر واdاق ا��	ب ا�n ور�ا��

و�� . 	: و�mً	� إ~ ��ب ا	��اق اVd[ة ا�Dا��
�@ه� �0 ���5 أ���� وO[ان �m$�9 و^[ه� �0 
 G6�	اء واidو>�$� ا ��j�ه� ا	�(�$� ا	'ا�

�اك 0 . ا���Dي 	��ر$¯ ا	��اق وU`�ا���:
p.� ا	]�اع اdه6� ا	'ي $��� =: ا,��@ل 

 . ��8�46� 	��6وج �o� 0ز/:

 U�6 و��q ،ة�O��Dا K'إ~ ه ��ه(� ��
 U��2ن ا��#ا�0 و������Nك ���/ ا#D%ورة ا�#W

�� ه,' ا����2ةYا�� E.  را+�ت�	ا ]*� ���
� ا	�H�ن � c6u 0� �cأآ �=�mإ~ إ �$�H��	ا
0 أه�ال ا;�ب  �f�O ����O ا;�ب =]���ت �z���

 .و�pا�xه�

 و�/وא����������ش� -�����������
א'

1. yc��.	0 ا� ��4t :��[	ا �����	ا �–  w6
دار ا	�(s�O / �k ا;�وب وا	�Hارث 

 1991 =[وت –ا	��=�� 
http://psychiatre-naboulsi.com/moulifat/mouli8.html 

2. �ا	�@ج ا	���� 	�+�ى : ��4 أ�g ا	��=�6
را+�ت ا	����� ��آi ا	�/ و�8�$� ا	��وان

 .2001	.��ن  –
http://psychiatre-naboulsi.com/moulifat/mouli10.html 

3. �ا	*�]�� ا	��=�� � : ��4 أ�g ا	��=�6
]`�� %��0 آ��=: ا	��ب / 

دار ا	�(�k ا	��=�� =[وت ./وا�6.9��D�ت
1999. 

http://psychiatre-naboulsi.com/moutamarat/moutamarat21.html 

. �aل ا	��h6: ا	�0 ���4.�6
http://mostakbaliat.com/link45.html  

5.yc��.	0 ا� ��f : ا;�وب ��U�	�H�+
 -�6 ا	9c��� ا	����� اt�[[��D/ ا	��=��

 . 2003$�	�� /��آi ا	�را+�ت ا	�����

http://www.psyinterdisc.com/noindex.html 

  :ا	9�رات O'آ� ا	��	��

0  �#دي ا\و�Wع ا������ - i��	ا �Uر�	
ت وا;�y�o�   �U ا	`'اء وا	�واء 

��+�+dوا ��	وdا ��O��OPا. 

� أو/�Y ا;�ب اVd[ة  ،��9� ا���Bان - ��
�اد ا��6�D إ���� إ~ d8�$� ���ق ا�
اآ�*�ف ��U �$�8د �y= 0 اyU��D =�� +�9ط 

 . ا	�j�م

    - �Hا���� �]�� ا�<��	دة ا���� �، وه
 K�Uل آ��� و�h� ��n   4�ء و>�د�O,ا
ا $]- إ~ ��ود ا�B$� ا	��ا/�� >�$��
 ).p.� ا	�w��9(ا	*�iو��ا�O� ا�`�ا��� 

 - �Hا��د #و�h�ل اH6�4D�ت  .ا��8
�� وا	���+�� �4�U,دوار اdال وا��dوا
� K'B ا	��ا�-x*�ا�	ا N$ز��	دة ا�. وإ

 ��4�j�� @ل��ة �� =�� ا,\� Y��z ���
�� ^�ب �c3- . ا ���=@9O	N4��46 ا	��ا/�n

	��ا/�� ا6p N� ��+�+d- /�ر>� ا�4��ت ا
  .� ا;��ظ 56 ��9/(� وV[ا>�

� $��i  ,أ�Yاء ا�%���H ا��%�#ة - ��
�ا�- y�o� 0ا0�d وا,+��9ار  ا,��@ل 

y��4�U,ة . ا��� �	8��	د ا��U د�)$ �و��
 �z�ا��ف و�� ��*q y���� y�/ا��	ا

 wB�® C	]�$� ا��	رات وا��D�8ل واH	ا ��
56 . ا	�r -�9د ا	*��ر =���ف �6c�dو�0 ا

�اس ا	��ا/�� وا	�[ان d/�56 ا �	ذ
  .ا	]��9$

 -  A��#4�0� ا��#ا0�� �� ��
ا���Bان ا�
��Fى  _-ات ا��U �و�uوا�: وأ��ا	:، ��
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هو أحداث) Stress(والضغط . يواجه اإلنسان يف حياته اليومية ضغوطًا نفسية متعددة لـــــــمدخ
خارجة عن الفرد ، أو متطلبات استثنائية عليه، أو مشاآل أو صعوبات جتعله يف وضع غري

 له هتديدًا يفشل يف السيطرة عليه، وينجم عنه اضطراباتاعتيادي فتسبب له توترًا أو تشكل
 . نفسية متعددة

،ولقد جرى تشخيص هذه االضطرابات ودراستها بصورة منهجية تبعًا لوضوح أعراضها وشيوعها
بوصفها أول" اهلسترييا " وميكن حتديد . والتقدم العلمي يف جمايل علم النفس والطب النفسي 

طرابات اليت تعقب األحداث الضاغطة يتم دراسته وتوصيف أعراضه بصورةاضطراب من جمموعة االض
 - Post Traumatic Stress Disorder) منهجية ، فيما يعد اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

PTSD (موعة يتم االعرتاف به يف التصانيف الطبية النفسيةعلى الرغم.آخر اضطراب يف هذه ا 
 والصدمة العصبية ) Shell Shock(ت عالقة به مثل  صدمة القنابل من وجود أفكار سابقة ذا

(Nervous Shock .( ففي عام)مت االعرتاف الول مرة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية) 1980
)PTSD ( وذلك يف الصورة الثالثة من املرشد التشخيصي اإلحصائي ،)DSM-III)  (Weiten, 

1998, P. 534 ; Eysenck, 2000 , P. 691.( ( 

 .DSM-IV , 1994 , P(نبهت آخر صورة لهذا المرشد الطبي النفسي 
 )PTSD(لى ضرورة التمييز بين اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ا)248

حيث يستعمل ،)Acute Stress Disorder(وبين اضطراب الضغط الحاد 
الثاني لوصف الحالة التي يكون فيها تماثل سريع للشفاء من ضغط الحادث 

 لوصف )PTSD(فيما يستعمل اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ،الصدمي
 .الحالة التي ال يحصل فيها شفاء سريع من هذا الضغط

 إشكاليــــــة المصطلـــــــح 

والنه ارتبط أصال ، سمي هذا االضطراب بأسماء ومصطلحات متعددة
 Post(نام  بالحرب الفيتنامية، فانه اصطلح على تسميته بمتالزمة ما بعد فيت

Vietnam Syndrom( والحاالت الصدمية ما بعد فيتنام ،)Post Vietnam 
Traumatic States(األسر  ، ومتالزمة معسكرات)Concentration Camps 

Syndrom( ومتالزمة ما بعد معسكرات اآلسر ،)Post -  Concentration 
Camps Syndrom( ومتالزمة استجابة ضغط ما بعد المعركة ،)Post - Combat 
Stress Response( وعصاب الصدمة النفسية )Traumatic Neurosis( )Parson 

, 1985 , P. 171( .  ثم استقر في التصانيف الطبية النفسية بصورها األخيرة على 
 Post-Traumatic Stress(اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية :" تسميته ـب

Disorder- PTSD( ،)DSM-IV, 1994 ؛ ICD-10 , 1992( .  

فمنهم . ولقد ترجم هذا المصطلح إلى اللغة العربية بصياغات مختلفة
" اضطراب الشدة النفسية عقب التعرض للصدمة"من ترجمه إلى 

" عقبى الكرب الرضحي"، ومنهم من ترجمه الى )21، ص1991النابلسي، (
اضطراب عقابيل " ، واخرون ترجموه إلى )22، ص1997اليان وجون، (

" اضطراب اإلجهاد ما بعد الشدة "  و )1994الكرخي، (" النفسية الضغوط 
" اضطراب عقابيل التعرض للشدة النفسية "  و )1994، السامرائي(
" اضطراب التوتر الالحق للصدمة النفسية "   و )1995، العطراني(
 .)3ص، 1998، الكبيسي: في ( )1995، اليونسيف(

طلحات مصطلح واحد متفق وبالنظر إلى انه ال يوجد من هذه المص
" اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية " عليه، فإننا اعتمدنا له مصطلح 

كونه حظي باتفاق خبراء في الطب النفسي وعلم النفس واللغتين العربية 
 .)40، ص1998الكبيسي، (واإلنكليزية 

 ةــــالمقدم 
 الصدمية  ما بعد الضغوطاضطراب فتعر في ييعود السبب الرئيس

 )1970( فقد لوحظ في السبعينات .وصف الذي عليه اآلن إلى الحرب الفيتناميةبال
على الجنود األمريكيين الذين شاركوا في حرب فيتنام ، أعراض اضطراب ما 
بعد الضغوط الصدمية، وذلك بعد تسعة اشهر إلى ثالثين شهراً من تسريحهم من 

فالمتوقع هو . حثينوقد أثارت هذه المالحظة دهشة البا. الخدمة العسكرية
 أثناء المعركة أو بعدها بأيام، وليس بعد انتهاء  فيحصول أعراض هذا الضغط

 بل أن قسماً من أولئك الجنود ما يزالون يعانون . !الحرب بسنتين أو ثالث 
أعراض هذا االضطراب على الرغم من مرور اكثر من ربع قرن على تلك 

 من الجنود الذين شاركوا فعالً في الحرب، تقدر الدراسات عددهم بنصف مليون
  Weiten , 2004(حرب فيتنام 

ومع أن وسائل األعالم في الواليات المتحدة جعلت انتباه الناس باتجاه 
 بخبرات الحرب )PTSD(ربط اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

 إال انه لوحظ أن هذا االضطراب يحدث استجابة لحاالت أخرى .الفيتنامية
 من )5(وتوصلت بعض الدراسات إلى انه يوجد في . لحادةمن الضغوط ا

 من النساء، في المجتمع بشكل )ألف( من كل )13( من الرجال، و)ألف(كل 
  .)Weiten , 2004 ;  Gleitman , 1995(عام 

 غير -ولقد دفعت نتائج البحوث هذه إلى التساؤل عن أنماط الضغوط الحادة
فوجد الباحثون .  بعد الضغوط الصدمية التي ينجم عنها اضطراب ما-الحروب 

إلى جانب أسباب ،أن السبب األكثر شيوعاً بين النساء هو االغتصاب الجنسي
أو التعرض إلى حادثة ،أو يتألم من جرح بليغ،أخرى مثل رؤية شخص ما يموت
فيما كانت األسباب األكثر شيوعاً بين الرجال . خطيرة، أو اكتشاف خيانة زوجية

وان هذا االضطراب . ت المعارك أو رؤية شخص ما يحتضرتعزى إلى خبرا
)PTSD( ًالناس عموماً الذين يتعرضون إلى الكوارث الطبيعية ينب يكون شائعا 

 .والبيئية مثل الفيضانات والزالزل والحرائق وحوادث القطارات والطائرات
وهكذا اصبح هذا االضطراب معروفاً بين الناس ومعترفاً به في 

حيث وصفته الصورة المنقحة للمرشد التشخيصي  ،طبية النفسيةالتصانيف ال
)DSM-III-R , 1987( أي حادثة تكون خارج استجابة مدى الخبرة"  بأنه 

تكون استجابة  ، ")Distress(وتسبب له الكرب النفسي ،المعتادة للفرد
  فيما ".والرعب،والشعور بالعجز،الخوف الشديد" الضحية فيه متصفة بـ
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طراب، ـر أو تنشيط هذا االضسابق ألمراض عصابية، ربما تساعد في تطو
 .)P. 148(غير أنها ليست ضرورية وال كافية لتفسير حدوثه 

وترد أعراض هذا االضطراب متشابهة في كل من الصورتين 
 ولدى أغلب الباحثين أيضاً )DSM-IV( و )ICD-10(األخيرتين للدليلين 

)Gleitman , 1995 ; Weiten , 2004 ; Eysenck , 2000( .  

ى أننا سنحدد أعراض اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية عل
)PTSD(مع شرط في التشخيص يتمثل في أن تستمر ،  بثالث فئات رئيسة

 :وعلى النحو اآلتي ، أعراض كل فئة منها ألكثر من شهر

  . دث الصدميـــرة الحـــادة خبـــــإع. أوًال
لصدمي الذي ويعني هذا المعيار أن يستعيد المريض أو يتذكر الحدث ا

 :ويتم ذلك بواحدة أو اكثر من الطرائق اآلتية. خبره

وهي (لها عالقة بالحدث الصادم ، كوابيس أو آالم مزعجة ومتكررة. أ
  . )اكثر األعراض شيوعاً

، ذكريات وأفكار ومدركات اقتحامية وقسرية ومتكررة عن الحدث. ب
 .تسبب الحزن والهم والتوتر

 شكل لىوتذكر الحدث ع،  سيعاود الوقوعالشعور كما لو أن الحدث. ج
 .صور أو خياالت

انزعاج انفعالي شديد ألي تنبيه يقدح زناد ذكريات الحدث الصادم . د
رؤية شخص كان موجوداً ساعة ، رؤية مكان يشبه مكان الحدث(

  . )رؤية جنازة، وأي تنبيه يذكره بالحدث الصادم، وقوع الحدث

  ادمـــدث الصـــة بالحـــات المرتبطــــب التنبيهـــتجن. ًاــيــانـــث
وتعني ظهور استجابات تجنبية لدى الفرد لم تكن موجودة لديه قبل تعرضه 

 :وتتبدى أعراض هذا المعيار بواحد أو اكثر من الطرائق اآلتية . للصدمة

 .تجنب األماكن او األشخاص او المواقف التي تذكر الفرد بالحدث الصدمي.   أ

وتجنب الحديث ، ار واالنفعاالت التي تذكره بالحادثطرد األفك. ب
وقد يضطر إلى تناول العقاقير أو المخدرات . عنه مع أفراد آخرين

  . هرباً من كل شيء يذكره بالحادث، أو الكحول

انخفاض في ممارسة الفرد للنشاطات أو الهوايات التي كان يزاولها . ج
  . ويستمتع بها قبل الحادث

  . السيما ضعف القدرة على الشعور بالحب، ملحوظفتور عاطفي . د

  . االبتعاد عن اآلخرين والشعور بالعزلة عنهم. هـ

 ارة ــــــتثــرط االســـــــــراض فــــــــأع. الثًاـــــث
ما كانت موجودة قبل ، تعني ظهور حاالت من االستثارة لدى الفرد

 :و اكثر من اآلتي وتظهر أعراض هذا المعيار بواحد أ.تعرضه للصدمة

   .ال يستطيع النوم ثانيةوصعوبات تتعلق بالنوم، كأن يستيقظ في الليل . أ 
   .نوبات غضب أو هيجان، مصحوبة بسلوك عدواني، لفظي أو بدني. ب
  . حذر أو تيقظ شديد وصعوبة بالغة في االسترخاء. ج

 .جري أمامهصعوبات في التركيز على أداء نشاط يمارسه، أو متابعة نشاط ي .د

 ظهور جفلة غير عادية لدى سماع المريض صوت جرس أو هاتف، .هـ
   .وأي صوت آخر مفاجئ، وحتى عندما يلمسه شخص بشكل مفاجئ

فان هناك أعراضا أخرى تظهر ، ومع أن هذه األعراض هي الرئيسة
، الكآبة، القلق النفسي:  من قبيل )PTSD(على المصابين بهذا االضطراب 

، وأفكار انتحارية، فضالً عن وجود مشكالت أسرية، الذنبوالشعور ب
  . )Davsion & Neale , 1996(وعنف انفجاري 

 ف  ــــنيــالتص 

يورد تصنيف منظمة الصحة العالمية الخاص باالضطرابات العقلية 
 ضمن )PTSD( اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية )ICD-10(والسلوكية 

صاب واالضطرابات ذات العالقة بالضغوط  الخاصة بالع)F40 - F48(الفئة 
 Neurotic, Stress-related and Somatoform(الجسمية المظهر 

Disorders( ، ردود الفعل نحو " ويضعه ضمن الفئة الفرعية الخاصة بـ
 :، والتي تشمل خمسة أنواع هي "الضغط الحاد واضطرابات التكيف 

 Actue Stress(ردة فعل الضغط احلاد  .1
Reaction.( 

-Post(اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  .2
Traumatic Stress Disorder.( 

 Adjustment(اضطرابات التكيف  .3
Disorders  .( 

 Other(ردود فعل أخرى حنو الضغط احلاد  .4
Reactions to Sever Stress( . 

 ).  Unspecified) (P. 30(غري حمددة   .5

شخيصي ويرد هذا االضطراب في الصورة األخيرة للدليل الت
بع الخاص باضطرابات ا بضمن المحور الس)DSM-IV, 1994(اإلحصائي 

، )Phobia(الرهاب :  التي تشمل كالً من)Anxiety Disorders(القلق 
، )Generalized Anxiety(والقلق العام ، )Panic(أو الهلع والفزع 

وضغط ما بعد الصدمة ، )Obsessive - Compusive(والوسواس القسري 
)Posttraumatic Stress( )Sdorow , 1995 , P. 503(. 

 أو االضطرابات ويورده باحثون آخرون بضمن اضطرابات التفكك 
 معللين ذلك بأن اضطرابات )Dissociative Disorders(االنشطارية 

التفكك هي في الحقيقة حاالت حادة من اضطراب ما بعد الضغوط 
 االضطراب يجب إعادة  وأن التفككات الحاصلة في هذا.)PTSD(الصدمية 

 Dissociative النشطاريةاالضطرابات ا" تصنيفها بوضعها تحت عنوان 
Disorders"  ًوذلك ألن األفراد المصابين به يبعدون أنفسهم نفسيا ،

)Psychologicaly( ينفصلون "  أوDissociate "  عن األحداث الجارية من
راض التي تسمى اآلن  وهذه هي الخاصية التي تميز عدداً من األع.حولهم

 Dissociativeطرابات االنشطارية ضاضطرابات التفكك أو اال" 
Disorders " )Gleitman , 1995 , P. 750( . غير أن هذه االضطرابات

 في المحور العاشر ويصفها بأنها اضطرابات تكون )DSM-IV(يضعها 
خاصة فيها الدراية الواعية منفصلة عن األفكار والمشاعر والذكريات ال

وحالة ، )Psychoenic Amnesia(بالفرد من قبيل فقدان الذاكرة النفسي 
. ) راجع الفصل السادس عشر( )Psychogenic Fugue(الهيام النفسي 

 ال يورد اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية )ICD-10(كما أن تصنيف 
)PTSD(بضمن فئة اضطرابات التفكك التي شملت عشرة اضطرابات  .  

كن من اختالف في تحديد عنوان الفئة أو صنف االضطرابات ومهما ي
، فأن هنالك )PTSD(الذي يندرج تحته اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

  . اتفاقا بين التصانيف الطبية النفسية بخصوص أهم أعراض هذا االضطراب

 ص ــــر التشخيــــعاييــــراض ومــــاألع 
ظمة الصحة العالمية  لمن)ICD-10(يصف الدليل التشخيصي  

)WHO( اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية )PTSD( بأنه استجابة 
تكون ذات طبيعة تهديدية أو ، متأخرة لحادثة أو موقف ضاغط جداً

كارثة : من قبيل ، تسبب كرباً نفسياً لكل من يتعرض لها تقريباً، كارثية
خر أو مشاهدة موت آ، أو حادثة خطيرة، أو معركة، من صنع إنسان

أو ، أو إرهاب، أو أن يكون الفرد ضحية تعذيب،  في حادثة عنف)خرينآ(
 . )P. 147(أو أي جريمة أخرى ، اغتصاب

هذا الدليل إلى أن العوامل األستعدادية المتمثلة بسمات الشخصية، أو تأريخ 
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ك فرضية أخرى خالصتها أن الجهاز المناعي لدى األفراد الذين لوهنا
وأن ضعف . فاًتظهر عليهم اضطرابات نفسية بعد الكارثة يكون ضعي

 يجعل الفرد غير قادر على “ Psychoimmunogogy“المناعة النفسية 
 .مواجهة كارثة أو حادث صدمي

 من استعراضه لعدد من الدراسات بأن )Eysenck , 2000(ويستنتج 
المرضى باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية يختلفون فعالً عن األفراد 

. س الفسيولوجية والبايوكيماويةالعاديين في القراءات الخاصة بالمقايي
 ال )Biological( فأن هذه التغيرات الحياتية - يضيف آيزنك -ومع ذلك 

 وأن  . )PSTD(ترينا بأنها السبب في اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 
 يحتاج إلى توسيع أكثر يأخذ بنظر االعتبار )البيولوجي(التوجه الحياتي 

قابلية اإلصابة باضطراب ما بعد الضغوط الفروق الفردية في حساسية أو 
  . )P. 693(الصدمية 

  )Psychodynamic Approach(الدينامي -النفسي التوجه .3
ما يثير الحيرة في اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية أن بدايته يمكن 

 وألن  . دث بعد أشهر أو سنوات من تعرض الفرد لحادث صدميحأن ت
الدة وما يصاحبها من إحساس الوليد باالختناق فرويد كان قد عد صدمة الو

ر ظوأن منهج التحليل النفسي ين، بأنها تجربة القلق األولى في حياة اإلنسان
إلى الصراعات الالشعورية التي تضرب بجذورها في مرحلة الطفولة أنها 

فأن المنظرين النفسيين الديناميين ، السبب في االضطرابات النفسية عموماً
. هذه الفكرة في تفسيرهم اضطراب ما بعد الضغوط الصدميةاعتمدوا 

 تفسير هذا االضطراب بنظرية نفسية )Horowitz , 1986(فلقد حاول 
دينامية خالصتها أن الحادث الصدمي يمكن أن يجعل الفرد يشعر بأنه 

 وألن ردود الفعل هذه تكون  . ويسبب له الفزع واإلنهاك، مرتبك تماماً
د يلجأ إلى كبت األفكار الخاصة بالحادث الصدمي أو قمعها مؤلمة فأن الفر

ألن الفرد ال يكون ،  غير أن حالة اإلنكار هذه ال تحل المشكلة . عمداً
قادراً على أن يجعل المعلومات الخاصة بالحادث الصدمي تتكامل مع 

 .)1998، صالح(وتشكل جزءاً من اإلحساس بذاته ، معلوماته األخرى

الدينامي لهوروتز -النفسي ب القوي في التوجهويبدو أن الجان
)Horowitz( أنه استطاع أن يزودنا بطريقة لفهم بعض األعراض الرئيسة 

ومع ذلك فأن النظرية لم تقدم لنا تفسيراً . )PSTD(في هذا االضطراب 
بخصوص وجود اختالفات فردية حقيقية في قابلية تعرض األفراد لإلصابة 

 .الصدمية في مواجهتهم ألحداث صدميةباضطراب ما بعد الضغوط 

  )Behavioural Approach (يــــوآــه السلــالتوج. 4

معروف عن العلماء السلوكيين أنهم يهملون العوامل الوراثية والسمات  
األستعدادية والخبرات الالشعورية لدى تحدثهم عن الشخصية واالضطرابات 

االشتراط الكالسيكي (لتعلم بنوعيه النفسية، ويؤكدون العوامل البيئية وأهمية ا
 في تحديد السلوك بنوعيه، السوي وغير السوي، اللذين )واألشراط اإلجرائي

  . )2000صالح، (يخضعان لقانون واحد هو التعلم 

وعلى أساس هذا االفتراض أجريت دراسات متعددة، من بينها 
نهج  فعلى وفق الم . )Keane et. al., 1985(دراسة كين وجماعته 

 فأن )PSTD(األشراطي في اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 
االشتراط الكالسيكي في زمن وجود حادث صدمي، يتسبب في اكتساب 

 -فالمرأة  . )غير مشروط(الفرد استجابة خوف شرطية لتنبيه طبيعي 
 التي كانت تعرضت الى اغتصاب في متنزه عام قد -على سبيل المثال 

ا ذهبت إلى هذا المتنزه مستقبالً، وربما يجري تعميم تظهر خوفاً كبيراً إذ
 وعليه فأن هذا الخوف الناجم عن  . هذا الخوف على متنزهات أخرى

تنبيه مرتبط بحادث صدمي، يدفع بالفرد إلى ما أصطلح عليه السلوكيون 
 إلى - من ثم -، الذي يفضي )Aviodance Learning(بالتعلم التجنبي 

        .  ), Weiten 2004: في (خفض القلق 

 ة ـوط الصدميـد الضغـراب ما بعـر اضطـة في تفسيـات النظريـالتوجه 
تتعدد وجهات النظر في تفسير اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 

)PTSD( ، نوجز أهمها باآلتي: 

  )Biological Approach() البيولوجي(التوجه الحياتي . 1
ك عوامل وراثية ليقوم هذا التوجه على افتراض أن هنا

)Genetic Factors(تؤدي إلى حدوث اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية  .
 .ولقد تم  التحقق من هذا االفتراض بإجراء دراسات متعددة على التوائم

 بين التوائم )PTSD( اتفاقاً اكبر في اضطراب )Skreet al,1993(فلقد وجد 
 Fraternal(توائم األخوية نة مع الواز بالم)Identical Twins(المتطابقة 

Twins(.  واستنتج )Skre( النتائج  تدعم فرضية مساهمة " وزمالؤه بان
 اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية )Causation(الوراثة في تسبيب 

)PTSD( ")85ص(. 

 إلى االستنتاج نفسه من دراسة اجروها )Trueet. al., 1993(و توصل 
 تعرف  التأثيرات التي يحدثها على عينة اكبر من التوائم استهدفت

فوجدوا أن نسبة االتفاق كانت اكبر بين التوائم ، التعرض إلى المعارك
وكانت معامالت االرتباط ألعراض  .المتطابقة مقارنة بالتوائم األخوية

 )0.41 +إلى  0.28+ (تراوح بين  تاضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 
ه المعامالت بين التوائم األخوية بين فيما تراوحت هذ، في التوائم المتطابقة

  . )0.24  + إلى0.11 +(

 أفاد بدليل ربما كانت له عالقة بالفرضية )Foyet. al., 1987(وكان 
 فمن خالل مراجعات األفراد الذين تعرضوا إلى المعارك بهدف  . الوراثية
 وجماعته إلى أن ما يقرب من ثلثي األفراد )Foy(توصل ، العالج

باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بسبب تعرضهم إلى المصابين 
. ينتمون إلى عوائل فيها أفراد مصابون باضطرابات نفسية، المعارك

ويستنتجون بأن الفرد الذي يعيش في أسرة فيها أفراد يشكون من أمراض 
فتؤدي ، تكون قابلية أو شدة تأثره النفسي باألحداث الصدمية عالية، نفسية

  . )Eysenck , 2000 , P. 693  :في( )PTSD( باضطراب به إلى اإلصابة

  )Biochemical Approach(  التوّجه الحياتي الكيميائي.2

 غير أنه يركز )البيولوجي(ينضوي هذا التوجه تحت المنظور الحياتي 
 .Krystal et(فلقد أفترض عدد من المنظرين  . "البايوكيماوية"على العوامل 

al., 1989(ًالتعرض لحادث صدمي أن،  مثال )Traumatic Event( يؤدي 
وتحديداً إلى زيادة ، إلى إلحاق الضرر بجهاز أو نظام إفراز الغدة الكظرية

، )Dopamine( والدوبامين )Noradrenaline(في مستويات النور أدرينالين 
فينجم عن هذه التغيرات استجابة ، وزيادة في مستوى اإلثارة الفسيولوجية

  . لخوف والجفلة تظهر على الفرد بشكل واسعمروعة من ا

وتفيد الدراسات بوجود بعض األدلة التي تدعم هذه النظرية الحياتية 
 أن )Kosten et. al., 1987(فلقد وجد كوستن وزمالؤه . )البيولوجية(

مستوى النورأدرنالين واألدرينالين كان عالياً لدى المرضى باضطراب ما 
 ,.Kolk et. al(وكان كولك وزمالؤه  . )PSTD( بعد الضغوط الصدمية

 قد وجدوا زيادة في مستويات الدوبامين والنورنالين لدى األفراد )1985
وأشارت دراسات أخرى إلي زيادة في . الذين يعانون هذا االضطراب

ضربات القلب وارتفاع في ضغط الدم وزيادة في نشاط الجهاز العصبي 
ين باضطراب ما بعد الضغوط  لدى المصاب)Autanomic(الالإرادي 
 وتوصلت دراسات أجريت .)Textbook of Psychiatry, 1997(الصدمية 

  أو الناقالتعلى الحيوانات عند تعريضها للضغوط إلى أن الموصالت
 وهي مواد كيماوية تقوم بالتوصيل بين - )Neurotransmitters(العصبية 

في (ذا االضطراب  يضطرب عملها لدى األفراد المصابين به-األعصاب 
: Eysenck , 2000 , PP. 691-695(. 
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هذا االضطراب كانوا قد حصلوا خالل ثالث سنوات على افضل إسناد 
 ويشير ايزنك إلى أن هنالك  . )Solomon et. al., 1988(اجتماعي 

 .)Eysenck , 2000(دراسات أخرى توصلت إلى النتيجة نفسها 
  اتـــــــاجـــــتـــنــتــاس 

أو النماذج التي اقترحتها استعرضنا في أعاله أهم التوجهات 
المنطلقات النظرية في تفسيرها السباب اضطراب ما بعد الضغوط 

،  ونستنتج أن كل واحد منها يقدم تفسيراً خاصاً به.)PTSD(الصدمية 
 والملفت للنظر أن بعض هذه النماذج .ومختلفاً عن الطروحات األخرى

. ) السلوكي مثالًخذ الفرويدي مقابل(قدمت تفسيرات متناقضة أو متضادة 
ومع ذلك فان نتائج الدراسات تدعم هذه التفسيرات بالرغم ما بينها من 

وهذا يعني أن اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية له . اختالف أو تناقض
أو ، أسباب متعددة قد تكون خبرات صدمية ترجع إلى مرحلة الطفولة

أو ، السيكيتعلمات غير مناسبة حدثت على وفق قوانين االشتراط الك
عوامل وراثية، أو أفكار غير عقالنية ناجمة عن خطأ في إدراك ومعالجة 

 ال تعمل - في رأينا -وأنها . وما إلى ذلك من عوامل، معلومة غريبة
وتبعاً للحالة الواحدة من حيث التكوين . بشكل منفصل بل بصيغة تفاعلية

.  واالجتماعيةالوراثي للفرد وحالته النفسية وقدراته وظروفه األسرية
 لإلصابة بهذا االضطراب أو ذاك )بيولوجيا(فمن يحمل استعداداً حياتياً 

 قد ال تظهر عليه أعراضه ما لم تقدح زناده أحداث )حتى لو كان فصاماً(
  . اغطةحياتية ض

رئيـــس اجلمعيـــة النفسيـة العراقيـة*
 ادرـــــــصــــالم 

  :ةــــــعربيـادر الـــــالمص •

تدبري عقىب الكرب). 1997. (ج. ليان، فالسا، جونا -
الة العربية. الرضحي بواسطة أسلوب التفريغ

   .الد الثامن، العدد األول. للطب النفسي
).1994( السامرائي، حممد عبد احلميد -

االضطرابات النفسية لدى أسرى احلرب العراقيني
.مالعائدين من األسر يف األسبوع األول لعودهت

الة الطبية العسكرية العراقية، الد
 .  السادس، العدد األول

الشخصية بني التنظري).   1997(صاحل، قاسم حسني  -
   .مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء.   والقياس

االضطرابات النفسية والعقلية). 1998 (-
 .  مكتبة اجليل اجلديد، صنعاء.   والسلوآية

 :ة ـــيـــبـنــادر األجـــــالمص •
- American Psychistric Association (1994) . 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (3rd. ed.) , Washingtion , D. C : Author 
- (1994) . Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (4rd. ed.) , Washingtion , D. C : Author . 
- Carrison , C. Z. ; Weinrich , M. W. ; Hardin , 
S. B. ; Weinrich , S. & Wang , L. (1993) . PTSD 
and adulescents after a hurricane . Am., J. 
Epidemiol. Oct. 138 (7) , PP. 522-30 . 
- Davison , G. C. & Neale , J. M. (1996) . Abnormal 
Psychology Crevised Gth Edn., New York : Wiley. 
- Eysenck , M. W. (2000) . Psychology . Astudent’s 
handbook . Psychology Press Ltd, Publishers , UK .
- Foa , E. B. ; Skeketee , G. & Olasov , R. B. 
(1989) . Behavioural / cognitive 
conceptulaizations of post-traumatic stress 
disorder . Behavior Therapy , 20 , 155-176 . 
- Foa , E. B. ; Riggs , D. S. & Gershuny , B 

ويرى الباحثون أن التوجه األشراطي مصيب من حيث أنه يتنبأ بأن  
المستوى العالي من القلق الناجم عن تنبيه مرتبط بحادث صدمي يقود فعالً 

، إال أنه ال )PSTD(لمرضى بـ الى سلوك تجنبي لمثل هذا التنبيه لدى ا
يزودنا بتفصيالت عما يحدث، فضالً عن أنه ال يقول لنا لماذا يصاب بعض 
األفراد باضطراب ما بعد الصدمة لدى تعرضهم لحادث صدمي، فيما ال 

  . )Eysenck , 2000 , P. 694(يصاب به آخرون تعرضوا للحادث نفسه 

  )Cognitive Approach (يـــــعرفـــه المــــالتوج. 5

يقوم المنظور المعرفي على افتراض أن االضطرابات النفسية ناجمة 
عن تفكير غير عقالني بخصوص الذات وأحداث الحياة والعالم بشكل عام 

  . )1999، صالح(

 ,.Foa et. al(وزمالؤه  وضع فوا ، وعلى أساس هذا االفتراض
خالصتها ، ة نظرية معرفية في اضطراب ما بعد الضغوط الصدمي)1989

 )Normal(أن األحداث الصدمية تهدد افتراضاتنا العادية أو السوية 
فالمرأة التي تعرضت إلى . بخصوص مفهومنا لالمان وما هو آمن

 قد تشعر بعدم األمان في حضور أي رجل - في سبيل المثال –اغتصاب 
بح أن الحدود بين األمان والخطر تص" كان تقابله فيما بعد، فينجم عن ذلك 

 كبيرة )Structure( فيقود هذا إلى تكوين بنية )P. 167(" غير واضحة 
 وان األفراد الذين تتكون لديهم بنية  . للخوف في الذاكرة بعيدة المدى

 )Predictability(الخوف هذه سوف يمرون بخبرة نقص القدرة في التنبؤ 
 وهذان هما السبب في حصول مستويات، وضعف السيطرة على حياتهم

  . عالية من القلق

 أن الفرد يدرك الحدث  )Miller, 1995( يرى -وعلى نحو مماثل 
فال يعرف . يالصادم على انه معلومة جديدة وغريبة عن مخططه اإلدراك

وهذه  .فتشكل له تهديداً ينجم عنه اضطراب في السلوك، كيف يتعامل معها
 )Information-Process(الفكرة القائمة على نظرية معالجة المعلومات 

 الذي طرح تفسيرات مختلفة عن )Kelly , 1955(ترجع في الواقع الى كيلي 
فهو عرف . التفسيرات المألوفة في حينه بخصوص القلق والخوف والتهديد

 تقع خارج اإدراك الفرد لألحداث التي يواجهها على انه" القلق النفسي بأنه 
بمعنى أن اإلنسان . )19، ص 1997صالح،(" مدى مالءمتها لنظام البنى لديه 

، أو حين يفقد سيطرته على )Structures(يصبح قلقاً حين ال تكون لديه بنى 
األحداث، فيما يشعر بالخوف حين تظهر بنية جديدة على وشك أن تدخل 

 أما التهديد فانه يشعر به عندما يدرك بان هنالك تغييراً  . نظامه البنائي
  . )1997صالح، (م البنى لديه شامالً على وشك الوقوع في نظا

ومع أن التوجه المعرفي يقدم وصفاً معقوالً لبعض التغييرات المعرفية 
المصاحبة الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية، إال انه يترك أمورا خارج 

، لماذا يكون بعض األفراد اكثر )Foa(فليس واضحاً في نظرية فوا . حساباته
ضطراب ما بعد الضغوط الصدمية، ولم تقل تأثراً من غيرهم في اإلصابة با

فهي أولت اهتمامها بالتركيز على . لنا شيئاً بخصوص العوامل الوراثية
 .الحادث الصادم، واغفلت الحديث عن العوامل األخرى

  )Social Factors(ة ــــــاعيـــتمـــل االجــــوامـــــالع. 6

 ما إذا كان فرد ما يرى باحثون أن أحد العوامل التي تساعد في تحديد
سيتطور لديه اضطراب ما بعد الضغوط ، تعرض إلى حادث صدمي

فلقد توصل . هو مدى حصول هذا الفرد على إسناد اجتماعي، الصدمية
 من )Solomon , Mikulincer & Avitzur , 1988(سولومون وزمياله 

ب دراستهم التي اجروها على الجنود اإلسرائيليين الذين اشتركوا في الحر
أن األفراد الذين حصلوا على مستويات عالية من اإلسناد ، اللبنانية

كانت لديهم أعراض قليلة من اضطراب ما بعد الضغوط ، االجتماعي
وان الجنود الذين اظهروا انخفاضاً كبيراً في أعراض . )PTSD) الصدمية 
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 سـم النفـذة علــوأسات  اءـاألطب ادةـالس

 أن 2007و كافة أعضاء أسرة شبكة العلوم النفسية العربية بمناسبة عيد اإلضحى المبارك و العام الجديد  شرفنيي
أتقدم إليكم و إلى أسرتكم الكريمة و إلى كافة العاملين في ميادين العلوم النفسية بالوطن العربي  بأحر التهاني و 

 قدير أن يهدينا إلى ما فيه خيـر و أن ينيـر بهديـهأخلص األمنيات، سائلين اهللا العلي ال

 .حالنا إلىأحسن حال طال أمده، ونغيـر بصائرنا و عقولناحتى نتجاوز هوانـا

 .و دام عزكم و عطائكم... في حفظ اهللا و رعايته دمتم
 ...آــل عــام و أنتـم اخليــــر 

عن أعضاء أسرة شبكة العلوم النفسية العربية
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ـي ــ ـح النفـس ــ ـة و الذب ــ ـات املتطرف ــ  اإلرهاق

 
 

א−א..  /−מ

srudwan@hotmail.com 
 

 Post traumatically Stressة للصدمة تعد اضطرابات اإلرهاق التالي: ملخص الدراسة
reactionيف علم النفس، نظرًا لالنتشار الواسع هلذه  من أهم مواضيع البحث يف وقتنا الراهن

فهل هي ذات أمهية أيضًا بالنسبة حلياتنا اليومية؟ . االضطرابات وتزايد االهتمام العلمي هبا

عرضًا لألزمات والصدمات النفسية من أآثر الشعوب ت-عرب تارخيه -لعل الشعب العربي 
ففي آل بلد عربي جند التاريخ يتحدث. النامجة عن احلروب والكوارث اليت صنعتها يد اإلنسان

عن املصائب والصدمات اليت سِببت من اخلارج أو من الداخل، صدمات اخرتقت وخترتق بنية اإلنسان
ها لسنوات عديدة ورمبا طوال العمراملادية والنفسية، لتمزقها وترتآها مشوهة متتد آثار

وخملفة ورائها احلزن واليأس واالستسالم واخلوف من اهول واإلحساس بعقدة الضحية الفاقدة
للثقة بكل ما حوهلا  تتوقع اخلطر يف آل حلظة وتشكك بنفسها وباآلخرين، ولتتقوقع حول نفسها،

الهلا جتسيد أزماهتا وصدماهتا وخماوفهاولتجعل من أفعاهلا جمرد ردود أفعال طائشة  تعيد من خ
ومع ذلك فما نزال من أقل الشعوب اليت اهتمت بدراسة اآلثار النفسية بل وآوابيسها،

ورمبا يرجع جزء من.النامجة الكوارث واألزمات قياسًا على الكم اهلائل من أزماتنا النفسية
ىل تشوه الوعي الناجم عنإ" النخبة السياسية"أسباب ختبط األداء السياسي على مستوى 

أما على املستوى اجلمعي فيمكن اعتبار أننا. تأثريات مباشرة أو غري مباشرة للخربات الصادمة
مجيعًا نعاني من تأثريات متنوعة من الصدمة، شوهت وتشوه خريطتنا النفسية إىل درجة أن

ها متصحرة تكاد تكونمالحمها مل تعد قابلة للقراءة، رموزها أآثر تشفريًا وغموضًا تضاريس
   .مقفرة

 

 بصوت وهي إن عانت ، عالتمزقت خريطتها النفسية إرباً، تعاني بصمت
والتقاعس، وعدم التضحية، فعليها إذاً أن تجهش بصمت،  اتهمت بالجبن،

وتنتحب في ليلها الطويل، حاشدة آليات الدفاع من الدرجة األولى بانية 
 جهل السياسة التي ال تعترف حولها طبقات فوق طبقات، تائهة بين

بالمعاناة النفسية، والوعي الشعبي غير الناضج بعد لتقبل المعاناة كجزء 
من الحياة، ونقص خطير في المتخصصين النفسيين المؤهلين للتعامل مع 
هذه الحاالت، والتشكيك المتبادل بين هؤالء وأولئك، ونقص يصل حد 

 . بناء اإلنسانالكفر أحياناً بالعلم وأهميته ودوره في

يمثل الفهم أول خطوة للتعامل مع المشكالت ومحاولة إيجاد الحلـول            
لها، ولكن حتى نفهم البد من المرور بمراحل عدة تبدأ بالوصف وال تنتهي             

سنحاول في  .  بإيجاد عالقات بين الظواهر، بل تسعى إلى محاولة تفسيرها        
بات من وجهة النظر    هذا المقال إلقاء الضوء على هذا النوع من االضطرا        

مستندين في هذا   . النفسية زيادة في فهما ودعوة لالهتمام بها وعدم تجاهلها        
إلى توصيف هذه الظاهرة في المراجع العالمية ذات الصلة، دون ادعـاء            

 . الفضل

واضطرابات الشدة التالية  للصدمة والتي نفضل تسميتها اضطرابات 
 هي  التسمية التي تطلقها منظمة )الذبح النفسي(اإلرهاق التالية  للصدمة 

الصحة العالمية والجمعية النفسية األمريكية على ذلك النوع من 
االضطرابات النفسية الناجمة عن التعرض ألحداث وأزمات غير عادية 
سواء كانت من صنع اإلنسان كالعدوان والحرب واالستغالل الجنسي  أو 

 من طبيعة الحياة تعرض وعلى الرغم من أنه. نتيجة للكوارث الطبيعية
اإلنسان لإلرهاقات والضغوط النفسية ومشكالت سوء التكيف فإن المقصود 

ة أو ـباألزمة هنا هو الخبرة التي تكون خارج نطاق الخبرة الحياتية العادي

 عانــــــاة المهملـــــــةالم 
، شهد العالم أكبر حملة تدمير همجية لم يعرف 2006في صيف 
ثيالً، وشهد العالم كله لحظة بلحظة مدى العنف و التوحش التاريخ لها م

الذي تعاملت بهد دولة بال تاريخ غير تاريخ العنف والكراهية مع مواطنين 
وكانت القنوات الفضائية تنقل مشاهد غمرت وعينا وشوهت . آمنين مدنيين

خريطتنا النفسية تشويهاً جماعياً يكاد ال يكون له مثيالً في أي حرب 
شهدنا تدمير الممتلكات المادية  . العالم بالحق أو بالباطلخاضها

والمؤسسات والطرق، وكل شيء إلى درجة أن سكان بعض المناطق لم 
يعودوا قادرين على التعرف على معالم بيوتهم ومناطقهم التي كانت حتى 

ولكن ما لم تنقله وسائل . األمس القريب مكاناً آمناً، ومصدراً موثوقاً للعيش
الم بصورته الحقيقية أو عجزت عن نقله هو ذلك التشوه النفسي الذي اإلع

أصاب جوهر وعي اإلنسان، تلك المعاناة والمأساة، تلك الحالة التي أصيب 
بها عشرات اآلالف ممن هم تحت طاحونة العنف الهمجي، وماليين ممن 

تسارعت أخبار  .شاهدو بعض ماحدث بعيون المصورين واإلعالميين
حتى بدا " إعادة اإلعمار" التي انهمرت على لبنان تحت تسمية المليارات

األمر وكأن مجرد بيوت دمرت سرعان ما سيعاد بنائها وطرق حفرت 
وسيعود كل شيء كما . سيعاد تعبيدها، ومزروعات أحرقت سيعاد زراعتها

أما اإلنسان فلم نسمع من قدم المال والدعم إلعادة .  كان وكأن شيئاً لم يكن
 لم نسمع من قدم الدعم لتأهيل المتخصصين النفسيين ومجموعات بناءه،
فهؤالء منسيين في حسابات الساسة مثلهم مثل شعوبهم التي  .الدعم

ينظرون إليها مصدراً للجباية، والتبرع ومصدراً لممارسة السادية 
المرضية بكل تجلياتها، ومصدراً  للتشكيك وعدم الوطنية إن عبروا عن 

 التي وما زالت الغالبية المصدومة،. الدولة الدعائيرأي يخالف بوق 
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و اآلفات القلبية والجلطات الدماغية، وحاالت األلم ة ـوالذبحات الصدري
و والكي بالمواد الكيماوية والتشويهات، وأحياناً يكون مجرد معرفة 
تشخيص ما أو اإلخبار بحدث مرهق أو مرض وخيم العامل الذي يستثير 

باشرة بالحدث بل كما ال يقتصر األمر على المعنيين م.  هذا االضطراب
ويحدث أيضاً مع اآلخرين الذي ال يكونوا معنيين باألمر بشكل مباشر 

المرض، الموت، العنف، : )وبشكل خاص األقارب أو األصدقاء(
وأحياناً أيضاً الرؤية غير المتوقعة إلنسان ميت أو لجزء من .  الكوارث

 .  الجسد سواء بشكل مباشر أو حتى في وسائل اإلعالم

تصر اآلثار الناجمة عن الحروب أو  الحوادث أو الكوارث وال تق 
 أو  عن التعذيب على المجال الجسدي فحسب )الجنائي(الطبيعية أو العنف

وإنما تمتد لتشمل المجال النفسي تاركة وراءها جراحاً نفسية عميقة غير 
ملحوظة في كثير من األحيان تفعل فعلها عبر الزمن وتنخر في المعنيين 

ونحن غالباً . عرضوا إلى شكل من أشكال األحداث الحياتية الصادمةالذين ت
ما نهتم باإلصابات الجسدية  الناجمة عن األحداث الحياتية الصادمة 
ونعالجها بسرعة  كي تشفى، ونتجاهل في الوقت نفسه اإلصابات النفسية 
الناجمة عن ذلك، يكبتها المعنيون في أغوار ال شعورهم  ويهملها 

فعندما يشكو األشخاص الذين تعرضوا لويالت الحروب . ونالمتخصص
والدمار الهمجي أو  لكوارث طبيعية أو لحوادث سير أو لشكل من أشكال 
التعذيب والضغط واإلكراه من أعراض العصبية و األرق والحزن والقلق 
أو الخوف فإن التشخيص غالباً ما يكون متسرعاً باتجاه القلق أو االكتئاب، 

هل أن هذه األعراض يمكن أن تشير إلى  اضطرابات اإلرهاق ويتم تجا
ونتيجة لهذا الخطأ في التشخيص فإن األطباء غالباً . الناجمة عن الصدمة

. ما يصفون المهدءات النفسية لمرضاهم التي تخفف ظاهرياً من األعراض
وبمجرد التوقف عن تناول األدوية المهدئة تعود األعراض ثانية مما قد 

 .ي وقوع المرضى في حلقة التعود أو اإلدمان على المواد النفسيةيتسبب ف

و السؤال المطروح لماذا رجع الناس إلى هذا الموضوع اليوم، علـى            
 الرغم من أنه كان هناك معنيين باألمر منذ فجر الحياة؟ 

تعود أولى الوصوفات التي قدمت لهذا االضطراب إلى أواسط القرن 
" عصاب الحرب" تقريباً تم استخدام تسمية وقبل مئة سنة. السابع عشر

. لإلشارة إلى الحالة التي كانت تصيب الجنود في أثناء المعركة، وبعدها
وتشير المراجع المتخصصة في هذا الميدان إلى أن السبب الكامن خلف 
هذا المصطلح تحت هذه التسمية الجديدة يرجع إلى األبحاث األمريكية أو 

ألمريكية في كوريا وفيتنام بالدرجة األولى بشكل أفضل إلى الحروب ا
واألحداث التي شهدها العالم كله في تسعينيات القرن العشرين وبدايات 

في أثناء ذلك أخذ ا لمتخصصون . القرن الواحد وعشرين وما زال يشهدها
النفسيون واألطباء النفسيون  يتذكرون الضحايا المدنيين بنتيجة اإلرهاقات 

طبق عليها تشخيصات الطبيب النفسي العسكري أو المتطرفة التي تن
 .المتخصص النفسي العسكري بشكل جيد

 ةــــدمــة للصـــاليـــاق التـــات اإلرهـــرابــاضطـراض ـأع 
ولعل هذا األمر . من الطبيعي أال تستجيب كل ضحية بالطريقة نفسها

 أن إال. فمن ناحية توجد فروق في نوع اإلرهاق. يتعلق بعوامل مختلفة
كما يتعلق األمر بنمط . المهم كذلك مفاجأة اإلنسان بالحدث أم توقعه

. الشخصية، والسن و الجنس والمدة و بإمكانات إعادة الترميم بشكل خاص
 متعددة )متطرفة(واإلنسان الذي ال يستطيع أن يريح نفسه بين إرهاقات 

 تسوء فإنه يستهلك احتياطاته الجسمية والنفسية بسرعة أكبر و من ثم
 .احتماالت شفاءه على المدى البعيد

ليست الصورة المرضية الضطرابات اإلرهاق  التالية للصدمة 
وبشكل خاص فإننا ال نالحظ. متنوعة بشكل مضن فحسب بل مشَتِّتة أيضاً

 هم الـوكثير من". فقط"األعراض على األشخاص، وإنما هم يعانون داخلياً 

ن تهديداً  حقيقياً لحياة األفراد الشخصية المألوفة لإلنسان، بحيث تتضم
وتحطيماً للممتلكات وتدميراً للبيئة المحيطة باإلنسان مع ما يصاحب ذلك 
من مشاهد عنف ودمار سواء كان الشخص نفسه ضحية للعنف والدمار 

وتشتمل .  والغبن الجنسي أم كان مشاهداً لمناظر العنف والدمار هذه
: يفات العالمية على الخبرات التالية الخبرات الصادمة وفق التصن

كاالغتصاب (الحروب بكافة أشكالها، االعتداء الجسدي على الشخص
 واالختطاف واألخذ كرهينة، )والغبن الجنسي، و الضرب، والنهب والسلب

واإلرهاب والتصفية الجسدية واألسر نتيجة الحرب وأسر المدنيين  في 
ة كالبراكين والزالزل أو المسببة معسكرات االعتقال، والكوارث الطبيعي

من اإلنسان نفسه،وحوادث السيارات الشديدة، و تشخيص مرض خطير 
باإلضافة لذلك تعتبر الخبرات الجنسية عند األطفال غير . مهدد للحياة

المتناسبة مع مستوى نضجهم خبرات صادمة جنسياً حتى وإن لم تترافق 
ن تقييم األحداث التي ال يكون كما ويمك. هذه الخبرات بالتهديد أو العنف

الشخص نفسه ضحية لها وإنما يكون فيها مراقباً أو مشاهداً، كمشاهدة 
إصابة شديدة أو مشاهدة حالة موت غير طبيعي نتيجة حادث أو عمل 
إجرامي أو قتالي أو نتيجة لكارثة طبيعية، أو المشاهدة غير المتوقعة 

ولنا هنا أن نتصور . ت صادمةللجسد المقتول أو لجزء منه على أنها خبرا
مدى التشوه الحاصل نتيجة رؤية ماليين العرب لمناظر الذبح البشري التي 
تمت وتتم ممارستها في العراق تحت اسم الدين، وتلك األصوات الالبشرية 
الصادرة من الوحوش اآلدمية التي قادت كثير من الناس إلى حدود 

لالحتالل األمريكي وهو يتعامل االنهيار، وكذلك صور الممارسات البشعة 
وكذلك يمكن . مع البشر بصورة تخرج حتى عن حدود التعامل الهمجي

اعتبار كل األحداث الحياتية المؤلمة والتي يمكن أن تمس أحد أفراد األسرة 
ومن . والتي يسمع عنها المرء دون أن يراها أحداثاً حياتية صادمة أيضاً

ألحداث الحياتية الصادمة الناجمة عن فعل الناحية الكمية يمكن القول أن ا
اإلنسان أشد وقعاً وتأثيراً من الناحية النفسية من األحداث الناجمة عن 

 .الكوارث الطبيعية

 من الكوارث -والبراكين–من بين الكوارث الطبيعية وتعد الزالزل 
ذات األثر الشديد بسبب ما تحمله من فقدان األمن والثقة  بأكثر العناصر 

 .تاً ورسوخاً واستقراراً في حياة اإلنسانثبا

 : ويمكن إعادة تلخيص مجموعة العوامل بالنقاط التالية

كالتهديد و السرقة : التعرض الفردي لتأثريات العنف -
األخذ /، االختطاف)حوادث السلب والنهب أو حوادث السير(

كرهينة، التصفية الجسدية، اإلرهاب، معسكرات االعتقال، األسر، 
اب، االستغالل الجنسي، أعمال العنف األخرى، التسبب االغتص

 . الخ. . . بحادث شديد

مشاهدة حادثة أو أكثر من : مشاهدة تأثريات العنف -
وقد أصبحت كثيرة بسبب العولمة (. الحوادث المذكورة أعاله

 .  )اإلعالمية الكونية

المواجهات العسكرية والحروب األهلية أو : العنف اجلمعي -
 .  الخ. . .  العقائدية أو القبلية، التهجير، الهربالطائفية أو

حيث تؤثر ( كالزالزل والبراكين :الكوارث الطبيعية -
الزالزل على شكل فقدان األمان حيث يبدو ما كان حتى اآلن أكثر 

، والحرائق الكبرى )شيء باعث على األمن واالستقرار غير موثوق
، واألعاصير )من نحو انهيار السدود(والصواعق والفيضانات 

 .  الخ. . . . وانهيار الجبال واالنهيارات الثلجية

 كحوادث السيارات والسفن والقطارات :آوارث تكنولوجية -
 . والطائرات والحوادث النووية والكيميائية والكهربائية

 كالحروق :اإلرهاقات اجلسمية والنفسية الشديدة -

Arabpsynet e.Journal: N°12–Autumn  2006 
 

 2006     خريــــف   - 12الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 15   



@אאא

 

وحتى أولئك الذين . معها هكذا أمر إذا ما لم يكن يعرف إلى أين سيرجع
" ككبش فداء بالنيابة"أو يخمنونها فهؤالء ال يرون هنا يعرفون األسباب 

و على أية حال ال يعرف المرء . إشغال الرأس بأمر ليسوا مسؤولين عنه
كيف يتعامل مع هذا الموقف بشكل مناسب، حتى المعني ال يعرف و 

 . يصبح أكثر اغتراباً عن ذاته

 : أما من حيث المجرى فيمكن التمييز بين

 التالية للصدمة التي تأخذ مجرى يتراوح بين استجابة اإلرهاق .1
 . الخفيف إلى المتوسط

استجابة اإلرهاق التالية للصدمة التي تأخذ مجرى يتراوح بين  .2
 .التي تدمر نصف الحياة بل كلها أحياناً .طويل األمد إلى المزمن

 ومن بين عوامل التأثير التي تحدد مدة المعاناة، هناك كذلك السؤال 
 هل هي كارثة طبيعية أم تقنية التي يمكن للمرء أن يتعامل :المتمثل في

فهذا األخير " من صنع البشر"معها بشكل أفضل على مايبدو؟ أم أن المثير 
يقود بشكل خاص إلى الفقدان الدائم للثقة بين الناس و له عواقب أكثر 

 .جدية من األولى

ة عـن   ويمكن تقسيم األعراض المتنوعة الضطرابات اإلرهاق الناجم      
أعراض الـذكريات  أو مـا       : الصدمة إلى ثالثة فئات رئيسية تتمثل في        

، و أعراض التجنب وأعراض     Intrusionيسمى علمياً باالقتحام أو التطفل      
 .فرط اإلثارة

 لذآريــــــــاتاأعـــــــراض  
من أكثر ما يميز صورة االضطراب هو الذكريات المتكررة والمرهقة          

تقتحم ذهن المعني بدون أي مناسبة، واألسوأ مـن         للخبرة الصادمة والتي    
ذلك أن كثير من المعنيين يعانون من مشاعر الذنب، ألنهم عاشوا هـم أو              
نجوا في حين أن اآلخرين قتلوا أو ألنهم اضطروا للقيام بتصرفات معينـة             

إنهـم  . من أجل إنقاذ حياتهم،  ويحملون أنفسهم مسؤولية ما جـرى لهـم            
قة من األفكار القسرية التي تتمثل في التذكر واللـوم          يغرقون في دائرة مغل   

وتبـاغتهم  .وتأنيب الذات وال يستطيعون التخلص من هذه الثالثية المرهقة        
إنها ليست مجرد ذكريات وحـسب، بـل        .الذكريات المؤلمة  بشكل متكرر    

إنها ذكريات حية وشديدة الدقة بتفاصيلها معذبة في محتواها، تهجم بـشكل         
م تاركة المعني تحت رحمتها التي هي أشـد عـذاباً مـن             خاص قبل النو  

 .الحدث الصادم  نفسه في كثير من األحيان

وال يقتصر األمر على الذكريات بل يمتد كـذلك ليـشتمل األحـالم              
 التي تتكرر فيها مشاهد مفرطة الدقة مـن األحـداث           )الكوابيس خصوصاً (

بوس وفي كل مرة    الصادمة وفي أغلب األوقات يتكرر المحتوى نفسه للكا       
 . يستيقظ الشخص مذعوراً  والعرق يتصبب منه

كما وال  يتوقف األمر على مجرد تكرار خبرات الحدث الـصادم أو             
األحداث الصادمة في  الذكريات واألحالم فحسب بل يمكن أن يحصل أن            

 - أو أن يـشعر      -يقوم الشخص المصدوم وبشكل مفـاجئ  بالتـصرف          
 .  الصادم بتفاصيلهوكأنه يعيش من جديد الحدث

وترتبط أعراض التذكر مع مشاعر قويه تضع المعنيين  فـي حالـة             
صدمة ومعاناة  نفسية، تبرز بشكل خاص عندما يواجهون مواقف شـبيهة 

 .تذكرهم بالحدث الصادم

 بــــــتجنـــراض الـــــــأع 

غالباً ما يحاول المعنيون  بشكل شعوري أو ال شعوري كبت األفكـار             
لمواقف  التي تذكرهم بما عاشوه من صدمة وذلك من أجل حماية            وتجنب ا 

 فشل في الدفاع المثمر (الذات من اإلرهاقات الناجمة عن أعراض التذكر 

يعبرون على اإلطالق ذلك أنهم في كل األحوال ال يتوقعون الحصول على            
ويشبه األمر هنا استجابة الحـزن،  . التفهم وبشكل خاص على المدى البعيد 

 يشارك اآلخرين المعني حزنه لفترة قصيرة، وبعـد ذلـك عليـه أن              حيث
يتعامل لوحده مع حزنه، وعليه أن يتماسك بسرعة كي ال يرهق اآلخـرين         

ويعتقد البعض أن تقديم العون المـادي يكفـي ليـستعيد           . بشكل اللزوم له  
 . اإلنسان توازنه النفسي، عدا عن هذا ال شيء

رة أن يمس اإلنسان بالخبرات والجدير بالذكر أنه ليس بالضرو
إذ تكفي أحياناً . الصادمة أو المرهقة مباشرة بل بشكل غير مباشر أيضاً

ومن يعاني . مشاهدة حدث ما ليقع اإلنسان ضحية إلرهاق ما بعد الصدمة
من مرض جسمي أو نفسي أو إرهاق نفسي اجتماعي متوسط حتى الطويل 

ا هو الحال تحت الشروط المدى، أي يمتلك باألساس احتياطات أقل مم
وهذا . الطبيعية فسوف لن يتمكن من التعامل مع كليهما معاً بشكل جيد

يعني أن المعاناة القديمة مضافاً إليها اإلرهاقات الحديثة تساوي احتماالت 
  . سيئة بالشفاء

ومع أن العواقب النفسية  للخبرات الصادمة  تختلف باختالف األفراد،           
من األعراض المشتركة التي تظهر عند األشخاص غير أن هناك مجموعة     

فكثير من الذين كانوا قد تعرضوا لويالت       . الذين تعرضوا لحوادث صادمة   
الحروب أو للسجن ألسباب سياسية أو لألسر  أو كانوا   ضحية لالعتداء              
الجسدي   أو لكوارث الحروب أو للكوارث الطبيعية يعانون من نمط مـن          

 والكـوابيس المرعبـة )األرق(ابات النـوم  األعراض يتجلـى  باضـطر     
واالنسحاب االجتماعى  وفقدان االهتمام االكتئـابي  والقابليـة الـسريعة            

 .لإلثارة والتوتر وللفزع المفرط

-بعد أن تخف استجابة الصدمة أو الفزع األولى       -وبشكل عام يحصل    
يبـدو  و. فقدان لمتعة الحياة و االهتمامات والنشاطات و المبادءة و العطاء         

تذكر متكـرر بانتظـام شـبه       " يتجذر"بعد ذلك   . وكأن كل شيء قد تبخر    
 . مترافق بعدم االستقرار الداخلي و التوتر واالستعداد لالستثارة.  قسري

باإلضافة إلى ذلك تنهك  اضطرابات  النوم المعنيين؛ وإذا كان هنـاك             
ـ             ت وطء  نوم فتنهك الكوابيس المرء حارمة إياه من النوم وتاركة إيـاه تح

 . رحمتها

ومراراًً ينشأ الشعور وكأن الحدث المرهق يتكرر اآلن، وفي بعـض           
األحيان فقط بسبب مثير القيمة له من المحـيط أو مـن خـالل مجـرد                

وعند ذلك ينشأ عندئذ سلوك تجنب مطابق مع االنسحاب و خطر           . التصور
  . العزلة

 أي يكـاد  وأخيراً يصبح اإلنسان مهدداً بانخفاض مطرد  في إنجـازه،   
 . المرء ال يستطيع القيام بواجباته إال بعد جهد كبير

بـل  ". االكتئاب التقليدي "و تتميز النهاية بانحطاط شديد، إال أنه اليشبه         
باستسالم يفترس مـن الـداخل بـشكل        "أن األمر يتعلق هنا أكثر بيأس أو        

، وهو نوع يمتد من التخدير وصـوالً إلـى الجمـود أو التـصلب               "مخفي
. في، الذي ال يلحظ إال من خالل ازدياد عـدم المـشاركة بـالمحيط             العاط

ناهيك عن وجود خطر األفكار القسرية واضطرابات االنتبـاه و التركيـز            
والنسيان و عدد كبير من الشكاوى القابلة للتفسير سيكوسوماتياً، مـن دون            

كاالضطرابات الوظيفية و تشتت األحاسيس أو األلم فـي         . أسباب جسمية 
. الرأس والقلب و الدورة الدموية و آالم الظهر والعمود الفقري و المفاصلمجال 

أما ما يدركه المحيط بشكل خاص هو فرط االستثارة غير المعروفـة            
حتى اآلن على شكل يقظة أو حذر مفرط االرتفاع وتـوتر و عـصبية و               
خيفة أو فزع مفاجئ ونوبات خوف مفاجئة وربما أحياناً انفجارات عدوانية           

 .ن دون سبب، أو على األقل غير قابلة للفهم من الخارجم
  إذ من يترك نفسه يحدث. وهو أمر يقود إلى الوقوع في حلقة مفرغة
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وتحتاج إلى الـصبر بـشكل خـاص        . ولكن أكثر من غير المتخصصين    
القرار يتخذه المعني وبالتحديد ليس هـو       . والتفهم وذلك خالل وقت طويل    

 . نفسه وإنما حالته الواقع تحت رحمتها

جية التي قد تبدو ال قيمـة لهـا إال أنهـا ذات             ومن بين النصائح العال   
مجرد الحركة الجسدية وإنما    "فاعلية عالية هي الحركة بأي شكل، أي ليس         

فهذا يمكن لـه أن يـساعد فـي تهـديم           ". التحدث-التحدث-كذلك التحدث 
 . )حصار سيكو حركي(االزدحام الداخلي 

ا قلما ويمكن تنفيذ الحركة الجسدية في أي وقت على الرغم من أنن
وبالمقابل فقد يصعب الحديث في بعض األحيان، أو يتم جعله . نمارسها
إذا أنه عندما يدور الحديث باستمرار حول المشكلة نفسها و . صعباً

 .وإشعال األعراض نفسها، فلن يعود في النهاية هناك من يسمع

وفي مثل هذه الحالة يتحدث المرء بصوت خافت مـع نفـسه، وهـذا              
ومن خالل هذين   . ذا وجعله يفترس  كل شيء في الداخل       أفضل من بلع ه   

 .  اإلجراءات تستطيع غالبية المعنيون أن تتحسن إلى حد ما

غير أنه في الحاالت الشديدة يحتاج األمر إلى معالجة نفسية داعمة، 
إلى معالجة دوائية في مقتضى الحال، وبشكل خاص ضد اضطرابات النوم 

ولكن على . تجابات الفزع واالكتئابو عدم االستقرار الداخلي و اس
المعالج غالباً أن يتحمل كممثل بالنيابةـ لما تشكو منه الضحية في حيرتها 

وهذا األمر ليس . لماذا أنا بالتحديد من يحصل له هذا؟": كظلم ال مثيل له"
 .سهالً بمكان، إنه يحتاج إلى أعصاب وخبرة

  ة؟ـــ الصدماق ما بعدـــات اإلرهــــزداد اضطرابــــهل ت 

من البديهي أن تزداد اضطرابات اإلرهاق التالية للصدمة في أوقـات           
إال أنه عادة ما اليتم االهتمـام       . الحروب واألزمات وأحياناً بشكل انفجاري    

بها في هذه األثناء ألن عدد المعنيـين كبيـر جـداً و عـدد المـساعدين                 
إال المـساعدة  وفي مثل هـذه الحـاالت ال يـتم تقـديم        . والمعالجين قليل 

المـصيبة  "كمـا أن    . الضرورية والالزمة فقط، وفي المجال النفسي أيضاً      
تقدم للمعنيين نوعاً من المواساة فكثير منهم يعاني من المـصيبة           " الجماعية
 . نفسها

أما في أوقات السلم فإن اضطرابات اإلرهاق التالية للـصدمة فتكـون            
االت الفردية المتفرقـة اهتمامـاً      قليلة نسبياً، إال أنها تكتسب من خالل الح       

كبيراً في بعض األحيان، من نحو االختطاف على سبيل المثال أو حـاالت             
وقـد يبـدو    . االغتصاب والعنف الجسدي الفردي وحاالت متفرقة متنوعة      

االهتمام بضحية معينة نوع من الظلم إذا ما نظرنا  للعـدد الكبيـر مـن                
أو حتى أسوأ وال يلقون المـساعدة       الضحايا الذين قد تكون حالتهم مشابهة       

  .الضرورية، إال أن لألمر مزية تتمثل في لفت أنظار المجتمع إلى هذه الظاهرة

فمن خالل ذلك يمكن للشخص غير المعني أن يتعرف بشكل أفضل 
على هذه الظاهرة وأن يشكل مساعدة قيمة في مقتضى الحال أكبر بكثير 

من الضحايا التي تعاني أكثر من مما لوكان اليعرف، وواجه فجأة واحدة 
المهم إذاً توفير المعارف األساسية المناسبة و . خالل فقدان تفهم المحيط

إرادة المساعدة والتسامح  و الصبر وبشكل خاص احتياطات الطاقة، من 
 .أجل تجاوز هذا األمر في مقتضى الحال على المدى المتوسط

بة للمعالجين بجعل األقارب لهذا يمكن أيضاً أن يكون مفيداً حتى بالنس
واألصدقاء أو حتى الزمالء الذين يرافقون الضحية ليالً ونهاراً يتحملون 

إذ أنه على المدى الطويل لن يدفع . جزء من المساعدة ويقدمون الدعم
الثمن المعني لوحده فحسب بل محيطه القريب أيضاً الذي سيتحمل مثل هذا 

ذلك تنجم بعدئذ في الحاالت األسوأ وعن . اإلرهاق المتطرف لفترة طويلة
 ةأخرى، أي صحة نفسية وجسدية مزعزعة، و تهديد للحيا" ضربات قدر"

 . الزوجية و الخسارة المهنية أو حتى الفشل

ويتجلى ذلك بـصورة واضـحة مـن خـالل          .  )وحشد للدفاع المرضي   
فنجدهم يرفضون تلبية الـدعوات ويتخلـون عـن         . االنسحاب االجتماعي 

 وهواياتهم عموماً، حيث يالحظ وجود انخفـاض واضـح فـي            واجباتهم
االهتمام  بالمشاركة في النشاطات االجتماعية المهمة بعـد خبـرة حـدث             

فاألشياء التي كانت في السابق مهمة بالنـسبة للمعنـي تـصبح            . صادم ما 
وتتقيد قدرة المعني علـى     . بشكل مفاجئ بعد الحدث الصادم عديمة المعنى      

اس بالسرور وتتبلد المشاعر، وغالباً ما يفتقد المعنيـون         المشاركة و اإلحس  
للطاقة والصبر الالزمين لبناء المخططات المستقبلية، حيث يعاش المستقبل         

ويتجلى ذلك في حالة  األطفال الذين تعرضوا        (هنا بأنه غامض أو محجوب    
لخبرة صادمة من خالل  اإلحساس بمحدودية المستقبل  التي تعبـر عـن              

الل اعتقادهم بأن الحياة قصيرة من اجل أن يـصبح المـرء            نفسها من خ  
ويتجنبون الحـديث   . )راشداً أو من خالل توقع األحداث المستقبلية المؤلمة       

عن خبراتهم المؤلمة وبشكل خاص عن بعض التفاصيل، أو على الـرغم            
من أن الكوابيس غالباً ما تكون على شكل إعادة دقيقة لمشاهد من الحـدث              

 أن القدرة على تذكر الوجوه المهمة للكابوس تكون معدومـة           الصادم، إالّ 
 .  تقريباً

  ارةــــرط اإلثـــراض فــــأع 

إن من تعذب الذكريات أفكاره ومشاعره يتشكل لديه فرط إثارة داخليه 
يمكن أن تقود إلى ردود فعل الفزع  وفـرط االنتبـاه أو اليقظـة  وإلـى                  

 ويغلـب أن يميـل األشـخاص        .ارتكاسات جسدية  كاالرتعاش المستمر    
إن هذه اإلثارة الشديدة جداً . المصدومون إلى فرط اإلثارة ونوبات الغضب     

المستخدمة من الجسد  تجعل من الدخول في النوم واالستمرار فيه أمـراً             
فالمصدومون أو الذين يعانون من اضـطرابات اإلرهـاق التاليـة           . صعباً

لـدخول فـي النـوم ويتكـرر        للصدمة يحتاجون فترة أطول من المعتاد ل      
 . استيقاظهم في الليل

  ادمــدث صــاة حــانــة عن معــالت الناجمــالمشك 

إلى جانب اضطراب اإلرهـاق التاليـة للـصدمة  يمكـن مالحظـة              
. اضطرابات نفسية أخرى  كاضطرابات القلق واالضـطرابات االكتئابيـة         

وألن . ى جـسدية  وغالباً ما يقود فرط اإلثارة الجسدية إلى أوجاع وشـكاو         
كثير من المعنيين غالباً ما يحاولون السيطرة على ذكرياتهم المؤلمة  وفرط            
التوتر الداخلي بوساطة الكحول أو األدوية فإنهم غالباً ما ينزلقون في دائرة 

 .فرط استهالك الكحول أو سوء استخدام األدوية

 اذةــــداث شـــة على أحــــال طبيعيـــــردود أفع 
 وبشكل خـاص عنـدما      -الضطرابات اإلرهاق التالية للصدمة     يمكن  

 أن تظهر   -يتعلق األمر  بخبرة  غير متوقعة كلية ومرهقة بشكل متطرف            
عند الناس  الذين كانوا قبل ذلك  أصحاء  كلية أي حتى عند الـذين لـم                  
يكونوا قبل الصدمة يمتلكون دالئل على وجود اضطرابات نفسية أخرى أو           

وتظهـر  . قاً لإلصابة بشكل من أشكال االضطرابات النفـسية    استعداداً مسب 
عالمات اضطرابات اإلرهاق التالية للصدمة في العادة  خالل ثالثة أشهر           

ويمكن هنا أن يأخذ مجرى االضطراب الشكل الحـاد         . بعد الحدث الصادم  
فإذا ما استمرت األعراض لفترة تتجاوز الثالثة أشـهر فإننـا           . أو المزمن 

 بعد فترة طويلة    كما ويمكن لألعراض أن تظهر    .  جرى مزمن نتحدث عن م  
نسبياً قد تبلغ الستة أشهر بعد فترة تكـون خاليـة تمامـاً مـن أعـراض               

 .وفي هذه الحالة فإننا نتحدث عن البدء المتأخر لالضطراب. االضطراب

 ه؟ــــعلــــن فــــذي يمكـــا الــــم 

رهاق ما بعد الـصدمة     يمثل  إرشاد أو عالج استجابة أو اضطراب اإل        
عبئاً كبيراً، وهو أصعب بكثير مما يمكن أن يتصوره المـرء، حتـى وإن             

   بنية حسنة، حيث نجد عشرات المتطوعين من المتخصصين،)بداية(كانت 
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ويطلب من المرضى في مجرى المعالجة قدر اإلمكان   تصور 
مواقف الخبرة الصادمة  بكل أفكارهم ومشاعرهم  وأحاسيسهم الجسدية 

. آلن ووصف هذه الخبرة من خالل الكلماتوكأن هذه الخبرة تحدث  لهم ا
وبالتالي .  ومن خالل هذه التقنية يمكن تمثل اللحظات المؤلمة بشكل خاص

تقود المواجهة  مع الذكريات الصادمة التي تدار من قبل المعالج النفسي 
. بطريقة مهنية مضبوطة إلى تراجع  األعراض الناجمة عن الصدمة

 مختلفة أو التوليف بين أساليب عالجية ويمكن اختيار أساليب عالجية
مختلفة وذلك حسب طبيعة الحالة الفردية وطبيعة الخبرة الصادمة التي 

ومن الطرق التي تستخدم هنا على سبيل المثال . تعرض لها الشخص
واليأس وفقدان  الضحية المحادثات العالجية التي تهدف للتغلب على دور

 أو المواجهة التدريجية والمتكررة )اماالسيكودر(السيطرة أو لعب األدوار
الموجهة عالجياً مع الحدث الصادم، والتي يتم أيضاً تسجيلها على شريط 
تسجيل من أجل أن يعيد المريض االستماع إليها في البيت في الفترة 

كما ويمكن استخدام التمرن على طرق . الفاصلة بين الجلسات العالجية
 .عد المرضى أيضاًاالسترخاء والتي يمكن أن تسا

على المرء في كل اضطراب تالي للصدمة أن يمتلك نفساً طويالً وأن            
وعلى الرغم من أن هذا األمر ليس نفسه مع كل ضـحية،         . ينظر للمستقبل 

فالـصمت  . إال أن القاعدة تقول انتبه للصامتين أو للذين أصبحوا صامتين         
 . خطير وما يجيش في الداخل أخطر

 ةـة للصدمــاق التاليـات اإلرهـــة الضطرابـــفسية النــالجـــالمع 
غالباً ما يعيق تجنب كل ما يذكر بالخبرة الصادمة محاولة البحث عن 
المساعدة المتخصصة األمر الذي يقود إلى أن يأخذ االضطراب الشكل 

إالّ أنه على الرغم من ذلك فقد أثبتت دراسات علمية متعددة أن . المزمن
وتكمن الصعوبة .باً ما يحقق النجاح في كثير من الحاالتالعالج النفسي غال

الخاصة في المعالجة النفسية الضطرابات اإلرهاق التالية للصدمة في 
خطر قطع المعالجة من قبل المعنيين ذلك أن توجيه االهتمام إلى  الصدمة 

ومن هنا فإنه . غالباً ما  قد يرتبط بازدياد األعراض سوءاً لبعض الوقت
م جداً بالنسبة لمعالجة هذا النوع من اضطرابات أن يتم إيضاح من المه

 .طبيعة هذا النوع من االضطرابات للمرضى والتصور العالجي ومجرى المعالجة
            

 
א  א

 

 
 

www.arabpsynet.com/Journals/JAC/index.jac.htm 

:מאא

. .  מאאא.

 
 

 دارات ــإص
אאא א

            

Arabpsynet Jobs Guide - English Edition 
 
 
 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.htm 

א א א – א א א
 

 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.Ar.htm 

            

Arabpsynet e.Journal: N°12–Autumn  2006 
 

 2006     خريــــف   - 12الـعــــدد     :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 18   
 

www.arabpsynet.com/Journals/JAC/index.jac.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-jobs.Ar.htm


@אאא

 

אאאאאא

א،−אא − א.  א

א−. א،  −מ א
s_djarallah@yahoo.fr           

  
 

نظور يف علم النفس املعريف و البحث يفيهدف املقال إىل تسليط الضوء على اجلانب امل:  ملخص
اجلانب اخلفي الذي ينشط من خالل العالقة البيولوجية املعرفية يف اضطرابات الشدة التالية

انطالقا من تعرجات خمتلف النظريات اليت أرست معامل املفاهيم اليت مسحت بفهم وحتليل. للصدمة
 مع توضيح دينامية امتثال الصورة الذهنيةالنفسية املعرفية املقاربة  الصدمة النفسية،إىل

وحبذر شديد نتعرض إىل الروابط املستعارة بني علوم األنظمة املعقدة احلديثة .هلذا اإلضطراب
 .       حبتة إىل الفكرة وعلم النفس ، وهذا فقط  آإلتفاتة جتريدية

اسات مابنيمع ظهور تقنيات الفحص خاصة منها التصوير العصيب الوظيفي، وتعدد الدر
التخصصات؛ اثار ذلك زيادة أمهية دراسة األسس البيولوجية العصبية موع العمليات

فتعددت مبا ال حصر له، االفرتاضات و النماذج املعرفية. املعرفية، مبا يف ذلك األمراض النفسية
دة التاليةيف نفس اإلطار حاولنا وضع خمطط لنموذج بيولوجي معريف إلضطرابات الش. املفسرة هلا

    .   للصدمة

-، املعرفية, التوتر، اضطرابات الشدة التالية للصدمة، املعريف:الكلمات املفتاحية
 .البيولوجية، منوذج، الصورة الذهنية، أنظمة معقدة

Résumé : L’approche cognitivo-biologique des troubles de stress post-traumatique 
L'objet de cet article  consiste a retrouver, la partie visible de la psychologie 
cognitive, et de rechercher dans la partie invisible, celle qui active les liens 
biologique  et cognitive dans les troubles de stress post-traumatique(TSPT). 

 En partant des différents virages théoriques posant les repères conceptuels, 
facilitant ainsi, la compréhension et la description de ce trauma psychique. On 
va ainsi aborder l’approche psychologique cognitive, en illucidant les différents 
étapes de la représentation mentale du TSPT. Avec une certaine prudence, nous 
soulignons les liens métaphoriques entre les nouvelles sciences de la complexité 
et la psychologie. Simplement, pour susciter une réflexion, purement spéculative. 

 A l’événement des techniques d’exploration surtout la neuroimagerie 
fonctionnelle et la multiplicité des études interdisciplinaires ,ont  suscités  
un regain d'intérêt pour l'étude des bases neurobiologiques de l’ensemble des 
fonctions cognitive, dont les psychopathologies font partis. Cela a donné lieu à 
d’innombrable proposition des hypothèses et modèles cognitive explicatifs. Dans 
le même cadre on a proposé un model cognitivo-biologique des troubles de stress 
post traumatique.  

Mots clés : stress, trouble de stress post traumatique, Psychologie cognitive, 
cognitivo-biologique, représentation mentale, modèle,  systèmes complexes. 
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{ استعملت عدة مـصطلحات     . ومواقع عربية وأجنبية تهتم بالعلوم النفسية     
 ، اإلجهـاد بعـد الـصدمي      ، الصدمة اضطرابات الضغوط الحادة ، توتر    

اضطرابات الشدة التالية للصدمة،  العالج النفـسي ،  العـالج النفـسي              
  قـاموا    تبين أن الباحثين في دراسـاتهم     . }  العالج باألدوية    ، اإلجتماعي

 تفـسيرات   بتحليل وتمحيص المعطيات التي الحظوها وأختبروها وقـدموا       
اضطراب الـشدة التاليـة     "و  " حاالت الضغط الحاد  "عالجات لـ   و ونماذج
هـذه  استخلصوها مـن      التي توصلوا إليها   االقتراحاتكما أن   " . للصدمة

ة  على دراسات دقيقة  اعتمدت على عينات عشوائي        أسندت التي   المعلومات
، متنوعـة   ودراسـات   مناسـب،  إحصائي، وعلى  عينات كبيرة وتحليل       

 أثبتتهـا  المعتمد عليها تلك التـي       النتائجفكانت  .  تشخيص مؤكدة  وحاالت
وكذلك األمر بالنسبة للمعطيات الخاصة بالتـشخيص       . الدراسات الميدانية 

 اعتمدت على الدراسات الوبائية الحديثة وعلى مصادر موثوقـة           ،والتقييم
 . التي تناولت موضوع الصدمة والبحوث فقرات وردت في الكتبمن

، االنتـشار التعرض للضغوط النفسية التالية للصدمة ظـاهرة كثيـرة          
 ممن تعرضوا لتجربة الصدمة، مع ظهور       فمعدل مدى ظهور هذه الحاالت    

  15,2 إلى 1أألعراض اختلفت نتائج الدراسات حولها وتراوحت  ما بين 
 الوبائية التي أجريت على الذين هـم أكثـر عرضـة            الدراساتبينما  . %

 العنيفـة   االعتـداءات لألحداث المرعبة، من المحاربين القدامى و ضحايا        
وفـي   . )45 ( )% 45   و     % 30(  أن هذه النسبة  تصل  إلى          بينت وغيرهم؛

دراسات أخرى وعلى عينات محددة من حيث السن وفي أحيـاء شـعبية،             
  لدى الرجال منه عند النساء، لكـونهم أكثـر            النسبة أكثر  خلصت إلى أن  
 )(% 51,2مقابل   % 60,7 في الواليات المتحدة األمريكية،    (عرضة لذلك   

المصابين به من الكبار في الواليات المتحـدة األمريكيـة            ويبلغ عد د   .)21
 مدى انتشارها يكون لدى النـساء       أندراسات تبين   ال جل .)41( مليون   7,7

وتختلـف  . )45(  )% 6 مقابـل    %11.3(  وتبلغ نسبها  جالأكثر منه لدى الر   
بينما خطر التعـرض لألحـداث      . طبيعة الصدمة عند الرجال عن النساء     

 يمس  أن ويمكن   .الخطيرة فهو مرتفع قليال لدى الرجال مما هو عند النساء         
 .  كما الكبارأيضااألطفال 

وسنحاول في هذه اإلطاللة التعرف عن ماهية اضـطراب الـشدة           
الرؤى النظرية  أهم   اإلجهاد بعد الصدمي ، مع المرور ب        أو تالية للصدمة ال

 و ص التـشخي  ثم عرض معـايير   التي حاولت أن تفسر هذا االضطراب ،      
 هذه الدراسـة    ب لتستوقفنا المقاربة المعرفية لُ    .ذلكالوسائل المساعدة على    

ل هذه  لنستعرض تاريخيتها وأفكارها واألسس التي تقوم عليها في تفسير مث         
، و تكتمل نظرتنا للموضوع بربطها بالمقاربـة البيولوجيـة          االضطرابات

بناء النموذج المعرفي البيولوجي الذي نجـسد مـن          ويستوقفنا   .التي تليها 
 األخيـر   ونتطرق فـي    .خالله العناصر األساسية في هذا البحث النظري      

كي و العالج    المعرفي السلو  و المتمثلة في العالج    المتداولة،هم العالجات   أل
 .الدوائي

 ات ــــــــــاذب النظريـــــــتج . 1
 يــــــــل النفســـــــالتحلي .1.1

تتوافق نظرة المحللين النفسانيين إلى حد كبير في العناصر األولية          
 ،لبناءات الشخصية التي يمكن أن تتعرض إلضطرابات مابعـد الـصدمة    

 بذلك أي تغيير بنيـوي      وأعتبروا". عصاب الصدمة " المعروف لديهم بـ    
 وال تأثير للخبرات الالحقة علـى       ،يبقى رهين البنية األولية السابقة للذات     

ر وضع الذاتهذه البنية األولية ، رغم اقرارهم بأن الدال الجديد يغي  . 

 لألنـا   إذا لم يتح،الحدث صدميا"في البداية، كان فرويد يعتبر أن 
اعي ؛ مع حـدوث ارتبـاط الـذات         الوقت الكافي لكي يستنفر جهازه الدف     

 وأن ،"   و تحويل األنا لما هو جار حوله، وفق آليـة  اإلسـتيهام    ،بالحدث
  في حياته، الفرد هي الصدمة االخطيرة التي يتعرض لها "عقدة الخصاء

 بناء احلالة الذهنية أو -3-2-8
 امتثال الصورة الذهنية

  املقاربة البيولوجية-3-3
ي  معرفية  البيولوجية ه- 3-3-1

 واملعرفية هي بيولوجية
 احللقة النفسية العصبية -3-3-2

 الغدية املناعية 
  اإلضطرابات العضوية-3-3-3

  النموذج املعريف البيولوجي -4
  العالجات -5

   العالجات النفسية-5-1
  العالجات الدوائية -5-2

  اخلامتة-
  املراجع-

 ةـــــــــــــــــمقدم
الحضارات ر   المتصلة بالنفس عب   يةالكتابات األدب   العديد من  وردت في 

ردود فعل الفـرد    " تدل على     أوصاف لحاالت نفسية بمصطلحات    المختلفة،
 عن ذلك، لها    المترتبةكل السلوكات   . )1(" كل تغير مهم يحدث في بيئته      إزاء

وتعبر إما عن حالـة غـضب    . المجتمعاتلدى هذه النفسيةنفس الدالالت 
 وإمـا  ؛سرة إلى غير ذلك من السمات الـسلبية وضيق وخوف و حزن وح  

حديثا انتقل اهتمـام    . عن بهجة وسرور وانبساط وفرح و صفات السعادة       
 ذات المعنـى و الداللـة      االنفعاليـة تحديد أنواع الحـاالت     " الباحثين إلى   

  )27 (".الواحدة

" عـصاب الـصدمة     "تطور المفهوم الدال على هذه السلوكات من        لقد  
Nevrose traumatique  "  توتر أو ضغط الـصدمة " مرور بـ Stress 

traumatique" حالة التـوتر  "  وEtat de stress   "   اضـطراب  "إلـى
 Trouble de stress post "اإلجهاد بعد الصدمي"أو " الصدمة التالية للشدة

traumatique  "أدخل هذا المصطلح في قد  و. الذي استقرت التسمية عليه
 (DSM III, 1980) واإلحـصائي لألمـراض العقليـة    الدليل التشخيصى(

(American Psychiatric Association،  الرابعـة المنقحـة  في طبعتهاو   
(DSM-IV-TR. 2003) ،    ـ  Post) المعروف فـي اللغـة األنكليزيـة بـ

Traumatic Stress Disorders - PTSD)  .الشدة اتبين اضطرابميزت و
 Acute stress)اب الـضغط الحـاد  اضطر وبين (PTSD) لصدمةل التالية

disorder) .  يكون فيها تماثـل   حيث يستعمل الثاني لوصف الحالة التي
  (PTSD) األولسريع للشفاء من ضغط الحادث الصدمي، فيما يـستعمل  

 .التوترلوصف الحالة التي ال يحصل فيها شفاء سريع من هذا 

، )N.Sillamy( )49 1983 سـيالمي . ن (تعريف اإلجهاد بعد الـصدمي    من  
االستجابة العامة  ال الخاصـة التـي         جهاد إلى اإل مصطلح    فيه  يشير الذي

 نتيجـة تغيـر فـي       معه، تكيفالطلب  يت موقف  يتخذها الشخص أمام كل     
إلى التعريف الحالي، الذي يعتبر اضطرابات      . المحيط الخارجي أو الداخلي   

تعرض  لعامـل    ظهور أعراض مميزة نتيجة ال     "الشدة التالية للصدمة بأنه     
استدعى  معايشة مباشرة وشخصية لحادث بإمكانه أن         كبير، إجهاد صدمي 

يؤدي إلى الموت، الجرح أو التهديد للسالمة الجسدية لـشخص آخـر أو             
راجع لسماع خبر موت عنيف أو غير متوقع أو اعتداء خطير أو تهديـد              

 .DSM-IV –TR(  بالموت أو الجرح لعضو في األسرة أو شخص قريـب 
وفـي المنظمـة    ) 309-81 (  هذا االضطراب الـرقم    حملي. )15 ()  2003

  . )43-1 (تحت الرقم CIM العالمية للصحة 

المستجدات العلمية التي حصلنا عليها من بنوك المعلومات في كـل مـن             
PsycLIT, PsychINFO, MEDLINE   و من شبكة العلوم النفسية العربية 
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عـن الكـائن، لـيس كإسـتجابة        ر  ال الذي يصد  السلوك الفع " أوضح أن و
، سـواء كـان سـويا أو        ات خارجية محددة، بل يصدر عنه تلقائيـاً       لمنبه

 مـثال،   وهو ما يعبر عنه".الحصول على نتائج معينة يهدف إلىمضطربا 
 .  )الصدمةلمواقف ترتبط ب حالة التجنب 

عند تولمان و كانتور أصبح المذهب السلوكي غائيا وذا نزعة قصدية           
 اإلستجابة  –المثير  < يعد الزوج   بالنسبة لتولمان  لم      .أي هادفة لغرض ما   

 <ماهو إال طرفي حاالت شديدة التعقيد، تتنتج عن عناصـر          "ا لكونه   مهم
وأعتبر الـسلوك هـو     . )5( "متعددة ومتناهية الصغر وفي مستويات مختلفة     

 في الغرض   ةحصيلة ترابط وظائف في  الوحدة العضوية ولها غاية المتمثل         
ليـدخل بـذلك النزعـة      . ط المثير البيئي   بعد التقا  ،الذي تهدف إلى تحقيقه   

  .القصدية على اتجاه السلوكيين

 ةـــــــة الجشطلتيــــــــالنظري .1.3
لتية على يد ماكس فريتمر ، كورت كوفكا و         اظهرت المدرسة الجشط  

:  هؤالء العلماء  جعلـوا مـن مواضـيع دراسـتهم           ؛فولف جانج كوهلر  
 ترابط األجزاء باتساق و انتظام    أ   مبد .سيكولوجيا التفكير و مشاكل المعرفة    

 بحيث كـل عنـصر أو       .، يعتبر منطلق النظرية الجشتالطية    "الكل"مكونة  
 تحكمهـا   .)2،5( له مكانته و دوره و وظيفته التي تتطلبها طبيعة الكل          جزء
.  داخلية تضبط التنظيم الذي يحدد كل من الحاالت النفسية المختلفة          قوانين

هم كل األبعاد و معرفـة الترابطـات بـين          فوتعتمد على اإلستبصار في     
وتوصل الباحثون  .  ووظائفها، التي تساعد على فهم الصيغة الكلية       األجزاء

اضـطرابات  فيها إلى العديد من  النتائج، من بينها تلك التي تفسر حاالت             
 يصدر   الذي السلوك: حيث أنها تعتبر أن   . التوتر  وحاالت الحصر عموما    

وفي . هيزيل يهدف إلى الوصول إلى ما، الموجودة النفسي  عن حالة التوتر
 ما يـسمى    إلى  يكون باللجوء   الحل ذلك، فإن عائق يحول دون    حالة وجود   
 ).. اإلجتمـاعي الثقـافي     البيئـي   توظيف الرصيد المعرفـي    (باإلستبصار
 .محيط الفـرد المختلفة بين ما يوجد في مجال  لعالقاتل دراكاإل وعمليات
يتميـز  و . إليه يمكن تطبيقه في مواقف جديـدة        الحل الذي يصل   وأن هذا 

 .الوظيفية م بالوحدةسلوك المتعلّال

  ةـــــــــــــة اإلرتباطيــــــــالنظري .1.4
 (تتقاطع اإلرتباطية مع المعرفية في تطوير طرق النمذجة والمحاكـاة           

1952 هيـاك     (أقتـرح .)االكومبيوتر الجهاز األساسي في أعماله     و يعتبر 
Hayek(       النظـرة اإلرتباطيـة للعمليـات      "  النظـام الحـسي   " في كتابه
 Donald دونالد هيب  ( قدمهاتوافق تلك التي اقتراحاته   كما أن،)20(العقلية

Hebb 1949( .  كل منعارض، بجامعة هارفارد 1960في سنة  ) جيروم 
طريقة دراسة   )Jérome Bruner et George Miller ميلر برينر و جورج

فأنكبا على دراسة اللغـة     .  دون التعرض للحاالت الذهنية  الباطنية      السلوك
ا من الحاسوب النموذج المحـاكي      و على اساس أنها معالجة لرموز وأخذ     

  اإلنـسانية و   وحاوال إدخال آليات وصيغ الضبط في العلوم      . لعقل اإلنسان 
 .اإلجتماعية عموما

بية ، وتركت منذ الثمانينات أخذت اإلرتباطية نموذج الشبكة العص
جانب المميزات الفزيولوجية والكيماوية المثالية فيه واكتفت بعتبة النشاط 

 بناء  فرضياتها المبدئية هو من ). مرور أو عدم مرور التيار(أو التثبيط 
 ، يمكن الربط بينها التينظام معرفي انطالقا من العناصر األولية البسيطة

التفكير عند اإلنسان هو من أن تعتبر و. حل المشكالتوالبحث في طرق
 .الوحدات األولية المعلوماتية فيتولد الحل هذه تفاعل 

 لنمذجة الحاالت النفسية المرضية، التي  اإلرتباطيينمتدت دراساتا
ماكليود  (يهتم بها األخصائيين في الطب النفسي و علم النفس المرضي

1993 (Macleod, )44( . ،ا من أوضحووطوروا في ذلك نماذج عديدة
 يؤدي إلى تغير سلوك   تغيير على أحد العوامل أيأن ادخال" خاللها

. )37("وتمثل المشهد األول المولد لقراءة حاالت حدوث الصدمات الحقا

 حاول أن يدخل على ،"ما بعد الصدمة" انطالقا من كونه دال جديد اسمه
  .السلسلة الداللية التي نشأت من قبل

" جرح يمـس  النرجـسية  " وأعتبره  وعربط الصدمة بالموض والحقا
تعبير عن إعـادة الحـدث، و   وأن ال .)37(S.Freud S.,1926)فرويد . س(

إعادة اإلخراج، هي محاولة لدى المصدوم للتعرف على العنصر الـضائع           
عادة بنـاء   ال  هي محاوالت التي   ؛وهو ما يعبر عنه في األحالم المتكررة      

 بـصفة  إدماجه  و يطرة على الحدثلسا من أجل. "الخوف"لنظام الدفاعي  ا
 تجـة انال ،سليمة مع الخبرات النفسية  وبالتالي التخفيف من آثار الـصدمة          

   . والرعب الذي حملته عامل المفاجأةعن

هم فـإن ، )S. Ferenczi, O. Rank 1924رانك . رنزي و أيف.  س( أما
ـ         ة تناذر الصدم  "يعتبرون   سي  المتأخر  يحدث  عند ذوي االستعداد النرج

ممـا يجعلهـم    ،  )لحاح على اشباع النزوات الطفولية    إ(الناتج من استقوائه    
فكل أحباط أو حـصر     . " جنسية دون علم منهم    تاضطرا با  إلى   ضينعرم

  .حاالت نكوصيةب يترجم ،أوغضب

ابراهـام  . ن (  تـساءل     ، من النـوع النرجـسي     االستعداد إلى   إضافة
Abraham  .N(  "،عندما يجد الفـرد نفـسه   عن عالقة األنا بواقع الموت 

 ال  ،لة المـوت  أغموض مس أي ان    .)12("معرضا لخطر الموت المحدق به    
هذا الواقع تعجز أمامه كل محاولـة       مثل   ، ف   في ذهنه   تصور  الفرد يجد لها 

 . تمثيل رمزية

لقد فتحت مدرسة التحليل النفسي بـاب دراسـة موضـوع الـصدمة             
من تعريفاتها للمـصطلحات    وسطرت معالم لها، تلك التي يمكن استنتاجها        

  .التالية

  ويدل على المفهوم الذي يولد الصدمة        traumatisme:   الصدمية    -1
، وهي أحداث التي لها صور ذهنية الناتجة    وأثرهـا فـي نظـام                 

 .الهوامات لدى الشخص
ويعبر على الجانب اإلقتصادي للصدمية،      traumatique:   الصادم  -2
ويؤدي إلى نـوع مـن وظـائف تحـوي      ) التنبيه - خلل في حاجز  (

 .   بصمات الصادم
ويدل على األثر ا لـسلبي للـصدمية علـى            trauma: الصدمة    -3

جـرح  " على شكل   " اصابات األنا المبكرة    " يسبب  فالجانب النفسي،   
عل الصدمة يؤدي إلى اضطراب العمليات األولية       ِف". يمس  النرجسية  

 )12(. عمليات أخرىالدفاعية وإلى تدعيم

 ة ـــــــــــــالسلوآي .1.2
فـي   اإلتجاه الموضـوعي     ، نحو يمثل علم النفس السلوكي نقطة تحول     

 اعطـى ممـا    ،الذي يعتمد على التجربة والرافض للوعي     دراسة السلوك؛   
 بدءا مـن نظريـة اإلرتبـاط الـشرطي          .العلوم النفسية   لتطور دفعا قويا 

ء المدرسـة الـسلوكية     ، إلى نظريات علما   ) Pavlov بافلوف، (الكالسيكي  
 علـى القيـاس   هاعتمـاد ب )Watson واطسون ( وعلى رأسهم ،األمريكية
 ؛و عدم االهتمام بما هو تجريدي غير قابل للمالحظة و القياس            التجريبي
تعددت التجارب العملية  و .S-R ( (5) ،اإلستجابة-المثير ( قانونل هوتوطيد

،  B. Skinner سكينر . بحيث أسس .هذه النظريةلوظهرت نماذج أخرى 
تتحكم في   أن البيئة الخارجية     ويعتبر. الباإلرتباط الشرطي الفع   يعرف ما

معينة  تعد مدخال صحيحاً لزيادة إحتمال صدور إستجابة      السلوكات، كونها   
 :وهو ماتمت صياغته على الشكل التالي. )5( اإلحتمال أو خفض هذا

  عدة مراتتدعيم السلوك+ صدور السلوك = تكرار السلوك 
ما أسماه السلوك اإلنفعالي، الذي هو إستجابة مباشرة  وميز سكينر بين

 ؛) حاالت  توتر الصدمة عنه مثال،عبرتوهو ما  ( منبهىتصدر رداً عل
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أن كل مكوناته محددة ، فنتيجته غير متوقعة ألنه شديد الحساسية ألدنى 

 لكن قد يعطي  كما يبدوا،اإلضطرابات ، ولو أن العامل األول هو نفسه
   )56(. متوقعة نتائج مخالفة أي غير

الجاذب في النماذج خاصة في تلك المعبرة عن األمـراض النفـسية،            
حيث تكرارية بعض الحاالت الذهنية، كما هو في معايشة حدث الـصدمة؛      
تمثيل الحالة تتم بجاذب يرسم حدود فضاءات األطوار للحالة التي يـؤول            

أمثـال  المنظـرين مـن     . إليها عمل النظام مع فضاءات الحاالت األخرى      
عرض نموذج وا حاول،  )Globus et Arpaia(  )39 1994غلوبيس و أربيا (

 الجاذب الـذي    واقترحاو  في التذكر    )الغامضة( عام للتفاعالت الفوضوية    
 يستعمل في  نموذج حالـة الخـواف، ، الوسـواس القهـري،               أن يمكن

 نمـوذج  كامـل      وا وصـاغ  .الهيستيريا، واضطرابات الشخصية األخرى   
واليحدد كيفية اآلليـات المـسؤولة عـن    . حالة فصام الشخصيةوخاص  ل 

 وخلصوا  .اإلضطرابات التي يمكن ايجادها معا لدى الفرد في نفس الوقت         
أهمية النمذجة للشبكات العصبية، تفعيل دور      : إلى أربع توصيات حول ذلك    

نماذج المعلوماتية في اإلضطرابات، الظواهر العصبية الكيماوية وأثرهـا         
كـل  . طرابات ، والظواهر العصبية التي تؤدي إلى اضطرابات       في اإلض 

من هذه التوصيات تمثل المعلومات التي تدخل في النموذج على مستويات           
   .     مختلفة

 عدة فرضيات حول دور الشبكات  )Tryon 1993 تريون (وقد وضع 
الجاذبة في اضطرابات المزاج، الفصام، اضطرابات عضوية، اضطرابات        

 اإلضـطراب   –وربط بين التركيبة    . ؛ لتصميم  شبكات عصبية    الشخصية
 الحدث، السلوك، التحليـل     (في حالة حدوث منبه قوي وامتثال حالة خاصة       

كون اضطراب الوسواس القهري أحد مآالت اضـطرابات         .)50( )والتفسير
 (الشدة التالية للصدمة، نجد باحثين آخرين قاموا بنمذجة ذلك ومن بيـنهم             

 الذي أعتبر مميزاته تسمح ببناء نمـوذج لـه،          )Hollander 1994هولندر  
 مـن   إال أن هناك  . وذلك بدمج مختلف اآلليات المسؤولة عن اإلضطراب      

نمـاذج اإلرتبـاطيين     ، خاصة    يدعوا إلى التوقف عن مثل هذه التوصيات      
 . الذين لهم توجهات نحو األمراض النفسية والعضوية

 .          اتــــاع اإلضطرابوـــــص وأنــــــــــــ التشخي2 .
حالة الضغط التالية للصدمة، هو من اضـطرابات الحـصر، يتميـز            
بظهور أعراض خاصة بعد التعرض لحدث أستثنائي ضـاغط أو لحـدث            

 أو   اصابات بالغة  صدمة قوية أدت إلى الموت أو ما هدد بخطر الموت؛أو         
. خـرين تهديد لسالمة الفرد أوكليهما، أو عنـدما يحـدث مثـل ذلـك لآل             

 المتعـارف   وللوصول إلى حالة مؤكدة ، البد من وجود معايير التشخيص         
الدليل التشخيصى واإلحـصائي     عليها؛ و المعمول بها تلك التي وردت في       

، التي تشرف عليها الجمعيـة  )15( (DSM-IV-TR. 2003) لألمراض العقلية
    .األمريكية للطب النفسي

  معايير التشخيص .2.1 
تكرار معايـشة   : أنواع من األعراض المختلفة المتمثلة في     هناك ثالثة   

الحدث، تجنب كل ما يذكر بالحدث، اإلثارة الزائدة، وعلى مدى شهر على            
المتعرضين ألحداث صدمية، تتطور حـالتهم وتظهـر علـيهم          . )15(األقل

الكآبـة الكبـرى،    : من بينهـا  . أعراض اضطرابات الشدة التالية للصدمة    
م، الهلع ، اإلدمان؛ مقارنة بالـذين لـم يتعرضـوا           اضطراب الحصر العا  

 .ألحداث صدمية

إذا أسـتمر    "الضطرابات الشدة التالية للصدمة   "  تتأكد حالة التشخيص  
حالـة  "أما معايير تـشخيص     . وجود هذه األعراض لمدة شهر على األقل      

اضـطرابات الـشدة   هي نفسها الواردة في تشخيص " ضغط الصدمة الحاد  
 إال أنها تالحظ في اليومين إلى غاية أربعة أسابيع التاليـة            التالية للصدمة، 

نه عدم ترابط وتجانس لحدث الصدمة، مع مغاالة في اظهارها وهو ما يبي 

  .النموذج 

هـذه  ب.  )52( "بواسطتها يمكن أيضا تفسير الفروق الفردية الواسعة         
إلـى  ، فيـؤدي    الطريقة المتمثلة في ادخال اضطراب على النموذج السوي       

 بناء جسور بين علم النفس العيادي والمعرفية في ميدان          اضطرابات؛ يمكن 
في اإلدراكيـة،   > األساسية<من الفرضية المحورية     وكذلك  . المعلوماتية
 كما هو الحال    ،عملية اإلدراك هي توظيف الحاالت الرمزية     أن  التي تعتبر   

اكاتنا يمكـن   ولدت فكرة أن كل إدر    ت ؛بالنسبة لمميزات الذكاء اإلصطناعي   
 فـي   علماء المعرفيـة  . صياغتها على شكل متتالية من العمليات المنطقية      

 يتم بنفس الطريقـة     ، يعتبرون ان التفكير لدى اإلنسان     منحاها المعلوماتي، 
 .التي يتم بها برنامج حاسوب

  الوعي  لربط سعيا منهم  ة، اإلرتباطي تقاربت البحوث العلمية المعرفية و    
  و ". التالى  اإلبتعاد عن مفهوم  األنا والتـشكيك فيـه          ب ؛   المادة العصبية ب
 "  و خاصـة Emergence" التولّد  " المصطلح العجيب اإلرتباطيونظفو

  مـن ، هذا التولد هو ناتج  ) ,Francisco Varéla 1996فرانسيسكو فاريال
 من   أيضا المعلومات التي ترد إلى المخ، لذلك البد       رد الفعل لعملية استقبال   

 " )Enaction القائم بالفعـل      (  هذا الفعلرد  خر يعبر عن القيام ب    مصطلح آ 
المفهومين األخيرين يعبران بنوع من الدقة على تولد اإلنفعـال مـن             .)53(

ومتى توالـت العمليـات     . اإلستثارة الفيزيولوجية القائمة على فعل التولد       
ت المعرفية في معالجة المعلومات بفضل حلقات الترجيـع تتولـد الحـاال           

  .  النفسية والقيام باألفعال الخاصة بكل مرحلة

النظرية اإلرتباطية تسمح بعلميات افتراض  صيغ نموذجية في أشكالها          
المتعددة، مما يتيح فهما أعمق تداخل فيه العناصر المتعددة التي لهـا دور             
في العملية التي يؤديها، بحيث يمكن تحويلها أو اإلعتماد عليهـا لتطـوير             

 .سبيبرنامج حو

الدينامية، الحساسية للعوامل( المعرفية واألنظمة المعقدة .1.5
 )   األولية، الجاذب والتكرارات

باعتبار اضطرابات الشدة التالية للصدمة، هي حالة دينامية، ناتجة عن          
حساسية مفرطة لعوامل أولية، تتكرر عملية معالجة محتويات الصدمة عن          

لمرتدة وفي كل مرة تختلـف نوعيتهـا        طريق عملية الترجيع او التغذية ا     
وشدتها الفيزيولوجية والمعرفية، نتيجة وجود تجاذبات في كل مرحلـة و           
فترة زمنية، وعليه فيمكن القول بأن هناك جاذب يرسـم فـضاءات هـذه              

، تنطبق  )38( هذه المفاهيم االساسية في نظرية الفوضى       . المراحل المتتالية 
نفسية ومآالت اإلضـطرابات الناجمـة      إلى حد بعيد على حالة الصدمة ال      

 .  عنها

العامل البيولوجي ينشط ضمن مجال محدد، فهـو خاضـع  لحتميـة       
الجانب المعرفي تتالى و تتداخل فيـه كـل أنـواع المعلومـات             . طبيعية

 النفسية لـدى    )Ontologique(المكتسبة وتتفاعل بمختلف مراحل تاريخيتها      
 إال أن التغيـرات     .سع في توظيفهـا   جانب من الحرية أو   بالفرد فهي تتميز    

ضمن المجال المحدد للحامل البيولوجي يتاثر بعوامل عدة هـو اآلخـر،            
كما فـي ظـاهرة     (وأحيانا تغير طفيف تنتج عنه نتائج كبيرة وغير متوقعة        

 يتصل مفهـوم الفوضـى    عندها  . )Lorenz(  )22تاثير الفراشة لـ لورانز     
 معقـد ، غيـر دوري وغيـر         ( أنه بالمعرفية و السلوكية، باعتبار السلوك    

سلوكات في  فهي  .  )38()منتظم ، يبدوا عشوائيا ؛ لكن يكمن فيه نظام خفي           
أنظمة  تسيرها مجموعة متغيرات تربطها فيما بينها عالقات  تحدد الحالة            

 غيـر   و احيانـا  نتائج هذه األنظمة  هي حتمية       . النهائية التي تؤول إليها     
 .حتمية

العامل الذي  . دينامية، الحساسية للمسببات األولية     من ميزة األنظمة ال   
 اضطرابا بسيطا في النظام المعقد يمكن أن يؤدي إلى عمل الجهـاز             يسبب

وعليه فإن نظاما فوضويا ، ولو .  أحيانامحددةبطريقة مختلفة تماما و غير 
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صعوبة: منذ احلادثة، هل تنتابك أعراض مثل -
النوم، عدم استقرار، صعوبة الرتآيز، فرط يف

 و آثرة احلرآات املفرطة؟ املراقبة واملالحظة أ
األعراض السابقة اليت تعرفنا عليها، آم هلا -

 زمنية ؟ من فرتة
إىل أي مدى هذه األعراض أًثرت على حياتك اخلاصة

 جتماعية واملهنية؟اإلو

 صــــــــات وأدوات التشخيــــــــواع اإلضطرابـــــأن .2.2
 كبير فـي أ غلـب        إلى حد   المزمنة للصدمة متطابقة   العياديةاألشكال  

:  في ارتفاع ملحوظ خصوصا  وتشير إلى    .الدراسات والمالحظات العيادية  
النفـسية   األمـراض حاالت توهم المرض، اضطراب الوسـواس القهري،      

و بدرجة أقل،   .  ، اإلدمان، اإلكتئاب  ) الشدائد أمراض( أنواعها على   البدنية
ذهانيـة  تتمثل اضطرابات الشدة التالية للـصدمة أحيانـا فـي حـاالت             

االضطرابات أو األمراض النفـسية     أنواع  عدد كبير من    هناك  . )13(خطيرة
التي يمكن أن تظهر على اإلنسان نتيجة التعرض للـصدمات والـضغوط            

وتوظف عدة  .(24)  في أسرع وقت ممكنالشديدة، التي تتطلب دعما نفسيا 
 :وسائل تساعد في تشخيصها، منها

لـ   Eight State Questionnaire  ( ESQ ) الثمانية  الحاالتبياناست-
القلـق ،    : الحاالت الثمانية التالية     اإلستبيانيقيس   ).1976،كوران ، كاتل  ( 

 . نتباهالنكوص ، االرهاق ، الذنب ، االنبساط ، اإل االنعصاب ، االكتئاب ،
 كـل  بندا فى" 96"فيكون المجموع الكلى  وتقاس كل حالة بإثنى عشر بندا

 .صيغة رباعيةببند   عن كلاإلجابة، " ب" و الصيغة "أ"  الصيغة من

 The Defferential Emotions Scale االنفعاالت المميـزة  مقياس -
(DES)بلوكـسوم ، كـوتش   ،  إزارد ، دورثى(لـ (Izard, Dougherty, 

Bloxom & Kotsch, 1974 . االنشغال ، : يقيس عشر حاالت انفعالية هي
الشمئزاز ، الغضب ، الـذنب ، الخجـل ،   ا  ، الضيق ،الذهولالبهجة ، 

بندا " 30"بنود فيكون المجموع الكلى  كل حالة بثالثة. الخوف ، اإلزدراء 
 . عن كل بند منها على أساس خمسة إختياراتاإلجابة، 

 Harder Personal Feelings، للمـشاعر الذاتيـة    هـاردر  اختبار-
Questionnaire (HPFQ) ( لـ) 1990هاردر Harder.(  اإلنفعاالتيقيس  

االكتئاب ، الحـزن ، النـدم ،    الخزى ، الذنب ، الغضب ،: التاليةتسعة ال
" 22" المقياس من   ويتكون.االرتباك أو الحرج ، احمرار الوجه ، السعادة 

 .عبارة ويجاب عن كل منها على أساس خمسة إختبارات

 ةــــــــ البيولوجيةـــــة المعرفيــــــ المقارب.3
 ا ــــا ومجاالتهـــة، تطورهـــــالمعرفي ةــــــالمقارب. 1 .3

 المتعلقة بأنواع المعلومـات     ،المعرفةهو  موضوع  إهتمام هذا الفرع      
المختلفة التي نكتسبها في مواقف الحياة التي نتعرض لها ، كمـا تتعلـق              
بأنواع العمليات المرتبطة بطريقـة اكتـسابها واإلحتفـاظ بهـا واعـادة             

التي نكتسب بها المعلومات مـن العـالم          الكيفية فهو يبحث في   .استخدامها
إذن هي اإلحاطة بكل    . وكيفية تمثلها و تحويلها إلى علم ومعرفة       ،الخارجي

اإلحـساس واإلنتبـاه ، اإلدراك      :  المتمثلة فـي   )1 شكل   (الوظائف النفسية 
 ،العلوم العصبية، اللغة، التعرف على النمط ، التعلم ، الذاكرة و التـذكر،            
تمثيل المعلومات ، التفكير و حل المشكالت، التصور الـذهني ، الـذكاء             

 يستمد كما يمـد علـوم       الميدان  كون هذا   ... البشري  ،اإلرتقاء المعرفي   
الحاسوب بوجهات نظر حول مختلف العمليات السابقة الذكر، لـذا فإنـه            

 . يدرس أيضا الذكاء اإلصطناعي

الدراسـة  : بأنـه  المعرفـي  علم النفس)   1989Hunt  هنت( عرفوي
 العلمية التي تحاول فهم طبيعة الذكاء اإلنساني والكيفية التي يفكر بها 

 في تشخيص حالة )ب( ، المعيار 2الجدول (( األعراض التي يبديها الفرد  
      )). الصدمة الحادضغط

ملخص ملعايري تشخيص اضطراب الشدة  . 1اجلدول 
 .التايل للصدمة 

يكون الفرد قد تعرض حلدث صدمي أن –) 1(. أ
خارجي، حيمل يف طياته خطر املوت أو اصابة

وميثل  ذلك هتديد لكيانه أو أنه. بالغة 
شاهد أحداثا مرعبة أدت إىل موت أو اصابات
بالغة ألشخاص آخرين؛ و إما نتيجة مساعه مبوت
مفاجئة وغري منتظرة، اعتداء خطري  أو ما

ة تعرض هلا أحديهدد باملوت أو اصابات بالغ
 .أفراد العائلة أو قريب عزيز

 أن يتظمن رد فعل الفرد خوف شديد،–) 2   (
لدى( حالة احساس بفقدان األمل أو الرعب 

األطفال، اإلستجابة تتظمن سلوك غري منتظم أو
 )هتيج

 أن يعيد الفرد معايشة احلدث الصدمي بصفة–ب 
 .مستمرة

للصدمة بصفة حياول جتنب املنبهات املصاحبة –ج 
اليوجد قبل( دائمة مع ااك يف النشاط العام 

 ) الصدمة
 ينتاب الفرد أعراض دائمة تدل على فرط–د 

 ) اليوجد قبل الصدمة( النشاط العصيب املعاشي 
 تكون حاضرة على)ب، ج، د  (جمموعة األعراض  -هـ

 .مدى أآثر من شهر
و  أن يصحب اإلضطراب معاناة سريرية ملحوظة أ-و 

خلل يف سري احلياة اإلجتماعية ، املهنية أو يف جماالت
 .أخرى هامة

 

 .الة التوتر احلادحل )ب(املعيار . 2اجلدول 

أثناءاحلدث أو بعد معايشة  الصدمة املؤثرة، فإن 
من األعراض ) أو أآثر(املصاب تظهر عليه ثالثة 

  : التاليةتفككيةال
 احساس شخصي بالذهول، باإلنفصال أو غياب -

 التنشيط اإلنفعايل
  أن يكون يف(ضعف جمال الوعي باحمليط اخلارجي  -

 .)حالة من الضببية 
 الشعور بالالواقعية -
 أو  الشخصية و نشطارتففكك -

أي عدم القدرة على تذآر( فقدان الذاآرة تفكيكي
 )شكل مرعب من احلدث

 

 للتعرف على )أساسية (أسئلة هامة. 3اجلدول 
 اضطراب مرتبط حبدث صدمي

(خالل األسابيع املاضية أو األشهر األخرية، هل 
حدثا عرض حياتكم للموت أو إلصابة جسمية) عايشتم

 خطرية ، أو حدث مثل ذلك ألحد اعزائكم؟
 أثناء أو بعد احلدث، هل شعرمت خبوف شديد،-

 وأحسستم بعجز  آبري أو رعب؟
 خالل احلادثة ، هل لديك شعور باإلنفصال، وأنك-

حيطك، و أنك مل تعد أنت بذاتك أو أنكغري واعي مب
 .من احلدث) مرعبا(غري قادر على تذآر  شكل هاما 

احلادثة أوصورا عن هل تستحضر  من حني آلخر  -
  ؟تعيش آابوسها

ما مدى تأثري هذه األعراض على حياتك اخلاصة -
 جتماعية واملهنية؟اإلو

منذ احلادثة، هل أصبحت تتجنب املواقف أو -
هلا عالقة باحلادثة، ألا تولداألماآن اليت 

 لديك عدم اإلحساس بالراحة؟
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 ارثيــــدث الكـــــ الح.1.2. 3

 1- أ،1الجدول : 2 الفقرة (يعتبر الحدث الخارجي بداية لتولد الصدمة
؛ بحيث تثير في  يحمل في طياته خطر الموت أو اصابات بالغة، ألنه)

يمكن أن تكون له عدة أشكال، . اإلنسان حالة من الرعب والخوف الشديد
كوارث الحروب ، حوادث :  نجد  شيوعا التي ينجم عنها ذلكاألكثرو

وسائل النقل عموما، اإلغتصاب الجنسي لدى اإلناث ، الكوارث البيئية 
فتخلف  .مثل الحرائق والزالزل ، الفيضانات ، العواصف العاتية والبراكين

المسكن وبالتالي التشرد أو  األقارب واألعزةالجرحى والموتى ، فقدان
 المفاجئ للتواصل األسري وانقطاع المدد بمستلزمات الحياة ؛ والتقطع

 انسداد فتتولد مشاعر التهديد والخوف الشديد وصعوبات الحياة اليومية و
 سلسلة من فيولد  حالة توتر و حصر تتفاعل في. المستقبليةاآلفاق 

 اضطرابات (العمليات المعرفية، تؤدي إلى حالة تكيف أو عدم التكيف
من خالله يتجسد . هذه األخيرة تتطور مع مرور الزمن. )نيةنفسية وبد

عمق التفاعل بين الجانبين البيولوجي والمعرفي كلما طالت الفترة توطدت 
 .  البناءات الذهنية المرضية، و تشكلت األعراض البدنية

 الـــ واإلنفعةـــارة الفيزيولوجيـاإلستثي، ــق الحســالصع .2.2.3
ا نقطة بداية واضحة مرتبطة  بالحدث الذي ولّدها،         الصدمة النفسية له  

وإلى مدى خطورة الكارثة والصعق الحسي الذي أرعب الفرد ثـم كيفيـة             
اآلتـي،  و  معالجة الكم الهائل من المعلومات التي تصور بها الواقع اآلني           

مما يجعل منها صدمة نفسية عابرة أو       . انطالقا من خبرات تاريخية حياته    
قوة وشدة المنبه وبصفة فجائيـة      . ها أعراض بدنية ونفسية   دائمة، ينجر عن  

 إن فجائيـة    . ويخص حاسة واحدة أو عدة  حـواس          .هي صعق للحواس  
 .العوارض المحسوسة وشدتها ، هي صعق ألعضاء الحس المركزية

بعد الصعق المرتبط بزمن الحادثة ، يليها الـصعق الثـاني المـرتبط             
 أحيانـا   (، في الفترة الالحقة مباشرة      )ئج بما ألحقته من نتا    (بعواقب الكارثة 

مرحلتين من الصعق ؛ ألن هناك إحتمال كبير        ميزنا  . )تتداخل المرحلتين   
،  لحدوث صعق للحواس بـالعوارض المحـسوسة األولـى دون الثانيـة           

وبالتالي اإلضطراب النفسي عقب الصدمية الحاد أو المزمن الذي سـيتبع           
الفرد، ولن تكون   ير النفسي والبدني على     ذلك ، لن يكون بنفس الحدة والتأث      

 .له نفس حدة المضاعفات وأشكال اإلضطراب

 الصعق الحسي ينتج عنه نشاط حسي فجائي شدته عاليـة، مقارنـة            
يقوم الجهـاز العـصبي     .  العصبية اإلستثارة الفيزيولوجية بالمعتاد، فيعطي   

ع وعلى كافـة     بتنشيط األجهزة التي لها دور في الدفا       ) السيمبثاوي (الودي  
. )..الغدد، القلب  والدورة الدموية، التنفس، الجلد ، العـضالت         (المستويات

التي تتم فـي الحلقـة        باإلستجابة السيمبثاوية      "Selye سيلي"وقد سمّاها   
 األدرينـالي   –الـسيمبثاوي    -المهـاد التحتـاني   "الفيزيولوجية العـصبية  

hypothalamo-sympathico-adrénergique  ." ا زيادة انتاج الطاقة    هدفه
 (9).إلى أقصى حد لمواجهة الحالة الطارئة

  ر على حالة ضعف الفرد  بتعرض وظائفـه إلـى           استجابة اإلنذار تعب
ويمكن أن تدوم هذه الفترة      . ، فيبحث عن التكيف المفروض عليه      هاخلل في 

تعتبر فترة فقدان كمية كبيرة مـن        .وهي مرحلة انذار و تنبيه    . يوما كامال 
 مجموعة العمليات على مدى     .اقة  نظرا للجهد المبذول إلعادة التوازن      الط

فترة اإلنذار، تتم ضمن حلقة بيولوجية من أجل تهيئـة الجـسم وضـبط              
كماهو مبين في   . اإلستجابات في كل مرة بفضل عملية الترجيع البيولوجية       

  ).8 شكل (النموذج المعرفي البيولوجي 

، تعبر عنهـا  حالـة       جي والعالم الداخلي  تأثر العالقة بين العالم الخار    
هـو اضـطراب يتخلـل      و ."فيزيولوجيةالستثارة  إلاالتي ولدتها   " اإلنفعال"

الجهاز العصبي في جانبيـه المعاشـي والعالئقـي بـالمحيط الخـارجي             
اإلجتماعي والبيئي، انطالقا من حالة استقرار، وتحت تأثير حدث خارجي          

 فهي تمثل الـشكل العـصبي       .)33(" يةأو تغيرات عضوية تولد استثارة  قو      
    ، خفقان القلب،مثل (وتدل عليها أعراض ذاتية معاشية. الفيزيولوجي

، يرى أن موضوع علم الـنفس        ) Solso 1991سولسو (أما  . اإلنسان   
الدراسة العلمية للكيفية التي نكتسب بها معلوماتنا عن العالم         " المعرفي هو   

ه المعلومات ونحولها إلى علم ومعرفة، ولكيفية       والكيفية التي نتمثل بها هذ    
 .)54 ،6( "اإلحتفاظ بها واستخدامها وتوظيفها في إثارة انتباهنا وسلوكنا

كيفية حـدوث   الخاصة ب)  Ebbinghausابنجهاوس (دراسات وأبحاث 
سـيس علـم    أ لها دور فـي ت     . لتفسير السلوك اإلنساني   ،العمليات المعرفية 

ضافة إلى أعمـال    ا . فروع علم النفس فيما بعد      كفرع من  ،النفس المعرفي 
وكان الـدور  .  حول النمو المعرفي لدى الطفل )  J.Piagetجان بياجيه (

، > ، شانون  " فون نيومان  "األساسي لتطور هذا العلم، للنظريات المعلوماتية     
 ، كـان  ظهور علم المعرفية علـى مـاهو عليـه اآلن          الكبير في    دورالثم  
، 28( ."ينر نـوربرت ف" ـ ل)Cybernetics   1947 لتحكمعلم ا(لسيبرنطيقا ل

29( 

 ،قبـل ذلـك     بعد بدايات علـم الـتحكم أو       ،انطالقتها سواء كانت  أما  
المحاضـرات  فـإن    ؛بإمتدادها إلى فترة ظهور العلوم المعرفية بشكل عام       

-1953 مابين سنواتFondation Macy  ترعاها  مؤسسة ماكي كانتالتي
 1948 من سـنة  Hixonهكسون  ف عليها مؤسسة؛ وتلك التي تشر 1946

 أدت إلى تداخل و تفاعل بين علم الحاسوب وعلم البيولوجيا           قد. 1960إلى  
 عموما   مما أدى إلى ظهور علم المعرفية      .العصبية ثم ادراج العلوم النفسة    
  )28( .وعلم النفس المعرفي خصوصا

ينات، بعـد    نما علم النفس المعرفي وتطور سريعا في بداية الخمـس          ثم
 علـم  " بعنـوان   1967 عـام  ) Alric Neisserألريك نيسر (ظهور كتاب 

العمليـات  " الذي تلى كتاب أندرسـون وزمالئـه عـن           ؛"النفس المعرفي   
ونشرت أول مجلة في سنة      . 1964 الذي صدر سنة     ،"قراءات: المعرفية  

 وبذلك أصبح علـم   "Cognitive Psychology يفعلم النفس المعر"1970
 المعرفـة " مجلة  أسست ثم.نفس المعرفي ال ينفصل عن العلوم المعرفيةال

Cognition "1971 مجلـة علـم المعرفيـة   "، و Journal of Cognitive 
Science "   جمعيـة العلـوم المعرفيـة      " ، وتالهما تأسـيس      1976سنة

Cognitive Science Society " و تعددت بعـد ذلـك   . )29(1979في سنة
ساعد تـداخل التخصـصات     و   . التي تناولت هذا الميدان    المجالت العلمية 

: وعدة روافد علمية أخرى، على تكوين وبلورة علم النفس المعرفي وأهمها          
 .)6،29،54(منحى معالجة المعلومات وعلم النفس اللغوي وعلم النفس المعرفي
 :مما جعل مجاالت دراساته واسع جدا، والمخطط أدناه يوضح أهمها

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  1ل ــــشك

 ةــوم املعرفيــاالت العلـــم جمــط ألهـــخمط 

 ة ـــــة النفسيــــة المعرفيـــالمقارب. 2.3
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 أندرسون  من قبلنفس اإلفتراضات التي صاغهاهي و. )31("المعالجة
Anderson.  ه بتاإلنتباه يقوم نظامد ترتيب أولوية المعلومات يحد الموج

 في و اختيار الصور التي لها دالالت خاصة .)6،31( التي يتم معالجتها
   .الصورة الذهنية التي تتمثّل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3لـــشك
 "نورمان " منوذج نظام اإلنتباه املوجه  

 
   المعالجة المعرفية لحالة التوتر .4.2.3

1984الزريز   ( ةلنفسيالعديد من العمليات المعرفية     امن رواد تفسير    
Lazarus (، المعارضين للعملية البسيطة التي تفترض فقط مايلي      من   و :)

 لها أهمية أكثر    ،ةي، بل هناك ظاهرة حسية دينام     )التوتر> ==عامل التوتر   
   et al  1986آخرون  لزاريس و ( أفترض.من أهمية عامل التوتر نفسه

Lazarus(،  التقديرية المعرفية"يعرفبماcognitive appraisal " )42( . حيث
 ثاني  دير، ثم تق   في المرحلة األولى    للعامل المنبه   وتقدير أن هناك أوال تقييم   

 التي يقوم بها الفـرد       في المرحلة الثانية،    >التقدير المعرفي <كمي للتهديد   
 هذه األخيـرة تـستند      .ويقيم قدراته الشخصية  لمجابهة ما يتطلبه الموقف       

 كمـا   ؛تيار ستيراتيجية للقيام بـذلك     ثم اخ  ،على مختلف التنبيهات الباطنية   
مقاربة لزاريس وفولكمان  تحوي     . يمكن للفرد أن يعيد تقييمها مرة أخرى      

 >feed-back<   أو تغذية مرتـدة    دينامية دائرية أي حلقة وظيفية ترجيعية     
 . تسمح للفرد معرفة فعالية استيراتيجيته

دخل ويغير  يتيولد توترا "   ماهو إال شكل  ضاغطالجانب اإلنفعالي
في حالة اضطرابات التوتر الحادة حالة التقييم ، وهو مانجده  مثال 

كون في يي يمكن أن ذ ال الموقفال يستطيع اعادة تقييموالمزمنة ، حيث 
 (ذاتية مشاعرفي   يتمثلاألول:  جانبين اإلنفعاالت تتضمن.)7،42( "مصلحته

 (الموضوعية اإلستجابات  يمثل والثاني  , )غضب، خوف، سرور، فرح
 .)مالمح وأعراض بدنية يمكن مالحظتها أو الكشف عنها بوسائل طبية

يتمثل في عملية ذات طبيعة مركبة، إلى درجة أنه ال بد من اإلنفعال 
 .Jung  Cغيون. غ.ك(ويرى . إلى أجزاء من مختلف وجهات النظر تحليله

G.( الفرد وأنهبأنه حالة وجدانية تتسم باإلضطراب الشديد لدي"  اإلنفعال  
السلوك، والخبرة الشعورية، : يشتمل علي ثالثة مظاهر أساسية هي

 )40(.الداخلية يولوجيةزالف والعمليات

 في حاالت الحوادث الخطيرة بدخول حالة  منع و حذف ينشأ التوتر
 كلما دخل في أو تضعف حدته أكثرو تزداد . ألشياء غالية لدى الفرد 

لية مجراها إال وترتب عن ذلك مناحي عدة ومتىأخذت العم .معالجة ذهنية
 العوامل الشخصية العقائدية و  في ذلك تتدخلو. تختلف من فرد آلخر

كل الرصيد المعرفي لدى الفرد  الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية، أي
  أيضا،ذلك يعني .ينشط كي يعيد التوازن النفسي وبالتالي اإلتزان الحيوي

 ،ستقرار وهدوء هجمة الحدث و ثورة اإلنفعالاالوصول إلى حالة تكيف و
، بعد اكتساب اسلوب معرفي جديد التحكم في حالة التوتر أثناء الصدمة بو

لكن ظهور حالة التوتر الحاد في األيام . )35(سلسلة عمليات معرفية تكيفية
  فهو ناتج عن العمليات المعرفية المنحرفة نتيجة ، واألسابيع الالحقة

 مثل، تعابير   ( و أعراض ظاهرية حركية    )..، أعراض جلدية  ضيق التنفس  
خـوف شـديد، حالـة     ( وأعراض نفسية    ) ..الوجه أو إيماءات، رجفان       

احساس
 

 وهـو مـا      ).2-،  1الجدول   : 2 الفقرة  (..)بفقدان األمل أو الرعب   
، )8 ("اإلسـتجابة الكارثيـة  "  بـ  )Aron Beck 1989 آرون بيك (يعتبره 

 ال أحس بأنني موجود     -: لشخص خبراته بأوصاف مثل   حيث يصف فيها ا   
 األشـياء تبـدوا     - ،   - ، أحس بـأنني مختلـف        -هنا على وجه التحديد   

 - أحس أن قبضتي تفلت    –  وأثناء التعبير  عن حالة الحصر لديه          -مختلفة
 ،  - إنني على أعتاب الموت    - ،   - إنني أحتضر  - ،   - أكاد أفقد عقلي   -،  
 .  إنني أتفكك أجزاءا-

  فرط اإلنتباه  .3 .2.3
تعتبر عملية اإلنتباه من القدرات الذهنية التي يمكن توظيفهـا بـصفة            

ند  وقـوع الحـدث      ع. ت العقلية ياكمية ضعيفة أو قوية في مختلف العمل      
الصادم ، يتغلب هذا اإلحساس لدى الفرد على باقي طوفـان المعلومـات             

هو  وظيفـة، أو      ف . تقائيةالمتاحة له أثناءها؛ فينتبه إلى الصدمة بطريقة ان       
 ،التفكيرفي عملية    حالة التركيز أو التثبيت      يمثل مركّب  ،نشاط ذهني متعدد  

  يلعب فيها الفص  قبل الجبهـي         .)51(للقيام بمهمة أو كإستجابة لمثير حسي     
يضاف إلى ذلك مركب اإلنتقاء أو الترشـيح فـي اسـتقبال       . الدور البارز 

موضوع آلية اإلنتباه كـل مـن علمـاء         وشغل  . )57،  47(اإلشارات الحسية   
 ( وقد صممت نماذج عـصبية معرفيـة عديـدة        . األعصاب وعلم النفس  

 لتمثيل اآللية الوظيفيـة   )Rafal ، رافال    Laberge، لبيرج   Verfaellieفيرفيلي  
 مخزن ،" Wickens  ويكنس"؛ ومن أبرزها نموذج العصبية لشبكة اإلنتباه

ـ  " اإلنتباهات المتعددة  المـدخالت والمخرجـات و     : ي يحـوي  وهو تكعيب
   )31(. )مستويات معالجة المعلومة و التتشفير المستعمل لفظي أو فضائي

نظرية كاملـة    )Donald Broadbent  1958 دونالت برودبنت( أسس
 وهـي أن    )2شـكل ( "تصور التنقية أو الترشـيح الـذهني        " حول اإلنتباه   

كشفته الدراسات   ضح وفق ما   وأو ".معالجة المعلومات محكوم بوسع القناة    "
الرسائل تنتقل عبر عـصب معـين يمكـن أن          " أن   ،الفزيولوجية العصبية 

تختلف حسب نوع الليف العصبي المستثير أو بعدد الدفعات العصبية التي           
وصول تنبيهات في نفس الوقت عبر قنوات حسية متوازية، يمكن          . أنتجتها

يقية ، فتحـضى الرسـائل      انتقاءها على اساس اإلختالف في الدرجة الفيز      
   )31 ،6(."باإلنتباه، فيحدث مزيد من معالجة المعلومات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2ل ـــــشك
  السيالة وترشيح املعلومات حسب منوذج برودينت

نظـام اإلنتبـاه الموجـه     " فقد طور نموذج       )Norman  نورمان ( أما
superviseur le système attentionnel") هذا الموجـه يتـدخل    .)3 شكل

عندما تصبح العمليات المألوفة غير قادرة علـى انجـاز المهـام فيـدخل              
 فيقوم بتصحيح الخطآ أو عندما      )مهمة جديدة ( إلتخاذ القرار  مبرمجةعمليات  

ضـرورة    هنـاك  ،أيضا تكون المواقف صعبة أو خطيرة ، و عندما تكون        
 المعلومات الماثلة في    ، يوظف الموجه  ". ةتتطلب تثبيط استجابة مألوفة قوي    

 الذاكرة وفق عملية اإلستدعاء فيعطي للحدث صورة واعية أثناء
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 5ل ـــشك
  منوذج آوبر يوضح بيئة الفرد آنموذج للظغط

 ,Paulhan et Bourgeois زن و بورجـوا  بـوال  (وقد أوضح كل من
 فـي اطـار     كيفية معالجة المعلومات وفق المقاربة النفسية للتوتر       )1995

يمكن تفسيرها بدون    ن الوظائف المعرفية ال   وأ.  )6شكل(المتغيرات السابقة 
إضـافة  ،)32 () الفيزيقية و االجتماعية  والثقافيـة (العودة إلى البيئة المحيطة 

شخـصية،  : معالجة المعلومات تتم على عدة متغيـرات      . الجانب التاريخي 
 من خـط    اءاجزأ تمثل   كلها.  النظرة اإلجتماعية الثقافية لحدث ما     ،الموقف
 . المعالجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6ل ــــشك
  خمطط بوالن بورجواز للمقاربة النفسية للتوتر

أثناء مواجهة واقع الموت المفاجئ في لحظة ما وزواله ثم عودته 
 أو معايشته باستعادته ، يفتت صالبة النفس ويفقد حتى يةفعلالالمتكررة  

هول الكارثة يجعل .س المرنة كيفية التعامل مع هذا النوع من الصدماتالنف
 .يدري إن كانت موفقة أم ال  الفرد ال يستطيع أن يتحكم في سلوكاته وال

لقد فلت مقود التحكم والسيطرة من يده ، فلم يعد قادرا على أخذ القرارات 
  لكون.وغابت السلوكات الصائبة والمناسبة للموقف  في  تلك اللحظات

مجموعة العمليات الذهنية المتتالية ضمن حلقة التغذية الترجيعية المعرفية 
 في كل مرة على تستجيب لذلك البتوظيف فرضيات معرفية مكتسبة، 

مدى أكثر من شهر ، ولم تسترجع الطمأنينة، ألنها لم توفق في تكوين بناء 
 يةمعرفي يستجيب لحالة التكيف من الناحية المعرفية والبدن

 تبعثرت المعارف وتشردت فلم تعد تقوى على مواجهة ذلك الصعق 

 بالتـالي   .المكتسبات تفسها المنحرفة أو الغير كافية لبناء صيغة  توافقيـة           
 بتفاعل مـستمر بـين الحلقـة الباطنيـة          ، صور ذهنية عن الصدمة    تمثيل

 و  ) حلقة تغذيـة رجعيـة بيولوجيـة       (العصبية المراقبة لألجهزة المعاشية     
توظـف الـذكريات    و  البحث عن اتزان مفقـود      ب المعرفية النفسية، لحلقة  ا

الخاصة بالصدمة والمرتبطة بها، والمستجدات المتعلقة بها بعـد حـدوثها           
، بـدل المنظمـة لهـا والمحققـة         والمؤثرة  في انحراف التحليل و التقييم      

    .للتكيف

حالـة    مهمة جدا ، وهي التي تهيئ الفرد وتجعلـه فـي              التوترحالة  
 وتتمثل في رد فعـل بيولـوجي و        . )9،32،35(استنفار أمام خطر يهدد حياته    

فيزيولوجي ونفسي ؛ ينتج عن افراز شحنات من األدرينالين التي تعطـي            
من الناحية الفيزيولوجية تسارع دقات القلب ، إنفتاح القـصبات الهوائيـة            

من . ساسة  وعمق التنفس  ، توتر العضالت ، تدفق الدم إلى األعضاء الح           
 .  زيادة النباهة والتركيز ورهافة اإلحساس ، هناكالناحية النفسية 

به  عبري ل )Hookeهوك ( وظف العلم مفهوم التوتر خاصة في الفيزياء 
أما في علم .عن القوة الضاغطة التي تؤدي إلى تغيير شكل المعدن وحجمه

، الذي ة أو العناء فهو يدل على الجهد أو الضغط أو المحن المعرفي،النفس
 ،تعبر عن الحالة النفسيةلة يد عدمصطلحات استعملت .يتعرض له الفرد

. "التوتر"، وخاصة مصطلحالتي تنتاب الفرد إزاء موقف مثير ومرعب
  الذي وظف المفهوم Hans Selye 1963الفضل إلى هانز سيلي د ويعو

ميز ضغوطات خفيفة أو شديدة، تت: "في ميدان الطب وعرفه كما يلي
ودرس بدقة الضغط . )9("أو مرغوبة باستمراريتها، تولدها أحداث مؤلمة

   )4شكل (.النفسي ومتالزمة التوافق العام
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 4ل ــــشك

  املخطط العام لنظرية سيلي

تهتم عدة تخصصات بمفهوم الضغط أو التوتر النفسي و أعتبـره           كما  

أنه برنامج كلي لكونه يعبر في نفس الوقـت  "   )Dantzer, 2002دانتزر  (

، رد الفعـل إزاء ذلـك، والحالـة التـي يكـون            الضاغطعلى  الموقف      

 ويتم تفسير ذلك في المجـال البيولـوجي         .)26( "الفرد أثناء اإلستجابة  عليها

 .   واإلقتصاديالنفسي اإلجتماعي والعالئقي

 ممـا   ).5 شـكل     )("كوبر"  نموذج (تعتبر بيئة الفرد مصدرا للضغوط    
يؤدي إلى تهديد حاجة من جاجات الفرد األساسية، أو يشكل خطرا علـى             

فيلجأ إلـى اسـتخدام     . أهدافه في الحياة؛ مما يجعله يشعر بحالة الضغط ،        

في حالة عدم نجاحه تستمر الضغوط      . )8(استيراتيجيات للتكيف مع الموقف   

ـ    ) و   - هــ،  -،  1الجـدول : 2  الفقرة (لمدة طويلة  ى ظهـور    فتـؤدي إل
أمراض االجهزة  (  وبدنية )حصر، اكتئاب،أمراض عقلية  (اضطرابات نفسية   

 )...القلب الهضم ، الجلد: العضوية
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المعلومات تعالج وفق مستويات متعددة العمق المتتالية، وطبيعـة عمليـة           
كما بينت دراسـات  . )34( المعالجة تتحكم في شدة  وفترة بقاءها في الذاكرة       

ــارتينس( ــاث )  1993Martinsمـ ــوش( وأبحـ  19993ك . كيكنبـ
Kekenbosch.Ch (            أن البعد العاطفي و اإلنفعالي يتـدخل فـي اجـراء 

   )10(.المعالجة مغيرا شدة المعلومة وحفظها في الذاكرة

 كـوترو   (إلى جانب الذاكرة القـصيرة و الطويلـة األمـد، تطـرق             
Cottraux, 2001(الـذاكرة  .  أشكال معرفية أخرى للـذاكرة، وهـي   إلى

الفرد وتوظف آليا و تخص التشريط وغير  مهتسمح بتخزين ما يتعل(العاملة
، ) تخص تاريخية حياة الفرد، وغيـر واعيـة        ( ، الذاكرة العرضية     )واعية

 تسمح بصفة واعية تذكر مـافي الـذاكرة العرضـية           (الذاكرة التقريرية   
تمثل الذاكرة الثقافية، تحوي التركيبات     ( ، الذاكرة الداللية  )والذاكرة الداللية 
عتمـد علـى   ي كل منهما  .)23 ()7 شكل ()م والنماذج المعرفية  اللغوية،المفاهي

 . تعمل بالتعاون، ضمن حلقات وظيفية جـد معقـدة         ؛عدة مناطق من المخ   
 في فـضاء  ةنتشرمالمعلومات مشفرة في أشكال زمنية لنشاط العصبونات،  

  .الشبكة الواسعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Cottraux)آرةالعالقات بني خمتلف أنواع الذا: 7شكل 

 تمثل القدرة على التـذكّر وحتـى        ، أنها  الذاكرة العرضية  من مميزات 
  وعليه فـإن     .على تصور األحداث ومعايشتها باإلنفعاالت التي صاحبتها      

باإلضافة الى كونهـا    . تكرارية معايشة الحدث تصحبه معايشة اإلنفعاالت     
، مـن ذلـك     دففان الذاكرة العرضية تسمح بمعرفة اله     , ذاكرة األحداث   

أنتجتها كل فتـرة     تنشط في كل مرة المعالجة المعرفية بفروض وتقييمات       
من الفترات التي أعقبت الصدمة؛ نتائج المعالجة في الفترة األولى بفـضل            
حلقات الترجيع توظف في الفترة الثانية ، ثم نتائج  هذه  توظف في الفترة               

. حلقات التغذية الرجعيـة   الثالثة، وفي كل مرحلة تتم إعادة توظيفها بفضل         
سلسلة تفاعالت المعلومات على مدى الفترات الزمنيـة، تعطـي للـذاكرة     

مما يعمق اإلضطرابات أكثـر ويعقّـد طـرق         . معلومات كثيرة ومتداخلة  
العالج النفسي مما يستدعي في كثير من الحاالت اإلستناد على العالجـات            

، وكـذلك عـالج     الدوائية خاصة في حالة تطورها إلى أمراض ذهانيـة        
 .اإلضطرابات العضوية المصاحبة لها

 .  بـــــــلوك التجنــــر  وســـــــ التذآ.6.2.3
 فالتذكر هي توظيف محتواه وهذه ،إذا كانت الذاكرة هي المخزن

حدوث العملية الذهنية ويجري ذلك بالتالي . الوظيفة تقوم بها عملية التفكير
مما يجعل الفرد . سلة من المقاطعبتذكر كل وحدة نمطية أو مقطع أو سل

 وسلوك . في عملية معالجة المعلومات يتعرف على مكتسباته ويوظفها
 :2الفقرة (التجنب لدى المصاب باضطراب الصدمة التالية للشدة 

، ما هو إال نتيجة لمجمل العمليات المعرفية لتذكر شيء غير )،ج1الجدول
طية في مواقف التجنب هي تعتبر الوحدات النم .مرغوب وبالتالي تجنبه

 موضوعالدراك نمط إل ا حسية أولية لبناء معلومات مركبة منهاتمعلوم
  .المرعب

لحواسه المختلفة، فيكون الفرد في حالـة ذهـول ألن توظيـف أفـضل                
 الجهـد    فيكون .للتوترتجنب الفرد تعرضه    م  تنفع ول م   ل الخبرات المعرفية 

، ليات الفيزيولوجيـة األساسـية    المبذول من أجل الحفاظ على توازن العم      
 لتحقيق حالة اإلستقرار بالتكيف للحالة الطارئـة        يتمثل في عملية اإلنفعال   

 ) المعرفية ( اإلدراكية    التوتر والعمليات  إلى ذلك يضاف مفهوم   . على الفرد 
 لتفاعالت هذه المفاهيم لتحديـد      ،)45(التي تضبط وتتحكم في الكيفية والكمية     

 من ذلـك مـا      .فر وبالتالي العواقب النفسية والجسدية    مدى التناغم أو التنا   
يفسر إلى حد كبير اضطرابات الشدة التالية للصدمة بكونها عدم التوفيـق            

أي أن العوامل المعرفية    .  مرور الزمن  المعرفي في ضبط هذه المعادلة مع     
والبيولوجية في تفاعالتها على مدى فترات تشكل عناصـر أساسـية فـي     

وهو ما يمثل العناصر المحوريـة      . شدة التالية للصدمة  نشوء اضطرابات ال  
وقـد أعتبرنـا    . في بناء النموذج المعرفي البيولوجي لهذه اإلضـطرابات       

مفهوم التغذية الترجيعية على مدى المراحل التي تمر بها اإلضطرابات من           
بين العمليات األساسية ، التي لها دور في تطورات حدث الصدمة، لـذلك             

ي النموذج بحلقات الترجيع المعرفية والبيولوجية وفق هـذه         سنعبر عنها ف  
 .  المراحل

 دث  ـــــة الحـــــرار معايشـــــ تك ورةـــ الذاآ.5.2.3
الذاكرة هي األداة الوظيفية التي بفضلها يتم تسجيل المعلومات الجديدة،          

إن ما يحدث أثناء الصعق الحـسي، حيـث         . )34(والقيام بتخزينها وتوليدها  
عة وفجائية الحدث، يمر بالذاكرة الحسية القصيرة الفتـرة جـدا التـي           سر

ثم يتم التخزين   . )6"( التخزين اليقوني " ) Neisser 1967 1967نيسر(سماها  
الذي يعتبـر مـن     " القصيرة المدى والطويلة المدى   " وفق نموذج الذاكرة    

ـ             (ن    افضل التصورات المعرفية الحديثة لفهم الذاكرة، الذي قام به كل م
وقد أستعاره من نظريـة   ، )Waugh et Norman  1965ووخ  و نورمان 

تكوين وبناء صورة ذهنية ذاكرية     . ) الذاكرة األولية والثانوية   (وليم جيمس   
 1968  أتكنسون وشـيفرين   (حول حدث ما ، حسب التصور الذي عرضه       

Atkinson et Shiffrin(   )6،34(يتم في ثالثة مستودعات ،) حسي،  السجل ال
عمليـات الـتحكم    "مـع افتراضـهما أن      . )القصير المدى، الطويل المدى   

والسيطرة في المعلومات األولية غير ثابتة ،أي متغيـرة؛ نظـرا لوجـود             
كمـا أن   ". المزيد من األجهزة الفرعية في اطار الذاكرة القصيرة المـدى         

 .أساس التقسيم ال يتغير ولكن محتوى المستوع يتغير

الداخلة والخارجة من المستودع يستلزم وجود عمليـة  تدفق المعلومات  
ففي حالـة الـصدمة النفـسية كلتـا         . تحكم في ذلك واعية أو غير واعية      

الحالتين موجودتين في البداية، وتكون بوعي ثم تصبح بغير تحكم واعي،           
 تمثيل المعلومات المدخلة    .كلما طالت الفترة التي تمر على الصعق الحسي       

 تبقـى بل   ، كما في الحاالت المعتادة؛    تالشى  بسرعة  ي ال ةاآلنيفي الذاكرة   
لكونهـا تحظـى    . فترات أطول من أجل مزيد من المعالجة      آثار الصدمة   

باإلنتباه الموجه، ويتم تحليلها بدقة، وابعادها الداللية تتعزز باإلرتباطـات          
 .والصور الذهنية خالل الفترة األولى

م السلبي وعمليات الترجيع المتتالية     األساليب المعرفية المنحرفة والتقيي   
، في المرحلـة     ) 2الجدول  : 2 الفقرة   (ها انشطار و تففكك الشخصية لحالة  

التالية لحدث الصدمة أي بعد الفترة األولى ، تتغير خاللها نوعية محتـوى             
المستودع الذاكري النشيط، نظرا لتكرارية معايشة الموقف  وبروزه فـي           

؛ فتجسد أعراض   ) ب   -،  1الجدول  : 2 الفقرة   (كل مرة إلى مجال الوعي      
 .حالة الضغط الحاد النفسية والبدنية

ديمومة هذه األخيرة هي بدورها تتم معالجتها المعرفية  في حلقة تغذية            
رجعية،  حاملة لمعلومات عن صور ذهنية تكونت بعد الفترة الطويلة من            

د  بالبناءات اإلضافية    القيام بمعالجتها؛ فيزداد محتوى الذاكرة الطويلة األم      
 الناتج عن حالة انشطار نفسي و يبدوا        فقدان الذاكرة تفكيكي  السلبية نظرا ل  

 كريك و لوكـارت  . شكل من أعراض اضطرابات الشدة التالية للصدمة
Craik et Lockart   طوروا نظرية التي من خاللها أعتبروا أن 
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 . أو يتجه نحو الحل 

هـذا  . قد افترض تعريفا شامال للتفكير    "  ماير" بهذه المحددات يكون    
التعريف يوافق معرفيا ومع مرور الزمن، مراحل عملية التفكير لدى مـن            
يعاني من اضطراب الشدة التالية للصدمة باعتباره الحالة النهائية التـي آل           

من التعريف، يعبران عـن      " 2 و   1" فالعنصر. إليها هي الحل بالنسبة له    
سلوك اإلنفعـالي؛   عملية التفكير، التي تحدث  أثناء الصدمة، بما في ذلك ال          

و . كنتيجة لعملية تفكير ذات نسق كامن، يحفز ظهوره الـضغط النفـسي           
إذن التوتر  .يعتبر كحل للمشكلة الماثلة أمام الفرد أو هي كاتجاه نحو الحل

واإلستثارة الفيزيولوجية هي استعدادات للقيام بالحل، ثم يدخل في العمليـة           
معلومـات الحاليـة بتوظيـف      وتتم معالحـة ال   . مختلف األنساق المعرفية  

الخبرات السابقة؛ مما ينشأ عن ذلك تغييرات في المعلومات بفضل عمليـة            
إال أن مـا    . التفكير من أجل التعرف على الحل المناسب للموقف الحـالي         

يحدث لدى المصاب بحالة الضغط الحاد، هو هيمنة المعلومـات المتعلقـة            
و  .  )2الجـدول   : 2فقـرة    ال ) (تكرارية معايشة الحدث  (بالحدث الصدمي   

، يدل على أنه في كل مرة تتغير االفكار التي تدخل في سلسلة             " 3" العنصر
و انتقال سير عملية التفكير في منحى       . التفكير، بالتالي  بروز أفكار مركبة     

اإلدمان، اإلكتئـاب، الوسـاوس     (منحرف، الدال على اإلضطراب النفسي    
سـير الحيـاة اإلجتماعيـة ،        خلل في    المرضية، أضطرابات الشخصية،  

   ).، و1الجدول: 2الفقرة ()المهنية

الفرضيات المعرفية المنحرفة الخاصة باإلضطرابات النفسية عمومـا،        
كما الحال بالنسبة لإلضطرابات الناتجة عن الـصدمة النفـسية، منـشأها 
يكون من الوحدات األولية اإلنفعالية واإلنتباهيـة والذاكريـة و وحـدات            

 المختلفة، وتترجمها  األعراض الدالة على الخلل في العمليـات           السلوكات
كما أن األحكام المـسبقة     . المعرفية الخاصة في كل من األمراض النفسية      

والمواقف أو اإلعتقادات الزائفة غير المنطقية، تترجم الهشاشة المعرفيـة          
 يدل على العملية العامة التـي تحـدث        ألن مصطلح التفكير     ،)11(لدى الفرد 

داخل العقل مهما كانت، و نوعيتها يحددها ما نسميه بـالمنطق، ويعتبـر             
خروج عن التنظـيم    "أنه في حالة اإلضطرابات النفسية هناك       " آرون بيك "

يتفاوت التحريف للواقع، من الخطأ الطفيف في حاالت الحصر         " والمنطق  
". والعصابات إلى التحريفات الشاذة والضالالت المعهودة لدى الـذهانيين        

اسـتدالالت  " يكون التفكير الشاذ خارجا عن التنظيم والمنطق، ويـتظمن          
وتـرتبط هـذه األفكـار      . اعتباطية، تجريدات انتقائية، تعميمات مفرطـة     

بالمشكلة التي تخص المريض، وتـسيطر عليـه ممـا يـزيح األحكـام              
  )4،10 (".الموضوعية، أي اإلحالة الذاتية

تيجة لتحليل منحرف غير متكيف     اضطراب الشدة التالية للصدمة هو ن     
و تأخـذ عمليـة     . مع الذات والمحيط اآلني للفرد و احتياجاته المـستقبلية        

فأشكال : التفكير أشكال خاصة حسب نوع حالة اإلضطراب الذي آلت إليه         
التبريرات والتحليالت السلبية للحادثة المفزعة هي مصدر حالة اإلكتئاب؛         

 الرعب والخوف الماثلة فـي الـذهن        أما أشكال الخطر المتمثلة في صور     
بينمـا اشـكال الـصور      . فهي تؤدي إلى اضطراب اإلرتباك أو الخواف      

الذهنية التي تدل على تحمل المسؤوليات فينتج عنها اضطراب الوسـواس           
  )23 (.القهري

هذه األشكال يبدأ تجسيدها من اإلنتباه اإلنتقائي  نحو األحـداث التـي             
فهو يمثل بذلك حالـة التنبـؤ       . لموجه لـ نورمان  يقوم بها، نظام اإلنتباه ا    

معنى ذلك أن المعلومات التي ترد من       .  )التي تتحقق (الحقيقية أو الواقعية    
حلقات الترجيع  والمكتسبة اإلضافية،  توظف من أجـل تحقيـق الـشيء           
المرغوب والتكيف المناسب إال أن ذلك يرسخ بناءات ذهنية منحرفة نظرا           

هذه األشكال المرضية هـي تكوينـات تكيفيـة         . دئياللفروض المنحرفة مب  
مفضلة، اختارها من محيط بيئته وأصبحت غير مكيفـة و غيـر مناسـبة         

إنه بعد تكوينها خاصة تلك التي مرت عليها         من جانب آخر، ف    .لمحيط آخر 
  ) شبكات عصبية(تصبح مرتبطة بتركيبات بيولوجية عصبية "سنوات، 

ير قدراتنا على تـصنيف األنمـاط       وقد وضعت فرضيات مختلفة لتفس     
المعالجـة  ،  الجشطالت(  من اإلتجاهات النفسية النظرية    العديد في   المختلفة

 التعـرف علـى     ، تحليل المعالم    ، المضاهات بالنظير  ،من الجزء إلى الكل   
 إدراك  ، مضاهات بين نمط مدرك ونمط عقلـي مجـرد         ،النموذج األصلي 

 التعرف على النمط من     ،لنظريةمن خالل مختلف المواقف ا     الصيغة الكلية 
 ، ولكن تبقىعملية التعرف على النمط، لغاية اآلن من          )6،11( )بين الخبرات 

 .أعقد المواضيع

يتم ترميزها علـى شـكل      التي  هناك حد أقصى لمعالجة المعلومات ،       
 أي  " أو رزم  جـزل "تقـسيمها إلـى     ، و  مجردة   يا عل يات مستو فيمفاهيم  

 األحـداث الـصادمة    سلـسلة    ، مـثال  (ما  وحدات كبيرة تعبر عن سلسلة      
 اتقـدر ال  مـن التعرف على األنماط المألوفة من المعلومات الحسية هي    .)

أو القيام بعمليـة    سمعية ، وهذا يعني أن هناك نموذج أصلي         ال او   البصرية
بينمـا فـي   . )30(  الكل لتعرف على  ل النمطية  األشكال  من اجزاء  دمسح لعد 

ن الصعق الحسي فليس لدى الفـرد نمـوذج         حالة الصدمة النفسية، بدءا م    
. وهو العامل الناقص إلكتمـال العمليـة      . يعتمد عليه لتحديد نمط التعرف    

  . ومتى تعرض الفرد لحالة الضغط بنى نموذجا نمطيا لها

في التحليل النظري المعرفي لعملية تذكر شيء ما، نجد أنه البـد أن             
كـذلك الـدالالت التـي      يعتمد على مدى التشابه والتزامن مع الحـدث  و         

الموجودة  لذكرياتصيغت عدة فرضيات حول آلية استرجاع ا      . ارتبطت به 
، اعتمدت على هذه العناصر في تفسير عمليات التـذكر؛ مـن            في الذاكرة 

 ) Anderson 1990لـ أندرسون   " الرمز الثالثي "بينها  ماورد في نظرية      
 الذي مازال    )ACT( ارلتمثيل المعلومات، في نموذج الضبط التكيفي لألفك      

   )16( .تطويره مستمرا

وترابط الداللة تستفيد   حسب تشابه     األحداث المخزنة المطلوبة   استعادة
 يعتبـر   )Edelman 1989ادلمان  ( .بمعطيات كافية، مما يتيح الكشف عنها     

التذكر مثل حالة الكشف انطالقا من الحاضر الذي يمتزج بالصور الذهنية           "
وأوضح أن الفعل الواعي اآلني يمتزج بـصور ماضـية          .  )30(" الذاكرية

 عن طريق التغذية الرجعية      تتم مخزنة، وأن عمليات اإلكتساب والتغيرات    
   ."للمعلومات 

، أي أن في الحاالت المرغوبة التعرف هو دائما أفضل من التذكر 
؛ أما في الحاالت غير المرغوب فيها، فهي الموقف  يسهل عملية التذكر

تجنب  يثير اإلنفعال و التوتر، وافضل وسيلة لتفادي ذلك  تذكر بما
  تذكرالفرد .)، ج 1الجدول: 2 الفقرة(المنبهات المصاحبة للصدمة

يغذي حلقة الترجيع، مما يعزز المصاب باضطرابات الشدة التالية للصدمة 
 المواقف المرتبطة بالحدث عن الحالة المرضية رغم لجوئه إلى اإلبتعاد

 .األساسي
 رابـــــآالت اإلضطــــراض ومــألعسيرورة ا ،رــــالتفكي .7.2.3

علـم الـنفس      فـي     موضوع األساسـي  ال  هو التفكير عند اإلنسان  "  
ه إلـى  من تحريـره مـن هيمنـة الـسلوكية وتعيـد      وقد تمكن    المعرفي  
وهو مجموعة العمليات التي عن طريقها يتشكل التمثيل العقلي         . )16("مجالها

بتحويل المعلومات وتفاعلها بفـضل الخـصائص العمليـة         الجديد، وذلك   
المعقدة للعقل ولكل من الحكم والتجريـد واإلسـتدالل والتـصور وحـل             

، ومن أهمها  تلك التـي       (6)وتعددت األفكار حول عملية التفكير    . المشكالت
 :  عن هذا الموضوع ، وهي)Mayer 1982 ماير (ذكرها 

قل اإلنسان، ويتم استنتاجه من  التفكير معرفي، ألنه يحدث داخل ع-1
 .السلوك
 التفكير هي عملية معالجة المعلومات داخل النسق المعرفي، تتحد -2

الخبرات السابقة بالمعلومات الحالية، فينشأ عنهما تغير في المعلومات 
 .للتعرف على الموقف الحالي

 التفكير موجه بحيث يؤدي إلى سلوك ينتج عنه حل لمشكلة ما؛ أو -3
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 كلما نشّطت حلقة الترجيع هذه الحلقـة        ، القيام بالفعل المناسب   تنظيم يمكنه 
 Alain Cardon, Ed أالن كاردان، إد آيرول  (افترض كل من  .الوظيفية

Eyrolles, 2000"(   أن نظاما يولد حاالت واعية تكيفية، ال يكتفي بحلقـة 
التغذية الرجعية، بل يبنيها مما يرد إليه من معلومات الخاصـة بـالتنظيم             

تى يتمكن أن يكون في موقف يسمح لـه القيـام           الذاتي و من  محيطه ؛ ح      
 "بالفعل المناسب، مع وجود أعمال التسبيق لنوعية الحاالت الذهنية المولدة         

إن محتوى األفكار اآللية، يتسم بالخـصوصية الفرديـة، وال سـيما             .)14(
 .)Aaron Beck ()4 1999آرون بيك ("األفكار األكثر تكرارا وقوة

على تمثيلها يكون لها نواة أو مايسمى أيـضا          عملية التجاذب القادرة    
 عديـدة  في حالـة الـضغط       ساسيةاألشارات  اإل .>الحوض الجاذب <بـ  

 توظف في أزمنة وترتيب موافق ؛ مما يعنـي أنهـا            النفيسة منها والبدنية،  
 تعبرعن مختلـف المواقـف      تتقاطع وظيفيا في عملية تنشيط حلقات أخرى      

 هـي حـدود الحـوض       ، التجاذبية هذه  نقاط التَماس   . األخرى في الحياة  
. الجاذب الذي يؤدي إلى امتثال صورة من الصور الذهنيـة المـضطربة           

التي تؤدي إلى اإلنتقال من حالـة ذهنيـة  نـشطة            التقاطع  بينما اشارات   
حركية الصورة  .  فهي ال تنتمي إلى هذه الدائرة        ،ضغط نفسي إلى أخرى   ل

المواقف المثيرة، اعادة    (فة خاصة  انطالقا من تنبهات مختل    الذهنية المرعبة 
، يرسم معالم الحركة في الفضاءات الذهنية مايعرف بــ          )معايشة الحدث 

لينتهـي بالتنبيـه إلـى      . )الذي تطرقنا إليه سـابقا     " (Attracteurالجاذب  "
 )56(.الصورة الذهنية المعبرة عن اضطرابات الشدة التالية للصدمة

، عبـر المـسار     للصور الذهنية تجميع وربط حلقات السالسل المكونة      
الذي يرسمه الجاذب، في نظام يعتبر من أعقد األنظمة الديناميـة، يجعـل             

وهو . الحالة الذهني النهائية غير ثابتة ، أي ليست هي نفسها في كل حالة            
مايقر به علماء النفس المعرفي، بكون الحالة الذهنية الماثلة ليس هي دائما            

ادها، إال أنها تحتفظ بـالخطوط العريـضة        لها نفس الصورة في جميع أبع     
وأن األنماط األولية المكونة لها هي من المعارف الـسابقة          . المعبرة عنها 

فاريال  فرانسيسكو وهنـري      (وهو ما يفترضه كل من    . التي يمتلكها الفرد  
كلما تكونت حالة ذهنية، إال  ". ) Varela Francisco et Henri Atlanأتالن 

ا كلما أستجدت األحداث، وأنه مهمـا كانـت القـدرات           وتمثّلت حالة عنه  
    )52(".المعرفية التي ستوظف، فهي مرتبطة بتاريخية الفرد

 يتغذى من تكرارية معايشة الحدث من جهة ستودع الصورة الذهنيةم
في مرحلة اإلضطرابات الشدة . ومن ديمومة  الصورة الذهنية المرضية

النفسي واإلضطرابات العضوية قد بلغ التالية للصدمة، يكون نشاط التوتر 
مرحلة اإلنهاك وأخذت اإلضطلرابات أشكاال اصبح تنشيطها شبه آلي؛ 

 العملية اآللية تشتغل عندما .اضافة إلى  اإلرتباطات المتعددة  التي تثيرها
في مثل هذه .وتتوقف في الحالة المخالفة ، ا معينايبلغ التنشيط حد 

الزم لتنشيط الصورة الذهنية في شكله الحاالت، مستوى التنبيه ال
المظطرب، قد انخفض، واصبح جد حساس، ألدنى اشارة تعمل ضمن 

 و أعطت فيما بينها البناءات المتكونة ه هذتبطترالحوض الجاذب؛ حيث ا
، ويعبر مثل هذه التركيبات مهم جدا.  كلما أتسعت تتعقد أكثر فأكثر ،شبكة

 . ت الشدة كلما مرت سنوات عليهعن التعقيد الذي تتميز به اضطرابا

 اليقل اهمية عن العامل ذهنيةالصورة عامل الزمن في  بناء ال
حدث  ، كما أن)17(البيولجي والمعرفي وكالهما يحدثان في اطار زمني

الصدمة يرتبط بمسار األفق الزمني للفرد في جانبه الشخصي واإلجتماعي 
ل توقف هذا األفق، في أي والثقافي واإلقتصادي والسياسي ، فهو ال يقب

وكل فشل في عملية ادماج الواقع الدخيل وتحرير . منها أو في بعضها
حركة عجلة الزمن لديه، تعتمد على الوصول إلى بناء صورة ذهنية، تفتح 

لكن الفروض المنحرفة خاصة تلك التي تعود به إلى . هذا األفق أمامه
 وهذا من أجل  البحث تذكر الصدمة، وهو ما يحدث في الفترة األولى،

والتنقيب عن البنيات المعرفية الصدمية الماضية، من أجل إيجاد الحلول؛ 
  و يظهر جليا في حالة الكوارث، حيث. تعجز عن ايجاد مخرجا نحوه

 تلك التي تولّد في نفس الوقت اإلنفعاالت والمعتقدات ومختلف ،)18،19( 
 ". المكتسبات لدى الفرد

  ةــــــــورة الذهنيــــــالصال ـــــامتث .8.2.3
 مـع  للخبرة الطارئة    بناء الصورة الذهنية  من وجهة نظر المعرفيين ،      

 يعمل وفـق    ،لكم الهائل من التفاعالت   في اطار توظيف ا   الخبرات السابقة،   
المـستوى  ( المستويات المختلفة   نتائج وظائف   تقوم بادماج  التياآلليات  نفس  

 ) المستوي البنائي أو الحالةالذهنية    ،مزي المستوى  الر   ،البيولوجي العصبي 
كل احساس خارجي أو ترابطي له حالـة  خاصـة علـى             . على التتالي   

  ترميز خاص به و له بنـاء معرفـي أي خارطـة              ،مستوى العصبونات 
العديد من الحاالت التي تنـاقض بعـض مبـادئ          رغم أن هناك    . معرفية

جدا التي تقوم بها حـشرات       ردود الفعل البسيطة      مثل، المقاربة المعرفية ؛  
صغيرة ، يبدوا امامها النموذج المعرفي غير قادر على  محاكاتها كما هي             

أما احتفاظ المخ بالكثير من وظائفه رغم تلف جـزء هـام            . لدى األحياء   
 ( تركيبة الوظيفيـة  العـصبية     ال. ال يمكن تفسيره حسب هذا التوجه     فمنه،  
نا بايجاد األثر الفيزيائي للحالة الذهنية      تسمح ل   هذه الشبكة المعقدة ال    ،)المخ

ألنه لنفس الحالة الذهنية يمكن أن تكـون نتيجـة          . التي تمتثل في الوعي     
وعليه يصعب  . تنظيم  تشريحي مركب من عدد هائل جدا من اإلتصاالت           

القول أن الوظيفة العصبية المركزية ما هي إال  تجميع  لرموز مخزنة في              
مهما كانـت طبيعـة     .  الحال في آالت الحاسوب      عناوين محددة ، كما هو    

 وحـدات ال، فإنها تنشأ من     "وهما"أو تبدوا   " قةحقي"لحالة الذهنية ،    لحامل  ال
الحالة الذهنية هـي نتيجـة       وصورة   .النمطية الممثلة في الخبرات السابقة    

ولية، أما تباين الغرض المراد  والمعنى  الـذي          األوحدات  هذه ال لمعالجة  
يعود إلى كون النمط الجديد ليس له تمثيل  مـسبق أو قريـب              ،  تؤول إليه 

مما ينـشط   . الشبه به، مع فشل أنواع العمليات المعرفية الخاصة بالتعرف        
 . حركة ببناء صورة ذهنية لذلك

هي حاالت عدم توافق بين      أثناء الصعق الحسي     المحسوسات الملتقطة 
 تبني لها صورة ذهنيـة       لم  الذهنية المسبقة  اتحالتين ذهنيتين كانت المعالج   

معالجة متتالية من رموز    على  اإلنفعال   و يضفي    .تناسب الموقف الطارئ  
بإقحـام   ينـتج    الشكل الرمزي الجديد  حيث أن   .  صفة أخرى  غير مألوف 

 .المعاني في النظام الرمزي الناتجة في كل مرة

املعىن املالحظ -----معاجلة الرموز------املعىن األول

،  من المحيط الخارجيالشيء يز تسمح بالتعرف على عملية الترم
، بعد تنظيم و تركيب  لها دور في تولد المعنىوهذه المعلومات الملتقطة

تفاعالت . الرموز المعرفة؛ أي أن هناك مستويين في بناء الحالة الذهنية
 كيفية بناء الصورة .)20، 14(المخزون المعرفي والحالة المعرفية الجديدة 

تتحكم فيها آليات  وظيفية ذهنية، و تعددت أنواع الفرضيات التي الذهنية 
ومن هذه اآلليات المفترضة . صاغت ذلك، وتختلف من نظرية ألخرى

 : التي سنوظفها هي

   معلم توجيه تدفق سيل المعلومات-
   جاذب الصورة الذهنية -
  تجميع وربط حلقات السالسل المكونة للصور الذهنية-
 الصورة الذهنية   بناء مستودع -
 ذهنية حديثةالصورة عامل الفترة الزمنية في  بناء ال -

  فتنشط معلم توجيه تدفق سيل المعلوماتاتج، يعتبر نالتوتر النفسي ال 
مع . هذه الحلقة الدالة عن الحاالت الذهنية المضطربة المرتبطة بالحادثة

مال نشاط  يتم اكت،وجود اشارات عديدة باطنية ومن المحيط الخارجي
 مادامت تغذيتها من .التصوراتالتي تدعم هذه  الحلقة النفسية البدنية

اشارات مختلفة تكون كافية إلبقاء الشدة الالزمة لنشاط هذه الحلقة، فتصبح 
 بالتالي تكوين . )13(بمثابة نقطة تجميع لكل التنبيهات التي لها صلة بها

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006  2006       خريف- 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل 

 29   



@אאא

 

على توطيد محتويات الحدث فتكون المعلومات قوية المفعول وليست هشة 
 . ل في المعلومات األخرىكما هو الحا

مجموعات من الخاليا العصبية التي تشكل مسالكا أو أنساقا ، تتميـز            
لمعلومات المعالجة و الـذكريات المتولـدة       ا  مع زامنةتبارتباطات جديدة م  

  تـستلزم آليـات    ،و الشيء الذي يظهر هو أن الذاكرة طويلة المدى        . عنها
 يمكنهـا  ،ية متعددة ومعقـدة   كيميائية   عصب تؤديها وسائط كهروفزيولوجية  

ترسيخ واسترجاع المعلومات لمدة تفوق الدقيقة إلـى سـنوات أو عقـود             
 الكهروـ فيزيوـ كيمياءـ عصبية تشكل عمليات معقـدة         اآلليات. متعددة  

رها و  لكل منها دور في ترسيخ المعلومـات بالمـسالك الموظفـة وتـذكّ            
. قة الوظيفية القائمة عليه من خالل تنشيط الحلاستغاللها في السياق المالئم

 بين المهاد التحتاني "Papez ز يباب" مفهوم الحلقة  الذي أقترحه 
والمهاد الخلفي و القشرة القديمة يعتبر اللبنة األولى لألساس التشريحي 

أما النظريات الحديثة حول اإلنفعال كوظيفة يختص بها . )7( لإلنفعاالت
 ( ويرى.  اللوزة والقشرة الجبهيةالمخ، أكدت على الدور األول لكل من

 أن السلوكات اإلنفعالية )ERIC Albert ( )35 1994ألبرت إيريك ألبرت 
وهو ما . فطرية للحفاظ على سالمة الكائن أمام خطر يهدد هذه السالمة

أالن  (خلصت بعض الدراساتو . Laboritذكره من قبل البوريت 
حالة التوتر التالية "إلى أن  )et all,  Alain Brun 2006برينات وآخرون 

 - حصان البحر–للصدمة المزمنة ينتج عن خلل وظيفي في حلقة اللوزة 
وهي التركيبات التي تشترك في نشوء التوتر أثناء  .الفص قبل الجبهي

" الحدث كماهي تشترك في تفكك وخلل في قدرات التوازن الذاتي العاطفي
حدث النتائج العلمية بفضل و اعتمد الباحثون في دراستهم على أ. )11(

 .   الوسائل التصويرية العصبية الوظيفية المختلفة

تطور التصوير العصبي الوظيفي ، سمح بمعرفة المناطق التي يتم 
( فيها التشفير و مناطق اإلستعادة ، وصيغت فرضيات عديدة حول ذلك 

 Blanchet ؛ وبالنشات وآخرون  Tulving et al., 1994تولفينج وآخرون 
et al., 2000 ; 2002.( توصلوا في دراساتهم إلى كون نصفي المخ  

 ينشطان في عملية التخزين وكذلك في عملية اإلستعادة بصفة كالهما
عمليات اإلحتفاظ من الناحية التشريحية يشترك فيها عدة مناطق . )34(عامة

 المهاد، الفص ،، اللوزةالحلمي  حصان البحر، الجسم:من المخ خاصة
 وهي ليست مغلقة بل Papez مل حلقة بابيزشوهو ما ي .)18(يالجبه

كما أن هناك . مفتوحة على عدة أنوية وباحات القشرة وماتحت القشرة 
موازية لحلقة بابيز، والتي  يربط فيها اللوزة بالنواة Mishkin حلقة ميشكين 

  )34 (.الخلفية الوسطية من المهاد إلى الفص قبل الجبهي

  النفسية العصبية الغدية المناعيةالحلقة  .2.3.3
 على تستقبل األعضاء من محيطها الخارجي كما هائال من المعلومات

 )Andrews et al., 1996 أندرو وآخرون (وضحقد أ و ،فترات متتالية
لتقطها على دورات حسية متقطعة، تفصلها بضعة اعشار ن المعلومات"أن

قطة تختلف حسب نوع الليف  الرسائل العصبية الملت.)15( "من الثانية
 برودبنت ( وأشار .العصبي الذي ينقلها أوبعدد الدفعات التي أنتجتها

Broadbent 1958( اشارات عالية التردد وأخرى "ن هناك أ  إلى
 واستثارة عدة أعصاب في نفس الوقت يمكن أن تصل في نفس ،منخفضة

بر تمخ في  دراسات توصلت اضافة إلى ذلك، .) 6(" الوقت إلى المخ
العصبونات تضعف في أجزاء من المخ خاصة حصان "إلى أن ،ستانفورد

 ."البحر وفي الفص الجبهي بمركز اإلنفعاالت الذي هو منطقة تنفيذ
، مما  اللوزة تعالج حاالت الحذر و التخوفوأشارت األبحاث المخبرية أن

تستمر حالة فحلقة اإلنفعال دعم  فخّ فت  عزز وظيفة عصبونات أخرىي
 مفهوم الحلقة حول" Maclean  Papez ماكلينزيباب " يةفرضلو .لتوترا

 -بين المهاد" تصل دور كبير في توضيح وظيفة اإلنفعال وهذه الدائرة
  وترتبط هذا  "التلفيف الحزامي-حصان البحر - القبوة-المهاد التحتاني

 .تفكك الرابطة بين الواقع والخبرات والتوقعات 

الذهنية يتطور محتواها في الفتـرة الثانيـة        من جهة أخرى، الصورة     
ظهور  اإلضطرابات العـضوية،     الخاصة ب عندما توظف التقييمات السلبية     

كلما طالت مـدة اضـطراباتها      ،  هذه األخيرة لها ايقاع عمل مميز ومنظم      
ومع الفشل في التكيف في كل مـرة ،          . ذلك النظام المعتاد   الوظيفية ينهار 

ي الفتـرة الثالثـة  وتأخـذ شـكال معبـر عـن       تتبلور الصورة الذهنية ف  
اضطرابات نفسية و بدنية ومعرفيـة وسـلوكية واضـطرابات عالئقيـة            

 . اجتماعية ومهنية

  ةــــالبيولوجية ــــ  المقارب.3.3
 ةـــة هي بيولوجيـــة والمعرفيــــة هي  معرفيـــالبيولوجي.1.3.3

. فاعل معه باستمرار بأنه منفتح على عالمه الخارجي ويتاإلنسانيتميز 
وله عالمه البيولوجي الباطني المنغلق على ذاتيته بما في ذلك عالمه 

 نفسي أو ضطراب إلكل تفسير. النفسي، والتفاعالت هنا تتم بداخله
  ذلك من بين الذين يعتبرون. البد أن يمر عبر الحامل البيولوجيعضوي

 ،)Andrieu. B, (2002(ب.، أندريوJohn Stewart )1992(جون ستيوارت(
كل كائن بيولوجي يقوم بوظيفة (البيولوجي هو معرفي أساسا " بقولهم بأن
 كل شكل معرفي أولي يكمن  (المعرفي هو بيولوجي" كما أن ،")معرفية ما

هذه الثنائية المتالزمة البيولوجية  .)18(")الحيفي أدنى قدرات الكائن 
 الزمن في  بعدالي ادخالوبالت تفاعالتها فتراتعلى امتداد تتم  المعرفية
فنجد عامل الزمن الذي مرت به العمليتين البيولوجية .  أساسيالعملية

وفي نموذج البحث .والمعرفية، يعبر في كل فترة على حالة نفسية بدنية
مختلف المراحل، جزء منها و عامل هام في التمييز بين " ف"تكون الفترة 
  .نوع االضطرابعن معبرة أيضا 

 التنظيم اإليقاعي للجهاز العصبي وعملية التغذية الرجعيـة         إن اكتشاف 
الهرمونية والتغيرات النبضية لكمية إفرازاتها، وكذلك التغيرات الوظيفيـة         

راحة ،  نوع الغذاء     / نوم، عمل /  يقضة  (ألعضاء الجسم في ساعات اليوم    
وبدرجة أكبر من مثل هذه التغيـرات، عنـد التعـرض           . )، حرارة الجسم  

 يهـتم بهـا      التـي  مواضيعمن ال  أصبح   ،كل ذلك . التهديد بالموت ألخطار  
لألفـراد  ي األساسـي      يتحدد المعطى البيولـوجي   . الباحثون في البيولوجيا  

ختلف  قيامهـا بتلـك الوظيفـة        ي البيولوجية     األجهزة  نفس    إال أن .وراثيا
 .البيولوجية التي تؤديها من فرد إلى آخر ، ولو أن هذا اإلختالف بـسيط             

 إلـى   ،ويعود ذلـك   .العمر المختلفة من    المراحلفي  يختلف القيام بها    كما  
  وكذلك ؛  اإلختالفات التي تطرأ على الناحية البيولوجية مع  مراحل العمر         

 كمية ونوعية المعلومات المكتسبة من تجاربنا       إلى جوانب البيئة المحيطة و    
عرفي ومعرفي   هناك بناء تفاعلي بيولوجي م     .المختلفة في المراحل المتتالية   

 .بيولوجي

هذه المعطيات تبين أهمية الجانب البيولوجي في تحديد نوعية 
فأتجهت . اإلستثارة الفيزيولوجية عقب األخطار التي تهدد حياة الفرد

جمعت التي . العصبي ، الجهاز الغدي، المناعةعلم النفسالدراسات نحو 
-Psycho-neuroعلم النفس العصبي الغدي المناعي (بـ  ما يعرففي

endocrono-immunologie.PNEI .(  وقد وظفها قبل تجميعها كميدان
  وأسس من خاللها نظريته حول التوتر"سيلي. هـ"علمي محدد، العالم 

 General Adaptation تناذر أعراض التكيف العام "المعروف بـ
Syndrome " )9( . جهـد العمل المتنقل عبر المسالك العصبية النشيطة، 
 بيوكيماويةهي معلومات و ؛ يجسد المعلومات الخاصة بالذاكرةهو الذي
 مرور الدفعات آليات أن ،كما تبين هذه المعطيات التجريبية. محصنة 

يتميز جهد العمل بنشاط   .متقطعالكهربائية من خلية إلى أخرى لها نشاط 
" هشاشة"يفـسر مما .  آالف أجزاء الثانية ضعة ال يتعدى ب،جد محدود
إال . قصيرة المدى اآلنية وكرةاندثار المعلومات ونسيانه في الذوسرعة ا

 أن تكرار معايشة الحدث، ابتداءا  من الفترات األولى بعد وقوعه، يساعد
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 إضعاف املناعة) مضاد التهاب( ) آورتورل(افرازات الغدد 

شط هرمونات الغدة النخامية الخاليا المناعية بتحسيس مستقبالت        تنَ 
ة تكاثر الخاليـا    حيث أن هرمون الكورتيكوتروفين يوقف عملي     .خاصة

وفي الجانـب اآلخـر بعـض الخاليـا الـسيتوكينية مثـل             . اللمفاوية
الخاليـا القاتلـة للـورم     و "Interleukine 1 (IL1), IL6اآلنتيرلـوكين "
)Tumor necrosis factor <TNF> (  تؤدي إلى افراز هرمونات الغـدة 

تيجـة   ن أن التوتروكشفت العديد من الدراسات. )33( النخامية والكظرية
نبه افـراز الـسيتوكين، هـذه البروتينـات     يأفكار يمكن أن   وانفعال أ 

التي لها دور فـي الـدفاع (البسيطة والقوية تفرزها الكريات البيضاء      
 لها دور في تنظيم اإلستجابة المناعية والتخاطب بين         كما )ضد الجراثيم 

 .وكين افرازات زائدة من الـسيت     هناك وفي حالة التوتر المزمن      ،الخاليا
 اضطرابات الدورة الدموية    (مراضلأل التعرضوبالتالي زيادة خطورة    

والقلب، فقدان الكالسيوم في العظام، التهاب المفاصل، الـسكري مـن           
 .)إلى غير ذلك...   ، السرطان، مرض األلزهايمرIIالنوع 

دخول الجهاز المناعي على خط الجهاز العصبي المركـزي         عملية  
 من تقديم تفـسير   الباحثون  يتمكن   ، لم  تخاطبهما والحهاز الغدي وكيفية  

 الكـورتزول،   ،ف عن الهرمونات  وعرهوم ما   " .ذلكل بصفة جلية    ،بعد
ـــ  ــالين ،   ACTHال ــو، األدرين ــون النم ــروالكتين، هرم   الب

. النورادرينالين؛ أن نسبها تزداد عندما  يكون الفرد في حالـة التـوتر            
) 48"(يرات في خاليا الجـسم    وترتبط بمستقبالتها في الخاليا وتحدث تغ     

وأنه في الضغط المزمن هناك ضعف في  البدايـة يمـس المناعـة              . 
الخلوية ثم يشمل مجمل الجهاز المناعي، نتيجة السـتمراره و بالتـالي            

 .تأثيرات عضوية

 ةــــــــات العضويــــــ اإلضطراب.3.3.3
ي يـشبه   التعبير عن تأثر العالقة بين العالم الخارجي والعالم الداخل        

إلى حد ما التغيرات التي تطرأ على الجسم أثناء أنحفـاض أو أرتفـاع              
درجة الحرارة البيئية؛ فيقوم الجسم بالوظائف الفيزيولوجيـة الالزمـة          

 بتوظيـف معارفـه وخبراتـه        أيـضا   يقوم  كما   .للتكيف مع الوضعية  
 (  واتخاذ تدابير خاصة بـذلك     باللجوء إلى وسائل  للتخفيف من هجمتها      

أما . ) حسب الموقف  رفع أوخفض درجة حرارة الجسم      دام وسائل استخ
 الفيزيولوجية يصيبها اإلنهـاك لطـول       في حالة الصدمات فإن الوسائل    

المدة، وبالتالي تغيرات عضوية، وتتحدد األعـضاء المـصابة وفـق           
 ، المعرفيـة  أما الوسائل  . )9(تفسيرات المقاربة النفسية البدنية لألمراض    

الذهنية المخزنة التي يمكن توظيفها للتخفيف من حدة        تتمثل في الصور    
هذه األخيرة تكونت من الرصيد النفسي التربوي  و اإلجتماعي          . الحدث
 .والثقافي

 .يـــــــي البيولوجـــــــوذج المعرفـــــ النم. 4
النموذج يكشف عن خصائص أساسية تمثل المعالم الكبرى  للموضوع 

إال أنه . ن هي اختيار العناصر الهامة في ذلكالذي يمثله، كل الصعوبة تكم

يلخص محتويات كل الموضوع في مخطط يسهل  فهمه، بعد أن استعرضنا 

أهم المعالم المعرفية والبيولوجية الخاصة بنشوء اضطرابات الشدة التالية 

. للصدمة انطالقا من الدراسات المتعددة و نتائج األبحاث في المجالين

 عرضه، اقترحنا مخطط نموذج المقاربة المعرفية واعتمادا على ما سبق

 . )8شكل (البيولوجية إلضطرابات الشدة التالية للصدمة بصفة عامة

 السيالة العصبية الحاملة للمعلومـات التـي        .)7،33(األخير بالقشرة الحسية     
 والقادمة من باحات القشرة التجميعية التـي هـي أيـضا تستقبلها اللوزة   
 لهـا دور    المهـاد التحتـاني    فيالنواة الجانبية    . الحسية مرتبطة بالنواقل 

 و   الحسية  من القشرة  )اإلدراكية(محوري في استقبال المعلومات المعرفية      
وتقوم النواة الجانبيـة بفـضل      . القادمة أيضا من حصان البحر    المعلومات  

  بادخـال  ،ارتباطاتها العصبية باألنوية الجانبية القاعدية والوسطية القاعدية      
 فتنشأ الرسالة العصبية المعبرة عن    وتكامل المعلومات في النواة المركزية      

 العديـد مـن   المهـاد التحتـاني  يحوي . )48( اإلستجابة اإلنفعالية المناسبة
الموصالت الكيماوية العصبية، خاصـة الـسيروتونين، النورادرينـالين،         

دمة من الجهاز   استثارته بقدوم المعلومات الحسية الخارجية، القا     . الدوبامين
الطرفي خاصة اللوزة وحصان البحر، الذي بدوره يستقبل معلومات حسية          

 والمعلومـات   ) المسار الـصاعد   (قبل وصولها إلى القشرة الحسية بالمخ       
  والمعلومات  عـن األجهـزة        )المسار الهابط (الحسية القادمة من القشرة     

رجات، لهـا   الحشوية من المهاد التحتاني كمدخالت ومن جهة أخرى كمخ        
 ) 19، 7،18 (.اتصاالت مع باقي المناطق

ن الجسم يحاول أن يحتمي بكل وسائل الدفاع التـي          أثناء الصدمة ، فإ   
استثارة نشاط الحلقـة    . ةالمستويات الوظيفيةالفيزيولوجية ، على كاف  ايمتلكه

العصبية  السابقة الدالة على اإلنفعال، يؤدي خاصة إلى افرازاألدرينـالين 
ت الجهازالعصبي الودي لتهيئة الجسم للتصدي للموقف الطـارئ؛         في نهايا 

 محفز هرمون الكورتكوتروفين من األنويـة الباطنيـة والجانبيـة        افرازو
تنبيه الفص األمامي للغدة النخامية وأفرازهـا       يقوم ب  الذي. للمهاد التحتاني 

 Adreno-corticotropic) بتـرو  ينوكورتيكوراألد -رمون ه( لهرمون 
hormone(ACTH) .   في الدم يغيـر مـن       نسبة مرتفعة هذا األخير وجوده ب 

اللـذين  )  الكورتزول، الكورتزون  (كمية افرازات الكورتيكويدات الكظرية     
لهما دور في توظيف المواد الطاقوية في الجسم علـى شـكل هيـدرات              

ومع . بالتالي تنشيط أنزيمات عدة، وارتفاع كمية السكر في الدم        . الكاربون
 ارتفاع نسبة الغليكوكورتيكويـدات، فإنهـا تعمـل كمـضادات           ستمرارا

كمـا أن   . )33،48(للحساسية ومضادة لإللتهابات وذلك بتثبيط الجهاز المناعي      
 التي لهـا دور فـي       ) األلدوستيرون (لكورتيكويدات المعدنية   ل هناك افراز 

، بالتـالي   عملية التوازنات األيونية وذلك باإلحتفاظ بالصوديوم فـي الـدم         
 . حتفاظ بالماءاإل

الجسم يبحث عن مصادر للطاقة ، و يمنع حاالت اإللتهـاب ويحـافظ             
خوض مقاومة ضد الموقـف     ل يتهيأ، فهو ، والماء على رصيده من األيونات   

 تنشأ حالة التوتر مع نشاط الوظيفة اإلدراكية، يكون الجسم خاللها           .الخطير
وسـيع القـصبات    قد نقل اشارة اإلنذار بإفراز الكورتزول ، يعمل على ت         

الهوائية وعمق التنفس، تسريع دقات القلب، حساسية األوعية الدموية، وفي          
نفس الوقت يحافظ على ارتفاع نسبة هرمونات التوتر مثل األدرينالين ثـم 

 .  }انذار ثاني خفيف{يليه  زيادة نسبة النورادرينالين 

رة، بينت أن   الدراسات النفسية العصبية المناعية في الثالثين سنة األخي       
الضغوط النفسية تؤثر على جهاز المناعة بوساطة الجهاز العصبي الغدي،          

و يعود الفضل في ذلك إلى عالمي       . عتبر مستقال عنها  يبعدما كان من قبل     
 من جامعة بريتيش Gregory Milerغريغوري ميلر "النفس األمريكيين 

امعـة    مـن ج Suzanne Segerstromكلومبيا  و سوزان سيجارستروم 
 19000  وشـملت     ) بحث 300حوالي ( ، بعد سلسلة من األبحاث     "كونتيسكي

فرد ممن شاركوا في هذه الدراسات ومن جميع األعمار، المنـشورة فـي             
الظغط الحاد، ينتج عنه تحـضير الفـرد        . لجمعية النفسية األمريكية  ا مجلة

تـؤدي  فحالة التوتر القصيرة المـدى،  . للتكيف للواقع الذي أحدثته الكارثة   
 في    سليمة  الخلطيةإلى اضعاف المناعة الخلوية الخاصة ، وتبقى المناعة         

  كـل  ري؛  تفس  ) السيتوكين ( مع نقصان فعالية الخاليا القاتلة الطبيعية      البداية،
 . ذلك يعود إلى ارتفاع كمية الكورتزول في الدم

 تنشيط عصيب مرآزي            ةصبياثار و مراآز ع 
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، ب 2، حب 1ح(جية ألحقنا حلقات حلقات الترجيع البيولو. اإلضطرابات 
 التي تغذيها التغيرات الجسمية و نوعية ) م3، حم 2، حم 1ح ( والمعرفية)ب3ح

متى اخفقت األولى في اعادة التوازن . المعلومات المعالجة في كل فترة
البيولوجي والنفسي إلى الفرد تلتها حلقة أخرى على التتالي مع الفترات 

 .السابقة

 من الناحية البيولوجية هو )ب1ح(ألولى؛  دور كل من حلقات الترجيع ا
 تقييم ) م1ح(اعادة التوازن الوظيفي الغدي و الفزيولوجي العصبي،   و 

.  لتقييم مدى التكيف)ت ح(الفروض المنشطة من الناحية المعرفية، و
وتنشط نتيجة الخلل الذي احدثته الصدمة في مرحلة اإلنذار الممثلة في 

مجمل العمليات الفيزيولوجية والمعرفية إال أن  . )1 و ف0ف(الفترة
كما أنها في تفاعل . المتتالية في هذه الفترة  ال تتمكن من تحقيق التكيف

. مستمر تؤثر كما تتأثر في كل مرة العمليات المتزامنة ببعضها البعض
 تتغير نوعية اإلستجابات الفيزيولوجية وتتأثر )2ف(ومع مرور الزمن

كما ". ب2ح"ك ضمن حلقة الترجيع البيولوجية الوظائف العضوية ويتم ذل
يمر بناء الصورة الذهنية من حالة ألخرى معرفيا، ويتغير محتواه و 
بالتالي ظهور سلوكات منحرفة، نتيجة تفكك نفسي، ويتم ذلك ضمن تبادل 

و كلما ". م2ح"معلومات الفروض المنحرفة في حلقة الترجيع المعرفية 
 اضطربت )3ف(في الفترة البعدية المدىطالت مدة عدم تحقيق التكيف 

  التي تنقل )م3 حب،3ح(مكونات حلقة الترجيع البيولوجية والمعرفية
المعلومات  في هذه المرحلة، تختلف نوعا وكما عما كانت تحويه في 

لذلك ميزنا بين حلقات التغذية المرتدة في . حلقات ترجيع المراحل السابقة
 . كل فترة

 ة ـــــة والدوائيـــــلنفسيات اــــــ العالج.5
 ةـــــات النفسيــــــالعالج .1.5

ال يختلف علماء النفس المعرفي في الهدف من وراء كل هذه الجهود الت
 . )36،43 ،11،23(العديد من الدراسات 

تيار نوع عالج اإلضطرابات النفسية في حالـة التـوتر الحـاد أو             اخ
اضطرابات الشدة التالية للصدمة، يعود ذلك إلى اإلخصائي فـي الطـب            

فقد أظهرت نتائج عدة دراسات، أن العالجـات         .النفسي أو المعالج النفسي   
  مقارنـة    0,84المعرفية السلوكية  هي األفضل؛ حيث ان فعاليتها تتجاوز          

 ، بينمـا وصـلت فعاليـة        0,34جات الدوائية التي بلغت فعاليتهـا       بالعال
 )46( .  مقارنة بالعينات الضابطة0,18العالجات الداعمة 

العالجات المعرفية السلوكية تلعب دورا في تغيير أسلوب المريض في          
التعامل  مع انفعاالته و حاالت الحصر التي يعاني منها، والتخفيف خاصة            

تغيير اشكال التفكير المنحرفة لديه، واكتسابه أسـاليب        من سلوك التجنب، ب   
 .)43(معرفية مناسبة

 ةـــــات الدوائيــــالعالج .2.5
استعمال بعض األدوية في أنواع من حاالت اضطرابات الشدة التاليـة           

 يـستدعي العـالج .). اكتئاب كبير، ذهان مـصحوب بهـالوس       (للصدمة
كما أنه يمكـن اسـتعمالها      . ألخرىباألدوية إلى جانب العالجات النفسية ا     
 ومن أهم األدويـة المـستعملة     . (46)أيضا كعالجات مساندة للعالج النفسي    

 :نجد

مثبطـات  دراسات بينت أن    نتائج  عدة    : مضادات الحصر والمهدئات  
 inhibiteurs specifiques du recaptage de(عملية استعادة السيروتونين 

la seratonine ISRS( ــارتر ــل س ــت( Sertralineالين  ، مث  )زولوف
 )بـروزاك (Fluoxétine فليوكـستين ، )ديروكسات(Paroxétin باروكستين

تعتبر من األدوية األكثر نجاعة في اإلضطرابات التي تصنف ضمن أنواع           
، وتختلف عن بعضها البعض في متوسط زمن        فعالة األدويةهذه  . الحصر

 ألعراض الثانوية الناجمة كما تتمايز عن بعضها أيضا بنوع ا. بقاء التأثير
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  فرتة قريبة املدى1 ف : 2 –  الفرتة األوىل0ف:1

فرتة بعيدة 3ف  : 4 -  فرتة متوسطة املدى2ف  : 3
 املدى

يف مرحلة رد) ت حم،1 حب،1ح(حلقة الرتجيع       
 ).1، ف0ف(الفعل األوليةوالقريبة املدى 

يف مرحلة  رد) م2 حب،2ح(حلقة الرتجيع            
 ).2ف(توسطة املدى، حالة التوتر احلاد الفعل امل

يف  مرحلة رد ) م3 حب،3ح(حلقة الرتجيع            
الفعل البعيد املدى، اضطرابات الصدة التالية 

 ). 3ف(للشدة 
بيولوجية ،= حلقة الرتجيع  ب= ح :  حيث   

 .الفرتة الزمنية= تكيف، ف= معرفية ، ت= م

ي إلضطرابات النموذج املعريف البيولوج: 8شكل 
 الشدة التلية للصدمة

في هذا النموذح حاولنا توضيح المراحل الثالثة، وحلقات الترجيع 
البيولوجية المعرفية في كل فترة منها، التي البد أن يمر عبرها نشوء 

في حالة التكيف فإن األمر يتوقف عند هذا الحد بفضل عملية . اإلضطراب
لقد ميزنا  من . ) ت حم،1 حب،1ح(ى الترجيع اإليجابية في الحلقات األول

 ، التي ) 3، ف2، ف1ف(  الفترات )0ف(خالله بعد فترة الحدث مباشرة 
 تعبرعن المراحل التي يمر بها الحدث الكارثي إلى غاية تولد 
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 و هي قليلة على العموم وتزول بعد األسبوع األول مـن تنـاول الـدواء                
البنزوديـازبين  "يمكن اضافة أحد مـشتقات      . ويختلف ذلك من فرد آلخر    

Benzodiazépine"  ألنهـا تخفـف مـن حالـة الحـصر          .  لفترة قصيرة
بينمـا أبحـاث     . )31 (واضطرابات النوم، وتقلل من فرط اليقظة واإلنتباه      

ى منع استعمال مشتقات البنزوديازبين نظرا آلثار التعلق        أخرى خلصت إل  
ــر    ــة غي ــاقير المنوم ــتعمال العق ــصح باس ــان؛ وتن ــا، أي اإلدم به

وهو ما ورد في عدة دراسـات أخـرى مـن خـالل . )46(البنزوديازبينية
وتبقى الطريقة األولى   . مالحظاتهم للمرضى الذين تابعوا مثل هذ العالجات      

 .عماالهي المفضلة واألكثر است

 اللجوء إلى استعمال المهدئات الكبرى ومضادات الهلوسة يكون فـي          
حالة وجود أعراض الذهان؛ وإلى معدالت المزاج فـي حالـة أعـراض             

استعمال األدوية يكون وفقا ما تقتضيه حالـة        . إضطرابات الثنائية القطبية  
 . المرض النفسي الذي يصحب اضطرابات الشدة التالية للصدمة

ومـن اهمهـا،      كأدويـة مـساعدة،    الفيتامينـات افة بعض   يمكن اض 
 دور فـي تنـشيط      الـذي لـه   ،  ) 6فيتامين ب  (Pyridoxineالبيريدوكسين  

 يمكـن اسـتعمالها   . استقالب الدوبامين و السيروتونين و النورادرينـالين      
 ، الـصداع    اإلنهاك اإلكتئاب ، فرط الحساسية،      (في حاالت  مساعدكعالج  

كما يمكـن تنـاول    . Vitamine E فيتامين أون ب  متعدد فيتامي؛ وكذلك)
الكالـسيوم   وهي ايضا تستعمل كأدويـة مـساندة مثـل ،          األمالح المعدنية 

ويبقى استعمال هـذه    . اإلنهاك،  الحصروالمغنزيوم في حاالت اإلكتئاب ،      
 تبقـى    حول فعاليتهمـا   ، رغم أن المعطيات   األمالح عموما مقبول و مفيد    

 . محل جدل

 ةــــة المصاحبــــراض العضويـــــمعالج األ. 3.5
   نظرا لكون الإلضطراب تصحبه تغيـرات عـضوية، فـإن ذلـك            
يستدعي القيام بفحوصات طبية عامة ثم خاصة، بالتالي التأكد من وجـود            
أمراض محددة وتقديم العالجات الدوائية المالئمة لذلك من طرف الطبيـب   

تابات العلميـة تـشير     وأغلب الك . اإلخصائي في أمراض عضوية محددة    
خاصة إلى أمراض القلب والشرايين وأمراض الجهاز الهـضمي وضـيق    

، و أن دور اإلنفعال والتوتر المستمر في حدوثها، أصـبح شـبه             (7)التنفس
مؤكد، في حالة توفر اإلستعدادات البدنية وهشاشة العضو، اضافة إلى شدة           

 . الضغط النفسي

 ة ـــــــخاتم

ت الشدة التالية للصدمة حالة معرفية بيولوجية، يتضح لنا أن اضطرابا
حيث العوامل الشخصية والثقافية اإلجتماعية تمثل الرصيد المعرفي فيها 
الذي يعتمده الفرد كأسلوب لمجابهة الموقف، كما أن استعداداته البيولوجية 

فيخوض الفرد حربا معرفية وعضوية تمر على فترات . هي  الحاملة لذلك
لب على الصدمة التي تعرض لها بوسائل غير مناسبة، تؤدي به متتالية للتغ

في النهاية  إلى تغيرات بدنية وتطوير معارف منحرفة تؤدي إلى 
 .اضطرابات الشدة التالية للصدمة

في اإلطار النظري حيث التحام المعرفية والبيولوجية في اضطرابات 
ربطها ي وجسد بوضوح ذلكيذج و نمناالشدة التالية للصدمة ، افترض

، حيث األفق المستقبلي للفرد الذي عامل الزمن: خاصة ة األساسيواملالع
 جيدا  اإلضطراب اطارانيحدداللذين  وعامل حلقات الترجيع يتوقف،
إذن رسم افق للمريض وتحريره من أثار . معالمه الكبرىانويرسم

الصدمة، بتصحيح محتويات الحلقات الترجيعية يمكن ان توظف في 
 .  العالجات المعرفية لهذه اإلضطراباتمحتويات

  ويبقى الجانب المعرفي والبيولوجي لدى اإلنسان من أعقد األنظمة 
الوظيفية ، و يتطلب وجهات نظر علمية من ميادين أخرى، تتظافر فيها 

 .الجهود وتتكامل نتائجها العلمية
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 )من السجون اإلسرائيلية مبدينة غزة دراسة لدى أبناء الفلسطنني احملررين(

@

،−אמ−א.
 

anwarwadi@hotmail.com 
  

إن اإلسرائيليين ال زالوا يقومون بأبحاث عن الجيل الثاني         .األجيال الالحقة 
 .األلمان والثالث من أبناء الذين تعرضوا للتعذيب على يد 

و تختلف الحياة داخل السجن عن الحياة  المدنية من حيـث  المعاملـة،               
بالحبس االنفرادي  وعدم السماح  لزيارة األهل والحرمان من الطعام وأشكال            
التعذيب األخرى مما يترك آثار سلبية على المعتقل ومن ثم على أسرته،  وهذه 

ية المعتقل والتي تؤدي إلى     المواقف الضاغطة تسبب الضيق والتوتر على نفس      
 . عدم توافق نفسي واجتماعي يرتد سلبياً على أبناء المعتقل

. ويشكل الناجون من التعذيب عدداً كبيراً في دول عديدة مـن العـالم            
ويعد الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب التي تعرضت لالعتقال والتعذيب          

ال الكثير من أبنـاء     على مدى أكثر من  ثالثين سنة حتى يومنا هذا وال ز           
 .الشعب الفلسطيني يقبعون داخل السجون اإلسرائيلية

ويتأثر سلوك أفراد األسرة بما يدور فيه وعليه فـإن معانـاة الـشعب           
الفلسطيني سنوات طويلة جراء فقده ألرضه وتعرضه للنكبات والحـروب          

 قد أفـرز واقعـاً سياسـياً      , المتتالية خبرات االعتقال و التعذيب والتنكيل     
وفي ظل هذه الخبرات األليمة واإلحاطـات       . واقتصادياً واجتماعياً مريرا  

تبرز المشاكل واالضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية، والتي يمكـن أن          
 .    يكون لها بالغ األثر، في شخصية الفرد ومدى توافقه

وتشير الدراسات النفسية الحديثة إلى أن األطفال في األسـر وحيـدة            
 يـصبحون أكثـر     -خاصة تلك األسر التي خبرت أحداثاً صادمة      -الوالدية

 ). 86م ،ص2001الخليفة،(عرضة للمعاناة من المشكالت السلوكية

ونذكر من بين اآلثار النفسية الخطيرة جداً نزعة الناجين من التعذيب إلى            
عنـدما  . فقد فقدوا كرامتهن وثقته باآلخرين لذا ينطوون على أنفسهم     . االنزواء
 أحد أفراد العائلة للتعذيب تتأثر العائلة كلها، ويتأثر أبناء الناجين مـن             يتعرض

جراء ذلك تأثيراً مباشراً من حيث تجـاربهم الشخـصية المتـصلة بـالعنف              
والخسائر واالستغالل وتؤثر فيهم بصفة غير مباشرة التجارب التـي عاشـها            

 .)140م، ص2000 ياعكبسون ونيلسن،(أوليائهم وما نجم عنها من ردود  فعل

وعالوة على ذلك فإن معظم الناجين من الخبرات الصادمة يطـورون           
أمراضاً نفسية تتراوح بين الذهانات إلى االنتحار ومعظمهم إن لـم يكـن             

 Post(جميعهم يعانون من االضطراب النفـسي النـاتج عـن الـصدمة    
Traumatic Stress Disorder (PTSD)   كذلك يعتبر مرض االكتئـاب 

 الشائعة لدى هذه الفئة من الناس باإلضافة إلـى أن العديـد             من األمراض 
منهم يفشلون في التوافق مع المجتمع الذي يعيشون فيه مما يجعلهم يلجئون            

 ).Randall and Lutz,1999,p.39(إلى تعاطي المخدرات والكحول 

كذلك يفقد األبناء آبائهم ولذا يتهددهم القلق والشعور بعـدم األمـان، لـذا              
وقـد قـام     0مو األبناء إن لم تتح لهم فرصة التفاعل مع والـدهم يتعطل ن

 1989مركز أبحاث وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب فـي الـدنمارك سـنة             
بدراسة على أبناء العائالت أو أحد األبوين أو االثنين معاً ممن نجوا مـن              

 التعذيب وأوضحت الدراسة أن كل األبناء لديهم عالمات دالة على 

 اـــــة وأهدافهــــة الدراســـــمشكل -1

 :   ةـــــــــــ مقدم-أ
تعتبر تجربة التعذيب واالعتقال من التجارب المؤلمة  في حياة اإلنسان           
حيث يتعرض إلى أشكال عديدة من أساليب التعذيب سواء كانت اجتماعية           
أو نفسية أو جسدية ، وقد تؤدي إلى ظهور العديد من المـشاكل النفـسية               

 وتكون أحياناً من الشدة حيث تؤثر على الفرد بشكل خـاص            واالجتماعية
وعلى عالقته االجتماعية مع اآلخرين بشكل عام وخاصـة علـى النـاس             

 .المقربين منه وال سيما األبناء 

وتبقى أثار الصدمة المتمثلة في التعذيب عالقة بالناجين بيد أنها تتـرك            
 أن يقيمـوا عالقـة      بصماتها كذلك في الجيل الالحق ، ويعجز اآلباء عن        

مباشرة مع أبنائهم  كما يعجزون عن الحديث معهم رغم حبهم لهم، وقـد              
كان األبناء أنفسهم عرضة للعنف السياسي وكانوا شـهود عيـان علـى             

 ).81م ،ص2000ياعكبسون ونيلسن،(االعتقال ألحد الوالدين أو االثنين معاً

ه تعود إلى ما     وجد التعذيب منذ وجد الجنس البشري، ونجد أوصافاً ل        
قبل تاريخنا الراهن، وهناك الكثير من القصص التي تـتكلم عـن معانـاة         
الرسل والفئة المؤمنة على يد الفئة الكافرة منهم قوم موسـى وأصـحاب             
األخدود وأصحاب سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسـلم، وكـان التعـذيب             

اكم يستخدم على نطاق واسع في العصور الوسطى كما حصل مثالً في مح           
التفتيش في إسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر، وقيل أن التعذيب اختفى            
من أوروبا خالل القرن الثامن عشر ثم عاد ليظهر ثانية خـالل الحـرب              
العالمية الثانية إلى حد ينذر بالخطر وزاد انتشاره منذئٍذ، وأدى انتشاره إلى            

ن خـالل تعـذيب     أن كثير من ضحايا التعذيب أعادوا خبرتهم الصادمة م        
 .)17م ، ص2000ياعكبسون ونيلسن،(  أفراد آخرين

 إن عملية كبت الحريات معروفة منذ فجر التاريخ، وكـان يـستخدم            
التعذيب في ترجيح كفة الجماعات واألمم والصراعات المسلحة التي قامت          
بينهما ولعل أسباب استخدام األسر كـان العتنـاق معتقـداتها الـسياسية             

 .  إشاعة الخوف في صفوف المدنيين واالجتماعية و

 وبالرغم من كثرة المواثيق والمعاهدات الدولية المناهـضة النتهـاك          
حقوق اإلنسان يبقى التعذيب أحد المشاكل الرئيسية في العديـد مـن دول             
العالم، ولقد حققت الهيئات والمنظمات المدافعة عن حقوق اإلنسان جهـداً           

 إال أن هذه الجهود لـم تقابلهـا جهـوداً           عظيماً للحد من هذه االنتهاكات،    
موازية في مجال البحث العلمي بغرض فهم هذه الظاهرة فهمـاً  عميقـاً،              
وكذلك بغرض توضيح اآلثار التي يتركها القمع السياسي علـى األفـراد            

 .(Basaglu,et al,1992,p3) والمجتمعات

لمتتالية إن األساليب الالإنسانية للسلطات اإلسرائيلية، والصدمات ا  
المهددة للتوافق النفسي واالجتماعي ليس لها تأثير مؤقت في فترة االعتقال 
فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أبعد المراحل المستقبلية مما يؤدي إلى اضطراب 
 في البناء النفسي واالجتماعي ليس فقط على المعتقلين أنفسهم بل يمتد إلى 
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لمشكالت أبنائهم ، لتتعرف على التوافق النفسي واالجتمـاعي لـدى           
 .تقلين كما سيتوصل إليها الباحث من خالل النتائجأبناء المع

قد تفيد هذه الدراسة المسئولين عن ُأسر األسـرى والمحـررين    -3
 .الفلسطينيين في وضع برامج  وخدمات تساعد هذه الفئة

تنبع أهمية هذه الدراسة في أنها تتناول موضوعا لم ينـل نـصيبا             -4
 و ذلـك لحداثـة البحـث        كافيا من الدراسة في مجتمعنا الفلسطيني ،      

 .األكاديمي خصوصا في محافظات غزة 

 :ةــــــــة الدراســــ مشكل-ج
 :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي

ما مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لـدى أبنـاء الفلـسطينيين            -
 .المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة

 : الفرعية اآلتيةويتفرع عن هذا السؤال األسئلة
هل توجد فروق داله إحصائيا فـي مـستوى التوافـق النفـسي              -1

واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية        
 .   بمدينة غزة تُعزى إلى للفئات العمرية ألفراد العينة

هل توجد فروق داله إحصائيا فـي مـستوى التوافـق النفـسي              -2
أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية      واالجتماعي لدى   

 . بمدينة غزة تُعزى إلى الفئات العمرية لألبناء عند اعتقال آبائهم
هل توجد فروق داله إحصائيا فـي مـستوى التوافـق النفـسي              -3

واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية        
 .) إناث-ذكور(الجنس بمدينة غزة تُعزى إلى عامل 

هل توجد فروق داله إحصائيا فـي مـستوى التوافـق النفـسي              -4
واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية        

 .) ألجئ–مواطن (بمدينة غزة  تُعزى إلى عامل المواطنة  
 هل توجد فروق داله إحصائيا فـي مـستوى التوافـق النفـسي               -5

دى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية       واالجتماعي ل 
بمدينة غزة تُعزى إلى عامل دعم األسرة الممتدة أثناء فتـرة اعتقـال             

 .األب
هل توجد فروق داله إحصائيا فـي مـستوى التوافـق النفـسي               -6

واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية        
  .إلى تُعزى إلى المستوي االقتصادي ألفراد العينةبمدينة غزة تُعزى 

هل توجد فروق داله إحصائيا فـي مـستوى التوافـق النفـسي               -7
واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية        

 بمدينة غزة تُعزى إلى مدة اعتقال آباء  أفراد العينة

 :ةـــــداف الدراســــأه-د
وى التوافق النفسي واالجتماعي العـام لـدى أبنـاء          معرفة  مست   -1

 .الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة
معرفة ما إذا كان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبنـاء            -2

الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينـة غـزة يتـأثر           
 .بالفئات العمرية ألفراد العينة

معرفة ما إذا كان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبنـاء            -3
الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينـة غـزة يتـأثر           

 .بالفئات العمرية الزمني لألبناء عند اعتقال آبائهم
معرفة ما إذا كان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لـدى أبنـاء             -4

 ائيلية بمدينة غزة يتأثر بالجنس لسجون اإلسرالفلسطينيين المحررين من ا
ـاء               -5 ـاعي لـدى أبن معرفة ما إذا كان مستوى التوافق النفـسي واالجتم

 .الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة يتأثر بالمواطنة
معرفة ما إذا كان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء  -6

ين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة يتأثر بتوفير الفلسطينيين المحرر
 .الدعم من األسرة الممتدة خالل فترة اعتقال األب

 معرفة ما إذا كان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء -7

 .)Montgomeryet al,1992(إصابتهم باختالل نفسي 

ية ويوجد في التراث عدد كافي من الدراسات حول اآلثار النفس
واالجتماعية والجسمية للتعذيب ، ولكن يوجد عدد غير كافي عن 

 .الدراسات التي تناولت أثر التعذيب على أبناء الذين تم سجنهم وتعذيبهم

فعندما يصدم األولياء بالسجن أو التعذيب قد يهدد جديا نمو شخصية 
لذا فإنه من الضروري أجراء البحوث . األبناء ورفاهيتهم في المستقبل

 .ى األبناء ألباء كانوا ضحايا للتعذيبعل

يعتبر االهتمام  بموضوع  التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء 
ومن خالل عملي في برنامج غزة للصحة . المعتقلين غاية في األهمية

 فقد عولج اآلالف من الناس الذين تعرضوا للتعذيب 1991النفسية منذ سنة
ألف حسب 11 حوالي (بناء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل األ
 وشفي بعضهم ولكن ال يزال )إحصائيات برنامج غزة للصحة النفسية

الكثير منهم يعانوا من مشاكل عصابية  وذهانية مزمنة وعدم التوافق 
النفسي واالجتماعي والسلوك المضاد للمجتمع والعديد من الشكاوي 

 .عذيبالجسمية غير المحددة، الناتجة عن التعرض للصدمة والت

وسيقوم الباحث من خالل هذه الدراسة بالتعرف على مستوى التوافق 
النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون 
اإلسرائيلية،حيث يعتبر مفهوم التوافق النفسي واالجتماعي من المفاهيم 
األساسية التي حظيت باهتمام خاص في علم النفس وعلم االجتماع ، ومما 
دفعة إلى تناول هذه الدراسة العدد الكبير من المعتقلين السياسيين من أبناء 
الشعب الفلسطيني، وندرة الدراسات التي تناولت هذه البحوث، ولهذا تم 

 .اختيار هذه الدراسة

تعتبر دراسة التعذيب وتأثيره على متغيرات كثيره متعلقة باألسر  
في مجال علم االجتماع وعلم والمعرضين للتعذيب من المواضيع الجديدة 

 .النفس والطب

واألطفال والمراهقون هم مرآة المجتمع، لذلك للدراسة أهمية حيث  
يتناول هذا البحث التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين 
المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة، على حين أن الدراسات 

 غير العرب بعيدين عن العوامل الثقافية تتركز حول األطفال والمراهقون
 .في المجتمع الذي يعيش فيه األطفال موضوع البحث

 ةــــــــــــة الدراســــــ أهمي-ب
تسلط الدراسة الحالية الضوء على أبناء الفلسطينيين المحـررين مـن           
السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة، وتكشف لنا عن مستوى التوافق النفـسي           

لديهم، نتيجة لما يفرضه  اعتقال األب من ظروف اجتماعيـة           واالجتماعي  
واقتصادية ونفسية، ال سيما بعد ان تبين للباحث من خالل المسح الذي قام             
به أن هذه الفئة لم تحظ بالقدر الكافي من اهتمام الباحثين في قطاع غـزة               

 .إلى الرغم أهمية هذا الموضوع وحيويته

تمادها المنهج العلمي لدراسة التوافق      وتكمن أهمية هذه الدراسة في اع     
النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلـسطينيين المحـررين مـن الـسجون            
اإلسرائيلية بمدينة غزة، وبما أن اإلسرائيليين ال زالوا يدرسـون الجيـل            

. الثاني والثالث من أبناء اليهود الذين تعرضوا للتعذيب على يـد األلمـان            
ية للقمع والتعذيب على يد اإلسرائيليين منذ       وبما أن الشعب الفلسطيني ضح    

 حتى اآلن فحري بنا أن نعتمد دراسات علمية تبـين التوافـق             1948عام  
االجتماعي والنفسي ألبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسـرائيلية       

 .الناتجة عن اعتقال أحد الوالدين أو كالهما 

 العالجيـة لحـل بعـض     تفيد هذه الدراسة نظام التربية والخدمات       -1
 اإلشكاليات لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية

 يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة األسر من خالل فهم أفضل  -2
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إن الباحث في استخدامه المنهج الوصفي التحليلـي يتنـاول دراسـة            
ظاهرة قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحـث            

 .ن يصفها ويحللها بشكل علمي وموضوعيفي مجرياتها، ولكنه يستطيع أ

 ةـــــــــاالت الدراســـــــمج
تتناول هذه الدراسة أبناء األسرى المحررين من        :اال الزماني 

السجون اإلسرائيلية الذين ُأفرج عنهم منذ توقيع اتفاقية القـاهرة سـنة            
م إضافة إلـى أبنـاء الـذين        1999 م حتى أخر إفراج تم في سنة      1994
 .2003ترة سجنهم حتى قضوا ف

 تتناول هذه الدراسة أبناء األسرى المحـررين مـن          :اال اجلغرايف 
 .السجون اإلسرائيلية الذين يقيمون في مدينة غزة وضواحيها

 تتناول هذه الدراسة أبناء األسرى المحـررين مـن          :اال النوعي 
 .السجون اإلسرائيلية الذكور واإلناث

 :يـــــع األصلــــــالمجتم
 يتكون المجتمع األصلي من أبناء األسري المحررين الذين أفرج عنهم          

م 1999م حتى أخر إفراج تم في سـنة         1994منذ توقيع اتفاقية القاهرة سنة      
 .2003إضافة إلى أبناء الذين قضوا فترة سجنهم حتى 

 :ةــة الدراســـعين
الل قام الباحث باختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العمدية من خ          

الحصول على قوائم ألسماء األسرى المحررين من السجون اإلسرائيلية         
من وزارة شئون األسرى والمحررين الفلسطينية، حيـث تـم اختيـار            
العينة العمدية وفقاً لشروط معينة بحيث  يقع ضمنها األفـراد اللـذين             

 :ينطبق عليهم هذه الشروط وهي كما يلي

 .سجون اإلسرائيلية معتقل محرر من ال100اختيار تم  -أ
هؤالء المعتقلين المحررين أمضوا فترة من الزمن تتراوح بين          -ب

 .سنه في السجون اإلسرائيلية ألسباب سياسية15سنه الى 
وتم اختيار هؤالء المعتقلين المحررين بحيـث يكـون لـديهم            -ج

 . سنه أثناء فترة الدراسة الحالية13 إلى 8أطفال من سن 
سة الحالية من أبناء األسرى المحررين مـن        وتتكون عينة الدرا   -د

 إلـى   8 طفل من سن     100السجون اإلسرائيلية واللذين يبلغ عددهم      
 سنه ، حيث تكون ممثله للذكور واالنـاث، وقـد تـم الطلـب               13

 .بالسماح من أسر  وأفراد العينة بتطبيق أدوات الدراسة عليهم
سرى المحـررين    وتم اختيار عينة الدراسة المتمثلة في أبناء األ        -ه

من السجون اإلسرائيلية من مدينة غزه وضواحيها وذلك باعتبارها         
أكبر كثافة سكانية في قطاع غزة ، وكذلك لمعرفة الباحث بمدينـة            
غزة الجغرافية، حيث قام بالزيارات المنزلية حسب العناوين التـي          
تم الحصول عليها من وزارة شئون األسرى والمحررين الفلسطينية         

بيق أدوات الدراسة على العينة المختارة حسب الـشروط         بهدف تط 
 .السابقة

ولهذا كان اختيار مدينة غزة وضواحيها وذلك الختيار العينـة الكليـة            
 .وفقاً للمبررات التي تم ذكرها سابقاً

 :ةــــة الدراســـف عينـــــوص
 طفل من سكان مدينة غزة، وتراوحت 100  لقد بلغت عينة الدراسة 

سنة 11.36 سنة، حيث بلغ متوسط العمر لديهم 13 إلى 8ين أعمارهم ب
 .سنة1.56بانحراف معياري 

معياري  ذكر وبانحراف3.04  بلغ متوسط عدد األخوة الذكور 
 إناث 3.60 ، في حين بلغ متوسط عدد األخوات اإلناث1.87

 :، والجداول اآلتية توضح كيفية توزيع العينة2.46بانحراف معياري 

ن المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينـة غـزة يتـأثر           الفلسطينيي
 .بالمستوى االقتصادي

معرفة ما إذا كان مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبنـاء            -8
الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة يتأثر بمدة         

 .اعتقال آبائهم
 ةـــــــروض الدراســـــــ ف-هـ
 فـي   )0.05(فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         ال توجد      -1

مستوى التوافق النفسي والتوافق االجتماعي و التوافق العام لدي أبناء          
الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية تعزي للفئات العمرية        

 .  ألفراد العينة
 فـي   )0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى            -2

 النفسي والتوافق االجتماعي و التوافق العام لدي أبناء         مستوى التوافق 
الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة تُعزي إلى         

 .  الفئات العمرية لألبناء عند اعتقال آبائهم
 فـي   )0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى             -3

اء الفلسطينيين المحررين   مستوى التوافق النفسي و االجتماعي لدي أبن      
 -ذكور (من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة تُعزي إلى عامل الجنس        

 .)إناث
 فـي   )0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى             -4

مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين        
مـل المواطنـة    من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة  تُعزى إلـى عا         

 .) ألجئ–مواطن (
 في مستوى   )0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          -5

التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحـررين مـن          
السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة تُعزى إلى عامل دعم األسرة الممتدة          

 .أثناء فترة اعتقال األب
 فـي   )0.05(داللة إحصائية عنـد مـستوى       ال توجد فروق ذات       -6

 لـدي أبنـاء     )م التوافق العـا   (مستوى التوافق النفسي و االجتماعي      
الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غـزة  تُعـزى           

  .إلى المستوي االقتصادي ألفراد العينة
 فـي   )0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى            -7

وافق النفـسي و االجتمـاعي  لـدي أبنـاء الفلـسطينيين             مستوى الت 
المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة  تُعزى إلى مدة اعتقال           

 .آباء  أفراد العينة

 اـــــــــــــة وإجراءاتهـــــــج الدراســـــمنه  - 2
 ـــمـــتقديــ

  سيقوم الباحث من خالل هذا الفصل بتوضيح الخطوات واإلجـراءات        
التي تمت في مجال الدراسة الميدانية والتي تشمل على تحديـد المـنهج،             
مجاالت الدراسة والمجتمع األصلي ، العينة وكيفية اختيارها، ثم ينتقل إلى           
أدوات الدراسة فيعرض األدوات التي استخدمها لقياس متغيرات الدراسة،         

لتـي  وكذلك سيقوم الباحث باستعراض ألساليب المعالجـة اإلحـصائية ا         
استخدمها في الدراسة لمعالجة البيانات المستخلـصة مـن األدوات بعـد            
التطبيق، والتي أدت بدورها إلى استخالص مجموعة من النتائج المرتبطة          
بظاهرة التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين مـن          

 .السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة

 ةـــــــــــــج الدراســــــــــــمنه
تعتمد هذه الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي بهدف جمع اكبر 

قدر ممكن من المعلومات ووصف العالقة بين المتغيرات المختلفة عن 
ظاهرة التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من 

    .السجون اإلسرائيلية بمدينة غزه
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 ة  ـــالمواطن وعـــب نــــة حســـة الدراســـع أفراد عينــــتوزي -4

 )12(دول رقم ــــج
  توزيع عينة الدراسة حسب نوع املواطنة

 نوع املواطنة التكرار %النسبة

 الجئ 62 62.0

 مواطن 38 38.0

 اموع 100 100.0

يتضح  من خالل الجدول السابق أن معظم أفراد العينة الجئين وبنسبة            
 .  مواطنين%38 بينما نجد ما نسبته ،62%

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان اإلقامة  -5
 )13(دول رقم ـــــج

  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا ملكان اإلقامة

 مكان اإلقامة التكرار %النسبة

 خميم 40 40.0

 مدينة 40 40.0

 قرية 20 20.0

 اموع 100 100.0

قامة ومن  يوضح هذا الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمكان اإل         
 :خالل األعداد والنسب في الجدول يمكن الخروج بما يلي

 من األطفال يقيمـون فـي       %40 يتضح من خالل الجدول السابق أن       
  من إجمالي حجم العينة يقيمون في المدينة، بينمـا           %40المخيم، و أيضاً    

 .  من إجمالي حجم العينة يقيمون في القرية%20نجد 

 ة   ــب  نوع العائلــة حســـ الدراسةـــع أفراد عينـــتوزي-6
 )14(دول رقم  ـــج

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لنوع  
 العائلة 

%النسبة  نوع العائلة التكرار 

 ممتدة 52 52.0

 نووية 48 48.0

 اموع 100 100.0
 

 من األطفال يسكنون ضمن     %52نالحظ من خالل الجدول السابق أن       
 من إجمالي حجم العينة يسكنون في عائالت        %48نما    العائالت الممتدة، بي  

 .نووية

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي آلباء أفراد العينة-7
)15(دول رقمـــج  

 توزيع املستوي الدراسي آلباء أفراد العينة

%النسبة  املستوى الدراسي التكرار 

 منخفض 16 16.0

 متوسط 66 66.0

 مرتفع 18 18.0

 اموع 100 100.0
 

 وعــب النـــة حســـة الدراســــراد عينـــــع أفــــــتوزي-1   
 )9(دول ـــــج

  توزيع عينة الدراسة وفقًا للنوع

%النسبة  النوع التكرار 

 ذآور 46 46.0

 إناث 54 54.0

 اموع 100 100.0

 
يوضح هذا الجدول  توزيع عينة الدراسة وفقاً للنـوع ومـن خـالل              

 :اد والنسب في الجدول يمكن الخروج بما يلياألعد

 . من إجمالي حجم العينة%46أن نسبة الذكور بلغت في العينة  -1
بينما نجد أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور إذ بلغت نسبة اإلناث             -2

 . من إجمالي حجم العينة54%

 رـــب العمـــة حســــة الدراســــع أفراد عينـــتوزي -2
)10(دول رقم ـــج  

.توزيع عينة الدراسة وفقًا  لفئات العمر  

%النسبة الفئات  التكرار 
 العمرية

سنة)8-10( 28 28.0  

سنة) 11-13( 72 72.0  

 اموع 100 100.0

يوضح هذا الجدول  توزيع عينة الدراسة وفقاً للعمـر ونالحـظ مـن              
 : خالل هذا التوزيع األتي

رت أعمارهم في  من األطفال انحص%28يوضح هذا الجدول أن  -1 
 . سنوات)10-8(الفئة العمرية 

 من حجم العينة انحصرت أعمارهم في الفئـة  %72بينما نجد أن  -2
 . سنة)13-11(العمرية 

 يــوى الدراسـة الدراسة حسب المستـــراد عينـــع أفـــــتوزي -3
)11(دول رقم ـــــج  

 توزيع عينة الدراسة حسب املستوي الدراسي 

%النسبة رالتكرا  املستوي  
 الدراسي

 الثاني 2 2.0
 الثالث 12 12.0
 الرابع 6 6.0
 اخلامس 22 22.0
 السادس 30 30.0
 السابع 10 10.0
 الثامن 14 14.0
 التاسع 4 4.0
 اموع 100 100.0

 
 من أفراد العينة %30يتضح من خالل الجدول السابق أن 

صف الخامس  يدرسون في ال%22يدرسون في الصف السادس، بينما 
في % 14وفي الصف السابع، % 10في الصف الثالث، و %12و

 في الصف الرابع،ثم %6 في الصف التاسع ،و %4الصف الثامن، و 
 . في الصف الثاني2%
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مــــال آبائهـــدة اعتقـــة حسب مــة الدراســـع أفراد عينــتوزي-11
)19(دول رقم ـــــج  

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا ملدة اعتقال 
رائيليةآبائهم يف السجون اإلس  

%النسبة  الفئات العمرية التكرار 

سنوات) 6-2(قليلة  68 68.0  

) 10-7(متوسطة 28 28.0
 سنوات

سنة) 15-11(آثرية  4 4.0  

 اموع 100 100.0

يوضح الجدول السابق أن معظم آباء عينة الدراسـة تراوحـت مـدة             
مـن   %68سنوات وذلك بنسبة    )6-2(اعتقالهم في السجون اإلسرائيلية بين      

-7( ترواحت مدة اعتقال آبائهم بين       %28إجمالي أباء عينة الدراسة، بينما      
 . سنة)15-11 (بينتراوحت مدة اعتقال آبائهم % 4 سنوات، وفقط )10

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب تلقيهم الدعم االجتماعي من-12
 .قبل أسرهم أثناء فترة اعتقال آبائهم

 )20(دول رقم ــــج
راد العينة لدعم اجتماعي من قبل مدى تلقي أف

 .أسرهم أثناء اعتقال آبائهم

%النسبة  الدعم االجتماعي التكرار 

 نعم 60 60.0

 ال 40 40.0

 اموع 100 100.0

يتضح من الجدول السابق أن أغلبية أفراد العينة تلقوا دعـم ومـساندة          
لـم  % 40بينما  ،  %60اجتماعية من قبل أسرهم عند اعتقال آبائهم وبنسبة         

 .يتلقوا دعم ومساندة اجتماعية

 ةـــــــأدوات الدراس
 استخدم الباحث في دراسته استمارة جمع المعلومات وهي من إعـداد           

 .م 1965الباحث واختبار الشخصية لألطفال من إعداد  عطية هنا 

 استمارة جمع المعلومات-أ
 :وهي من إعداد الباحث وتشمل على متغيرات الدراسة كالتالي 

-المواطنة الجئ أم مواطن     -الجنس ذكر أم أنثى     -الصف    -السن    -
عـدد  -مكان اإلقامة في مخيم،  مدينة ،قرية أم في مناطق إسكان جديـدة              

عدد -عدد سنوات دراسة األب     -الوضع االقتصادي     -األخوة و األخوات  
عمر الطفل عند اعتقـال     -عدد سنوات اعتقال األب     -سنوات دراسة األم    

 توفر الدعم و المساندة من قبل األسرة الممتدة لألبناء أثنـاء            األب وأخيراً 
 .اعتقال األب

  الــة لألطفــار الشخصيـ اختب-ب

م ، وهو اختبار يتكون من قسمين األول 1965من إعداد عطية هنا 
يتناول التوافق الشخصي أو النفسي والثاني يتناول التوافق االجتماعين 

ربعين سؤاالً يطلب من الطفل أن يجيب على ويتكون كل منهما من ثمانية وأ
 .كل سؤال بنعم أو ال ومجموع القسمين يمكن أن يطلق عليه التوافق العام

 ارــــــات االختبـــــثب
 :وقد تحقق الباحث من ثبات االختبار بالطرق التالية

يتبين من الجدول السابق أن الغالبية العظمي من أبـاء أفـراد العينـة               
 . من إجمالي حجم العينة%66اسي متوسط وبنسبة مستواهم الدر

 %16 من آباء عينة الدراسة مستواهم الدراسي مرتفـع، و           %18بينما  
 .من آباء عينة الدراسة مستواهم منخفض

راد -8 ات أف ي ألمه ستوى الدراس سب الم ة ح ة الدراس ع عين توزي
 العينة

 )16(دول رقم ـــج
 ينةتوزيع املستوي الدراسي ألمهات أفراد الع

%النسبة  نوع املواطنة التكرار 

 منخفض 18 18.0

 متوسط 40 40.0

 مرتفع 42 42.0

 اموع 100 100.0

 من أمهـات األطفـال فـي العينـة          %42يوضح  الجدول السابق أن      
 من أمهات عينة الدراسة مـستواهن       %40مستواهن الدراسي مرتفع، بينما     

 .واهم منخفض من أمهات عينة الدراسة مست%18متوسط ، وأن 

ادي ــوى االقتصــب المستــة حســـراد عينة الدراســــع أفـتوزي -9
 )17(دول رقم ــــج

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للمستوى االقتصادي

%النسبة  املستوى االقتصادي التكرار 

 ممتاز 8 8.0

 جيد 32 32.0

 متوسط 40 40.0

 سئ 20 20.0

 اموع 100 100.0

 مـن أفـراد العينـة مـستواهم         %40دول الـسابق أن     يتضح من الج  
 منهم مستواهم االقتـصادي جيـد،       %32االقتصادي متوسط، في حين أن      

 .  فقط مستواهم ممتاز%8 مستواهم سئ ، و%20بينما 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئات العمرية عند اعتقال آبائهم -10
 ) 18( دول رقم ـــج

.لعينة عند اعتقال آبائهمالفئات العمرية ألفراد ا

%النسبة الفئات  التكرار 
 العمرية

سنوات)0-5( 76 76.0  

سنوات)6-10( 24 24.0  

 اموع 100 100.0

يتضح  من الجدول السابق أن معظم األطفال في العينة كانت أعمارهم            
 .%76 سنوات وبنسبة )5-0(عند اعتقال آبائهم في الفئة العمرية 

ال في العينة كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم  من األطف%24بينما 
 . سنوات)10-6 (في الفئة العمرية
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األقوياء أقوياء في االختبار و أن الضعفاء ضعفاء في االختبـار           

فقام الباحـث بتطبيـق     .،يدل ذلك على أن درجة االختبار كبيرة        
 طفل ،وبعد   )30(االختبار على العينة االستطالعية والتي قوامها       

ة المقارنة الطرفية بين    توزيع الدرجات قام الباحث بإجراء طريق     
من الدرجات ،حيث تـم      %)25( من الدرجات وأقل     %)25(أعلى  

 وكانـت   )ت (احتساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة    
 : ،ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي)0.05(دالة عند 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

نالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللـة إحـصائية           

بين المجموعة العليا والمجموعة الدنيا ،وهذا يعنـي أن المقيـاس           

 .يميز ما بين األطفال في درجات التوافق النفسي واالجتماعي 

  Internal consistencyصدق االتساق الداخلي  -2
باط بين درجات كل بعد مـن أبعـاد         قام الباحث بحساب معامل االرت    

 .التوافق النفسي مع الدرجة الكلية للتوافق النفسي 
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  Test - Retest:  ات المقياس بطريقة اإلعادةـــثب -1 
يعد أسلوب إعادة االختبار من أهم أساليب حساب الثبات، ويتلخص في           

علـيهم  اختيار عينه من األفراد وتطبيق االختبار عليهم، ثم إعادة تطبيقـه            
ثـم  . مره أخرى في ظروف مشابه للظروف التي سبق اختبـارهم فيهـا           

ويعبـر معامـل    . حساب معامل االرتباط بين نتائج أدائهم فـي المـرتين         
االرتباط المرتفع الذي يتم الحصول عليه في هـذه الحالـة عـن ثبـات               

 30وقد قام الباحث بتطبيق االختبار على مجموعة تتكون مـن           . االختبار
 مجتمع الدراسة، وبعد مضي أسبوعين تم تطبيق االختبار علـى           فرداً من 

و ُأستخدم قانون معامل بيرسون السـتخراج       . المجموعة نفسها مرة أخرى   
معامل الثبات بين نتائج مجموعة األفراد في األداء ين حيث بلـغ معامـل              

 )0.81( ومعامل االرتباط للتوافق االجتماعي      )0.61(الثبات للتوافق النفسي    
 ، وهذا يؤيد ثبات االختبـار       )0.72(امل االرتباط لمقياس التوافق العام      ومع

 .وصالحيته

 )21(دول رقمــــج
معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس التوافق 

 النفسي واالجتماعي القبلي والبعدي

مستوى 
 الداللة

معامالت 
 االرتباط

مقياس التوافق 
 النفسي االجتماعي

دالة 
  النفسيالتوافق 0.61 إحصائيا

دالة 
 التوافق االجتماعي 0.81 إحصائيا

دالة 
 التوافق العام 0.72 إحصائيا

  Split. Half: ةـــة النصفيــة التجزئـــار بطريقــات االختبــ ثب-2
 :الفقرات الزوجية مع الفقرات الفردية

تأكد الباحث من ثبات المقياس باستخدام أسلوب قسمته إلى نصفين 
تكون األول من البنود ذات األرقام الفردية، والنصف متساويين، بحيث ي

الثاني من البنود ذات األرقام الزوجية، حيث تم تطبيقه على مجموعة 
 فرداً من مجتمع الدراسة األصلي، وتم استخراج درجة )30(تتكون من 

 )0.93( الثبات لنتائج النصفين باستخدام معادلة بيرسون فكانت قيمة الثبات
، وهذا )0.96(ادلة سبيرمان المعدلة ،فكان معامل الثبات قدره وباستخدام مع

 .يؤيد ثبات المقياس وصالحيته

 :   Alphaاخ ـــ آرونب–ا ـــة ألفـــات بطريقـــ الثب-3
 طفل )30(قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها 

 لقياس ،وبعد تطبيق المقياس قام الباحث بحساب معامل ألفا كرونباخ
 وهو معامل ثبات مرتفع ودال 0.95الثبات،حيث وجد أن قيمة ألفا تساوي 

 .إحصائيا 

 )22(دول رقمــــج
معامالت الثبات ألبعاد مقياس التوافق النفسي 

 واالجتماعي

مقياس التوافق النفسي  معامالت الثبات
 االجتماعي

 التوافق النفسي 0.92

 التوافق االجتماعي 0.92

 :رصدق االختبا
 :ة ــــة الطرفيــــدق المقارنــــ ص-1

تقوم هذه المقارنة في جوهرها على تقسيم المقياس إلى قسمين ويقارن 
متوسط الثلث األعلى في الدرجات بمتوسط الثلث األقل في الدرجات 

 من األقوياء بمثلهم من الضعفاء ،فإذا ثبت أن%27 يقارنوأحيانا
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المواطنـة الجـئ أم     -الجنس ذكر أم أنثى     -الصف    -للدراسة وهي السن      
السكن في العائلة الممتـدة     -مكان اإلقامة في مخيم،  مدينة ،قرية          -واطن  م

عدد سنوات  -الوضع االقتصادي     -عدد األخوة و األخوات   -أم العائلة النووية  
عمـر  -عدد سنوات اعتقـال األب      -عدد سنوات دراسة األم     -دراسة األب   

 األسـرة   الطفل عند اعتقال األب وأخيراً توفر الدعم و المساندة مـن قبـل            
الممتدة لألبناء أثناء اعتقال األب، بحيث يجيب أفراد عينة البحث بـنعم أو ال              

 . يوضح ذلك )1( على هذه األسئلة والملحق رقم 

وبعد أن تم اختيار العينة بالطريقة العمدية حسب الشروط السابقة، تـم            
تطبيق أدوات الدراسة من قبل الباحث، كمـا اسـتعان الباحـث بـبعض              

ين العاملين في برنامج غزة للصحة النفسية والعاملين في وزارة          األخصائي
شئون األسرى والمحررين في مدينة غزة لمعاونته علـى توزيـع أدوات            

 .الدراسة وجمعها

 استمارة واختبار، وقد تم تطبيق أدوات الدراسة في شهر          100وتم جمع 
خراج م، وقام الباحث بتفريغ نتـائج التطبيـق واسـت         2004يناير وفبراير     

درجات كل فرد من أفراد العينة وتم معالجتهـا باألسـاليب اإلحـصائية             
المالئمة بهدف استخراج النتائج التي تتصل بالفروض التي قامـت عليهـا         

 . الدراسة

 ةــــــة اإلحصائيـــــالمعالج
تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء           

رين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة، وعالقتها ببعض        الفلسطينيين المحر 
المتغيرات، لذلك تم استخدام اإلحصاء الوصفي في وصف عينـة الدراسـة            
ومنها المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي وتم اسـتخدام معامـل           
الثبات بطريقة كرونباخ ألفا والتجزئة النصفية لحساب معامل االرتباط وثبات          

 Statisticalيس بعد التطبيق على أفراد العينة وذلـك عبـر برنـامج    المقاي
Packages Of Social Science (SPSS)    الرزمـة اإلحـصائية للعلـوم 

 لمعرفة الفروق بين متغير     )وتم استخدام تحليل التباين األحادي    . االجتماعية
 لمعرفـة   T.Test" ت"كمي ومتغير نوعي ذي ثالث فئات فاكثر، واختبـار          

 .ق بين متغير كمي ومتغير نوعي من فئتين فقطالفرو

 اـــــة وتفسيرهــــج الدراســـــنتائ – 3
 يقوم الباحث في هذا الفـصل بعـرض نتـائج الدراسـة، وتحليلهـا       

 .وتفسيرها للتحقق من الفروض التي أثارتها

 ) يــــــاألساس(اؤل األول ــــــالتس
 واالجتماعي لدي أبناء    ما مستوي التوافق النفسي   "   والذي ينص على    

 . الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة

وقام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية 
 :لمقياس التوافق النفسي االجتماعي، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي

 )27(دول ــــج
 التوافق إحصاءات وصفية للدرجة الكلية ملقياس

 )التوافق العام(النفسي واالجتماعي 

 املقياس التوافق النفسي واالجتماعي

 أدني 0

 أعلى 96
الدرجة 
 الكلية

 عدد الفقرات 96
 املتوسط 50.9
 االحنراف املعياري 16.75
%الوزن النسيب 53.4  
 أعلى درجة 14
  أعلى درجة 83

 )24(دول رقمــــج 
اد التوافق النفسي مع معامالت االرتباط بني أبع

 .الدرجة الكلية للتوافق النفسي

مستوى 
 الداللة

معامالت 
 االرتباط

 أبعاد التوافق النفسي

دالة 
 إحصائيا

اعتماد الطفل على -1 0.63
 نفسه

دالة 
 إحصائيا

 إحساس الطفل بقيمته-2 0.89

دالة 
 إحصائيا

  شعور الطفل حبريته-3 0.82

دالة 
 إحصائيا

فل  شعور الط-4 0.76
 باالنتماء

دالة 
 إحصائيا

 التحرر من امليل إىل -5 0.90
 االنفراد

دالة 
 إحصائيا

 اخللو من األعراض -6 0.86
 العصابية

من الجدول السابق يتبين للباحث أن أبعـاد التوافـق النفـسي تتمتـع              
  0.01بارتباطات قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقل من 

 )25(دول رقمــــج
االرتباط بني أبعاد التوافق االجتماعي معمعامالت 

 الدرجة الكلية للتوافق االجتماعي

مستوى 
 الداللة

معامالت 
 االرتباط

أبعاد التوافق 
 االجتماعي

دالة 
 إحصائيا

ــستويات-1 0.72 املــــــ
 االجتماعية

دالة 
 إحصائيا

ــارات-2 0.65 املهـــــــ
 االجتماعية

دالة 
 إحصائيا

التحرر من امليول-3 0.84
 للمجتمعاملضادة 

دالة 
 إحصائيا

ــات يف-4 0.76  العالقــــ
 األسرة

دالة 
 إحصائيا

ــات يف-5 0.89 العالقـــــ
 املدرسة

دالة 
 إحصائيا

العالقـــــــات يف  -6 0.49
 البيئة احمللية

من الجدول رقم السابق يتبين للباحث أن أبعـاد التوافـق االجتمـاعي        
  0.01من تتمتع بارتباطات قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقل 

 )26(دول رقمـــــج
معامالت االرتباط بني أبعاد مقياس التوافق العام

 .مع الدرجة الكلية للمقياس

مستوى 
 الداللة

معامالت 
 االرتباط

أبعاد مقياس التوافق 
 النفسي واالجتماعي

دالة 
التوافق النفسي-1 0.97 إحصائيا  

دالة 
التوافق االجتماعي-2 0.96 إحصائيا  

لسابق يتبين للباحث أن أبعاد مقياس التوافق العام تتمتـع          من الجدول ا  
  0.01بارتباطات قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقل من 

 إجراءات الدراسة التطبيقية
بعد أن قام الباحث بعرض استمارة جمع المعلومات واختبار  

الشخصية لألطفال على مشرفي الدراسة اللذان قاما بدورهما بمراجعة 
 وتعديل ما يلزم فيهما، باإلضافة إلى مقدمة االختبار والتي عرف صويبوت
 الباحث نفسه والهدف من الدراسة، وإضافة المتغيرات الالزمة فيها
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 ،ويمكن القول أن التوافق النفـسي لـدى         8.88درجة وبانحراف معياري    
وبمـا أن   %).50.5 (األطفال في العينة متوسط ،حيث بلغ الوزن النسبي لهم        

درجة التوافق النفسي عند األطفال ،فقد  أبعاد تقيس    6التوافق النفسي لديه      
 درجـة   4.09 )اعتمـاد  الطفـل علـى نفـسه        (بلغ المتوسط للبعد األول     

 والمتوسـط   ،%)51.1( ،وبلغ الوزن النسبي لـه       1.77وبانحراف معياري   
 1.87درجة وبـانحراف معيـاري       3.84 )شعور الطفل بقيمته   (للبعد الثاني 

شـعور الطفـل    (ط البعد الثالـث     ، و بلغ متوس   %)48(والوزن النسبي له    
 ،و  %)47.8( وبوزن نسبي    1.84 درجة وبانحراف معياري     3.83 )بحريته

 درجـة وبـانحراف     4.48) شعور الطفل باالنتمـاء   (المتوسط للبعد الرابع    
التحرر من   (،و متوسط البعد الخامس   %) 56( وبوزن نسبي    1.80معياري  

 ،و بـوزن نـسبي      2.16 درجة بانحراف معيـاري      3.98 )الميل لالنفراد 
الخلـو مـن األعـراض       ( ،وحيث بلغ متوسط البعـد الـسادس       %)49.7(

 %).50.3( وبوزن نسبي2.24 درجة وبانحراف معياري 4.03) العصابية

مستوي التوافق االجتماعي  لدي أبناء الفلسطينيين المحررين من           -ب
 .       السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة
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يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة ( 
 ).100لكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في ا

 يتضح من خالل الجدول السابق أن المتوسط العام للدرجة الكلية للتوافق 
 درجة وبانحراف معياري )50.9) (التوافق العام (النفسي واالجتماعي

 وأدني )83(وكانت أعلى درجة حصل عليها األطفال من المقياس ) 16.75(
 النفسي واالجتماعي،وبذلك يمكن القول بأن  من مقياس التوافق)14(درجة 

لدى األطفال متوسطة ) التوافق العام(درجة التوافق النفسي واالجتماعي 
 %).53.4(،حيث بلغ الوزن النسبي 

ن -  أ ررين م سطينيين المح اء الفل دي أبن سي  ل ق النف ستوي التواف م
 .السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة

 واالنحرافات المعيارية لكل بعد من وقام الباحث بحساب المتوسطات
أبعاد التوافق النفسي وكذلك الدرجة الكلية للمقياس والجدول التالي يوضح 

  .ذلك
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يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة           (
 ).100الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

  24.25يتضح من الجدول السابق أن المتوسط العام للتوافق النفسي بلغ
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Montgomery 1992(     حيث أشارت نتائج الدراسة، إلـى أربعـة أنمـاط
ي التأقلم، حيث أن هؤالء األطفال لم تظهر لديهم أي          للتوافق منها الرغبة ف   

 .أعراض تستوجب العالج

 أن األطفال الذين شـاركوا      )1992أبو هين والسراج      ( وأكدت دراسة   
شخصياً في فعاليات االنتفاضة كانوا أقل خوفاً وارتفعت لديهم درجة تقدير           

 يشاركوا فـي    الذات بصورة دالة إحصائياً، وأن األطفال السلبيين الذين لم        
فعاليات االنتفاضة واكتفوا فقط بالمشاهدة ظهرت لديهم أعراض الخـوف          
والتوتر بصورة عالية وانخفضت لديهم درجات تقدير الذات بصورة تشير          

 .إلى أن المشاركة حصنت الطفل بصورة فاعلة

 حيث أشارت إلى أن األعراض التي       )1995بكر، أحمد    (وتتفق أيضاً مع دراسة   
 األطفال مثل الخوف الشديد من الجنود اإلسرائيليين وأعراض أخرى إلى           يعاني منها 

أنها ردود فعل طبيعية لبيئة غير صحية ، كذلك إن إدراك الخطر الحقيقـي والبيئـة                
 .العدوانية تساهم في التوافق عند توفير األمن والنجاة لهؤالء األطفال

بنـاء  وبصفة عامة، يرى الباحث أن درجـة التوافـق االجتمـاعي أل           
المعتقلين الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية، ترجع إلى القدرة         
على التفاعل اإليجابي مع اآلخرين،و قد تتأثر إيجابا وبدرجة كبيرة بحالـة            

 .األم وخاصة في حال توفر الدعم والمساندة من قبل األسرة واألقارب

نه يوجد توافـق     وفي الوقت نفسه يبدو أن نتائج هذا السؤال توحي بأ         
نفسي واجتماعي، وهذا يفسر في بعـض األحيـان أن أبنـاء المعتقلـين              
السياسيين لم يتأثروا بغياب األب نتيجة االعتقال، ولكن اعتقـال األب لـه             

 .التأثير القوي على التوافق النفسي واالجتماعي لألبناء

 بالنـسبة   )Abdin &Aref, 1994(دراسة كٍل من عابدين وعـارف  وأكدت 
ظهور أعراض االضطراب الناتج عن الصدمة لدى أفراد عينـة الدراسـة،            ل

 من أفراد العينة قد عانوا من تلـك األعـراض           %48حيث أشارت النتائج أن     
 بينما كان   Moderateكانت معاناتهم معتدلة    % 40.6 وأن   Mildبصورة خفيفة   

 .Severمعاناتهم شديدة % 11.4

 :ةـــــــــات الدراســــــفرضي
 :رض األولــــــــــالف

 في مستوى   )0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          
التوافق النفسي والتوافق االجتماعي و التوافق العام لدي أبناء الفلـسطينيين        

 .المحررين من السجون اإلسرائيلية تعزي للفئات العمرية ألفراد العينة

، وذلك بعد تقسيم    T-Test" ت"للتحقق من الفرض تم إجراء اختبار       
 متغير العمر إلى فئتين وهما

 : سنة كما هو مبين في الجدول التالي)13-11( سنوات و )8-10( 
 )30(م ـــدول رقـــج
 لدراسة الفروق بني الفئات T-Testنتيجة اختبار 

العمرية املختلفة بالنسبة ملستوي التوافق النفسي 
 طفالوالتوافق االجتماعي والتوافق العام لدى األ

)11-13 (  )8-10 (  
مستوي 
 الداللة

قيمة 
"ت"  م ع م ع 

التوافق 
النفسي 

الجتماعيوا  

 27.3 10.5 23.1 7.92 2.1 دالة
التوافق 
 النفسي

غري 
 دالة

1.77 7.78 25.6 10.7 29.2 
التوافق 
 االجتماعي

 56.5 20.3 48.7 14.73 2.99 دالة
التوافق 
  العام

مة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة       يتم حساب الوزن النسبي بقس    ( 
  ).100الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

يتضح من الجدول السابق أن المتوسط العام للتوافق االجتماعي بلغ  
،ويمكن القول أن التوافق االجتماعي 8.80 درجة وبانحراف معياري 26.67

وبما .%)55.5(لدى األطفال في العينة متوسط، حيث بلغ الوزن النسبي له 
 أبعاد تقيس درجة التوافق االجتماعي عند 6أن التوافق االجتماعي لديه 

 درجة 4.71) المستويات االجتماعية(األطفال ، فقد بلغ المتوسط للبعد األول 
 والمتوسط للبعد ،%)58.8(،و الوزن النسبي له  1.64وبانحراف معياري 

 والوزن 1.76حراف معياري  درجة وبان3.86) المهارات االجتماعية(الثاني 
التحرر من الميول ( كما بلغ متوسط البعد الثالث ،%)48.2(النسي له 

 وبوزن نسبي 2.05 درجة وبانحراف معياري 3.97 )المضادة للمجتمع
 درجة وبانحراف 5.31) العالقات األسرية( ،والمتوسط للبعد الرابع %)49.6(

العالقات (لبعد الخامس  ،و متوسط ا%)66.3( وبوزن نسبي 2.06معياري 
 %)57.7( ،و بوزن نسبي 2.16 درجة و بانحراف معياري 4.62) المدرسية

درجة وبانحراف ) العالقات في البيئية المحلية(،و متوسط البعد السادس 
  .%)52.5( وبوزن نسبي 2.23معياري 

 يـــــؤال األساســــــة الســـة نتيجـــــمناقش
مستوي التوافق النفسي واالجتماعي لـدي      ما  : والذي ينص على التالي   

 . أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة

 أن  أعلى درجـة      )29(الدراسة الحالية كما هو موضح بالجدول رقم        
 مـن مقيـاس     )14 ( وأدني درجـة   )83(حصل عليها األطفال من المقياس      

ول بأن درجة التوافق النفـسي      التوافق النفسي واالجتماعي،وبذلك يمكن الق    
 لدى األطفال متوسطة ،حيث بلغ الوزن النسبي        )لتوافق العام ا(واالجتماعي  

)53.4.(% 

 )1992أبو هين والسراج  (وتتفق هذه النتيجة مع ما أظهرته نتائج دراسة       
حيث أشارت إلى أن القلق والتوتر النفسي وجد بصورة واضحة ومرتفعة           

 اكتفوا بالمشاهدة لألحداث عبر النوافذ أو مـن         لدى األطفال السلبيين الذين   
خالل النظر لما يقوم به األطفال اآلخرون، وقد انخفضت درجـة تقـدير             
الذات لدى األطفال السلبيين والمتفرجين، في حين وجدت درجات تقـدير           

 في االنتفاضة األولى، وقـد      4.20الذات أعلى لدى المشاركين في بفعالية       
 .يجة بدرجة المساندة والرضا االجتماعيعزا الباحثين هذه النت

ويرى الباحث في تفسير هذه النتيجة أن أبنـاء المحـررين الفلـسطينيين             
يشعرون بالفخر واالعتزاز ألن آبائهم أمضوا سنوات في السجن بسبب الدفاع           
عن الحرية والكرامة،وتم اعتقالهم وهم يؤدون واجب الدين والـوطن، ممـا            

 .لذات والبعد عن السلوك المضاد للمجتمعيعطيهم شعوراً باحترام ا

إن الشعور الوطني والديني، وتعزيز التضامن االجتماعي، والـشعور         
بالمسئولية والرضى الجماعي والقبول والتقدير ألبناء المعتقلين ورعـايتهم         
جعل أبناء المعتقلين يشعرون بالرضى والثقة بأنفسهم والمجتمع مما يؤدي          

 .جتماعيإلى التوافق النفسي واال

أن المعتقلين وأبنائهم لهم رعاية خاصة مـن خـالل وزارة شـؤون             
األسرى والمحررين، حيث تم ضمهم إلـى أجهـزة الـسلطة الفلـسطينية         

 .المختلفة وهم يحصلون على رواتب شهرية

نظرة المجتمع واألسرة إلى أبناء المعتقلين نظرة إيجابية حيث ينظر           أن  
 وأن آبائهم دفعوا الثمن غالياً، لذا فقد يحظى         إليهم على أنهم عنوان للتضحية،    

أبناء المعتقلين ببعض الدعم المادي والمعنوي من بعض األقارب والجيران،          
كل ذلك يجعل أبناء المعتقلين لديهم درجة متوسطة مـن التوافـق النفـسي              
واالجتماعي، هذا فيما يتعلق بالسؤال األساسي السابق والمتعلـق بمـستوى           

 .لدى عينة الدراسة بصفة عامة) التوافق العام(ي واالجتماعيالتوافق النفس
 (وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة مونتجمري وآخرون
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 سنه يمرون بمرحلة متزنة حسب العمر، كمـا         )10-8(ذوي الفئة العمرية    
أنهم لم يدركوا مرحلة اعتقال آبائهم حيث أنهم كانوا في مرحلـة عمريـة              

 .بصفة عامةأصغر وكذلك تتصف هذه المرحلة بالهدوء واالتزان 

وفي المقابل نالحظ أن أبناء المحررين الفلسطينيين ذوي الفئة العمريـة            
التغيرات االنفعاليـة والجـسمية     المراهقين حيث    سنه يعتبرون من     )11-13(
 وخاصة لدى اإلناث منهم، باإلضافة إلـى أنهـم كـانوا            )مرحلة المراهقة (

مريـة أكبـر عنـد      يدركون مرحلة اعتقال آبائهم، حيث كانوا في مرحلة ع        
اعتقال آبائهم، كما أن هذه الفئـة العمريـة تتـصف بـالتغيرات الجـسمية               
واالنفعالية كما سبق القول، ويرى الباحث أيضا األسباب السابقة في تفـسير            

 سـنوات لـديهم التوافـق النفـسي     )10-8(أن األطفال ذوي الفئة العمريـة       
 .سنة) 13-11(واالجتماعي أعلى من األطفال ذوي الفئة العمرية 

 ,Abdin &Aref   دراسة عابـدين وعـارف    وتتفق هذه النتيجة مع
-7 من أفراد الفئة العمرية األولى بـين      % 91.4 التي أوضحت أن     ):(1994

 سـنه  17-11من أفراد الفئة العمرية الثانيـة بـين         % 99.9 سنوات  و     10
كذلك أشارت نتائج الدراسة أن     . عانوا بصورة مباشرة من صدمة الحرب     

هناك عالقة ذات داللة بين مكان اإلقامة والعمر من ناحيـة، والتعـرض             
مـن  % 95.2لصدمة الحرب من ناحية ًأخرى، حيث أوضحت النتائج أن           

أفراد المجموعة الثانية، والذين يقيمون في مدينة الجهـرة الكويتيـة قـد             
من أولئك الذين يقيمون فـي      % 49.8تعرضوا لصدمة الحرب مقارنة بـ      

هذا من ناحية، ومن ناحية ًأخرى أوضحت النتائج أن أفراد          . ويتمدينة الك 
الفئة العمرية الثانية قد عايشوا قدراً أكبر من اإلجهاد النفسي النـاتج عـن              

 .الحرب مقارنة بأفراد المجموعة األولى

 التي أوضحتأن  )1995( كذلك تتفق هذه النتيجة مع دراسة  بكر ، أحمد 
 سنه لديهم مستوى عال من الثقة 14-6ر األطفال الفلسطينيين من عم

 .ربالنفس اكتسبوه من خالل التوحد مع المقاومة والدعم المعنوي من الكبا

 )30(أما فيما يتعلق بالتوافق االجتماعي كما هو موضح في جدول رقم          
نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين األطفـال ذوي الفئـة      

سنة بالنسبة  ) 13-11(ال ذوي الفئة العمرية     سنوات واألطف ) 10-8(العمرية  
 .لدرجات التوافق االجتماعي

ويرجع الباحث ذلك إلى المعاملة الجيدة التي يتلقاها ويتفاعل معها أبناء           
المعتقلين في المجتمع الخارجي، وكذلك إلى حسن العالقات مع الجيـران           

بادلة، باإلضـافة  وأفراد األسر واألقارب التي تمتاز بالتعاون والمساندة المت     
إلى مشاعر األخوة التي تنتشر بينهم، وكذلك ألن المجتمعات الشرقية تهتم           
بتقديم الدعم والرعاية لكل محتاج، باإلضافة أن أبناء المعتقلـين يحظـون            
بحب واحترام من قبل أي سلطة كالمؤسسات الحكومية والغيـر حكوميـة            

 .والمدرسة وغيرها

ج التي توصلت لهـا دراسـة كـاربنينيو         وتختلف هذه الدراسة مع النتائ    
أوضـحت الدراسـة أن    حيث  )Carbanino & Kostelny 1996(  وكوستلني

األطفال األصغر سناً يعانون من مشاكل سلوكية أكثر من األطفـال الكبـار ،             
وأرجعت الدراسة ذلك إلى قدرة األطفال الكبـار علـى اسـتخدام العمليـات             

.لى اتخاذ ردود الفعل من النواحي اإليجابيةاإلدراكية في مساعدتهم وقدرتهم ع

 يـــــرض الثانــــــــــــالف
 في مـستوى    )0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          

التوافق النفسي والتوافق االجتماعي و التوافق العام لدي أبناء الفلـسطينيين        
فئات العمريـة   المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة تُعزي إلى ال        

 .  لألبناء عند اعتقال آبائهم

وذلك بعـد تقـسيم     ،  T-Test" ت"للتحقق من الفرض تم إجراء اختبار       
-6( سـنوات و     )5-0(متغير عمر الطفل عند اعتقال األب إلى فئتين وهما          

 : سنوات كما هو مبين في الجدول التالي)10

 عنـد القيمـة     )0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة         
 ).1.96(الجدولية 

 وهي أكبر مـن     )2.1= (المحسوبة  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 ،وبذلك يمكن القـول أنـه       )0.05( عند مستوى داللة     )1.96(الجدولية  " ت"قيمة  

 سنوات  )10-8(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال ذوي الفئة العمرية           
 سنة بالنسبة لدرجات التوافـق النفـسي،        )13-11(رية  واألطفال ذوي الفئة العم   

وهذا يدل على   . سنوات)10-8(والفروق كانت لصالح األطفال ذوي الفئة العمرية        
 سنوات لديهم توافق نفـسي أعلـى مـن          )10-8(أن األطفال ذوي الفئة العمرية      

 سنة ،حيث بلغ متوسط درجـات األطفـال         )13-11(األطفال ذوي الفئة العمرية     
 وبـانحراف   27.3 سنوات بالنسبة للتوافـق النفـسي        )10-8(الفئة العمرية   ذوي  

 )13-11(، في حين بلغ متوسط درجات األطفال ذوي الفئة العمرية           10.5معياري  
 .7.92 وبانحراف معياري 23.1سنة بالنسبة للتوافق النفسي 

 )2.99= (المحـسوبة   " ت"كما تبين أيضا من الجدول السابق أن قيمة         
 ،وبذلك  )0.05( عند مستوى داللة     )1.96(الجدولية  " ت"ر من قيمة    وهي أكب 

يمكن القول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال ذوي الفئـة             
سنة بالنسبة  ) 13-11( سنوات واألطفال ذوي الفئة العمرية       )10-8(العمرية  

ام (لدرجات التوافق النفسي واالجتماعي     لـصالح   والفروق كانت ،)التوافق الع
وهذا يدل على أن األطفال ذوي    . سنوات)10-8(األطفال ذوي الفئة العمرية     

 سنوات لديهم التوافق النفسي واالجتماعي أعلى مـن         )10-8(الفئة العمرية   
 سنة ،حيث بلـغ متوسـط درجـات         )13-11(األطفال ذوي الفئة العمرية     
نفـسي   سـنوات بالنـسبة للتوافـق ال       )10-8(األطفال ذوي الفئة العمرية     

فـي حـين بلـغ      ،  20.3 درجة وبانحراف معياري     56.46واالجتماعي  
 سنة بالنسبة للتوافـق     )13-11(متوسط درجات األطفال ذوي الفئة العمرية       

 .14.73 درجة وبانحراف معياري 48.76النفسي واالجتماعي  

 وهـي  )1.77= (المحسوبة " ت"كما تبين أيضا من الجدول السابق أن قيمة       
 ،وبـذلك   )0.05( عند مستوى داللة     )1.96(الجدولية  " ت "أصغر من قيمة  

يمكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين ذوي             
 سـنة   )13-11( سنوات واألطفال ذوي الفئة العمريـة        )10-8(الفئة العمرية 

 .بالنسبة لدرجات التوافق االجتماعي

 رض األولــــة الفـــــة نتيجـــــمناقش
 لقد اتضح من خالل هذا الفرض انه توجد فروق ذات داللة إحصائية            

سـنوات واألطفـال ذوي الفئـة       ) 10-8(بين األطفال ذوي الفئة العمريـة       
 سنة بالنسبة لدرجات التوافق النفسي، والفـروق كانـت          )13-11(العمرية  

وهـذا يـدل علـى أن       . سنوات)10-8(لصالح األطفال ذوي الفئة العمرية      
 سنوات لديهم توافق نفسي أعلـى مـن         )10-8(ذوي الفئة العمرية    األطفال  

  . سنة)13-11(األطفال ذوي الفئة العمرية 

كما أوضحت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين             
 سنوات واألطفال ذوي الفئة العمريـة       )10-8(األطفال ذوي الفئة العمرية     

 .جتماعي سنة بالنسبة لدرجات التوافق اال)11-13(

وكذلك أوضحت الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين            
 سنوات واألطفال ذوي الفئة العمريـة       )10-8(األطفال ذوي الفئة العمرية     

، )التوافق العام  ( سنة بالنسبة لدرجات التوافق النفسي واالجتماعي      )11-13(
وهـذا  . تسـنوا )10-8(والفروق كانت لصالح األطفال ذوي الفئة العمرية        

 سنوات لـديهم التوافـق      )10-8(يدل على أن األطفال ذوي الفئة العمرية        
 . سنة)13-11(النفسي واالجتماعي أعلى من األطفال ذوي الفئة العمرية 

 حيث أوضحت أن السلوك     )2001الخليفي ،  (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    
 من حجـم    %13.8العصا بي عند األطفال ذوي الترتيب الميالدي المتقدم بلغ          

 .بذوي الترتيب الميالدي المتأخر من األطفال  % 11.9العينة مقارنة بـ

   ويرى الباحث في تفسير هذه النتيجة أن أبناء المحررين الفلسطينيين
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وهذا يدل على أن األطفال الذين كانـت أعمـارهم عنـد            .  سنوات )0-5( 
 سـنوات لـديهم توافـق نفـسي و          )5-0(اعتقال آبائهم في الفئة العمرية      

ل الذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبـائهم فـي          اجتماعي أعلى من األطفا   
 سنوات، حيث بلغ متوسط درجات األطفـال الـذين          )10-6(الفئة العمرية   

 سنوات بالنـسبة    )5-0(كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم في الفئة العمرية         
، في  16.34 درجة وبانحراف معياري     54.12للتوافق النفسي واالجتماعي    

ألطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبـائهم        حين بلغ متوسط درجات ا    
 سنوات بالنسبة للتوافـق النفـسي واالجتمـاعي         )10-6(في الفئة العمرية    

 .14.1درجة وبانحراف معياري  40.79

 :يـــــــرض الثانـــــــة الفـــــــة نتيجــــــــمناقش
 وينص الفرض الثاني على انه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية          

ين التوافق النفسي والتوافق االجتماعي و التوافق العام بالنـسبة للفئـات            ب
 .العمرية لألطفال عند اعتقال آبائهم

 يتضح أن هناك فروقاً لها دالله إحصائية        )31( وبالنظر إلى جدول رقم   
في التوافق النفسي واالجتماعي والتوافق العام لصالح األطفال الذين كانت          

 .  سنوات عند اعتقال آبائهم)5-0(مرية أعمارهم في الفئة الع

وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين             
-0(األطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم في الفئة العمرية           

 سنوات واألطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم في الفئة           )5
لتوافق النفـسي والتوافـق      سنوات بالنسبة لدرجات ا    )10-6(العمرية  

االجتماعي والتوافق العام، والفروق كانت لصالح األطفال الذين كانت         
 . سنوات)5-0(أعمارهم في الفئة العمرية 

ويرى الباحث في تفسير هذه النتيجة أن أبناء المحررين الفلـسطينيين      
 يكونون في هذه المرحلة مـرتبطين نفـسياً         )5-0(ذوي الفئة العمرية    

ياً باألم من حيث التعلق بها، كذلك تتحدد هذه المرحلة بمدى           واجتماع
إشباع حاجات الطفل من قبل األم، حيث تتحدد العالقة والتفاعل مـع            
األم بالدرجة األولى ويمكن التعويض عـن غيـاب األب فـي هـذه              
المرحلة العمرية، وخاصة في ظل عدم الذهاب إلى المدرسة والتفاعل          

-6(كن أن نالحظ العكس عند الفئة العمريـة         مع البيئة المدرسية، ويم   

 سنوات حيث التفاعل مع األقران والبيئة الخارجيـة ممـا ينبـه             )10
 .الطفل الى غياب األب وشعوره بفقدانه

على وجود فروق ذات     )1997(وأكدت دراسة الخرافي، نوريه مشارى     
 داللة إحصائية في درجات التوافق الشخصي لألطفال تبعاً لمستوى إحـساس          
األم بمشاعر الوحدة النفسية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أكدت النتـائج             
أثر انخفاض مستوى شعور األم بالوحدة النفـسية علـى مـستوى التوافـق           
الشخصي ألطفالها، إذ أنه كلما ارتفع شعور األم بالوحدة النفـسية انخفـض             

 .مستوى التوافق الشخصي لألطفال

 :ثـــــرض الثالـــــالف
 فـي   )0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           ال  

مستوى التوافق النفـسي و االجتمـاعي لـدي أبنـاء الفلـسطينيين             
المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة تُعـزي إلـى عامـل            

 .) إناث-ذكور(الجنس 

 كما هو مبين T-Test" ت"للتحقق من الفرض تم إجراء اختبار 
 :في الجدول التالي

 )31(م ـــدول رقــــج 
 لدراسة الفروق بني الفئات T-Testنتيجة اختبار 

العمرية عند اعتقال اآلباء املختلفة بالنسبة ملستوي 
التوافق النفسي والتوافق االجتماعي والتوافق العام

 .لدى األطفال

)6-10 (
 سنوات

سنوات) 0-5(  

مستوي 
الداللة

قيمة 
"ت"  م ع م ع 

توافق ال
النفسي 

 واالجتماعي

3.75 دالة التوافق  26.1 8.7 18.6 6.8
 النفسي

3.01 دالة التوافق  28.1 8.6 22.1 7.6
 االجتماعي

3.59 دالة 14.1 التوافق  54.1 16.3 40.7
 العام

 عنـد القيمـة     )0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة        
 ).1.96(الجدولية 

 وهي أكبر   )3.75= (المحسوبة  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 ،وبـذلك يمكـن     )0.05( عند مستوى داللة     )1.96(الجدولية  " ت"من قيمة   

القول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين األطفـال الـذين كانـت               
 سنوات واألطفال الذين    )5-0(أعمارهم عند اعتقال آبائهم في الفئة العمرية        

 سنوات بالنسبة   )10-6(لفئة العمرية   كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم في ا      
لدرجات التوافق النفسي، والفروق كانت لصالح األطفـال الـذين كانـت            

 .  سنوات)5-0 (أعمارهم في الفئة العمرية

وهذا يدل على أن األطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم في            
ـ       ) 5-0(الفئة العمرية    ال الـذين   سنوات لديهم توافقهم نفسي أعلى من األطف

 سنوات، حيـث    )10-6(أعمارهم عند اعتقال آبائهم في الفئة العمرية         كانت
بلغ متوسط درجات األطفال الذين كانت  أعمارهم عند اعتقال آبائهم فـي             

 درجة وبانحراف   26.1 سنوات بالنسبة للتوافق النفسي      )5-0(الفئة العمرية   
ن كانت أعمارهم    في حين بلغ متوسط درجات األطفال الذي       ،8.75معياري  

سنوات بالنسبة للتوافق النفـسي  ) 10-6(عند اعتقال آبائهم في الفئة العمرية       
 .6.88 درجة وبانحراف معياري 18.67

 وهي أكبر مـن     )3.01= (المحسوبة  " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
 ،وبذلك يمكن القـول أنـه       )0.05( عند مستوى داللة     )1.96(الجدولية  " ت"قيمة  
د فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقـال             توج

سنوات واألطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال       ) 5-0(آبائهم في الفئة العمرية     
 سنوات بالنسبة لدرجات التوافـق االجتمـاعي،        )10-6(آبائهم في الفئة العمرية     

 )5-0(هم في الفئـة العمريـة       والفروق كانت لصالح األطفال الذين كانت أعمار      
وهذا يدل على أن األطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم فـي             . سنوات

 سنوات لديهم توافق اجتماعي أعلى من األطفال الذين كانت          )5-0(الفئة العمرية   
 سنوات، حيث بلغ متوسـط      )10-6(أعمارهم عند اعتقال آبائهم في الفئة العمرية        

 )5-0(لذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم في الفئة العمريـة         درجات األطفال ا  
، في حين   8.68 درجة وبانحراف معياري     28.11سنوات بالنسبة للتوافق النفسي     

بلغ متوسط درجات األطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال آبائهم فـي الفئـة              
نحراف معياري   درجة وبا  22.13 سنوات بالنسبة للتوافق النفسي      )10-6(العمرية  

7.69. 

 وهي أكبر من )3.59= (المحسوبة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
،وبذلك يمكن القول أنه ) 0.05( عند مستوى داللة )1.96(الجدولية " ت"قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين كانت أعمارهم عند اعتقال 
ات واألطفال الذين كانت أعمارهم عند  سنو)5-0(آبائهم في الفئة العمرية 

 سنوات بالنسبة لدرجات التوافق 10-6(اعتقال آبائهم في الفئة العمرية 
، والفروق كانت لصالح األطفال )لتوافق العاما( النفسي واالجتماعي 

 ) أعمارهم في الفئة العمريةالذين كانت
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 عنـد القيمـة     )0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة        
 ).1.96(الجدولية 

 اتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين            -
المحـسوبة  " ت"الذكور واإلناث بالنسبة للتوافق االجتمـاعي، ألن قيمـة          

 )0.05( عند مستوى داللـة      )1.96(الجدولية  " ت" أصغر من قيمة     )0.20(
جد فروق دالة إحصائية بين الـذكور       وبالتالي نقبل الفرض القائل انه ال تو      

 .واإلناث بالنسبة لدرجة التوافق االجتماعي عند األطفال

 كما تبين أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الـذكور             -
المـستويات االجتماعيـة،     (واإلناث بالنسبة ألبعاد التوافـق االجتمـاعي      

مجتمـع، العالقـات    المهارات االجتماعية، التحرر من الميول المضادة لل      
 )األسرية، العالقات المدرسية، العالقات في البيئة المحلية

 :ثــرض الثالــــــة الفـــــــــــة نتيجــــــــمناقش
والذي ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 في مستوى التوافق النفسي و االجتماعي لدي أبناء الفلسطينيين )0.05(
 .) إناث-ذكور(رين من السجون اإلسرائيلية تعزي إلى عامل الجنس المحر

  يتضح عدم وجود فروق ذات داللة)33(، ) 32(وبالنظر إلى الجدولين رقمي 
 . إحصائية بين الذكور واإلناث بالنسبة ألبعاد التوافق النفسي واالجتماعي
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 عنـد القيمـة     )0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة        
 .)1.96(الجدولية 

اتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -
 )0.14(المحسوبة " ت"الذكور واإلناث بالنسبة للتوافق النفسي ، ألن قيمة 

 وبالتالي )0.05( عند مستوى داللة )1.96(الجدولية " ت"أصغر من قيمة 
 اإلناثنقبل الفرض القائل انه ال توجد فروق دالة إحصائية بين الذكور و

وهذا يدل على أن كالً من .بالنسبة لدرجة التوافق النفسي لدى األطفال
 .األطفال الذكور واإلناث في العينة لديهم توافق نفسي تقريباً متساوي

أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور تبين   -
اعتماد الطفل على ( ألبعاد التوافق النفسي واإلناث بالنسبة

إلحساس بالقيمة، الشعور بالحرية، الشعور باالنتماء، الخلو من نفسه،ا
 )الميل لالنفراد،الخلو من األعراض العصابية
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 عنـد القيمـة     )0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة        
 ).1.96(الجدولية 

 يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين              -
المحـسوبة  " ت"ن قيمـة  الالجئين والمواطنين بالنسبة للتوافق النفـسي، أل   

 ) .0.05( عند مستوى داللة )1.96(الجدولية" ت" أصغر من قيمة )1.05(

كما تبين أيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الالجئـين             -
اعتماد الطفـل علـى نفـسه،        (والمواطنين بالنسبة ألبعاد التوافق النفسي    

ماء، الخلو مـن الميـل      اإلحساس بالقيمة، الشعور بالحرية، الشعور باالنت     
 .)لالنفراد، الخلو من األعراض العصابية
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 عنـد القيمـة     )0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة        
 ).1.96(الجدولية 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
المحسوبة " ت"جئين والمواطنين بالنسبة للتوافق االجتماعي، ألن قيمة الال

 )0.05( عند مستوى داللة )1.96(الجدولية " ت" أكبر من قيمة )2.40(
وبالتالي نقبل الفرض القائل انه توجد فروق دالة إحصائياً بين الالجئين 

  لدرجات التوافقوالمواطنين بالنسبة

ل انه ال توجد فروق دالة إحصائية بـين الـذكور           وبالتالينقبل الفرض القائ   
واإلناث بالنسبة لدرجات  التوافق النفسي واالجتماعي عند أبناء المعتقلـين           

 .الفلسطينيين

ويرى الباحث في تفسير ذلك، أن كٍل من اإلناث والذكور يتعرضـون            
إلى نفس الظروف الضاغطة، كما أن اإلناث يشاركن الذكور في مختلـف            

 .ياةمجاالت الح

كـاربنينيو   وتختلف هذه الدراسة مع النتائج التي توصلت لها دراسة          
التي انتهت إلى وجود فروق  )Carbanino & Kostelny 1996( وكوستلني 

  األطفال الذكور واألطفال اإلناث ، حيث األطفال الذكور لديهم مشاكل            بين
إلـى  سلوكية أكثر من األطفال اإلناث، وذلك لتعرض األطفـال الـذكور            

 .مخاطر عديدة

 :عـــــــــرض الرابـــــــــالف
 في مـستوى    )0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من الـسجون   
 .) ألجئ–مواطن (اإلسرائيلية بمدينة غزة  تُعزى إلى عامل المواطنة  

  كما هو مبين في الجدول التاليT-Test" ت"م إجراء اختبار للتحقق من الفرض ت
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ويتقبلون أحكامها،كما يمتاز الالجئون بالحفاظ على ممتلكات غيرهم        
وعدم إشباع رغباتهم على حساب اآلخرين، حيث أن جذورهم تنتمي 
إلى عادات وتقاليد القرية، ومعظم هؤالء الالجئـين يقيمـون فـي            
تجمعات تنتمي إلى نفس البلد أو المدينة التي هاجروا أجدادهم منها           

مسكون بالعادات التي تتسم بالتسامح والعالقـات األسـرية         لذلك يت 
 .الطيبة

 :ســـــــــرض الخامـــــــالف
 فـي مـستوى     )0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبناء الفلسطينيين المحررين من السجون          
سرة الممتدة أثنـاء فتـرة      اإلسرائيلية بمدينة غزة تُعزى إلى عامل دعم األ       

 .اعتقال األب

 كما هو مبين في الجدول      T-Test" ت"للتحقق من الفرض تم إجراء اختبار       
 :التالي
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االجتماعي لدى أبناء المعتقلين الفلسطينيين، والفروق كانـت لـصالح           
 28.2الالجئين، حيث بلغ متوسط الالجئين لدرجـة التوافـق االجتمـاعي            

 ، في حين بلغ متوسط المواطنين لنفس درجـات          9.03ري  وبانحراف معيا 
  .7.83 وبانحراف معياري 24.1المقياس 

 كذلك وجدت فروق دالة إحصائيا بين الالجئين والمواطنين بالنـسبة           -
 ،والفروق كانت لصالح الالجئين، وهذا يـدل        )المستويات االجتماعية (لبعد  

 من المواطنين، حيث بلغ     على أن الالجئين لديهم مستويات اجتماعية أعلى      
 وبانحراف معياري   4.98متوسط الالجئين لدرجات المستويات االجتماعية      

 في حين بلغ متوسط المواطنين لدرجات المـستويات االجتماعيـة           ،1.77
  .1.28 درجة وبانحراف معياري 4.26

كذلك وجدت فروق دالة إحصائيا بين الالجئين والمواطنين بالنـسبة          - 
 ،والفـروق كانـت لـصالح       )من الميول المضادة للمجتمـع    التحرر  (لبعد  

الالجئين، وهذا يدل على أن الالجئين لديهم تحرر من الميـول المـضادة             
للمجتمع أكثر من المواطنين، حيث بلغ متوسط الالجئين لدرجات التحـرر           

 في حين بلغ    ،2.01 وبانحراف معياري    4.29من الميول المضادة للمجتمع     
 درجة وبـانحراف معيـاري      3.44نفس درجات البعد    متوسط المواطنين ل  

1.48.  

 وجدت فروق دالة إحصائيا بين الالجئين والمواطنين بالنسبة لبعـد           -
وهذا يدل علـى أن     .  ،والفروق كانت لصالح الالجئين      )العالقات األسرية (

الالجئين لديهم عالقات أسرية أكثر من المواطنين،حيـث بلـغ متوسـط            
، فـي  2.03وبانحراف معيـاري    5.64القات األسرية   الالجئين لدرجات الع  

 درجـة   4.76حين بلغ متوسط المواطنين لـدرجات العالقـات األسـرية           
 .  2.01وبانحراف معياري 

 كما لم تالحظ فروق دالة إحصائيا بين المواطنين والالجئين بالنسبة           -
المهـارات االجتماعيـة،العالقات    (ألبعاد التوافـق االجتمـاعي التاليـة        

 .)درسية،العالقات في البيئة المحيطةالم

 عــــــــــرض الرابـــــــــة الفــــــة نتيجــــــمناقش
والذي ينص على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            

 في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى أبنـاء الفلـسطينيين           )0.05(
 –مواطن  (امل المواطنة     المحررين من السجون اإلسرائيلية تعزى إلى ع      

 .)ألجئ

  يتضح عدم وجـود فـروق    )35(،  ) 34(وبالنظر إلى الجدولين رقمي     
ذات داللة إحصائية بين الالجئين والمواطنين بالنسبة ألبعاد التوافق النفسي          

اعتماد الطفل على نفسه، اإلحساس بالقيمة، الشعور بالحريـة، الـشعور           (
. )اد ، الخلو مـن األعـراض العـصابية        باالنتماء، الخلو من الميل لالنفر    

وبالتالي نقبل الفرض القائل انه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الالجئين            
 .والمواطنين بالنسبة لدرجة التوافق النفسي لدى أفراد العينة

 كذلك وجدت فروق دالة إحصائيا بين الالجئين والمواطنين بالنـسبة          
عية،التحرر مـن الميـول المـضادة       االعتراف بالمستويات االجتما  (لبعد  

 ،والفروق كانت لصالح الالجئين، وهذا يـدل        )للمجتمع والعالقات األسرية  
كما لـم   . على أن الالجئين لديهم مستويات اجتماعية أعلى من المواطنين        

تالحظ فروق دالة إحصائيا بين المواطنين والالجئين بالنسبة ألبعاد التوافق          
ــة  ــاعي التالي ــساب (االجتم ــة،العالقات  اكت ــارات االجتماعي  المه

 .)المدرسية،العالقات في البيئة المحلية

ويرى الباحث في تفسير هذه النتيجة أن أبناء المعتقلين الالجئين          
ينتمون إلى الجماعة حيث العالقات االجتماعيـة القويـة والتكافـل           

 والتماسك االجتماعي، كذلك يخضع الالجئون إلى رأي الجماعة 
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 4.53ميـل لالنفـراد       من قبل أسرهم بالنسبة لدرجات بعد الخلو من ال        
 في حين بلغ متوسط األطفال الذين لم يتلقـوا          ،2.14وبانحراف معياري   

 درجـة   3.15دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة لنفس درجات البعد          
 .1.42وبانحراف معياري 

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقوا دعـم            -
ين لـم يتلقـوا دعـم اجتمـاعي         اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذ     

 ، ،والفروق كانـت  ) الخلو من األعراض العصابية(بالنسبة لدرجة بعد  
وهذا يدل على أن األطفـال      . لصالح األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي     

الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم أثناء اعتقال آبائهم يخلون من            
لم يتلقوا دعم اجتماعي مـن     األعراض العصابية أكثر من األفراد الذين       

قبل آسرهم ،حيث بلغ متوسط األطفال الذين تلقوا دعم اجتمـاعي مـن             
 4.55قبل أسرهم بالنسبة لدرجات بعد الخلو من األعراض العـصابية             

 في حين بلغ متوسط األطفال الذين لم يتلقـوا          ،2.11وبانحراف معياري   
 3.25عـد   دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة لـنفس درجـات الب          

 2.32درجة وبانحراف معياري 

 لم توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفـال الـذين تلقـوا دعـم                -
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنـسبة            

 .) الشعور بالحرية(لدرجة بعد 
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    عند القيمة)0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة 

 عنـد القيمـة     )0.05(تبدأ حدود الداللة اإلحصائية عند مستوي داللة         
 ).1.96(الجدولية 

اتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين             
ين لم يتلقوا   األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذ         

المحـسوبة  " ت"دعم اجتماعي بالنسبة لدرجة التوافق النفسي ، ألن قيمـة           
،و )0.05( عند مستوى داللـة      )1.96(الجدولية  " ت" أكبر من قيمة     )4.43(

الفروق كانت لصالح األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبـل أسـرهم             
ديهم توافق نفـسي    ،وهذا يدل على أن األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي ل         

أكثر من األطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم، حيث بلـغ              
متوسط درجات األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنـسبة            

 ،في حـين بلـغ متوسـط        7.88 وبانحراف معياري    27.2للتوافق النفسي   
سـرهم بالنـسبة    درجات األطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي من قبـل أ          

  .8.53 وبانحراف معياري 19.82للتوافق النفسي 

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقـوا دعـم             -
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنـسبة            

 ،والفروق كانت لصالح األطفال الـذين       ) االعتماد على النفس    (لدرجة بعد 
وهذا يدل على أن األطفال الذين تلقوا دعم اجتمـاعي          .  اجتماعي تلقوا دعم 

من قبل أسرهم أثناء اعتقال آبائهم يعتمدون على أنفسهم أكثر من األفـراد             
الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي من قبل آسرهم ،حيث بلغ متوسط األطفـال             
الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة لدرجات بعـد االعتمـاد             

،في حين بلغ متوسط األطفـال      1.72 وبانحراف معياري    4.68لى النفس   ع
الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة لنفس درجات البعـد             

 .  1.47 درجة وبانحراف معياري 3.20

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقـوا دعـم             -
 يتلقوا دعم اجتماعي بالنـسبة      اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم      

،والفروق كانت لصالح األطفال الذين تلقوا      )  اإلحساس بالقيمة  (لدرجة بعد   
وهذا يدل على أن األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي مـن           . دعم اجتماعي 

قبل أسرهم أثناء اعتقال آبائهم يحسون بقيمتهم أكثر من األفراد الـذين لـم    
آسرهم ،حيث بلغ متوسط األطفال الذين تلقوا       يتلقوا دعم اجتماعي من قبل      

 4.45دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة لدرجات بعد اإلحساس بالقيمة             
،في حين بلغ متوسط األطفال الذين لم يتلقوا دعم         1.69وبانحراف معياري   

 درجـة   2.92اجتماعي من قبل أسرهم بالنـسبة لـنفس درجـات البعـد             
 .1.78وبانحراف معياري 

ت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقوا دعم          وجد -
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقـوا دعـم اجتمـاعي             

 ، ،والفروق كانـت لـصالح       ) الشعور باالنتماء  (بالنسبة لدرجة بعد    
وهذا يدل على أن األطفال الـذين       . األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي    

بل أسرهم أثناء اعتقـال آبـائهم يـشعرون         تلقوا دعم اجتماعي من ق    
باالنتماء أكثر من األفراد الذين لم يتلقوا دعم اجتمـاعي مـن قبـل              
آسرهم ،حيث بلغ متوسط األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبـل            

وبـانحراف   4.86أسرهم بالنسبة لدرجات بعـد الـشعور باالنتمـاء          
لـم يتلقـوا دعـم      ،في حين بلغ متوسط األطفال الذين       1.76معياري  

درجـة   3.90اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة لنفس درجـات البعـد          
 .1.73وبانحراف معياري 

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقوا دعـم            -
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لـم يتلقـوا دعـم اجتمـاعي              

،والفـروق كانـت     ،و )الخلو من الميل لالنفـراد    ( بالنسبة لدرجات بعد    
وهذا يدل على أن األطفـال      . لصالح األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي     

خلو (الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم أثناء اعتقال آبائهم لديهم            
 أكثر من األفراد الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي مـن           )من الميل لالنفراد    

  دعم اجتماعيقبل آسرهم ،حيث بلغ متوسط األطفال الذين تلقوا
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 . 1.92وبانحراف معياري 

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقـوا دعـم             -
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنـسبة            

 ، والفروق كانت لصالح األطفال الذين       ) العالقات المدرسية  (لدرجات بعد   
جتمـاعي  وهذا يدل على أن األطفال الذين تلقوا دعم ا        . تلقوا دعم اجتماعي  

من قبل أسرهم لديهم عالقات مدرسية أكثر من األطفال الذين لم يتلقوا دعم            
اجتماعي، فقد بلغ متوسط درجات األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي مـن            

 وبـانحراف معيـاري     5.28قبل أسرهم بالنسبة لبعد العالقات المدرسـية        
عم اجتمـاعي  ، في حين بلغ متوسط درجات األطفال الذين لم يتلقوا د 1.77

  . 2.33  وبانحراف معياري 3.62لنفس البعد 

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي -
من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنسبة لدرجات بعد 

  والفروق كانت لصالح األطفال الذين تلقوا). العالقات في البيئة المحيطة(
وهذا يدل على أن األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من . دعم اجتماعي

قبل أسرهم لديهم عالقات في البيئة المحيطة بهم أكثر من األطفال الذين لم 
يتلقوا دعم اجتماعي، فقد بلغ متوسط درجات األطفال الذين تلقوا دعم 

 4.65يطة اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة لبعد العالقات في البيئة المح
، في حين بلغ متوسط درجات األطفال الذين لم 2.17وبانحراف معياري 

 .2.17 وبانحراف معياري 3.52يتلقوا دعم اجتماعي لنفس البعد 

 :ســـــرض الخامـــــة الفـــــة نتيجــــمناقش
 )0.05(والذي ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

نفسي و االجتماعي لدي أبناء الفلسطينيين المحررين من        في مستوى التوافق ال   
 .السجون اإلسرائيلية تعزى إلى عامل دعم األسرة الممتدة أثناء اعتقال األب

 يتبين وجود فروق ذات داللـة       )37(،) 36( وبالنظر إلى الجدولين رقمي     
ن إحصائية بين األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذي           

لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنسبة لدرجات أبعاد التوافق النفسي ، والفروق كانت            
لصالح األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم ،وهذا يدل علـى أن              
األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي لديهم توافق نفسي أكثر من األطفال الذين لم             

 .يتلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم

بين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقوا دعم           كذلك ت 
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعـم اجتمـاعي بالنـسبة              
لدرجات أبعاد التوافق االجتماعي ،      و الفروق كانت لصالح األطفال الذين                

ذين تلقوا دعم تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم ،وهذا يدل على أن األطفال ال
اجتماعي لديهم توافق اجتماعي أعلى من األطفال الذين لم يتلقوا دعم مـساندة             

وبالتالي نقبل الفرض القائل انه توجد فروق دالة إحصائية بين          . من قبل أسرهم  
األطفال الذين تلقوا دعم من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي             

 .نفسي االجتماعيبالنسبة لدرجات التوافق ال

 على أن األطفال الذين شاركوا      )1992(  وأكدت دراسة أبو هين والسراج      
شخصياً في فعاليات االنتفاضة كانوا أقل خوفاً وارتفعت لديهم درجـة تقـدير             
الذات بصورة دالة إحصائياً، وأن األطفال السلبيين الذين لـم يـشاركوا فـي              

ة ظهرت لـديهم أعـراض الخـوف        فعاليات االنتفاضة واكتفوا فقط بالمشاهد    
والتوتر بصورة عالية وانخفضت لديهم درجات تقدير الذات بصورة تشير إلى           

 كما أدت هذه الخبرات إلي المقدرة       .أن المشاركة حصنت الطفل بصورة فاعلة     
 .على التحمل والمرونة والتوافق مع الواقع رغم المعاناة

 أن  1987ل خالل انتفاضة    فقد بينت بعض الدراسات التي أجريت على األطفا       
األطفال الذين يتعرضون إلى ظروف ضاغطة ناتجة عن العنف اإلسرائيلي أقـل            
ـيهم                قلقاً وأعلى في تقدير الذات من الذين لم يتعرضوا ألي مخاطر وذلك لعدم تلق
الدعم والمساندة االجتماعية والنفسية من المجتمع، لذلك نالحظ أن أبناء المحـررين            

السجون اإلسرائيلية الذين تلقوا دعم ومساندة من قبل أسرهم لديـه           الفلسطينيين من   
 .مستوى توافق نفسي واجتماعي أعلى من الذين لم يتلقوا هذا الدعم

 ).1.96(الجدولية  

اتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفـال            
 يتلقـوا دعـم     الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الـذين لـم           

 )5.30(المحسوبة  " ت"اجتماعي بالنسبة لدرجة التوافق االجتماعي ، ألن قيمة         
و الفروق كانت   ،)0.05( عند مستوى داللة     )1.96(الجدولية  " ت"أكبر من قيمة    

لصالح األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم ،وهذا يدل علـى أن              
فقهم االجتماعي أعلى من األطفال الذين      األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي توا     

لم يتلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم، حيث بلغ متوسط درجـات األطفـال              
 30.5الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنسبة للتوافـق االجتمـاعي             

 ،في حين بلغ متوسط درجات األطفال الذين لم يتلقوا          7.79وبانحراف معياري   
 وبـانحراف   21.6 أسرهم بالنسبة للتوافق االجتماعي      دعم اجتماعي من قبل   

وبالتالي نقبل الفرض القائل انه توجد فروق دالة إحصائية بين          .  7.80معياري  
األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم             

 .اجتماعي بالنسبة لدرجة التوافق االجتماعي

إحصائية بين األطفال الذين تلقـوا دعـم         وجدت فروق ذات داللة      -
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنـسبة            

،والفروق كانت لـصالح األطفـال      )  المستويات االجتماعية  (لدرجات بعد   
وهذا يدل على أن األطفال الـذين تلقـوا دعـم           .الذين تلقوا دعم اجتماعي   

مستويات اجتماعية أعلى من األطفال الذين      اجتماعي من قبل أسرهم لديهم      
لم يتلقوا دعم اجتماعي،فقد بلغ متوسط درجات األطفال الذين تلقـوا دعـم     

 5.25اجتماعي من قبل أسرهم بالنـسبة لبعـد المـستويات االجتماعيـة             
،في حين بلغ متوسط درجات األطفال الذين لـم         1.68وبانحراف معياري   

  .1.19 وبانحراف معياري 3.90يتلقوا دعم اجتماعي لنفس البعد 

 وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي            -
من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنسبة لدرجات بعد            

 ، والفروق كانت لصالح األطفال الذين تلقوا دعـم          )المهارات االجتماعية ( 
ألطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي مـن قبـل         وهذا يدل على أن ا    .اجتماعي

أسرهم لديهم مهارات اجتماعية أكثر من األطفال الذين لـم يتلقـوا دعـم              
اجتماعي،فقد بلغ متوسط درجات األطفال الذين تلقوا دعم اجتمـاعي مـن        

وبـانحراف معيـاري     4.46قبل أسرهم بالنسبة لبعد المهارات االجتماعية       
 األطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتمـاعي         في حين بلغ متوسط درجات     1.47

 .1.78 وبانحراف معياري 2.95لنفس البعد 

 وجودت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين تلقـوا دعـم             -
اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي بالنـسبة            

كانت لصالح  ، والفروق   )  التحرر من الميول المضادة للمجتمع      (لدرجة بعد 
 وهذا يدل على أن األطفال الذين تلقوا .األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي

دعم اجتماعي من قبل أسرهم لديهم تحرر من الميول المضادة للمجتمع           
أكثر من األطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي،فقد بلغ متوسـط درجـات             

بة لبعد التحرر من    األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبل أسرهم بالنس        
 في حين بلـغ     ،2.05 وبانحراف معياري    4.51الميول المضادة للمجتمع    

3.15متوسط درجات األطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي لـنفس البعـد             
 .1.77وبانحراف معياري 

وجودت فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الـذين تلقـوا دعـم              -
ذين لم يتلقوا دعـم اجتمـاعي بالنـسبة         اجتماعي من قبل أسرهم واألطفال ال     

 والفروق كانت لصالح األطفال الذين تلقـوا        ) العالقات األسرية  (لدرجات بعد   
وهذا يدل على أن األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبـل            . دعم اجتماعي 

 فقد أسرهم لديهم عالقات أسرية أكثر من األطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي    
رجات األطفال الذين تلقوا دعم اجتماعي من قبـل أسـرهم           بلغ متوسط د  

في حين بلغ   ،  1.96 وبانحراف معياري    5.88بالنسبة لبعد العالقات األسرية     
 4.45متوسط درجات األطفال الذين لم يتلقوا دعم اجتماعي لنفس البعد 
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 )38(دول رقم  ـــج
نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي لدرجة 
مستوى التوافق النفسي واالجتماعي تبعاً 

االقتصادي ألطفال العينةللمستوى   

ــ ستوى م
 الداللة

ــة  Fقيمـ
 احملسوبة

ـط  متوسـ
 املربعات

درجات 
 احلرية

جممــــوع 
 املربعات

مـــــصدر 
 التباين

 ةدال
.1167 4.61 إحصائيًا

25 3 3501.76 
بـــــــني 

 اموعات

  252.9
1 96 24279.6 

داخـــــل 
 اموعات

 اموع 27781.3 99   

   =  )96 و 3(  بدرجة حريـة     )0.05( الجدولية عند مستوي      )F(قيمة  
 ( ).القيمة الجدولية 

 أكبر من قيمة    )4.61( المحسوبة   )F(يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
)F(    وهذا يشير إلى وجـود فـروق ذات         0.05 عند مستوي    ( ) الجدولية 

داللة إحصائية بين األطفال ذوى المستويات االقتصادية المختلفة  بالنـسبة           
لنفسي واالجتماعي ،ويتضح من خالل الجدول التالي أن        لدرجات التوافق ا  

أقل مستوى توافق نفسي واجتماعي لألطفال هو مع المستوى االقتـصادي           
السيئ ،وأن أفضل مستويات توافقهم النفسي واالجتماعي لألطفال هو مـع           

 .المستوى االقتصادي الممتاز

 )39(دول رقم  ــــج
لدرجة نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي 

 مستوى التوافق النفسي تبعًا للمستوى 
 االقتصادي ألطفال العينة

ــ ستوى م
 الداللة

ــة  Fقيمـ
 احملسوبة

ـط  متوسـ
 املربعات

درجات 
 احلرية

جممــــوع 
 املربعات

مـــــصدر 
 التباين

 ةدال
371.2 5.31 إحصائيًا

4 3 1113.7 
بـــــــني 

 اموعات

  69.84 96 6705.01 
داخـــــل 

 اموعات
 وعام 7818.75 99   

   =  )96 و 3(  بدرجة حريـة     )0.05( الجدولية عند مستوي      )F(قيمة  
 ( ).القيمة الجدولية 

 أكبر من قيمة )4.61( المحسوبة )F(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
)F(  وهذا يشير إلى وجود فروق ذات 0.05 عند مستوي ( ) الجدولية 

ادية المختلفة  بالنسبة داللة إحصائية بين األطفال ذوى المستويات االقتص
لدرجات التوافق النفسي ،ويتضح من خالل الجدول التالي أن أقل مستوى 
توافق نفسي  لألطفال هو مع المستوى االقتصادي السيئ ،وأن أفضل 

 .مستويات توافقهم النفسي لألطفال هو مع المستوى االقتصادي الممتاز

 )40(دول رقم ـــــج
 األحادي لدرجة نتيجة اختبار حتليل التباين

 مستوى التوافق االجتماعي تبعًا للمستوى
  االقتصادي ألطفال العينة

ــ ستوى م
 الداللة

ــة  Fقيمـ
 احملسوبة

ـط  متوسـ
 املربعات

درجات 
 احلرية

جممــــوع 
 املربعات

مـــــصدر 
 التباين

 ةدال
227.9 3.13 إحصائيًا

8 3 683.94 
بـــــــني 

 اموعات

  72.8 96 69990.1
6 

داخـــــل 
 اموعات

 اموع 7674.1 99   

=  )   96 و3(  بدرجـة حريـة    )0.05( الجدولية عند مستوي      )F(قيمة  
 ( ).القيمة الجدولية 

 أكبر من قيمة )4.61(المحسوبة ) F(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
)F(  

ورغم التأثير السلبي على أبناء المحررين الناتج عن غياب األب،           
ق بطريقة فاعلة نتج عنها ارتفاع في       إال أنهم طورا قدرات على التواف     

درجات التوافق النفسي واالجتماعي ، وذلك للدعم والتقدير ليس فقط          
من المجتمع والمحيطين بل تلقي المساندة مـن جميـع المـستويات            
السياسية واالجتماعية واألسرية وهو ما يعزز صورة الطفل أمام ذاته          

 .رغم المعاناة

نفسي واالجتماعي على أن الوضـع      ويجمع المختصون في المجال ال    
بالنسبة لحاالت الفقدان في المجتمعات اإلسـالمية والعربيـة، أنهـا           
تختلف عنه بالمقارنة مع حاالت الفقدان في المجتمعـات الغربيـة ،            
والتي تتمثل في المواقف التي قد يعانى منها الناس علـى المـستوى             

نية خارقـة   الفردي من أعراض نفسية، ولكنهم يظهرون قدرة إنـسا        
للتحمل على المستوى الجمعي ، كمـا أن فكـرة اإليمـان بالقـضاء              
والقدر، وتقديم الدعم االجتماعي من قبل األقارب والجيران والذي له          
التأثير اإليجابي الكبير في التخفيف من حدة الـضغوط والـصدمات           

 .النفسية

أن درجة  )1997(وكذلك أوضحت دراسة الخرافي، نوريه مشارى     
 االجتماعي ألطفال زوجات األسرى، والقدرة علـى التفاعـل          التوافق

اإليجابي مع اآلخرين، قد تأثر سـلباً وبدرجـة كبيـرة بحالـة األم              
وشعورها المرتفع بالوحدة النفسية، وذلـك عنـد مقـارنتهم بأطفـال      
األمهات األقل إحساساً بها، حيث ارتفعت درجة التوافق االجتمـاعي          

 .لألطفال

عتقال السياسي يعتبر مقبوالً مـن المجتمـع        ويرى الباحث أن اال   
أكثر من االعتقال الجنائي حيث يتوفر الـدعم االجتمـاعي والقبـول            

 كذلك إن األحداث القاسية التي تقـع   .االجتماعي لالعتقال السياسي
بين أفراد المجتمع الذين يحملون عادات وقيم استدمجوها عبر سنوات          

الثقافية لتكون عامـل حمايـة      طويلة بحيث شكلت هويتهم وخبراتهم        
ووقاية لهم من القمع  ،  وكذلك مكنـتهم مـن التغلـب علـى هـذه                  
الصعوبات ليس فقط من خالل المساندة والنظام االجتمـاعي الـداعم           
للتخفيف من شدة الخبرات الصادمة،بل أيضاً مـن خـالل المـساندة            
اً وتوحيد القوى للدفاع عن الوطن ومقدساته والذي ما زال يلعب دور          

نفسياً قوياً في حماية األفراد وخاصة األطفال الذين يواجهـون هـذا            
 .العنف 

وقد أشارت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الـضغط           
ودراسة  Muellerكدراسة مولر  Stress And Healthالنفسي والصحة 

  إلى أن هناك عالقة Sarason and Sarasonساراسون وساراسون 
م االجتماعي واألمراض والمـشاكل الناتجـة عـن         عكسية بين الدع  

أن الدعم المقدم من اآلخرين يعمـل       ....... التعرض لحوادث صادمة  
على الوقاية من اإلصابة واالضـطرابات واألعـراض المرضـية ،           
بغض النظر عن حجم وعدد الحوادث الصادمة التي يتعـرض لهـا            

يحصل عليـه  ورغم ما  .وأشكال الدعم االجتماعي عديدة . اإلنسان 
أبناء المحررين من مساندة ودعم اجتماعي ونفسي مـن  مـستويات            
مجتمعية وسياسية عديدة، إال ان الباحث يؤكد على أهميـة االهتمـام            

 .بالتربية السليمة لهم من قبل الوالدين

 : ادســــــرض الســــالف
 فـي   )0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           

 لـدي أبنـاء     ) التوافق العـام   (النفسي و االجتماعي    مستوى التوافق   
الفلسطينيين المحررين من السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة  تُعـزى          

  .إلى المستوي االقتصادي ألفراد العينة

 one-wayللتحقق من صحة الفرض الصفري تم إجراء تحليل التباين 
ANOVAفئات وذلك بعد تقسيم متغير المستوى االقتصادي إلى أربع 

 : ، كما هو مبين في الجدول التالي)ممتاز ، جيد ، متوسط ، سيئ(
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 )41(دول رقم ــــج
يوضح نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي  

 لدرجة مستوى التوافق النفسي واالجتماعي
 . تبعًا ملدة اعتقال آباء أطفال العينة

ــ ستوى م
 الداللة

ــة  Fقيمـ
 احملسوبة

ـط  متوسـ
 املربعات

درجات 
 احلرية

جممــــوع 
 املربعات

مـــــصدر 
 التباين

 ةدالغري 
523.9 1.90 إحصائيًا

3 2 1047.8 
بـــــــني 

 اموعات

  275.6
0 97 26733.4 

داخـــــل 
 اموعات

 اموع 27781.3 99   

   =  )97 و 2(  بدرجة حريـة     )0.05(الجدولية عند مستوي     ) F(قيمة  
  ).3.07(القيمة الجدولية 

من  أصغر )1.90( المحسوبة )F(يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
 وهذا يشير إلى عدم وجود 0.05 عند مستوي )3.07( الجدولية  ) F(قيمة 

  (فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين آبائهم قضوا فترات اعتقال
.   بالنسبة لدرجات التوافق النفسي واالجتماعي)قليلة ،متوسطة ، كثيرة

ة اعتقال وبذلك نقبل الفرض الصفري القائل أنه ال توجد فروق بين مد
 .اآلباء المختلفة في السجون اإلسرائيلية بالنسبة لدرجات التوافق العام

 )42(دول رقم ـــــج
يوضح نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي  

لدرجة مستوى التوافق النفسي تبعًا ملدة اعتقال
 . آباء أطفال العينة

ــ ستوى م
 الداللة

ــة  Fقيمـ
 احملسوبة

ـط  متوسـ
 املربعات

درجات 
 يةاحلر

جممــــوع 
 املربعات

مـــــصدر 
 التباين

 ةدالغري 
105.0 1.33 إحصائيًا

4 2 210.08 
بـــــــني 

 اموعات

  78.44 97 7608.6 
داخـــــل 

 اموعات
 اموع 7818.7 99   

   =  )97 و 2(  بدرجة حريـة     )0.05( الجدولية عند مستوي      )F(قيمة  
 ).3.07( القيمة الجدولية 

أصغر من ) 1.33( المحسوبة )F(ة يتضح من الجدول السابق أن قيم
 وهذا يشير إلى عدم 0.05عند مستوي  ) 3.07( الجدولية  )F(قيمة 
فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين آبائهم قضوا فترات وجود

وبذلك .   بالنسبة لدرجات التوافق النفسي) قليلة ،متوسطة ، كثيرة(اعتقال 
وجد فروق بين مدة اعتقال اآلباء نقبل الفرض الصفري القائل أنه ال ت

 المختلفة في السجون اإلسرائيلية بالنسبة لدرجات التوافق النفسي

 ) 43(دول رقم ــــج
يوضح نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي 
 لدرجة مستوى التوافق االجتماعي تبعًا ملدة 

 .اعتقال آباء أطفال العينة

ــ ستوى م
 الداللة

ــة  Fقيمـ
 احملسوبة

ـط  متوسـ
 ربعاتامل

درجات 
 احلرية

جممــــوع 
 املربعات

مـــــصدر 
 التباين

 ةدالغري 
161.5 2.13 إحصائيًا

7 2 323.14 
بـــــــني 

 اموعات

  75.78 97 7350.96 
داخـــــل 

 اموعات
 اموع 7674.11 99   

)   =  97 و 2(  بدرجة حريـة     )0.05( الجدولية عند مستوي      )F (قيمة
 ).3.07( القيمة الجدولية 
 أصغر من )2.13( المحسوبة )F(لجدول السابق أن قيمة يتضح من ا

 وهذا يشير إلى عدم 0.05 عند مستوي )3.07( الجدولية  ) F(قيمة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذين آبائهم قضوا فترات 

 .بالنسبة لدرجات التوافق االجتماعي)   قليلة ،متوسطة ، كثيرة(اعتقال 

 وهذا يشير إلى وجود فـروق ذات داللـة          0.05د مستوي    عن ( )الجدولية   
إحصائية بين األطفال ذوى المستويات االقتـصادية المختلفـة  بالنـسبة             
لدرجات التوافق االجتماعي ،ويتضح من خالل الجـدول التـالي أن أقـل      
مستوى توافق اجتماعي لألطفال هو مع المستوى االقتصادي السيئ ،وأن          

االجتماعي لألطفال هو مع المستوى االقتصادي      أفضل مستويات توافقهم      
 .الممتاز

 :ادســـــرض الســـــــــة الفـــــــــــمناقش
وجود فروق ذات     يتبين )40(،  ) 39(،  ) 38(وبالنظر إلى الجداول أرقام    

داللة إحصائية بين األطفال ذوى المستويات االقتصادية المختلفة  بالنـسبة           
 :جتماعي كما يليلدرجات التوافق النفسي واال

 أن أقل مـستوى توافـق نفـسي         )38(يتبين من خالل الجدول رقم       -
واجتماعي لدى أبناء المحررين الفلسطينيين هو مع المستوى االقتـصادي          
السيئ ،وأن أفضل مستويات توافقهم النفسي واالجتماعي لألطفال هو مـع           

 .المستوى االقتصادي الممتاز

 أن أقل مستوى توافق نفسي )39(رقم  كذلك يتبين من خالل الجدول       -
لألطفال هو مع المستوى االقتصادي السيئ ،وأن أفضل مستويات توافقهم          

 .النفسي لألطفال هو مع المستوى االقتصادي الممتاز

 أن أقل مستوى توافق اجتماعي      )40(ويتضح من خالل الجدول رقم       -
ويات توافقهم لألطفال هو مع المستوى االقتصادي السيئ ،وأن أفضل مست        

 .االجتماعي لألطفال هو مع المستوى االقتصادي الممتاز

ويرى الباحث أن مستوى التوافق النفسي واالجتمـاعي يـرتبط بعوامـل            
اقتصادية وذلك ألهمية العامل االقتصادي في كثير من جوانب الحيـاة وال            
سيما التوافق النفسي واالجتماعي، وكذلك الرتباطـه بإشـباع الحاجـات           

ساسية لألبناء المحررين ومن الممكن أن يقود الوضع االقتصادي السيئ          األ
إلى جوانب كثيرة من عدم التوافق النفسي واالجتماعي لـدى مـن لـديهم     

 .استعداد لذلك

 وتعتبر المشكالت االقتصادية من العوامل التي قد تؤدي إلى انهيـار           
ا أمـراض   وتفككها نظرا لما يترتب عليها من مشاكل أخرى منه        األسرة  

سوء التغذية والضعف العام وانتشار االنحرافات الشاذة وجرائم األحداث         
 .وارتفاع معدل الوفيات ونقص قدرات الفرد على العمل واإلنتاج 

كذلك أشارت دراسات كثيرة إلى أنه كلمـا زادت مخـاطر العنـف             
السياسي وسلبيات األسرةكلما ارتفعت نسبة المعانـاة مـن األعـراض           

يث ترتفع بنسبه عالية عندما توجد المشاكل األسرية والعنـف          النفسية، ح 
السياسي معاً،حيث أن كل منهما له تأثير ذو داللة في تطـور مـشاكل              

 .نفسية لدي األطفال

وهذه النتيجة التي توصلت لها الدراسة الحالية ال تتفق مع دراسة كٍل            
 يتعلـق  فيما ) Carbanino & Kostelny 1996  (من كاربنينيو وكوستلني

بالوضع االقتصادي ألفراد العينة ، حيث أوضحت هذه الدراسة أنـه ال            
توجد عالقة ذو داللة إحصائية بـين الوضـع االقتـصادي والمـشاكل             

 .السلوكية

 :  عـــــرض السابـــــــــالف
 في مستوى   )0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        ال  

بناء الفلسطينيين المحـررين مـن      التوافق النفسي و االجتماعي  لدي أ      
السجون اإلسرائيلية بمدينة غزة  تُعزى إلى مدة اعتقال آبـاء  أفـراد              

 .العينة

 one-way للتحقق من صحة الفرض الصفري تم إجراء تحليل التباين
ANOVA وذلك بعد تقسيم متغير مدة اعتقال آباء أفراد العينة إلى ثالث 

 :هو مبين في الجدول التالي ، كما )قليل، متوسط ، كثير(فئات 
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 جامعة اإلسكندرية

وبذلك نقبل الفرض الصفري القائل أنه ال توجد فروق بين مدة اعتقال             
اآلباء المختلفة فـي الـسجون اإلسـرائيلية بالنـسبة لـدرجات التوافـق              

 .االجتماعي

 ابعـــــــــرض الســــــــة الفـــــــــة نتيجـــــــــمناقش
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         نص على أنه  والذي ي 

 في مستوى التوافق النفسي و االجتماعي  لدي أبناء الفلـسطينيين            )0.05(
المحررين من السجون اإلسرائيلية تعزى إلى مدة اعتقال آباء  أفراد العينة            

. 

 يتبين عدم وجود فروق ذات      )43(،) 42(،  ) 41 ( بالنظر إلى جدول رقم   
 قليلـة    (لة إحصائية بين األطفال الذين قضوا آبائهم  فتـرات اعتقـال           دال

  بالنسبة لدرجات التوافق النفسي واالجتماعي، وكـذلك         )،متوسطة ، كثيرة  
وبذلك نقبل الفرض الصفري القائل أنه ال توجد فروق بـين           . التوافق العام 

جات التوافق  مدة اعتقال اآلباء المختلفة في السجون اإلسرائيلية بالنسبة لدر        
 .العام

 وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت لها 
 )1996،إسماعيل(دراسة

اتضح أن الفرق بين الدرجات على حالة القلق وسمة القلق ليس له داللة 
 بالنسبة لمن أمضى في األسر حوالي ثمانية )0و54= قيمة ت (إحصائية

ت على حالة سمة شهور، وكذلك أظهرت النتائج أن الفرق بين الدرجا
بالنسبة لمن أمضى في ) 0و25=قيمة ت (القلق ليس له داللة إحصائية

 .األسر مدداً تقل عن ثمانية شهور

ويرى الباحث أن غياب األب بغض النظر عن مدته ، وبصرف النظر            
عن أسبابه ،تؤثر على       األطفال الذين يتم تنشئتهم في أسر تتكون من                  

الباً ما تكون له آثار مباشرة على الطفل وكـذلك          فغياب األب غ  . والد واحد 
آثار غير مباشرة منقولة إليه عن طريق األم التـي تكـون فـي الغالـب                

 .مضغوطة عاطفياً واقتصاديا

لذا يمكن االنتباه أن أثر البيئة العائلية تنعكس تماماً على سلوك الطفل             
حـظ أن   بنسبة وبأخرى ففي األسرة التي تعيش عيشة سـعيدة عاديـة يال           

األطفال فيها متماسكون الشخصية أكثر من األطفال الذين يعيشون في أسر           
 .قلقة السلوك

 ـــعـــــــالمراجــ
 ةـــــع العربيـــــالمراجـ:أوًال

علم النفس).1994(أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال -
 .مكتبة األجنلو املصرية:القاهرة. الرتبوي

).1984(فى أبو النيل، حممود السيد وزيور، مصط-
 .مكتب اخلاجني:القاهرة.األمراض السيكوسوماتية

علم اجتماع).2001(أمحد، غريب السيد وآخرون -
 .  دار املعرفة اجلامعية:االسكندرية. األسرة

علم).1999(السيد، فؤاد البهي وعبد الرمحن، سعد  -
دار الفكر:القاهرة. رؤية معاصره-النفس االجتماعي
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            Abstract 
 Background: This study aims was to identify the prevalence of trauma, PTSD, and ADHD in children living in area of 
war and conflict in Gaza Strip and West Bank and relationship between trauma, ADHD, and PTSD.  
 Method: A random sample of 200 children from 15 UNRWA schools in Gaza (United Nations Refugee and Work 
Agencies) and 150 children from 8 schools from Bethlehem and East Jerusalem were selected.  The age of children was 
ranged between 6-15 years. The age of children in Gaza range between 6-13 years old (Mean =9.49, SD = 2.2) and in west 
bank between 9-15 years old (Mean =10.05, SD =1.6). 
Children were asked to fill the following questionnaires: Gaza Traumatic Events Checklist, Impact of Event Scale, while 
parents and teachers filled the Structured Clinical Interview of mothers and fathers for DSM-IV diagnosis of ADHD. 
Results: The mean of traumatic experiences in Gaza Strip was 5.1 (SD = 3.4) and in West Bank were 7.5 (SD = 4.7).  IES 
scores were significantly associated with the total number of experienced traumatic events. Eighty-seven (39.2%) of 
children from Gaza Strip reported post traumatic stress disorder (40 and above in IES) compared to 51 (34%) of children 
from West Bank.  
The event that was significantly associated with IES scores was day raids of their home, nigh raids at their home, tear gas 
inhalation, witnessing arrest of a friend , and witnessing bombardment of other homes by airplanes and helicopters. 
According to parents, 16 children (8.4%) of children from Gaza fulfilled the full criteria of ADHD combined type compared 
to 4 (2.7%) from West Bank. According to teachers,  Ten children (5.2%) from Gaza fulfilled the full criteria of combined 
ADHD  type compared to 5 (3.3%) children from West Bank.  Children with many traumatic events were rated as having 
ADHD by parents and teachers.  Total IES scores were significantly associated with total inattention and hyperactivity 
scores by parent. Intrusion was significantly associated with total inattention scores by parents, and teachers; and 
hyperactivity scores by parents. Avoidance was significantly associated with total scores of inattention and hyperactivity 
scores by teachers.  
Conclusion: Palestinian children are still experiencing a variety of traumatic events which lead to psychological symptoms 
including PTSD and ADHD. 
A need for a programme to deal with children who were diagnosed as having ADHD due to environmental stressors and 
trauma is needed. A public awareness campaign of the effect of trauma on children well being must be enhance targeting 
schools, community, and youth clubs.  
Key words: Trauma, PTSD, ADHD, Gaza Strip and West bank 

■ Introduction 
 Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a common 

disorder in children characterized by problems in attentive 
and/or hyperactive behaviour frequently leading to educational 
and vocational failure. Estimated prevalence rates vary 
considerably, with some reports as low as 3% and others 
estimated to be as high as 9% (Kadesjo et al, 2001).  

The relationship between trauma and attention-deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) has been a source of 
controversy and debate for a long time (Cuffe et al., 1994). 
Numerous studies have suggested a relationship between 
ADHD and trauma or posttraumatic stress disorder (PTSD) 
(Famularo, 1996; Glod, 1997; Glod and Teicher, 1996; Merry 
and Andrews, 1994; Riggs et al., 1995). However, despite the
obvious importance of this issue, the relationship between 
ADHD and trauma has not been systematically examined, and 
few studies have addressed the temporal sequencing of PTSD

 or trauma and comorbid conditions (Pfefferbaum, 1997).  The 
high comorbidity with other emotional disorders, particularly 
anxiety and depression, has already been highlighted from 
epidemiological studies (Thabet and Vostanis, 2004). What has 
been less researched is the comorbidity with other psychiatric 
disorders. Contrary to earlier perceptions that aggressive and 
offending behaviour are not related to emotional disorders, such 
as PTSD, recent studies point to the contrary. This is probably 
due to early traumatic and abusive experiences in the youth 
offenders’ childhood.  This was not applicable in others studies. 
Wozniak et al (1999) in his study of traumatized children, found
that ADHD was familially indistinguishable in traumatized and 
nontraumatized children with ADHD argues against the hypothesis 
of etiological associations between ADHD and trauma.  

This study aims was to identify the prevalence of trauma, PTSD, 
and ADHD in children living in area of war and conflict in Gaza Strip 
and West Bank and relationship between trauma, ADHD, and PTSD. 
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The following research questions will be tested:  
1.  What is the prevalence of trauma, PTSD, and ADHD in 
children living in the Gaza Strip and West Bank? 
2. Is there any differences between children living in Gaza 
Strip and West Bank in sociodemographic characteristics, 
trauma, PTSD, ADHD? 
3. What are the predictors of PTSD and ADHD?  

■ Methods 
• The area 

The population of the Gaza Strip is 2000 was 1,138,126 forming 
about 36.1% of the total population in Palestine out of which 573,853 
(50.4%) are males and 564.273 (49.6%) are females (NMIS, 2000). 
More than 17% of the population resides in the north of Gaza, 51% in 
the middle area, and 32% in the southern area. The Gaza Strip 
considered one of the highest overall growth rates and population 
densities in the world (PCBS, 2001). According to PCBS, it is 
estimated that 3161 persons live in every square kilometer in Gaza 
(PCBS, 2001). The GNP per capita in Palestine is decreased from 
1,938 US $ in 1998 to 1.771 US $ in 2000 (HMIS, 2001). The West 
Bank area is 5,800km'2. It is a hilly region comprised of three ranges: 
the Nablus Mountains in the North, the Jerusalem Mountains in the 
centre and the Hebron mountains in the South. The estimated 
population of West Bank in 1997 was 2,422,084..Around Forty three 
per cent of the population resides in the northern section, 29%t in the 
central section and 28% in the Southern area of the West Bank. 40% 
of the total population is registered refugees, and 15% of them are 
living in UNRWA refugee camps. 

 • Subjects 
■ Sampling 

A multi-stage random sample design was followed.  A random 
sample of 200 children from 15 UNRWA schools in Gaza (United 
Nations Refugee and Work Agencies) and 150 children from 8 
schools from Bethlehem and East Jerusalem were selected. 
Permission of the education Department (UNRWA) to enter the 
schools to collect data was granted prior to administration of the 
questionnaires.  Within the 23 schools 15 children were again 
randomly selected and questionnaires for approximately 350 
children between the ages of 6-15 years old were completed.  A 
parent (the mother in all cases) signed a consent form that was 
read to them, outlining the purpose of the study and 
questionnaire. The data was collected between February and 
March 2003 during the Al Aqsa Intifada.   

The age of children was ranged between 6-15 years. The age of 
children in Gaza range between 6-13 years old (Mean =9.49, SD = 
2.2) and in west bank between 9-15 years old (Mean =10.05, SD 
=1.6). The sample of children consisted of 199 children, 102 males 
(%51.3) and 97 (48.7%) females (for Gaza sample), where 150 
children were selected from West Bank, 77 (51.7%) males and 73 
(48.3%) females for West Bank sample.  
Place of residence showed that the sample of Gaza derived from 
north Gaza 19.1%, Gaza 23.6% middle area 29.6%, Khan Younis 
16.1%, and Rafah. While,  in West Bank 65.3% came from 
Bethlehem and 34.7% from East Jerusalem. Families in Gaza Strip 
were significantly have 8 and more children than in West Bank 

Table 1 :Sociodemographic characteristics of the study population (N=349) 
Gaza  (199) West Bank (N= 150) Item 

No. % No. % 
Age in years   

6 22 11.1 0 0 
7 28 14.1 0 0 
8 23 11.6 0 0 
9 21 10.6 4 2.7
10 31 15.6 29 19.3
11 28 14.1 26 17.3
12 29 14.6 34 22.7
13 17 8.5 22 14.7
14 0 0 24 16.0
15 0 0 11 7.3

Mean (SD) 9.5 (1.2) 12.05 (2.2) 
Sex   
Male 102 51.3 77 51.7

Female 97 48.7 73 48.3
Place of residence   

North Gaza 38 19.1 0 0 
Gaza 47 23.6 0 0 

Middle area 59 29.6 0 0 
Khan Younis 32 16.1 0 0 

Rafah 23 11.6 0 0 
Bethlehem 0 0 98 65.3

East Jerusalem 0 0 51 34.7
Paternal  job   
Unemployed 47 29.1 26 17.3

Simple worker 19 9.5 40 26.7
Professional worker 8 4.0 14 9.3 
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Employee 106 53.8 52 35.3
Merchant 19 8.5 18 11.3

Paternal  education   
Illiterate 3 1.5 5 3.3
Elementary 9 4.5 11 7.3
Primary 29 14.6 25 16.7

Secondary 48 24.1 40 26.7
Diploma 42 21.1 32 21.3

University degree 52 26.1 25 16.7
Higher degree 16 8.0 12 8.0
Maternal job   
House wife  166 83.4 117 78.0
Employee 3 1.5 6 4.0

Simple worker 26 13.1 26 17.3
Merchant 4 2.O 1 O.7

Maternal education   
Illiterate  10 5.0 5 3.3
Elementary 7 3.5 15 10.0
Primary 20 10.1 25 16.7

Secondary 88 44.2 49 32.7
Diploma 55 27.6 27 18.0

University degree 19 8.5 29 17.3
High education 2 1.0 3 2.0

Number of siblings   
4 and less 52 26.1 57 38.0
5-7 siblings 96 48.2 72 48.0

8 and more siblings  51 25.6 21  14.0
Family in come   

Low 104 52.8 62 41.1
Middle 74 37.2 60 40.0
High 18 9.0 19 13.3

Very high 3 1.0 9 5.3 
■ Instruments 
• Gaza Traumatic Event Checklist (Thabet and Vostanis, 1999)
The checklist consisted of 19 items covering different types 

of traumatic events that a child may have been exposed to in the 
particular circumstances of the regional conflict, which differ 
from those of traditional war conflicts This checklist can be 
completed by children of 6-16 years (‘yes’ or ‘no’ statements). In 
this study, the split half reliability of the scale was r=0.73. The 
internal consistency of the scale, calculated using Chronbach’s 
alpha, was α=0.72. Children were asked about the events they 
had experienced in the preceding 24 months, i.e. since the onset 
of the conflict (Al Aqsa Intifada, or uprising in Palestinian areas).

• Impact of Event Scale (IES, Horowitz, 1979)   
The IES is widely used in the study of PTSD in children.  This 
15-item scale was developed to measure the two most 
characteristic aspects of post-traumatic psychopathology, 
namely the strength of unpleasant, intrusive thoughts, and the 
energy spent in trying to block them out of consciousness 
(Dyregrov et al, 1996, 2002). The intrusive sub-scale of the 
Impact of Event Scale draws upon the signs and symptoms of 
intrusive (invading, disturbing) cognition and affects. The 
avoidance sub-scale of the IES draws upon avoidance
behaviour, denial or the blocking of thoughts and image. Items 
are rated as ‘never’ (0), ‘rarely’ (1), ‘sometimes’ (3), or ‘often’ (5). 
Yule and Udwin (1991) estimated a cut-off of 40 or above for the 
presence of PTSD. In our study, Internal consistency of the 
scale, calculated using Chronbach’s alpha was (α =.82). The 
split half reliability of the scale was .76.   

• Structured Clinical Interview of mothers and fathers for 
DSM-IV diagnosis of ADHD (APA, 1994)  

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
fourth edition (DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994), 
defines three subtypes of ADHD; predominantly inattentive, 
predominantly hyperactive, and combined. 

Diagnostic interviews of mothers and fathers were used. 
Diagnoses were considered positive if, on the basis of the 
interview results, DSM-IV criteria were unequivocally met.  
This interview consisted of 18 items questionnaire, based on 
DSM-IV diagnostic criteria for ADHD in children.  Children 
scored 6 and above in inattentive 9 items are considered as 
inattentive; children reported 6 and more in hyperactivity-
impulsive 9 items are considered hyperactive-impulsive. The 
combined type is rate by summing both inattentive and 
hyperactive-impulsive scores. The Arabic version of this scale 
was used in which the translation and back translation had been 
conducted and the Arabic Version was send to panel of expert for 
validity. The five experts agreed on all items and no changes were 
done. In our study, for parents scale, internal consistency of the 
scale, calculated using Chronbach’s alpha was also high (α =. 84); 
the split half reliability of the scale was .79.  While, for teachers, 
internal consistency of the scale, calculated using Chronbach’s 
alpha was (α =. 87); the split half reliability of the scale was .84.  
■ Results 
• Prevalence of trauma, PTSD, and ADHD in children living 

in the Gaza Strip and West Bank 
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To answer the first question. Frequencies and percentages 
were calculated. The results indicated that Palestinian children 
in Gaza Strip and West Bank had been exposed to a variety of 
traumatic events. The most common traumatic events in Gaza 
Strip were: watching mutilated bodies and wounded people on 
TV (82.4%), witnessing bombardment of other homes by 

airplanes and helicopters (50.8%), and witnessing shooting of a 
close relative  (44.4%). Similarly children in West Bank reported 
commonly the following traumatic events: watching mutilated 
bodies and wounded people on TV (89.3%), witnessing day 
raids at their homes (72.7%), and witnessing bombardment of 
other homes by airplanes and helicopters (68%),  

Table 2 : Place of residence distribution and traumatic experiences (Traumatic Events Checklist) (N = 349)
Traumatic events Gaza (N = 199) West Bank (N=150)  

 N   % N % χ2 
Watching mutilated 
bodies and wounded 

people on TV 
164 82.4 134 89.3 3.2 

Day raids of your home 61 30.9 109 72.7 60.4*** 
Witnessing bombardment 

of other homes by 
airplanes and 
helicopters 

101 50.8 102 68 10.4** 

Witnessing  own home 
demolition 10 5.1 71 47.3 84.9*** 

Nigh raids of your 
home 23 11.6 68 45.3 50.6*** 

Witnessing firing by 
tanks and heavy 

artillery at neighbors 
home 

30 15.1 62 41.3 30.3*** 

Hearing killing of a 
close relative 

59 29.6 55 36.7 1.9 

Witnessing firing by 
tanks and heavy 

artillery at own home 
68 34.2 55 36.7 0.23 

Witnessing shooting of 
a close relative 88 44.2 50 33.3 4.2 

Witnessing arrest of a 
friend 32 16.1 29 32.7 13.2** 

Witnessing beating of 
a friend 19 9.5 39 26 16.7* 

Witnessing shooting of 
a friend 53 26.6 37 24.7 0.17 

Witnessing  neighbors 
home demolition 17 8.5 28 18.7 7.8** 

Hearing killing of a 
friend 23 11.6 25 16.7 1.8 

Witnessing beating of 
a close relative  24 12.1 23 15.3 0.78 

Tear gas inhalation  27 13.6 21 14 0.01 
Witnessing killing of 

a close relative 16 8 20 13.3 2.5 

Witnessing arrest of 
close relative 10 5 13 8.7 1.8 

 

Percentage from the area sample only.  
* p = 0.05, **p = 0.01, *** p = 0.001 

There were significant differences in reporting traumatic 
events between children living in Gaza Strip and West Bank. 
Children in West Bank reported more the following events than 
children in the Gaza Strip: witnessing day raids (χ2 = 60.4, d.f = 1, p 
<. 001), tear gas inhalation (χ2 = 60.2, d.f = 1, p <. 001), night raids (χ2 
= 50.6, d.f =1, p <. 001),  witnessing own home demolition (χ2 = 84.9, 
d.f = 1, p<.001), witnessing of neigbours home demolition (χ2 = 7.8, 
d.f = 1, p <.  005),  witnessing firing by tanks and heavy artillery at  

 neighbours home (χ2= 30.3, d.f = 1, p <.001), witnessing 
bombardment of other homes by airplanes and helicopters(χ2 = 10.4, 
d.f = 1, p <.001),  and arrest of a friend (χ2 = 13.2, d.f = 1, p <.001). 
While the only traumatic event reported significantly by Gaza children 
waswitnessing shooting of a close relative (χ2 = 7.8, d.f = 1, p <. 03). 
■ Number of traumatic experiences 

Palestinian children were exposed to a wide range of traumatic 
experiences during the Intifada. Of the nineteen possible 
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exposures, the children experienced between no traumat
event and fifteen traumatic events. The mean of traumat
experiences in Gaza Strip was 5.1 (SD = 3.4) and in West Ban
were 7.5 (SD = 4.7).  There was statistically significant difference
in number of traumatic events between the two sites in whic
children living in West Bank reported more traumatic events th
those in Gaza Strip (t = -5.4,  d.f = 256 , p = 0.001). 
■ Differences in traumatic events 

The number of traumatic experiences was classified as few 
traumatic experiences (0-4), moderate traumatic experiences(5-9) and
many traumatic experiences (10 or more). In comparing 
frequency of traumatic experiences according to place of
residence, 49.3% of Gaza children experienced few traumatic events, 
44.7% experienced moderate traumatic events, and 6% experienced  

many traumatic events. Similarly, 43.6% of West Bank children 
experienced few traumatic events, 40.7% experienced moderate 
traumatic events, and 24.7% experienced many traumatic events. 
Significantly children from West Bank reported more severe traumatic 
events than children from Gaza Strip (χ2 = 25.7, d.f = 2, p <.001). 
■ Comparison between PTSD and trauma 

In comparing level of traumatic experiences and PTSD 
(scoring 40 and more in Impact of Events Scale), 35.7% of 
children with PTSD reported mild trauma, 41.1% reported 
moderate, and 23.2% reported many traumatic events.  

In order to find the difference between number of traumatic 
events and PTSD,  significantly children with PTSD reported 
more severe traumatic events than children from non-PTSD (39 
and less in IES) (t = -3.2, df = 246, p -=0.001). 

Table 3:Severity of traumatic experiences and site of living, PTSD, and ADHD 

 Mild Moderate Severe 
 No % No % No % 

West Bank 52 34.7 61 40.7 37 24.6
Gaza 98 49.2 89 44.8 12 6 
PTSD 46 35.7 53 41.1 30 23.2

Inattention by 
parents 

25 59.5 13 31 4 9.5 

Hyperactivity-
impulsivity by 

parents 
15 31.4 25 49 10 19.6 

ADHD by parents 9 45 7 35 4 25 
Inattention by 

parents 
28 35 24 30 28 35 

Hyperactivity-
impulsivity by 

teachers 
26 40.6 18 28.1 20 31.3 

ADHD by teachers 5 33.3 5 33.3 5 33.3
   

In comparing level of traumatic experiences and ADHD by 
parents, 45% of children with ADHD reported mild trauma, 35% 
reported moderate, and 20% reported many traumatic events.  

In order to test the differences between trauma and ADHD 
reported by parents, One-Way analysis of variance was performed. 
The results indicated that their were a significant difference between 
level of traumatic events and ADHD by parents F= 8.34 (2,346), 
p=0.001. Tukey post hoc test was performed, the result showed that 
there was difference between children reported many traumatic 
events (Mean = 15.0, SD= 8.7) and those reported moderate 
traumatic events (Mean 11.01, SD= 6.4) - children with many 
traumatic events were rated as having ADHD by parents.  

In comparing level of traumatic experiences and ADHD by 
teachers, 33.3% of children with ADHD reported mild trauma, 33.3% 
reported moderate, and 33.3% reported many traumatic events.  

 In order to test the differences between trauma and 
ADHD reported by teachers, One-Way analysis of variance 
was performed. The results indicated that their were a 
significant difference between level of traumatic events and 
ADHD by parents F= 13 (2,346), p=0.001. Tukey post hoc 
test was performed, the result showed that there was 
difference between children reported many traumatic events 
(Mean = 9.2, SD= 6.5)   and those reported moderate 
traumatic events (Mean = 5.7, SD= 3.8) - children with many 
traumatic events were rated as having ADHD by teachers. 

The association between exposure to traumatic events 
and PTSD symptoms was investigated. IES scores were 
significantly associated with the total number of 
experienced traumatic events (Pearson correlation 
coefficient: r=0.24, N = 349; p=0.001).  

Table 4:Differences in trauma, PTSD, and ADHD in Gaza Strip and West Bank 

 Gaza Strip West Bank χ2 
 NO. % NO. %  
Mild trauma (4 and less 

events) 98 49.2 52 34.7 

Moderate (5-9 events) 89 44.7 61 40.7 

Many (10 and more events) 12 6 37 24.6 

25.7*** 

PTSD according to IES 78 39.2 51 34.0 .99 

Inattention-impulsive 
according to parents 29 14.7 13 8.7 2.8  
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Inattention-impulsive 
according to teachers 53 27.7 27 18.0 4.4* 

Hyperactivity according 
to parents 34 17.3 17 11.3 2.3 

Hyperactivity according 
to teachers 36 18.8 28 18.7 0.00 

ADHD- parents 16 8.4 4 2.7 5.01* 
ADHD teachers 10 5.2 5 3.3 .72  

 
* p = 0.05, **p = 0.01, *** p = 0.001 

■ Prevalence  of post traumatic stress reactions  
The most common PTSD reactions in children in the Gaza 

Strip were: Children’s post traumatic stress reactions scores 
ranged between 0 and 61.  

Eighty-seven (39.2%) of children from Gaza Strip reported 
post traumatic stress disorder (40 and above in IES) compared 
to 51 (34%) of children from West Bank. In comparing mean of 
IES, children from Gaza Strip mean was 34.4 (SD = 14.1) and  

from West Bank mean was 33.7 (SD = 15.8). There was no 
significant statistically differences between the two sites (T 
independent test: t =.37, df= p = ns).  In comparing the 
subscales of IES, intrusion subscale scores of children from 
Gaza Strip mean was 17.2 (SD =8.4) and from West Bank mean 
was 15.7 (SD= 8.9), while avoidance mean from children from 
Gaza Strip was 17.3 (SD =7.6) and from children from West 
Bank mean was 18.02, SD =8.5). There were no statistically 
differences between the two sites in IES subscales.   

Table 5:Means and standard deviations of trauma, PTSD, and ADHD by teachers and parents 

 Gaza Strip West Bank t p 
 Mean SD. Mean SD   

Total trauma 5.1 3.4 7.5 4.8 -5.2 0.001 
Total IES 34.4 14.1 33.8 15.8 .31 .71 

Intrusion (IES) 17.2 8.3 15.8 8.9 1.5 .19 
Avoidance (IES) 17.4 7.6 18 8.5 -.73 .43 
Inattention by 

parents 2.6 2.5 2.2 2.4 1.3 .17 

Inattention by 
teachers 3.3 3.1 3 2.9 1.1 .26 

Hyperactivity-
impulsivity by 

parents 
3.02 2.5 2.5 2.5 .30 .07 

Hyperactivity-
impulsivity by 

teachers 
3.08 2.6 2.8 2.5 .66 .50 

        

In order to test the predictive value of specific traumatic 
events on PTSD symptoms, total IES scores were entered as the 
dependent variable in a linear multiple regressions, with the 19 
types of traumatic events as the covariates. The event that was 
significantly associated with IES scores was day raids of their home 
(Beta=0.12, p=0.03), nigh raids at their home (Beta=-3.5, p=0.001), 
tear gas inhalation (Beta=0.86, p=0.02), witnessing arrest of a friend
(Beta=0.66, p=0.04), and witnessing bombardment of other homes 
by airplanes and helicopters (Beta=1.6, p=0.001).   

As the effect of traumatic events on PTSD symptoms might have 
been mediated by sociodemographic variables, in a subsequent

 linear regression, IES scores were again entered as the dependent 
variable, with sociodemographic variables and the total number of 
traumatic events as the covariates. The latter remained the 
strongest predictor (B=0.17, SE=0.04, B=0.24, t=3.2, p=0.001). 

In comparing children scoring 40 and above in IES (possible 
PTSD), 16 children (12.5%) were scored inattentive by parents, 
36 (28.6%) by teachers. 

Children rated as hyperactive by parents and being PTSD 
were 30 (23.4%). There was statistically significant relationship 
toward PTSD (χ2 = 12.3, p<0.001). While 27 (21.1%) of children 
rated as hyperactivity by teachers had PTSD. 

Table 6:Comparison of PTSD and ADHD subtypes by parents and teachers 

 PTSD No PTSD  
 N % N % χ2 

Inattention by 
parents 

16 61.9 26 39.1 0.03 

Hyperactivity by 
parent 

30 58.8 21 41.2 12.3** 

ADHD  by parents 10 50 10 50 1.5 
Inattention by 

teachers 
36 45 44 55 2.9 

Hyperactivity-
impulsivity by 

teachers 

27 42.2 37 57.8 .96 

ADHD  by teachers 12 80 3 20 12.4** 
* p = 0.05, **p = 0.01, *** p = 0.001 
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The relationship between PTSD and ADHD symptoms was 
examined through Spearman rank correlation test. Total IES 
scores were significantly associated with total inattention 
(r=0.20, p<0.001) and hyperactivity scores by parents (r=0.15, 
p<0.005).  Also, IES subscale: intrusion was significantly 
associated with total inattention scores by parents (r=0.23, 
p<0.001), and teachers (r=0.11, p<0.03), and hyperactivity 
scores by parents (r=0.20, p<0.001).  Avoidance was 
significantly associated with total scores of inattention by 
teachers (r=0.13, p<0.01) and hyperactivity scores by teachers 
(r=0.12, p<0.02). 
■ Prevalence of combined ADHD according to parents 
and teachers 

• Prevalence of combined ADHD according to parents 
Twenty nine children (14.7%) from Gaza Strip met the DSM-

IV criteria for inattentive type compared to 13 (8.7%) in the West
Bank. While, 34 (17.3%) of children from Gaza Strip were 
impulsive compared to 17 (11.3%) from West Bank.  No 
statistically significant differences between the two sites. 

Sixteen children (8.4%) of children from Gaza fulfilled the full 
criteria of ADHD combined type compared to 4 (2.7%) from West 
Bank. Children in Gaza Strip significantly were differ from those in 
West Bank in combined ADHD (χ2 = 5.01 d.f = 1, p <.02). 

• Prevalence of combined ADHD according to teachers 
Fifty-three children (27.7%) from Gaza Strip met the DSM-IV 

criteria for inattentive type compared to 27 (18%) in the West 
Bank. Children in Gaza Strip were significantly more inattentive 
that those in the West Bank (χ2 = 4.4, d.f = 1, p <.03). While, 36 
(18.8%) of children from Gaza Strip were rated as impulsive 
compared to 28 (18.7%) from West Bank.  

Ten children (5.2%) from Gaza fulfilled the full criteria of 
combined ADHD  type compared to 5 (3.3%) children from 
West Bank. 

In order to investigate discrepancies between teachers and 
parents in detecting ADHD children, Wilcoxon signed ranks test 
was performed; there was discrepancy between parents and 
teachers in detecting children with ADHD (z=-14.79, p = 0.001). 

In order to investigate discrepancies between teachers and 
parents in detecting inattentive children, Wilcoxon signed ranks 
test was performed; there was no discrepancy between parents 
and teachers in detecting children with hyperactivity-impulsivity 
(z=-1.5, p = .12). 
■ Discussion 

The results showed that children experienced  watching 
mutilated bodies in TV, bombardment of houses by helicopters 
and tanks which consisted with previous research in the same 
area (Thabet et al, 2001, 2002, 2003 Press).  But, children in West 
Bank reported inhalation tear gas much more than children in the 
Gaza Strip, which was a result of direct confrontation of children 
with soldiers in the cities and checkpoints. However, children in 
West Bank had reported more traumatic events (Mean =7.5) than 
those in Gaza Strip (Mean= 5); this difference was a result of 
incursion and reoccupation of the most major cities in the West 
Bank, while children exposure in Gaza Strip was not so intensive 
as it was in West Bank. However, children in Gaza Strip reported 
more PTSD (39%) compared to 34% in West Bank. Higher 
percentage of PTSD in children living in the Gaza Strip may be
due to other risk factors rather than the trauma alone, such 
factors are large family size, overcrowdness, unemployment of 

the father, and low socioeconomic status of families livening in 
the Gaza Strip. So, trauma is not the only reason for developing 
PTSD in Gaza Strip children. Previous studies in the area 
showed that social adversities could add more risk factor on 
children living in the area (Thabet et al, 1998). The dose-linear 
relationship between trauma and PTSD was obvious in both 
sites, children who experienced more traumatic events reported 
more PTSD. This result is congruent with other  studies (Pynoos 
et al, 1993; Goenjian et al, 1995; Slone et al, 1998; Thabet et al, 
1999, 2000; McClosky et al, 2000).  Moreover, this dose-linear 
relationship may not apply to all trauma-related circumstances 
and young populations (McFarlane, 1988; Yule et al, 1990). 

The result  showed that prevalence of combined ADHD  type 
was low in children if the children were rated by their teachers in 
our society, however, the rate is similar to other studies (3%) 
(Kadesjo et al, 2001).  Parents are reporting more ADHD 
children compared to teachers (5-8%). Children in the Gaza 
Strip were reported to be more hyperactive than in the West 
Bank, which could be due other risk factors such as low family 
income, overcrowding due to large families.   

Because traumatized children frequently are agitated and 
inattentive, they may present with ADHD-like behaviours, raising 
important clinical questions as to whether they have ADHD or 
trauma-associated phenomena. The presence of PTSD 
symptoms of increased arousal, such as poor concentration and 
exaggerated startle response, may mimic ADHD, leading to the 
potential misdiagnosis of ADHD in these children. Recent work 
by our group and others has documented that ADHD is a highly 
familial disorder (Biederman et al, 1992). Thus, if ADHD 
symptoms in traumatized children represented a reaction to 
trauma and not "true" ADHD, we would expect to see an 
absence of familiarity of ADHD in such children. However, if 
traumatized children with ADHD-like features have ADHD, it 
should be associated with a familial pattern similar to that of 
other cases of nontraumatized children with ADHD. 
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 *راقــيف الع يــاب اجلامعــدى الشبــل
 

א−א.. א−מ    א

sawsanshakir@yahoo.com   -   sawsanshakir53@yahoo.com
 

 وغابت العدالة وتزايد حتكم املادة يف،انتشرت يف االلفية اجلديدة الصراعات واحلروب يف العامل
 ونتابع يوميا االحداث الكبرية اليت حتدث يف بعض دول العامل من.سلوك الناس والتفكك االسري

وب وآوارث طبيعية وازمات سياسية وانفجارات وقذائف وغارات جوية ومشاهد للقتلى واجلرحىحر
 .واملصابني مث مايتبع ذلك من مظاهر الفوضى

، املرض، اجلوع،الفقر: ان تلك املظاهر زادت من خماوف الشباب بسبب تظافر اربعة عوامل وهي
اية الثانية وبداية(خماوف االلفيات  فاضيف اىل جمموعة املخاوف املتعارف عليها .واحلرب

ومبا ان اخطار العوملة اآثر اثارة. لالآتئاب" ودافعا"حىت يبدو املشهد متشائما ) الثالثة
 فأن اخلوف منها يتخطى آل احلدود فمن فريوسات احلاسوب اليت قد،للخوف بسبب حداثة وعيها

ورة االتصاالت يف انتشار اوبئة االيدزتتسبب بكوارث نووية او بيئية او امراضية اىل مسامهة ث
 .]8، ص11 [.اخل...وجنون البقر

ولو رصدنا الظواهر النفسية هلذه األزمات فنجد أا تتمثل يف اإلحباط العام واالآتئاب
واخلوف والقلق اجلماعي ورمبا يؤدي ذلك إىل زيادة حمتملة يف انتشار االضطرابات النفسية وخاصة

 .ب املصاحب والتايل للصدمات النفسيةاضطراب الضغوط والكر

إن تلك االضطرابات حتدث عقب التعرض للصدمات واألزمات الشديدة واليت تفوق طاقة االحتمال
 ورغم أن اإلنسان يتعرض منذ القدم للمواقف واألزمات مثل الكوارث الطبيعية.للكثري منهم

املواقف وماتسببه من اضطراباتوالظواهر املدمرة والصراعات واحلروب فقد اصبحت اثار هذه 
نفسية وجسدية موضع اهتمام آبري يف العصر احلايل عقب حدوث احلرب العاملية االوىل والثانية يف
القرن العشرين مث سلسلة احلروب االخرى والصراعات يف اماآن خمتلفة من العامل مبا يؤثر على

 .اجلماعات واالفراد ويتسبب يف اثار نفسية سلبية

 الذنب امام معاناة الشعبمشاعر -
  االذالل واجلوع واملرضالذي وصل اىل حدود.العراقي

مشاعر اخلوف من تكرار الكوارث واالزمات -
باشكاهلا املختلفة من عسكرية واقتصادية

 .واجتماعية وحروب اهلية وغريها
مشاعر اخلوف من املوت الشخصي واجلماعي حتت -

العدادهتديد حروب موعودة وهو خوف دعمته ا
اهلائلة للقتلى والضحايا يف حرب امريكا وقوات

 .التحالف على العراق
مشاعر احلداد والفقدان املتطورة على -

انواعها وهي ترتاوح مابني الرعب وفقدان القدرة
 .على الفعل وبني الرغبة يف االنتقام

خماوف الفقدان االقتصادية بعد التحول اىل -
ارس بصورةهدف لسياسة االفقار اليت باتت مت

 .معلنة ومباشرة
استعجال املوت للخالص من االذالل املرافق -

للكوارث واالزمات املعنوية وهو استعجال يرتاوح
مابني الزهد والنكوص الديين وبني االندفاع حنو

 .االستشهاد
تنامي مشاعر عدم اطمئنان اجلمهور للسلطة يف -

 ومن جتلياهتا.جتسيد حلالة هتاوي االنا املثلى
 ]5، ص12[.شعور بعجز السلطة عن محاية مجهورهاال

لقد اكدت الدراسات النفسية الى ان اكثر االضطرابات النفسية انتشارا 
 :في المجتمعات مابعد االزمات هي

 الفصــــل األول  
 ث ــــ البحةــــأهمي .1

وشهد العراق عدة حروب وكوارث وازمات وصدمات غير متوقعة 
 وازداد االمر سوءا منذ احتالل العراق عام طيلة العقود الثالث الماضية

من " صورا"  فيواجه الشباب يوميا، من قبل امريكا وحلفائها2003
االعتقاالت واالغتياالت واالعمال االرهابية والتشويش االعالمي وفقدان 

 وبعض هذه االزمات .االمن واالمان فضال عن الذل واالحباط النفسي
الصحة والسعادة للفرد العراقي ولغاية قلق تمحورت في المجاالت المهنية و

 كما حدثت العديد من االزمات الجماعية وهي اقسى من ،الموت الشخصي
وكانت االزمات المعنوية اقسى واشد االزمات .االزمات الفردية الشخصية
 فعندما تطال االزمة او الكارثة االمة فهي .التي عرفتها البشرية وطأة
 .]4، ص12[ .ار النوع وابادتهتساوي تهديد غريزة استمر

 العربية خالل الحروب واالزمات التي مر بها االمةلقد تحولت صورة 
 ه اساءةـوفي هذا التشوي  .ةـالعراق الى صورة االمة الشريرة واالرهابي

."للشعوب العربية وتراثها واذى يطال االفراد والجماعات العربية في آن معا

من سلسلة " العربي نفسه اليوم خارجا االنسان يجدبناء على ماتقدم 
، 12 [.كوارث وازمات متتالية ومهددا بسلسلة قادمة من هذه الكوارث

 .]6ص

ان الشخصية العربية تعاني اليوم من قائمة من الصدمات النفسية 
 ومن مظاهر الصدمة النفسية .المتراكمة ومن تهديد متواصل الستمراريتها

          :ر االتية العربية الجماعية تتجسد بالمظاه
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ويعاني .يعانون من القلق والخوف على مدار العام الواحدمن المجتمع 
 من االفراد من انواع المخاوف مابين الحاالت الخفيفة الى %9-%5مابين 

 وتعبر حاالت الخوف عن نفسها الول مرة في الفترة .الحاالت الحادة
 عاما  على الرغم من انها يمكن ان تحدث في بداية  )20-15( مابين سن 
ثر حاالت الخوف على االشخاص من كال الجنسين ومن الطفولة وتؤ

 ومن ناحية اخرى .مختلف االعمار واالعراق والمستويات االجتماعية
افترض بعض الباحثين الى ان الخوف هو االستجابة المبدئية للمواقف 
الضاغطة واذا حدث ان تعقد الموقف الى درجة اليمكن التحكم فيه فان 

 .]338 ص،3[ .كتئابالخوف والقلق يحل محله اال

ويخرج الخوف احيانا عن كونه مجرد خوف صريح فيتخذ شكل 
انفعاالت اخرى قد تبدو انها التمت للخوف بصلة ولكن في الواقع ان 

 ، والوسوسة،اساسها الخوف ومن هذه االنفعاالت تتفرع من الخوف كالقلق
را  وهذه االنفعاالت تؤثر تاثي.]27 ص،5[ ضعف الثقة بالنفس ،الخجل

 .سلبيا على الفرد وعلى صحته النفسية والجسمية وتكيفه االجتماعي

وترتبط بالخوف العديد من الجوانب السلبية ومظاهر السلوك غير 
المرغوب فيه والتي تشكل تعطيال لالنسان وتنشر في حياته التعاسة وتسلبه 

 وارتبط الخوف والقلق ايضا بادمان الكحوليات اذ .كل مظاهر السعادة
 العاملون في مجال االعتماد على الكحوليات الى ان وراء استخدام يرى

الكحوليات عدة اسباب في مقدمتها الرغبة في التخلص من الضغوط والقلق 
 .والخوف

 ، وبتقدير منخفض للذات،كما ارتبط الخوف بمشاعر االثم والذنب
ز  وبأنخفاض في االنجا،وعدم قدرة الفرد على توكيد ذاته والتعبير عنها

 واشارت دراسات اخرى الى ان الفرد الخائف يميل الى ان .والتحصيل
 .يكون تقديره لذاته منخفضا وينظر الى نفسه بانه اقل جاذبية من اقرانه

 : بما ياتيويمكن بلورة اهمية البحث الحالي

ان المخاوف تعد من المشكالت المهمة التي يعاني منها الشباب  -1
رات االجتماعية واالقتصادية اثناء االزمات والحروب والتغي

 وبما ان العراق يعد من الدول التي مر بالعديد من .للمجتمعات
االزمات والحروب والحصارات والعمليات االرهابية وان جميع تلك 
االزمات تعد متغيرات اجتماعية صدمية تؤدي بال شك الى بلورة 

كما ان الموضوع لم . متغير نفسي سلبي اال وهو متغير الخوف
يحظى باالهتمام من قبل الباحثين في الوطن العربي عموما وفي 

 لذا فان الحاجة تعد قائمة الجراء الدراسات ،العراق بشكل خاص
التي يمكن ان تسهم في التعرف على معدالت انتشار المخاوف بين 

 .الشباب من طلبة الجامعات العراقية ومن كال الجنسين

من اهمية الدور االساسي ان اهتمام المجتمعات بالشباب نابع  -2
لهم النهم عماد المجتمع ومركز طاقته الفعالة والمنتجة والقادرة على 

 ان التطور السريع للمجتمع .احداث التغيير في جميع مجاالت الحياة
 مؤثرا في ،يتطلب ان يكون الشباب ذا قدرة على تحمل المسؤولية

 .بناء المجتمع وتقدمه ومساهما في عملية التغيير

 مرحلة الشباب تعد نقطة بارزة في تنظيم الشخصية وعليه ان -3
فان مايتعرض له الفرد في هذه المرحلة من ضغوط وازمات نفسية 
مختلفة تترك اثرا في شخصيته بحيث تظهر في شكل اضطرابات 

 والقلق والخوف من ،نفسية مثل الشعور بالنقص وفقدان الثقة بالنفس
وس والكوابيس والمخاوف االقدام في تحمل المسؤولية والوسا

المتعددة التي تستولي على الفرد وتستهلك طاقته العقلية وتضعف من 
  وتصبح تجربة الحياة مرعبة او يمكن ،قدرته على العمل واالنتاج

 .قلق املوت - 
 .املخاوف من االصابة بامراض مميتة -
 .فقدان الشعور جبدوى الفعل -
ردود الفعل الفردية امام التغيريات احلاصلة -

 .بسبب الكارثة
تنامي احتماالت انتكاسات االمراض النفسية -

 .واجلسدية
ظهور عوارض او امراض جسدية على عالقة بشدة -

 .الكارثة
خماوف مرضية من احلرب(الفوبيا بانواعها  -

 ).اخل ...والقصف واالنفجارات
 .مظاهر اضطراب مابعد الصدمة -
 . االآتئاب والشعور بالتهديد املستمر -
 .ستقبلاخلوف من امل -

ان االزمات واالحداث المؤلمة التي مر بها المجتمع العراقي من حروب 
ودمار وخراب وارهاب وعنف وتفجيرات من عبوات ناسفة وسيارات 
مفخخة ادت الى  معاناة مختلف الشرائح االجتماعية اطفاال وشبابا ونساءا 

 .ىكبارا وصغارا من مشاعر الخوف والقلق واالضطرابات النفسية االخر
وان هناك االالفا من االفراد يعانون من الصدمات النفسية  ويحملون معهم 

 .ذكريات التنسى

فعلى سبيل المثال عند سماع االصوات فائقة القوة، مثل االنفجارات 
 :للعبوات الناسفة او للسيارات المفخخة، فإننا نالحظ ردود الفعل التالية

 .خفقان القلب .أ 
 .ضيق التنفس أو عثراته .ب 
 . )لغاية االستفراغ(يان الغث .ج 
 .الدوار .د 
 .الضغط على الرأس لغاية الشعور بالصداع .ه 
 .االستعداد النفسي لإلكثار من المسممات ومن مواد اإلدمان .و 

. من الوجهة الطبية تعود هذه المظاهر إلى ردود الفعل الفيزيولوجية
وفي مثل هذه الحاالت يقوم الجسم بتحويل كميات إضافية من الدم إلى 

مما يؤدي إلى توتر العضالت وبخاصة عضالت . غ والعضالتالدما
 .الظهر والكتفين والعنق، كما يصبح التنفس ضحالً

 :كما تظهر بعض االعراض النفسية ومنها 

حالة من الرتدد ترتافق مع معاودة الشكوى من  -
 .الدوار

 .مظاهرات القلق االياري -
 .نقص القدرة على املبادرة -
 .ينإمهال على الصعيد امله -
 .اضطراب النوم -
استمرار بعض املظاهر اهليستريية ومن ضمنها -

 . اخلوف اهلستريي
 .ظهور الكوابيس واألحالم املزعجة -
ظهور موجة عارمة من الفوبيا من نوع اخلوف -

 ] 8-5، ص12[ .من االنفجارات

 من اكثر المفاهيم النفسية شيوعا وقد اليخلو  Fearويعتبر الخوف 
 وهو من اكثر الحاالت الوجدانية بعد القلق . منهاحد منا دون ان يعاني

  من %15 واظهرت الدراسات النفسية الى ان .مسببا للكثير من المشكالت
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أو الكارثة وغيرها من المفاهيم القريبة الصلة بهما مثل الحادث 
Accident، والمشكلة problem والصراع Conflict، والفاجعة او النكبة 

Catastrophe، ومصدر الخطر Hazardحتى أصبح فض..  وغيرها 
االشتباك والتداخل بين هذه المفاهيم سمة مشتركة في أغلب البحوث 
والدراسات التي تتناول الموضوعات والجوانب المختلفة لألزمات 

 ]8-4 ص،14[ ]33-32 ص،4[ .والكوارث

 لكن ربما ،وال يتسع المجال للوقوف بالتفصيل أمام المفاهيم السابقة
 ،ي شئ حدث وانقضى أثره ه incidentتكفي اإلشارة إلى ان الواقعة 

وهي خلل في مكون أو وحدة أو نظام فرعي من نظام أكبر، أما الحادث 
Accidentبينما المقصود ، فهو خلل يؤثر تأثيرا ماديا على النظام بأكمله 
 حدوث شئ يترتب عليه تعرض الهيكل الرمزي للنظام Conflictبالصراع 

 تحدي االفتراضات  ولكن ليس بدرجة تصل إلى،للخلل أو االضطراب
 فهي عبارة عن خلل  Crisis أما األزمة ،األساسية التي يقوم عليها النظام
 كما أنه يهدد االفتراضات الرئيسية التي ،يؤثر تأثيرا ماديا على النظام كله

  ]37 ص،4[ .يقوم عليها هذا النظام
يرتبط   فإننا سنجد مفاهيم عديدة Disasterوإذا انتقلنا إلى مفهوم الكارثة 

 أن أهم  Schneider ويرى شنايدر ،ويتداخل اغلبها مع مفاهيم األزمة
 ويتطلب ، مقلق وشديد الدمار،خصائص الكارثة هي أنها حدث غير عادي

 فضال عن أن الكارثة ، كما يعني وجود أفراد ضحايا أبرياء،االهتمام العام
لهيئات تحمل من المعاني الرمزية ما يجعل تدخل الحكومة وغيرها من ا

 وأخيرا فإن كلمة كارثة تعني استحالة التنبؤ بالحدث ،أمرا واجبا وشرعيا
 ،8[ . كما تعني أيضا أنه يصعب بشكل كبير التعامل معه وإدارته،بدقة
 ]152-93ص

وبشكل عام فإن مفهوم الكارثة يستخدم لوصف الخلل الذي يصيب 
رثة أزمة أو  وغالبا  ما تخلق الكا،المنظمة أو المجتمع في وقت معين

 ،14[ . أي ينتج عن تفاقم األزمة كارثة، بينما قد يحدث العكس،أزمات
 ]8-4ص

ويميز أغلب الباحثين والمهتمين بمجال األزمات والكوارث بين األزمة 
والكارثة على اساس ان الكارثة أكبر من حيث الحجم ومدى االنتشار 

ية والبشرية والجهود ودوائر التأثير، وبالتالي مستوى وحجم الخسائر الماد
 .المطلوبة لمواجهتها

ان المعايير التي استند إليها الباحثون في التمييز بين األزمات 
والكوارث قد أثارت نوعا من االرتباك والتداخل في استخدام مفهوم 

 رغم ان المعنى ، Catastrophe ومفهوم الفاجعة، Disasterالكارثة
 .نوع أو نمط من أنماط الكوارثواالستخدام لمفهوم الفاجعة يدل على 

 بأنها سوء حظ هائل Disasterويعرف قاموس اكسفورد الكارثة  
 بأنها كارثة Catastrophe بينما يعرف الفاجعة ، وفشل كامل،ومفاجئ

 ونهاية مأسوية تؤدي إلى خراب، أو تدمير في ترتيب ،مفاجئة وكبيرة
 ]16[. )األشياء

بين مفاهيم األزمة والكارثة حصاد ما سبق أن الترابط والتداخل 
والفاجعة قد أدى إلى تبلور اتجاه عالمي نحو استخدام التعريفات والمفاهيم 

  .اإلجرائية سواء في الدراسات والبحوث النظرية أو الميدانية

هذا اإلطار يبرز التعريف اإلجرائي الذي استخدمه االتحاد الدولي في 
د التقرير السنوي عن الكوارث لمنظمات الهالل والصليب األحمر في إعدا

، حيث يعرف الكارثة بأنها 1993 والذي صدر ألول مرة عام ،في العالم
 مقصودة أو غير مقصودة ينتج ، ألسباب بشرية أو طبيعيةكل حدث يقع

 أو تضرر أو إصابة مائة شخص أو ،عنه مصرع عشرة أشخاص أو أكثر
 اد بشكل فوري بعد أكثر وردود االفعال المؤلمة التي تظهر لدى االفر

 بل ان كثيرا من االمراض .ان تشل حركة االنسان بالكامل -4 
العضوية مثل الصداع والقرحة المعدية واالحساس بالتنميل والشد 
العضلي وخفقان القلب والسرطان وغيرها يرجع ذلك الى 

 .]45، ص13[االضطرابات النفسية 

جية ان الدراسة الحالية ستساعد في تخطيط البرامج العال -5
والوقائية التي تهدف الى رفع مستوى الصحة النفسية للطالب 
الجامعي من خالل القاء الضوء على اكثر انواع المخاوف انتشارا 

 .لدى افراد العينة

 ثـــداف البحــــاه .2
 :يهدف البحث الى

تعرف انواع المخاوف التي يعاني منها الشباب الجامعي ومن كال 
 .الجنسين
اقعية والمستقبلية التي يعاني منها كال  المخاوف الوتحديد -1

 .الجنسين

تعرف الفروق ذات الداللة االحصائية في شدة المخاوف وعلى  -2
 .وفق متغير الجنس

 ث ـــدود البحـــح .3
يتحدد البحث بتطبيق مقياس المخاوف على عينة من طلبة جامعة بغداد 

ل  في ظل ظروف االحتال2005/2006ومن كال الجنسين وللعام الدراسي 
 .االمريكي وحلفائه للعراق

 ات ـــد المصطلحـــتحدي .4

 Fearوف  ــــ الخ .1.4
الخوف هو حالة انفعالية داخلية طبيعية : 1956عرفه القوصي  -

يبعده عادة "  ويسلك فيها سلوكا،يشعر بها االنسان في بعض المواقف
 ]125 ص،6[. عن مصادر الضرر

 ،سارةبأنه انفعال يتصف بمشاعر غير : 1977وعرفه عاقل  -
 ]88  ص،9 [.وبالتوتر والهروب أو التجنب

 ،بأنه أنفعال اولي يثيره الخطر المتوقع: " 1978وعرفه الحفني  -
 وتصحبه رغبة في الهرب أو االختفاء ،وتميزه تغيرات بدنية واسعة

 ]77 ص ،7[ ."
بانه استجابة انفعالية يقوم بها الفرد :  Bamber 1979وعرفه بامبر  -

فتاء يطلب منه فيه ان يحدد الفقرات التي يعتقد لمثير لفظي في است
 ]127 ص،15[ .انها مخيفة او غير سارة

وعرفته الجمعية االمريكية للطب النفسي بانه خوف او توتر او  -
ضيق ينبع من توقع خطر ما يكون مصدره مجهوال الى درجة 
كبيرة ويعد مصدره كذلك غير واضح ويصاحب كال من الخوف 

 .غيرات الفيزيولوجيةوالقلق عدد من الت
وعرفه عبد الخالق بأنه شعور عام بالخشية او ان هناك مصيبة  -

وشيكة الوقوع او تهديدا غير معلوم المصدر مع شعور بالتوتر 
 وغالبا مايتعلق ،والشد وخوف المسوغ له من الناحية الموضوعية

 ]14، ص1[هذا الخوف بالمستقبل والمجهول 

 ة ـــرثة او الكاــــوم االزمـــ مفه .2.4
ترتبط هذه االشكالية بحقيقة ان االزمات والكوارث هي مجال عمل 
واهتمام نظري وتطبيقي لعلوم وتخصصات شتى، وقد افضي ذلك الى دعم 
مشروعية بحوث ودراسات االزمات والكوارث وتأكيد اهميتها، لكنه ادى 
ة ايضا الى قدر من التضارب واحيانا التناقض في المفاهيم الخاصة باألزم
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 .امليل اىل الكذب واخلداع -4
 .نطواء والعزلة بعيدا عن افراد اتمعاال -5
 .فقدان احلنان والعاطفة -6
 ]7-6، ص2.  [الشعور بالقلق وعدم االرتياح -7

من المرض : ومن المظاهر النفسية االخرى الخوف الشديد من كل شيء
ولدى الكثير من المرضى اليتركز . العقلي، او المرض البدني، أو الموت

نه خوف غامض مجهول الخوف بوضوح حول موضوع معين ولك
ويتسبب الخوف في شعور بالتوتر الداخلي فيصف المريض . المصدر

نفسه بأنه يشعر بالتوتر وانه غير قادر على االستقرار نتيجة ضغط 
االفكار المقلقة الى جانب فقد الثقة بالنفس باالضافة الى عدم القدرة على 

صعوبات في االسترخاء، والضجر، وصعوبة التركيز، مع احتمال حدوث 
التذكر واالسترجاع، مع مشاعر مصاحبة بعدم االمان وعدم االستقرار، 
وشعور بالنقص، وتجنب مواقف التنافس، والمخاوف الشاذة والسلوك 
العدواني احيانا، كما يتسم الفرد بالتردد وعدم الحسم، واالستغراق في 

الضعف ا يجنح به الى ـاحالم اليقظة، واالغراق في التمني الكاذب مم
ومن االعراض االخرى للمريض ايضا نقص روح . والوهن والخنوع

 ]18، ص10[ .الدعابة

 اوفـــص المخــات تشخيـــمحك 4.4
تقدم الطبعة الرابعة من الدليل التشخيصي واالحصائي لالمراض 

 :النفسية والعقلية محكات تشخيص اضطراب الخوف والقلق بما يلي 

والتوجس لعدداخلوف والقلق الزائد والرتقب  -1
من االحداث واالنشطة املتعلقة بالدراسة
والعمل وحيدث ذلك لعدة ايام وملدة التقل عن

 .ستة اشهر

جيد الفرد صعوبة يف السيطرة على خماوفه -2
 .وقلقه

يصاحب اخلوف والقلق ثالثة اعراض او اآثر -3
من االعراض الستة االتية على ان تظهر بعض

الشهر الستةاالعراض يف معظم االيام خالل ا
 :املاضية

 .شعور بعدم الراحة والتقيد -
 .سرعة التعب -
 .صعوبة الرتآيز -
االستثارة الوجدانية واحلساسية -

 .املفرطة
 .التوتر العضلي -
صعوبة البدء يف النوم(مشكالت النوم  -

او االستغراق يف النوم او النوم
 ).املتقطع

 يــــالثان لـــــالفص 
 ثـــة البحـــمنهجي .1

ة البحث الحالي كل من العينة، واالداة المستخدمة، تتضمن منهجي
 :واجراءات التطبيق، وجمع البيانات وتحليلها احصائيا وذلك على النحو االتي

 ةـــة االستطالعيـــالعين .1.1
تم اختيارهم من كلية " طالبة وطالبا) 60 ( االستطالعية منالعينةتكونت 

سنة وقد تم اعداد  23.7 ابن الهيثم جامعة بغداد وبمتوسط عمري/ التربية 
 .فقرات مقياس المخاوف في صورته االولية

الكارثة او بعد فترة زمنية تشمل عدة ساعات او بضعة ايام او عدة  
 :   وتشمل الكوارث]24-23، ص17[شهور 

 .الفياضات واالعاصري والعواصف -
 .الزالزل -
 .الكوارث التقنية والصناعية -
 .حتطم الطائرات وغرق السفن -
 .احلروب -
االنفجارات واالضطرابات املدنية وعمليات -

 .اطالق النار
  ]18 [.االرهاب والعنف -

 وفـــراض الخــــ اع .3.4
ان الخوف عبارة عن حالة انفعالية وله اربع مكونات او اعراض 

 :وهي

 ةــــة الظاهريـــراض السلوآيـــــاالع .أ 
 .الصراخ الالارادي طلبا لالغاثة -1
آل طاقتهاختاذ وضع هجومي حياول فيه حشد  -2

 .للدفاع ولقهر حالة اخلوف
 .الرتاجع او الفرار من الساحة -3

مص االصابع، قضم االظافر، وعض الشفه، وقلع -4
 .الشعر

 .البكاء -5
االلتجاء اىل شخص اخر يطلب منه النجدة او -6

 .االغاثة
االرتباك، فتبدر منه تصرفات تنم عن اضطرابه -7

 .فيبدو وآانه يسيء استخدام االشياء

 ة ــــالفيزيولوجيراض ــــاالع .ب 
 .ارتعاش يف اجلسم يؤدي اىل شلله -1
شحوب اللون واصفرار الوجه أو امحرار فوري يف -2

 .الوجه
 .القشعريرة والتعرق يف الوجه -3
جفاف الفم وصعوبة يف التنفس مما يؤدي اىل -4

 .االختناق
شدة ضربات القلب وتقلص العضالت مما يؤدي اىل -5

 .عدم دوران الدم بصورة متوازنة

الوتار الصوتية مما يؤدي اىل تغري نرباتتقلص ا -6
 .الصوت

 .اضطراب النوم والشعور باالرق او النعاس -7

 ة ـــراض المعرفيـــــاالع .ج 
 .اضطراب يف فهم وادراك االمور -1

 .العجز عن التعلم -2
 .الرغبة يف التجنب -3
 .الشعور بالعجز -4

 .االعتقاد يف اخلطر -5

 ة ـــر الداخليــــالمشاع .د 
 .ة املوقفالشعور باالرتباك من شد -1
احلرية واليأس من احلياة الناجم عن الشعور -2

 .بأفتقاد االمن
 .فقدان الرغبة يف اداء الواجبات واالعمال -3
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  الصدق.ب

من أهم أساليب الصدق المستخدمة فى االستخبارات االتساق الداخلى 
والذى يكشف عن مدى تجانس فقرات القائمة وذلك من خالل حساب 

لك الختيار االرتباطات بين درجة الفقرة والدرجة الكلية فى القائمة وذ
وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين . الفقرات المميزة لمقياس المخاوف

بعد (درجة كل فقرة والدرجة الكلية من الدرجات الخام على المقياس 
 وباستخدام برنامج المجموعة االحصائية للعلوم االجتماعية )استبعاد البند
SPSS-PCوحظ أن جميع وقد ل.  فى الحاسب اآللى الجراء هذا التحليل

ارتبط ارتباطا جوهريا )  فقرة49(فقرات القائمة فى صورتها قبل االخيرة 
 .0.001عند مستوى 

 ق ــراءات التطبيـــإج 
تم التطبيق الجمعى للمقياس على عينات الطلبة والطالبات فى جامعة 
بغداد، وقام مساعدو الباحثة بتوزيع المقياس وإلقاء التعليمات والتمهيد 

لتطبيق، والتأكد من ملء البيانات األولية ومتابعة إجابات الطالب لعملية ا
ة ـوبعد االنتهاء من عملية التطبيق تمت مراجع. دون تدخل فى االستجابة

المقاييس المجمعة، واستبعدت منها التى كان بها نقص فى اإلجابة على 
 .بعض فقرات المقياس

 ة ــالت اإلحصائيــة التحليـــخط 
 :هذه الدراسة، أجريت التحليالت اإلحصائية التالية لتحقيق أهداف 

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعينة الطلبة وعينة الطالبات 
على مقياس المخاوف وداللة الفروق بينهما فى المخاوف، باستخدام 
االختبار التائى، وذلك من أجل المقارنة، وتوفير معايير إحصائية 

 . الهداف تربوية وعالجية

تم حساب االوساط المرجحة لفقرات المقياس ككل وبالنسبة  - ب
 .لالناث والذكور كل على حدة

تم حساب االوساط المرجحة لفقرات مخاوف المقياس الواقعية  - ت
 .والمستقبلية كل على حدة

 ثــــل الثالـــالفص 
 ث ــج البحــــنتائ .1

  الحالي النتائج التي توصل اليها البحث وسيتم عرضالفصليعرض 
 :النتائج بالشكل االتي

المخاوف العامة للشباب الجامعي في العراق في ظل ظروف  -1
 .االحتالل

 .المخاوف الواقعية للشباب الجامعي على وفق متغير الجنس -2
 .المخاوف المستقبلية للشباب الجامعي وعلى وفق متغير الجنس -3

لـي العراق في ظـي فـاب الجامعـة للشبــ العاماوفــالمخ .1.1
 اللــحتروف االـظ

 وهو اعلى من 2.38 المرجح لمخاوف الشباب الجامعي الوسطبلغ 
 مما يؤكد ان الشباب في العراق يعاني من 2الوسط النظري البالغة قيمته 

العديد من المخاوف بسبب ظروف االحتالل واالزمات السياسية التي يمر 
ائمة بها البلد وقد تبلورت مخاوف الشباب مرتبة العلى عشرة انواع من ق

 :مقياس المخاوف وفق االوساط المرجحة بما يلي 

 .اخلوف من االيار اخللقي واالجتماعي للمجتمع -
 .اخلوف من انتشار االمراض املعدية -

 ةــــة االساسيــــالعين .2.1
 )150( طالبا وطالبة، بواقع )300(تكونت عينة الدراسة األساسية من 

غداد وللعام  طالبة من مختلف كليات جامعة ب)150(طالبا و
عاما   48-17، وقد تراوحت أعمارهم بين 2005/2006الدراسي

.  لجميع الطالب4.491 وانحراف معيارى 23.33بمتوسط حسابى 
 .)1(انظر الجدول 

أعداد عينة الدراسة األساسية واملتوسطات :)1(جدول
 واالحنرافات املعيارية للعمر

ملعياريااالحنراف  املتوسط العدد اجلنس  

 5.431 25.233 150 ذآور

 3.549 21.433 150 االناث

 4.491 23.333 300 اموع

 ثــــاداة البح .2
تم تطبيق أداة واحدة فقط فى هذه الدراسة، وهو بناء مقياس لقياس 
 :المخاوف، وقد اتبعت الباحثة عددا من الخطوات فى تصميم هذه القائمة ومنها

 يــان استطالعــداد استبيــــاع .1.2
 للعينة استبيانا استطالعيا تضمن سؤاال مفتوحا واحدا، ثةالباحقدمت 

 :وقد نص السؤال المفتوح على مايلى

يعاىن معظم الشباب من املخاوف، آاملخاوف الصحية"
واملخاوف املدرسية، واملخاوف االجتماعية، واملخاوف
االقتصادية، وغريها من املخاوف األخرى، فالرجاء

 وما تشعر به منذآر املوضوعات املثرية للخوف
 ".خماوف 

"  طالبا)50(وبموجب نتائج االستبيان االستطالعي الذي تم تقديمه الى 
 . فقرة)70(وطالبة تم جمع فقرات المقياس بصورته االولية وبلغت 

 اســـة للمقيــورة النهائيــالص .2.2
 فقرة لمقياس المخاوف ثم عرضت على خمسة )70(تم صياغة 

فس، وجميعهم من أعضاء هيئة التدريس محكمين مختصين فى علم الن
ابن الهيثم جامعة بغداد، لبيان / بقسم التربية وعلم النفس في كلية التربية 

مدى صدق أو صالحية كل فقرة لقياس المخاوف، وكانت التقديرات 
يقيس الخوف  (4 و)اليقيس البند الخوف مطلقا(خماسية تراوحت بين صفر 

واتخذ . قديرات المحكمين لكل فقرةوحسبت متوسط ت. )بدرجة ممتازة
حيث استبعدت الفقرات التى حصلت على متوسطات أقل : معيار تحكمى

فقط، ومن ثم  3،4، واحتفظ بالفقرات التى حصلت على متوسط 2من 
 فقرة وتم بعد ذلك صياغتها 49وصلت فقرات مقياس المخاوف إلى 

 .)1(انظر الملحق .وتنقيحها واقرارها للدراسة األساسية 

  اســـة للمقيــص السيكومتريـــالخصائ 
 :تم استخراج الخصائص السيكومترية للمقياس وكمايلي

 :حسب الثبات بطريقتين وهما: الثبات.أ

) 40(طريقة اعادة المقياس على عينة من الطلبة بلغ قوامها  -
  0.89طالبا وطالبة وبلغ معامل الثبات 

 المقياس الى اذ تم تجزئة فقرات:  التجزئة النصفيةطريقة -
نصفين النصف االول للفقرات الفردية والنصف االخر 
للفقرات الزوجية وحسبت العالقة االرتباطية بينهما وبلغت 

وتم تصحيحها بمعادلة سبيرمان براون وبلغت القيمة  0.78
 . وتعد القيمة عالية وذات داللة احصائية)0.84(النهائية 
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 .اخلوف من اصحاب النفوذ -
 .اخلوف من حدوث الكوارث الطبيعية -
.اآم والطب العديل ودوائر الشرطةاخلوف من احمل -
 .اخلوف من ب املتتلكات اخلاصة -

 :وقد اختلفت االناث عن الذكور بالمخاوف الواقعية االتية

 .اخلوف من اخليانة والغدر -
 .اخلوف من العيش الذليل -
 .اخلوف من حدوث احلرائق -
 .اخلوف من السجون واالعتقاالت -
 .اخلوف من االفرتاق عن الوالدين -

ان طبيعة مخاوف االناث تختلف في طبيعتها الى حدما عن ويالحظ 
ق والخوف من االفتراق عن ـق بالقلـور وخاصة فيما يتعلـمخاوف الذك

العائلة بسبب اعمال العنف التي تمارسها قوات االحتالل ضد العوائل 
وهذه النتائج . )الخ....سجون، اعتقال، غدر، قتل، تعذيب(العراقية من 

 التي اجريت على طالب الجامعات اليمنية 1991افظ تتفق مع دراسة ح
ودراسة . وكشفت عن وجود فروق جوهرية بين الجنسين لصالح االناث

Arrindell,Kolk, &Hageman 1993 التي اجريت على طلبة الجامعات 
االمريكية وكشفت عن وجود فروق بين الجنسين لصالح االناث في 

 طالبا 520ي اجريت على  الت1994ودراسة عبد الخالق . المخاوف
وطالبة من جامعة االسكندرية وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق 

 .جوهرية بين الجنسين ولصالح االناث
اما عن انواع المخاوف التي يعاني منها الشباب فقد اتفقت نتائج 

 300 التي اجريت على 1993الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الفقي 
ة الكويت واثبتت ان الطلبة يعانون من الخوف من طالب وطالبة من جامع

المستقبل والخوف من سماع اصوات االنفجارات والخوف من الخروج 
 والتي هدفت للتعرف على الضغوط 1984وكشفت دراسة صايغ . ليال

النفسية الواقعة على مجموعة من الطلبة اللبنانيين نتيجة ازمة الحصار 
 وكشفت عن معاناة افراد العينة من 1982االسرائيلي لغرب لبنان في عام 

 )4) (3( والجداول )19-17، 2(. القلق واالكتئاب واالرق والمخاوف
 .توضح تفصيل ذلك

 ابــة للشبــاوف المستقبليـــالمخ .3.1
يواجه الشباب العراقي في ظل االزمات مجموعة من المخاوف 

 والمجتمع المستقبلية والتي تتعلق بمستقبلهم الخاص ومستقبل الشعب
 وهو اعلى )2.51(وقد لوحظ ان الوسط المرجح بشكل عام بلغ . العراقي 

 واعلى من المتوسط الواقعي البالغ )2(من الوسط المرجح النظري البالغ 
 مما تؤكد هذه النتيجة معاناة الشباب العراقي من اعراض الخوف )2.28(

ة لدى االناث اكثر كما لوحظ ارتفاع المخاوف المستقبلي. والقلق المستقبلي
 . على التوالي)2.78) (3.12(من الذكور وبلغت قيمة االوساط المرجحة 

ولدى ترتيب تلك المخاوف عموما ولكال الجنسين نجد ان المخاوف 
 :المستقبلية االتية احتلت المراتب العشرة االولى لدى الشباب عموما وهي

 .اخلوف من عدم احلصول على وظيفة -
 .اخلوف من العقم -
 .خلوف من االيار اخللقي واالجتماعيا -
 .اخلوف من ايار اتمع -
 .اخلوف من نقص املياه املعقمة -
 .اخلوف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور -
 .اخلوف من امريكا وحليفاهتا -
 . الدراسات العليامن عدم اآمالاخلوف  -
 . احلروباخلوف من -

 .اخلوف من التلوث البيئي واالشعاعات  - 
 .من االختطاف واالغتيالاخلوف  -
 .اخلوف من التعذيب اجلسدي -
 .اخلوف من العيش الذليل -
 .اخلوف من ايار اتمع -
 .اخلوف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور -
 .اخلوف من حدوث الكوارث الطبيعية -
 .اخلوف من صديق السوء -
 .اخلوف من حدوث احلرائق -
 .اخلوف من االنفالت القيمي -
 . واالعتقاالتاخلوف من السجون -
يوضح) 2(واجلدول .اخلوف من نشوب حرب اهلية -

 .تفصيل ذلك

 ابـــة للشبـــاوف الواقعيــــالمخ. 2.1
يواجه الشباب العراقي في ظل االزمات والعمليات العسكرية وظروف 
االحتالل والعمليات االرهابية مجموعة من المخاوف الواقعية ولوحظ ان 

 وهو اعلى من الوسط النظري )2.28(الوسط المرجح بشكل عام بلغ 
كما لوحظ ارتفاع . مما يؤكد معاناة الشباب الجامعي للمخاوف. )2(البالغ 

المخاوف الواقعية لدى االناث اكثر من الذكور وبلغت قيمة االوساط 
 . على التوالي)1.97 ) (2.49(المرجحة 

ولدى ترتيب تلك المخاوف عموما ولكال الجنسين نجد ان المخاوف 
 :الواقعية االتية احتلت المراتب العشرة االولى لدى الشباب عموما وهي

 .اخلوف من اخليانة والغدر -
 .اخلوف من عمليات االختطاف واالغتيال -
 .اخلوف من التعذيب اجلسدي -
 .اخلوف من العيش الذليل -
 .اخلوف من اصدقاء السوء -
 .اخلوف من حدوث احلرائق -
 .اخلوف من السجون واالعتقاالت -
 .من ب املمتلكاتاخلوف  -
 .اخلوف من رؤية الدم واالشالء اجلسدية -
اخلوف من اقتحام املنازل من قوات االحتالل -

 .والعصابات

ومن مالحظة انواع المخاوف لدى الشباب عموما نجد انها ترتبط 
بالظروف غير المستقرة واالمنة التي يمر بها العراق جراء وجود قوات 

 واعتقاالت واقتحام وتعذيب للشعب االحتالل وماارتكبته من مجازر
 .العراقي

ونجد ان االناث والذكور معا يشتركون في بعض المخاوف ويختلفون 
في انواع اخرى فمن المخاوف المشتركة التي احتلت المراتب االولى لكال 

 :الجنسين هي 

 .اخلوف من عمليات االختطاف واالغتيال -
 .اخلوف من التعذيب اجلسدي -
 .دم واالشالء اجلسديةاخلوف من رؤية ال -
اخلوف من اقتحام املنازل من قوات االحتالل -

 .والعصابات
 .اخلوف من السري يف االماآن اخلطرة -
 .اخلوف من العمليات االرهابية -

 :وقد اختلف الذكور عن االناث بالمخاوف الواقعية االتية

 .الخوف من الوقوع بالضرر -
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عرض معاناة الشباب الجامعي العراقي على المنظمات  -4
 ليمية والعالمية لوضع البرامج االرشاديةواالتحادات الطالبية االق

 .والعالجية والتخفيف من معاناتهم
االهتمام بالمراكز االرشادية على مستوى الجامعات العراقية  -5

 .لمساعدة الطلبة الذين يعانون من مخاوف والتخفيف عنهم

توفير فرص العمل والوسائل الترفيهية للشباب العراقي للتخفيف  -6
لتي يعانون منها بسبب قوات االحتالل واالزمات من الضغوط النفسية ا

 .السياسية االخرى
 لجامعة فيالدلفيا الدولي بحث مقدم الى المؤتمر العلمي لكلية االداب والفنون*

 26/4/2006-24للمدة من  الحادي عشر 
 ادرــــالمص

، المقياس العربي للتفاؤل والتشاؤم، نتائج2005احمد محمد عبد الخالق  -1
،،  مجلة دراسات نفسية المجلد الخامس عشر،  العدد الثانيمصرية
 . رابطة االخصائيين النفسيين المصرية2005ابريل، 

مخاوف الشباب الجامعي في الكويت، ) 1996( بدر محمد االنصاري  -2
 .جامعة الكويت ، آلية االداب

ة،، القلق لدى الشباب في بعض الدول العربي2004 بدر محمد االنصاري، -3
دراسة ثقافية مقارنة، مجلة دراسات نفسية المجلد الرابع عشر العدد

 . رابطة االخصائيين النفسيين المصرية2004الثالث يوليو 
الحمالوي، محمد رشاد ومحمد شومان، االزمات والكوارث في مصر -4

، القاهرة، جامعة عين شمس، وحدة بحوث1998المحروسة، تقرير عام 
 .1999االزمات، 

، مخاوف المراهقين في مرحلة الدراسة1982عباس علوان داود،  -5
 .المتوسطة في مدينة بغداد رسالة ماجستير غير منشورة

، اسس الصحة النفسية، القاهرة مكتبة النهضة1956عبد العزيز القوصي،  -6
 .المصرية، الطبعة الخامسة

فسي، موسوعة علم النفس والتحليل الن1978عبد المنعم الحفني،  -7
 .القاهرة، مكتبة مدبولي

عثمان محمد العربي، اتصاالت االزمة مسح وتقييم للتطورات النظرية  -8
فيها، المجلة المصرية لبحوث االعالم، آلية االعالم، جامعة القاهرة، يناير

 .152 – 93، ص 1999 ابريل –
 .، معجم علم النفس، بيروت، دار العلم للماليين1977فاخر عاقل،   -9

، التمييز بين2004مريم حسن اليماني،و احمد محمد عبد الخالق  -10
مرضى القلق ومرضى االآتئاب بوساطة االعراض الجسمية،  مجلة

 رابطة2004دراسات نفسية المجلد الرابع عشر العدد االول يناير 
 .االخصائيين النفسيين المصرية

ن واالحتالل على، االثار النفسية للعدوا2005محمد احمد النابلسي، -11
الطفل العراقي، مجلة شبكة العلوم العربية النفسية، مجلد الثاني، العدد

 .، تونس2005السابع، سبتمبر 
 www.almarefah.comمحمد احمد النابلسي، االحباط  العربي،  -12

يكوسوماتية واالمراضاالمراض الس) 1984(محمود السيد ابو النيل  -13
 الجسمية النفسية المنشأ، دراسات عربية وعالمية، مكتبة الخانجي

14- Bamber J.H.1974, The fears of adolescents, Journal of 
genetic psychology, 125,127-140. 

15-E.L. Quarantelli, Inventory of Disaster Field studies in the 
social and behavioral sciences, 1919 – 1979, Initially issued 
as DRC miscellaneous report, 32, 198 

16- Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University  Press 
1996.                                                                           

17- World Disasters report, International federation of Red Cross   
& Red Crescent Societies, Oxford University press 1993. 

18- www.ncptsd.org, terrorist attacks and children, national 
center for PTSD fact sheet P.3 

 .اخلوف من عدم العثور على عمل  - 
 .اخلوف من الفشل يف احلياة -

من مالحظة المخاوف اعاله نجد ان الشباب العراقي يواجه نوعين من 
المخاوف المستقبلية منها مايتعلق بمستقبل حياته المهنية واالجتماعية 
والشخصية ومنها مايتعلق بالشؤون السياسية واالزمات والكوارث التي مر 

اق طيلة السنوات الماضية وانعكاس ذلك على المجتمع من الناحية بها العر
 .االخالقية والقيمية والبيئية واالجتماعية

ونجد ان االناث والذكور اشتركوا معا  في بعض المخاوف المستقبلية 
واختلفوا في انواع اخرى من المخاوف فمن المخاوف المشتركة التي 

 :هياحتلت المراتب االولى لكال الجنسين 

 .اخلوف من عدم احلصول على وظيفة -
 .اخلوف من العقم -
 .اخلوف من االيار اخللقي واالجتماعي -
 .اخلوف من ايار اتمع -
 .اخلوف من نقص املياه املعقمة -
 .اخلوف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور -
 .اخلوف من عدم اآمال الدراسات العليا -
 .اخلوف من عدم العثور على عمل -
 .من الفشل يف احلياةاخلوف  -
وقد اختلف الذآور عن االناث باملخاوف -

 :املستقبلية االتية 
 .اخلوف من امريكا وحليفاهتا -
وقد اختلفت االناث عن الذآور باملخاوف -

 :املستقبلية االتية 
 .اخلوف من احلروب -
 .اخلوف من انتشار االمراض املعدية -
 .اخلوف من عدم حتقيق اهداف احلياة -

نتائج نجد ان االناث والذكور يشتركون من الخوف في ومن مالحظة ال
تكرار االعتداء االمريكي على العراق بشتى اشكاله وصوره من حيث 
التحريض على شن الحرب الطائفية او فرض العقوبات االقتصادية او 
تلويث البيئة وغيرها من االساليب االستعمارية التي يمكن ان تستخدم 

 )6) (5(والجداول .لى ثرواته وخيراتهالضعاف الشعوب والسيطرة ع
 .توضح تفصيل ذلك

 اتــــالتوصي .2
 :في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بمايلي

اجراء دراسات مسحية شاملة للمخاوف التي يعانيها الطلبة في  -1
جامعات القطر كافة لما لها من اثار سلبية على تحصيلهم والجوانب 

 .النفسية واالجتماعية
ربية مقارنة لتحديد انواع المخاوف المستقبلية اجراء دراسات ع -2

التي يعانيها الشباب ومعدالت انتشارها في المجتمعات العربية 
 .والسعي الى ايجاد الحلول لها

ان تساهم وسائل االعالم في التخفيف مما يعانيه الشباب من  -3
مخاوف وذلك عن طريق الندوات التلفزيونية والبرامج االرشادية 

 .اب للتصدي لما يعانون من ازمات نفسية ومخاوفومساعدة الشب
  املالحـــــق 

 مقياس املخاوف
 (  )انثى (  ) ذآر : اجلنس 
 : (  ) العمر 

 : (  )املرحلة 
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 اسم الفقرة
اعاني من 
اخلوف لدرجة

 آبرية

اعاني من 
اخلوف بشكل

 واضح

اعاني من 
اخلوف لدرجة
 متوسطة

اعاني من 
اخلوف لدرجة

 ضعيفة

الاخاف 
 مطلقا

      ةاخاف من االصوات العالي.1
      اخاف من املوت.2
      اخاف من االماآن املظلمة .3
      اخاف اخلروج لوحدي.4
      اخاف من قوات االحتالل.5
      اخاف من قوات احلرس الوطين.6
      اخاف من االماآن املغلقة.7
      اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
      اق عن والدي اخاف االفرت.9
      اخاف االزمات املالية.10
      اخاف من الفشل يف احلياة.11
      اخاف من دخول االماآن املزدمحة .12
       اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
      .اخاف من ايار اتمع.14
      اخاف السري يف االماآن اخلطرة .15
      . اهولاخاف من املستقبل.16
      .اخاف مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
      .اخاف اخلروج ليال.18
      اخاف التلوث البيئي واالشعاعات .19
       اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي.20
      اخاف من الفشل يف احلياة.11
      اخاف من دخول االماآن املزدمحة .12
      ؤية الدم واالشالء اجلسدية اخاف ر.13
      .اخاف من ايار اتمع.14
      اخاف السري يف االماآن اخلطرة .15
      .اخاف من املستقبل اهول.16
      .اخاف مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
      .اخاف اخلروج ليال.18
      اخاف التلوث البيئي واالشعاعات .19
      اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي .20
      .اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
      اخاف من االختطاف واالغتيال .22
      اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة .23
      اخاف من نقص املواد الغذائية .24
      .اخاف من اصابيت باالمراض املستعصية.25
      ن نقص املياه املعقمة اخاف م.26
      اخاف من انتشار االمراض املعدية .27
      .اخاف من السجون واالعتقاالت.28
      اخاف من ان اآون عقيما .29
      .اخاف من اصحاب النفوذ.30
      اخاف من حدوث احلرائق.31
      اخاف من التعذيب اجلسدي .32
      اخاف من احلروب .33
      اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة .34
      .اخاف من الوقوع بالضرر.35
      .اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36

      اخاف من عدم اجياد شريك احلياة .37

      اخاف من العمليات االرهابية .38

      اخاف من نشوب حرب اهلية .39

      دراسات العليا اخاف من عدم اآمال ال.40

       اخاف من حدوث الكوارث الطبيعية .41
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      اخاف من االنفالت القيمي .42
     اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور .43
      اخاف من امريكا وحليفاهتا .44
      .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
      اخاف ان اعيش ذليال.46
     ئر الشرطةاخاف من احملاآم والطب العديل ودوا.47
      اخاف اخليانة والغدر.48
      اخاف من صديق السوء.49
      اخاف من عدم اجياد شريك احلياة .37
      اخاف من العمليات االرهابية .38
      اخاف من نشوب حرب اهلية .39
      اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا .40
      عية اخاف من حدوث الكوارث الطبي.41
      اخاف من االنفالت القيمي .42
     اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور .43
      اخاف من امريكا وحليفاهتا .44
      .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
      اخاف ان اعيش ذليال.46
     اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
      خاف اخليانة والغدرا.48
       اخاف من صديق السوء.49

   االوساط املرجحة العامة ملخاوف الشباب:2جدول 

 الداللة االحصائيةالقيمة النظرية للوسط املرجح االوساط املرجحة اسم الفقرة

  2 1.59 اخاف من االصوات العالية.1
 دال احصائيا 2 2.11 اخاف من املوت.2

  2 1.81 اخاف من االماآن املظلمة.3
  2 1.46 اخاف اخلروج لوحدي.4
  2 1.79 اخاف من قوات االحتالل.5
  2 1.21 اخاف من قوات احلرس الوطين.6
  2 1.98 اخاف من االماآن املغلقة.7
 دال احصائيا 2 2.72 اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
 دال احصائيا 2 2.71  عن والدياخاف االفرتاق.9

 دال احصائيا 2 2.29 اخاف االزمات املالية.10
 دال احصائيا 2 2.62 اخاف من الفشل يف احلياة.11
  2 1.71 اخاف من دخول االماآن املزدمحة.12
 دال احصائيا 2 2.73 اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
 احصائيادال  2 2.85 .اخاف من ايار اتمع.14
 دال احصائيا 2 2.65 اخاف السري يف االماآن اخلطرة.15
 دال احصائيا 2 2.17 .اخاف من املستقبل اهول.16
 دال احصائيا 2 2.23 .اخاف من مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
  2 1.98 .اخاف اخلروج ليال.18
 دال احصائيا 2 2.91 اخاف التلوث البيئي واالشعاعات.19
 دال احصائيا 2 2.96 اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي.20
 دال احصائيا 2 2.18 .اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
 دال احصائيا 2 2.91 اخاف من االختطاف واالغتيال.22
 دال احصائيا 2 2.73 اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة.23
 دال احصائيا 2 2.09 اخاف من نقص املواد الغذائية.24
  دال احصائيا 2 2.83 .اخاف من اصابيت باالمراض املستعصية.25
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 دال احصائيا 2 2.59 اخاف من نقص املياه املعقمة.26
 دال احصائيا 2 2.95 اخاف من انتشار االمراض املعدية.27
 دال احصائيا 2 2.74 .اخاف من السجون واالعتقاالت.28
 دال احصائيا 2 2.32 اخاف من ان اآون عقيما.29
  2 1.62 .صحاب النفوذاخاف من ا.30
 دال احصائيا 2 2.79 اخاف من حدوث احلرائق.31
 دال احصائيا 2 2.88 اخاف من التعذيب اجلسدي.32
 دال احصائيا 2 2.74 اخاف من احلروب.33
 دال احصائيا 2 2.68 اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة.34
 دال احصائيا 2 2.61 .اخاف من الوقوع بالضرر.35
 دال احصائيا 2 2.13 .اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36
  2 1.74 اخاف من عدم اجياد شريك احلياة.37
 دال احصائيا 2 2.69 اخاف من العمليات االرهابية.38
 دال احصائيا 2 2.74 اخاف من نشوب حرب اهلية.39
  2 1.94 اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا.40
 دال احصائيا 2 2.81  الكوارث الطبيعيةاخاف من حدوث.41
 دال احصائيا 2 2.75 اخاف من االنفالت القيمي.42
 دال احصائيا 2 2.84اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور.43
  2 1.72 اخاف من امريكا وحليفاهتا.44
  2 1.31 .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
 دال احصائيا 2 2.85 اخاف ان اعيش ذليال.46
 دال احصائيا 2 2.36 اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
 دال احصائيا 2 2.69 اخاف اخليانة والغدر.48
  دال احصائيا 2 2.81 اخاف من صديق السوء.49

 
 

 يوضح االوساط املرجحة ملخاوف الشباب الواقعية موزعة حسب اجلنس  :3جدول 

االوساط املرجحة ملخاوف ةاسم الفقر
 الذآورالواقعية

االوساط املرجحة ملخاوف
 االناث الواقعية

االوساط املرجحة ملخاوف
الشباب الواقعية 

 بشكل عام
 1.59 1.92 1.26 اخاف من االصوات العالية.1
 2.11 2.25 1.97 اخاف من املوت.2
 1.80 2.06 1.54 اخاف من االماآن املظلمة.3
 1.46 1.82 1.11 ج لوحدياخاف اخلرو.4
 1.78 1.89 1.66 اخاف من قوات االحتالل.5
 1.21 1.06 1.35 اخاف من قوات احلرس الوطين.6
 1.98 2.28 1.68 اخاف من االماآن املغلقة.7
 2.72 3.04 2.41 اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
 2.71 3.19 2.22 اخاف االفرتاق عن والدي.9

 1.71 1.78 1.63 اخاف من دخول االماآن املزدمحة.12
 2.73 3.12 2.34 اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
 2.65 3.02 2.29 اخاف السري يف االماآن اخلطرة.15
 2.33 2.47 2.00 .اخاف من مساع اصوات القنابل واالنفجارات.17
 1.98 2.51 1.45 .اخاف اخلروج ليال.18
 2.91 3.13 2.70 من االختطاف واالغتيالاخاف .22
 2.73 2.76 2.71 اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة.23
 2.74 2.97 1.61 .اخاف من السجون واالعتقاالت.28
 1.61 1.61 2.52 .اخاف من اصحاب النفوذ.30
 2.79 3.09 1.61 اخاف من حدوث احلرائق.31
 2.88 3.19 2.48 اخاف من التعذيب اجلسدي.32
 2.61 2.91 2.56 .اخاف من الوقوع بالضرر.35
 2.69 2.96 2.30 اخاف من العمليات االرهابية.38
  1.72 1.82 2.42 اخاف من حدوث الكوارث الطبيعية.41
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 1.31 1.14 1.62 .اخاف من مقابلة الشخصيات املهمة.45
 2.85 3.00 1.46 اخاف ان اعيش ذليال.46
 2.36 2.72 2.71 اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
 2.96 3.03 2.00 اخاف اخليانة والغدر.48
 2.81 2.84 2.00 اخاف من صديق السوء.49

  2.28 2.49 1.97 معدل االوساط املرجحة

 يوضح ترتيب فقرات املخاوف الواقعية للشباب موزعة حسب اجلنس  :4جدول 

ترتيب املخاوف  اسم الفقرة
 الواقعية للذآور

ترتيب املخاوف 
 ناثالواقعية لال

ترتيب املخاوف الواقعية
 للشباب عموما

 1 6 - اخاف اخليانة والغدر.48
 2 2 2 اخاف من االختطاف واالغتيال.22
 3 1 5 اخاف من التعذيب اجلسدي.32
 4 8 - اخاف ان اعيش ذليال.46
 5 - - اخاف من صديق السوء.49
 6 4 - اخاف من حدوث احلرائق.31
 7 9 - التاخاف من السجون واالعتقا.28
 8  1 اخاف من ب ممتلكاتنا اخلاصة.23
 9 3 8 اخاف رؤية الدم واالشالء اجلسدية.13
 10 5 7 اخاف من اقتحام منزيل من القوات املسلحة او العصابات.8
 - 1  اخاف االفرتاق عن والدي.9

 - 7 10 اخاف السري يف االماآن اخلطرة.15
 - 10 9 اخاف من العمليات االرهابية.38
 - - 1اخاف من احملاآم والطب العديل ودوائر الشرطة.47
 - - 3 اخاف من الوقوع بالضرر.35
 - - 4 اخاف من اصحاب النفوذ.30
  - - 6 اخاف من حدوث الكوارث الطبيعية.41

 يوضح االوساط املرجحة ملخاوف الشباب املستقبلية موزعة حسب اجلنس  :5جدول 

وساط املرجحة اال اسم الفقرة
 للذآور

االوساط املرجحة 
 لالناث

االوساط املرجحة 
 للشباب بشكل عام

 2.29 2.38 2.20 اخاف االزمات املالية.10
 2.62 2.82 2.42 اخاف من الفشل يف احلياة.11
 2.85 3.11 2.58 اخاف من ايار اتمع.14
 2.17 2.32 2.02 اخاف من املستقبل اهول.16
 2.91 3.16 2.66  االيار اخللقي واالجتماعي اخاف من.20
 2.96 3.16 2.76 اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
 2.18 2.14 2.22 اخاف من نقص املواد الغذائية .24
 2.09 1.78 2.41 اخاف من اصابيت باالمراض املستعصية.25
 2.83 3.006 2.66 اخاف من نقص املياه املعقمة .26
 2.59 2.89 2.29 ف من انتشار االمراض املعدية اخا.27
 2.95 3.12 2.78 اخاف من ان اآون عقيما .29
 2.32 2.12 2.32 اخاف من احلروب .33
 2.74 3.07 2.40 اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة .34
 2.68 2.86 2.50 اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36
 2.13 2.07 2.19  احلياة اخاف من عدم اجياد شريك.37
 1.74 1.55 1.93 اخاف من نشوب حرب اهلية .39
 2.74 3.00 2.48 اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا .40
 1.94 1.82 2.06 اخاف من االنفالت القيمي .42
 2.81 3.06 2.56  اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور.43
 2.75 2.86 2.65 اخاف من امريكا وحليفاهتا .44

  2.51 2.61 2.41 املعدل العام لالوساط املرجحة
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 يوضح ترتيب املخاوف املستقبلية للشباب موزعة حسب اجلنس  :6جدول 

ترتيب الفقرات  اسم الفقرة
 للذآور

ترتيب الفقرات 
 لالناث

ترتيب الفقرات 
 للشباب بشكل عام

 1 1 2 .اخاف من عدم احلصول على وظيفة مستقبال.21
 2 2 1 .اخاف من ان اآون عقيما.29
 3 1 3 اخاف من االيار اخللقي واالجتماعي.20
 4 3 5 اخاف من ايار اتمع.14
 5 5 3 اخاف من نقص املياه املعقمة.26
 6 5 6 اخاف من االصابة بااليدز وانفلونزا الطيور.43
 7 - 4 اخاف من امريكا وحليفاهتا.44
 8 6 8 اخاف من عدم اآمال الدراسات العليا.40
 8 4 - من احلروباخاف .33
 9 8 7 اخاف من عدم العثور على عمل مستقبال.36
 10 9 9 اخاف من الفشل يف احلياة.11
 - 7 - اخاف من انتشار االمراض املعدية.27
  - 4 - اخاف من عدم حتقيق اهدايف يف احلياة.34
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@)األطفـال يف األزمـات(אאא
 
 

א−א.  ،−מ
 
anwarwadi@hotmail.com  

 

قد يواجه األطفال ظروفًا صعبة وضاغطة من اخلربات املؤملة، املصحوبة بالتوتر وفقر يف :مقدمة
اخلدمات األساسية و البيئة احمليطة، واحمليط البيئي يؤثر قي تشكيل سلوك األطفال فالبيئة

ما آانتاملضطربة تقود إيل سلوك مضطرب ، آما أا تؤثر على الدور الذي يقومون به، فكل
البيئة سليمة يسودها التعاون واحملبة والعالقات االجتماعية السليمة، آلما توفر االطمئنان
الذي ينعكس على نفسية األطفال والسلوك الشخصي اإلجيابي، يف حني أن العنف والقوة والكراهية

م املعريفوالضغط النفسي املستمر ينعكس  سلبيًا على سلوك األطفال، ويؤثر سلبيًا على منوه
 .واالجتماعي والنفسي

فالعنف وسوء املعاملة وآوارث احلروب أو الفقدان أو املوت ألحد الوالدين وغريها من
األحداث، آل هذه املشكالت قد تؤدي إىل عدم الشعور باألمن وزيادة الشعور بالعجز واإلحباط

اهاهتم حنو اتمع، آما تؤثرلدى األطفال واليت بالتايل تنعكس على عالقتهم باآلخرين، وعلى اجت
 .على نظرهتم إىل أنفسهم واحلياة واملستقبل

وتواجه األفراد واألسر واتمعات مواقف وفرتات حامسة تنطوي على شدة أو آرب أو أزمة، 
.وما يستدعيه ذلك من ضغوط واضطرا بات ومشكالت، وتلك حقيقة من حقائق الوجود اإلنساني

يست يف أن توجد تلك املواقف أو األزمات الضاغطة، وإمنا فيما حتدثه ل– إذن -وتصبح القضية 
من آثار أو عواقب أو مشكالت، ويف مهارات التعامل معها ومواجهتها، ويف الوقاية من

 ).42م ،ص2001الببالوي ، (تداعياهتا
آثرتوخالل السنوات املتعاقبة آثر االهتمام بدراسة الضغوط النفسية وتأثريها على احلياة و

الدراسات واملؤلفات العلمية، وسنقوم خالل هذا اجلزء من الدراسة بتعريف الضغط النفسي ؛
وسنعرض لبعض النماذج اليت توضح العمليات النفسية الفسيولوجية املختلفة للفرد آرد فعل
عندما يتعرض الفرد ملوقف ضاغط، آذلك سنقوم بتعريف اضطراب ما بعد الصدمة عند األطفال،

وم بالتحدث عن املشكالت النفسية واالجتماعية ألبناء املعتقلني السياسيني، وآذلك عنوسنق
 -:الضغط النفسي وثقافة اتمع آما يلي

 

 Selyeالعقد الثالث والرابع من هذا القرن، ويعد عالم  الغدد الكندي سيلي  
نموذج التوافق "أول من استخدم هذا المصطلح في تفسيره لما أسماه

 General Physiological Adaptation Patternالعام  يولوجيالفس
وبنهاية الحرب العالمية الثانية  بدأت األبحاث التي تناولت ظاهرة الضغط 

 Physiologyالنفسي في الزيادة ليس فقط في مجال علم وظائف األعضاء 
أبو ( وعلم النفسSocial Medicineبل أيضاً في مجال الطب االجتماعي 

 .)24م، ص1999ه، طواحين

 ضغوط الحياة بأنها مجموعة من التراكمات )راويه دسوقي(وتعرف
والوراثية والمواقف الشخصية نتيجة لألزمات والتوترات  النفسية والبيئية

والظروف الصحية أو القياسية الصعبة التي يصادفها الفرد، بل إنها قد 
، وتترك آثار نفسية تبقى وقتاً طويالً إذا ما استمرت الظروف المثيرة لها

 .)46م،ص1996دسوقي،(سيئة على الفرد

 الضغوطات بأنها هي مجموعة من األحداث )Matheny(ويعرف ماثني
أو المواقف أو األفكار التي تؤدي إلى التوتر، ويدركها الفرد من خالل 
عدم المقدرة واإلمكانية إلنجاز المطالب المفروضة عليه 

  .)Matheny andothers,1993,pp133(إلنجازها

الضغوط على أنها كل ما من شأنه أن يجبر " وتعرف ممدوحة سالمة
الفرد على تغيير نمط قائم لحياته أو لجانب من جوانبها بحيث يتطلب منه 

 ذلك أن يعيد أو يغير من توافقا ته السابقة، حيث تكون الضغوط أحداث 

 .Stressأزم ـــــي أو التـــط النفســالضغ: أوًال 
 سيــــفـط النـــريف الضغـــعـت •

إن حياة اإلنسان ال تسمح دائماً له بالحصول على التوازن النفسي أو 
تحقيق الذات فكثيراً ما يتعرض لعوائق وصعوبات تستلزم منه مطالب 
تكيفيه وتوافقية قد تكون فوق احتماله، مما يؤدي إلي وقوعه تحت الضغط 

 .النفسي والـتأزم

نفسي يتراوح في التعريف من مدرسة وما زال مصطلح الضغط ال
 الضغط النفسي على أنه )Seyle1980( ألخرى، فقد عرف سيلي

االستجابات الغير خاصة ألي احتياجات، وقد وضعوا األخصائيين "
 .النفسيين تعريفاً للضغط النفسي على أنه عبارة عن مثير

الضغوط مصطلح يستخدم للداللة على نطاق واسع من حاالت اإلنسان 
وتعني الضغوط تلك ......... لناشئة كرد فعل لتأثيرات مختلفة بالغة القوةا

 المتطلبات التيالظروف المرتبة بالضبط والتوتر والشدة الناتجة عن 
تستلزم نوعاً من إعادة توافق عند الفرد وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية 

،ثمانع(ونفسية، وقد تنتج الضغوط كذلك من الصراع واإلحباط والقلق
 ).96، صم2001

بالرغم من استخدام األطباء والمعالجين لمصطلح الضغط النفسي في 
القرن الماضي فان استخدام هذا المصطلح ظل خارج النطاق العلمي حتى 
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أن مصادر الضغوط بمفردها ال تشكل ضغوطاً، كما أن صدور استجابة 
شخص معين لمواجهة هذه الضغوط هو الذي يجعلنا نقرر إن كان 

 .الشخص يعاني من الضغوط أم ال
 ف الشدةـــــة ومواقـــة النفسيـــــاذج المشقـــــنم :ًاـــــانيــــث 

هناك عدد من النماذج التي تشرح وتصف حالة الضغط التي يتعرض 
لها األفراد، وستقوم بتوضيح بعض هذه النماذج مثل النموذج الفسيولوجي 
والذي يتطرق إلى استجابة الجسم للضغط النفسي، والنموذج التفاعلي 

الذي يشرح العمليات التي تحدث وتتفاعل بين الفرد والضغط النفسي ، و
 .باإلضافة إلى تلخيص نماذج

  Physiological Mode l  وجيـولـوذج الفسيــالنم -1
يوضح هذا النموذج االستجابة للضغط النفسي لدى األفراد من الناحية 

دى جميع األفراد، الفسيولوجية، حيث أن التغيرات الفسيولوجية تكون متشابهة ل
 .ولكنها ليست بالضرورة أن تكون متطابقة في جميع التغيرات الجسمية عندهم

 إلى ظهور ما يعرف بمفهوم أعراض Seyle )1956(وقد أشار سيلي 
حيث حدد  .General Adaptation Syndrome(GAS) التكيف العام

 -:ثالث مراحل لالستجابة للضغوطات وهي 

  Alarm Stageنذار مرحلة االستجابة لإل -
 Resistance Stageمرحلة المقاومة  -
  Exhaustion Stageمرحلة االنهاك  -

               Alarm Stageذار ـــابة لإلنــمرحلة االستج. أ
وفي هذه المرحلة يظهر الجسم تغييرات فسيولوجية نتيجة نشاط 

درينالية التي  والذي يعمل على تنشيط الغدة األHypothalamusالهيبوثالموس 
 Epinephrineتساعد على استثارة إفراز هرمونين هما األبنفرين 

  مما يؤدي إلى حالة من التنشيط السمبتاوى Norepinephrineوالنورابنوفرين 
مما يعمل على حدوث تغيرات جسمية كسرعة دقات القلب وزيادة ضغط الدم 

 ).Malin and Birch, 1998,p,225(إلخ ......وتغيرات في لون الجلد

 Resistance Stage ةـــــة المقاومـــمرحل -ب
وتحدث هذه المرحلة عندما يكون التعرض للضاغط متالزماً مع التكيف  

فتختفي التغييرات التي ظهرت في المرحلة األولى على الجسم، وتظهر 
 .مع الموقف) 98م ، ص 2001عثمان، (تغيرات أخرى تدل على التكيف

ن طويل األمد إلى نقص تأثير جهاز المناعة ويؤدي الضغط المزم 
Immune Systemوكذلك إلى نقص في خاليا الدم ،White Blood 

Cellsوهناك مشاكل . والتي تعتبر عنصراً أساسياً في جهاز المناعة
 Heartصحية مرتبطة بالضغط النفسي تشمل على السرطان ونوبات القلب 

Attacks افة إلى استنزاف جهاز إلخ، باإلض.... وارتفاع ضغط الدم
المناعة الذي يترك الجسم عرضة إلى البكتريا والفيروس، ومن ثم التسبب 

 .)Malin and Birch, 1998,p,226(بأمراض مختلفة يعاني منها الفرد 

   Exhaustion Stage اكــــة اإلنهــمرحل-ج
وهذه المرحلة تعقب مرحلة المقاومة ويستنفذ الجسم خاللها الطاقة 

 Psychosomaticسيكوسوماتيهرية مما يؤدي إلى أمراض الضرو
Illnessesوالتي يكون سببها األساسي المشكالت النفسية . 

وتعتبر هذه الصورة مؤلمة كاستجابة للضغوطات، ولكنها قابلة للتغير، 
وهي ليست حتمية، ومن الممكن أن يستعيد الجسم طبيعته أثناء المرحلة 

 .الثانيةاألولى أو في بداية المرحلة 

 Interactional Modelلي ـــوذج التفاعـــالنم -2
  ويعتمد على التقييم المعرفي لموقف)1976(قدم هذا النموذج الزاروس 

أو أحداث أقل ضغطاً مثل الضغوط االقتصادية ...رئيسية مثل فقدان عزيز 
 ).475،496م،ص ص1991سالمه،(واألسرية واالجتماعية والتعليمية

عقد السادس من هذا القرن، أصبحت أعراض الضغط وفي منتصف ال
النفسي مجاالً الهتمام  العديد من الدراسات واألبحاث التي ال تزال في 

 .زيادة مطردة حتى وقتنا هذا

وبالرغم من التعريفات العديدة لمفهوم الضغط النفسي، فإن أكثرها 
عل بين شموالً ذلك التعريف الذي يصف الضغط النفسي بأنه خلل في التفا

المتطلبات البيئية من جهة، واحتياجات ومهارات وقدرات الفرد من جهة 
 .  ثانية، ويتمثل هذا الخلل في بعض المظاهر الفسيولوجية والنفسية

ثالث ) (Lazarus and Cohenوقد وصف كل من الزاروس وكوهين 
 :أنواع من الضغوط النفسية

كبيرة من األشخاص والتي تؤثر على مجموعة : التغيرات الكبرى - أ
وهي ضغوط عامة على الجميع وخارج نطاق تحكم البشر مثل 
الكوارث الطبيعية، أو الكوارث من عمل اإلنسان مثل الخروب ، 

 .والسجون، الطرد الجماعي، التفرقة العنصرية والعرقية
تلك األحداث التي يمكن أن تؤثر على شخص واحد : الكوارث الكبيرة - ب

 ولكن عدد الناس الذين تأثروا من قوة الحدث يكون فقط أو أشخاص قلة
أقل، هذه األحداث يمكن أن تكون خارج نطاق تحمل الطائلة البشرية مثل 

 .موت شخص عزيز، أو المرض الشديد، أو فقدان البيت والعمل
الضغوط اليومية الحياتية مثل التوقف عن التدخين، الترقية في  - ج

 .)55م،ص 2000ثابت،(العمل والمشاكل الزوجية

وقد ينتج الضغط غضب وعدوان عند البعض، وعدم مباالة واكتئاب    
عند البعض اآلخر، ولم توضح األبحاث لماذا أفراد الجنس الواحد 
يستجيبون بطرق مختلفة لنفس المثير، وربما يرجع ذلك االختالف إلى 

 Malim and(شخصية الفرد من ناحية، وإلى البيئة من ناحية أخرى
Birch,1998 pp 220,221.( 

أنها أحداث مفاجئة ال يمكن السيطرة "  الكارثة )Fritz,1961(ويعرف 
عليها أو المخاطرة الناجمة عنها، سواء كانت هذه المخاطر قد وقعت 
بالفعل أو من المتوقع حدوثها، وهي أحداث مركزة من حيث المكان 

فراده، وتخريباً أو والزمان، ويواجه فيها المجتمع خطراً ماحقاً على حياة أ
تدميراً للبنية األساسية للمجتمع، يؤدى إلى خلل في البنية االجتماعية، 

 .)106م،ص1994عجوبه، (ويحول دون أداء المجتمع لوظائفه الضرورية

إن الضغط النفسي هو موقف يسبب صراع داخلي، و الضغوطات 
ما، ليست متشابهة عند كل األفراد، ما يكون وسيلة ضاغطة على فرد 

 .ليست بالضرورة أن يكون وسيلة ضاغطة على فرد أخر

 :و الضغط النفسي له ردود فعل وهي

 .حيث يظهر على الجسم تغيرات كرد أو استجابة لحالة الضغط هذه: فسيولوجية  -
 .حيث يظهر تغيرات قي سلوك الفرد من أجل التعامل مع الضغوط: سلوكية -
 . جزئية في السلوك الكلي للفردحيث يظهر تغييرات كلية أو: التوافق -

وعموماً يمكن القول أن شخصاً ما ال يعاني من الضغوط النفسية ما لم 
يكن هناك مصدر لهذه الضغوط، واستجابات من جانب الفرد، وعلى ذلك 

 :فإن العناصر الرئيسية التي تشكل أي موقف ضاغط هي

 .مصادر الموقف الضاغط -أ
 .غط االستجابة لهذا الموقف الضا-ب

 وبدون هذين العاملين مجتمعين ال يكون هناك مواقف ضاغطة، حيث 
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كما يميز بين مفهوم الضغط ومفهوم التهديد من حيث أن الضغط يشير إلى 
 االختالفات في الظرف واألحوال البيئية التي تتسم بدرجة ما من الخطر

الموضوعي ، أما كلمة تهديد فتشير إلى التقدير  والتفسير الذاتي ، لوقف 
  ).100، 99م،ص ص 2001عثمان،(خاص على أنه خطير أو مخيف

 Beta Stress :ا ــ ضغط بيت-أ
 .ويشير إلى داللة الموضوعات البيئية واألشخاص كما يدركها الفرد

  Alpha Stress  :اــضغط ألف -ب
 . ويشير إلى خصائص الموضوعات وداللتها كما هي

ويوضح موراى أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع األول ويؤكد على أن 
برته يصل إلى ربط موضوعات معينة بحاجة بعينها ، ويطلق الفرد بخ

على هذا المفهوم تكامل الحاجة ، أما عندما يحدث التفاعل بين الموقف 
الحافز والضغط والحاجة الناشطة فهذا ما يعبر عنه بمفهوم ألفا 

 ).100،102م،ص ص2001عثمان،(

 قيــــلــعــب وتـــيــقــتع 
ق،أن هناك اختالف يفوما يتضح من العرض الساب  

اليت اهتمت بدراسة الضغط، فمنها) النظريات(النماذج 
 .من انطلق على أساس فسيولوجي أو نفسي أو اجتماعي

فنجد سيلي قد اختذ من استجابة اجلسم الفسيولوجية
أساسًا يؤثر على الفرد عندما يقع حتت موقف ضاغط ،

مل نفسيبينما جند سبيلربجر لتخذ من قلق احلالة وهو عا
يرتبط بالضغط ، أما موراي فنجده يعترب الضغط صفة
ملوضوع بيئي، وبناء على ذلك، جند اختالفًا يف هذه

 .النماذج فيما بينهم

وقد نالحظ أن افرتاض هذه النماذج يف االستجابة
السيكولوجية للضغوط بأاعاملية، آما أا عجزت عن تقدمي

جتماعية والسياسيةوصف دقيق للتفاعل بني النظريات اال
عن تقدمي) النظريات( والنفسية،أي عجز هذه النماذج

 .تناول آل من األبعاد اجلمعية والفردية للنفس البشرية

آما أا تغفل عن املعايري الثقافية  يف االستجابة
للضغوط حيث أن العمليات السيكولوجية تتأثر بالسياق

ستجاباتحيث ال ميكن تصور اال ،السياسي واالجتماعي
النفسية دون اعتبار متغريات أخرى مثل القيم واملعايري
واأليديولوجيات واألغراض السياسية احلياتية لكل من

 .الفرد واتمع

وذلك آما أآدت بوناماآي وهي باحثة فلندية من
ياسي وتأثريه علىرواد البحث العلمي يف جمال العنف الس

حه بصورةوهذا ما سوف نقوم بتوضيالصحة النفسية؛
شاملة عند احلديث عن الثقافة آعامل وقاية من اإلصابة

 .بالصدمة النفسية
  

 .الــــد األطفــة عنـــرض للصدمـــد التعــا بعــراب مــاضط: ًاـــثاني 
خالل السنوات المتعاقبة، تم تطوير واستخدام العديد من المفاهيم، 

ظات عصيبة في حياته، لوصف النتائج التي تظهر بعد أن يمر اإلنسان بلح
 واألعصبة Traumaومن هذه المفاهيم ما اصطلح على تسميته بالصدمة 

 Post Traumaticالصدمية واالضطراب الناتج   عن التعرض للصدمة 
Stress Disorder وجميع هذه المفاهيم ترجع إلى التطور النظري الذي 

ة علم النفس تأثر بالعديد من النظريات كنظرية التحليل النفسي، ونظري
المعرفي، باإلضافة إلى الدراسات واألبحاث التي تناولت ظاهرة الضغط 

 .النفسي بالدراسة والتحليل

 :ومن هذا المنطلق نرى من األهمية أن نعرف الصدمة النفسية كما يلي

 تعريف الصدمة النفسية -أ

 تطلق الصدمة النفسية على نوع الخبرة المفرطة للفرد، بحيث ال يستطيع  

التهديد عند الفرد، ويرتبط بعوامل خارجية خاصة بالبيئة االجتماعية 
  ).Malin and Birch, 1998,p,227( والعوامل المتصلة بالموقف نفسه

ويعرف هذا النموذج الضغط على أنه ينشأ كنتيجة لوجود تناقض في 
 :احتياجات الفرد، مما يؤدي إلى تقيم التهديد وإدراكه في مرحلتين وهما

 . وهي الخاصة بتحديد ومعرفة األحداث التي تسبب الضغط: األولىمرحلةال •

وهي المرحلة التي يحدد فيها الفرد الطرق التي تسمح  :المرحلة الثانية •
 .للفرد في التغلب على المشكالت التي تظهر نتيجة للموقف الضاغط

 والذي يقصد به )Appraisal(لقد استخدم الزاروس مصطلح التقييم  
م األولي والسريع للموقف من قبل الشخص، وهذا التقييم ال يتم التقيي

بطريقة شعورية، بل أنه يتم بطريقة أتوماتيكية، وهكذا يرى الزاروس أن 
 .هذا التقييم يلعب دوراً هاماً في تحديد شكل ردود الفعل األولي للضغط

وهكذا يقدم الزاروس تفسيره لالختالفات في ردود أفعال البشر عندما 
عرض لحوادث متشابهة، ذلك أن األمر يعتمد على طريقة تفسير يت

الشخص للحدث فاختالف التقييم من شخص إلى آخر يؤدي إلى اختالف 
أبو (ردود الفعل، ومن ثم إلى اختالف طرق التوافق لدى هؤالء األشخاص

  ).48م،ص1999طواحينه،

ير وقد أكد الزاروس على أن ردود الفعل للضغوط يعتمد على التفس 
 للفرد في الموقف الضاغط، Perception of capabilityوالمقدرة االدراكية 

كما يعتمد على الطرق التي تسمح للفرد على التغلب على الموقف 
ويعتقد الزاروس أن هذين الشكلين من أشكال التقييم يتفاعالن .  الضاغط 
 . )Malin and Birch, 1998,p,228( فيما بينهما

نظرية أن التعرض للصدمات ال يكفي وحده لشرح ويفترض في هذه ال
ظهور المشكالت السيكولوجية ولكن العوامل التالية تخدم بوصفها وسائط 

في الصحة العقلية؛ الطريقة التي  وظيفية بين التعرض للضغوط  وعواقبه
، تقييمهم لمصادرهم )تقييم أولى(يقيم بها الناس معنى الضواغط وأضرارها

، والطرز الفعلية للتعامل )تقييم ثانوي( األحداث الضاغطة الذاتية في مواجهة
ويمكن كما سبق اإلشارة أن تسمى الوسائط . مع المواقف الضاغطة

االجتماعية لعملية ضاغطة معينة عوامل ضعف وعوامل وقاية تنزع إما إلى 
 .)240م، ص1994 بوناماكى ،(زيادة أو تأثير الضواغط على الصحة العقلية

يمكن أن تسبب مدى عريضاً من االستجابات فان الضغوط 
ويعتقد أن هذه االستجابات تتأثر عادة . الفسيولوجية واالنفعالية والسلوكية

فالشخص الذي يواجه موقفاً ضاغطاً يقيم أوال المعنى . بعمليات معرفية
 ثم يقيم مصادره )تقييم أولي(واألهمية والجوانب المدمرة الممكنة

وتؤدى هذه التقييمات إلى استراتيجيات يمكن أن . )تقييم ثانوي(لمواجهتها
 .)263م، ص 1994عبد الوهاب وآخرون، (تتفاوت في كفاءتها

 : وهناك نماذج أخرى مرتبطة بالضغوط سنعرض بعضاً منها باختصار كما يلي

 رــــــــرجـــــوذج سبيلبــــــ نم-3
، ويعتبر State Anxiety بين الضغط  وقلق الحالة )سبيلبرجر(يربط  

الضغط الناتج عن ضاغطاً مسبباً لحالة القلق، وهو قلق موضوعي أو 
 .موقفي يعتمد على الظروف الضاغطة

بتحديد طبيعة " سبيلبرجر"  اهتم )نظرية( المرجعي للنموذج اإلطاروفي 
الظروف البيئية المحيطة والتي تكون ضاغطة ويميز بين حاالت القلق الناتجة 

ت بينها وبين ميكانيزمات الدفاع التي تساعد على تجنب عنها، ويفسر العالقا
 . وتستدعي سلوك التجنب)إسقاط-إنكار-كبت(تلك النواحي الضاغطة

ويميز سبيلبرجر بين مفهوم الضغط ومفهوم القلق، فالقلق عملية انفعالية تشير إلى 
 .تتابع االستجابات المعرفية السلوكية التي تحدث كرد فعل لشكل ما من الضغوط
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ضيق نفس شديد عند  ..بما في ذلك استعاده إسترجاعية
التعرض ألحداث ترمز أو تماثل جانباً من الحدث  الصادم، 4.

 .بما في ذلك ذكرى سنوية للصدمة
 تجنب المنبهات أو المثيرات التي أحاطت بالصدمة، أو استمرار •

،  وذلك من خالل )لم تكن حاله قائمه من قبل(تبلد الستجابات عامة
   :ثالثة معايير على األقل من التالي

 .جهود لتجنب األفكار أو المشاعر المصاحبة للصدمة  .1
.     لتجنب األنشطة أو المواقف التي تستثير استعادة الصدمةجهود .2
 .)فقدان ذاكرة نفسي(عدم القدرة على تذكر جانب مهم من الصدمة  .3
ار يتمثل وفي حالة األطفال الصغ( االهتمام بأنشطة مهمةتناقص  .4

ذلك في فقدان مهارات مكتسبة حديثاً مثل التدريب على عادات 
 .)النظافة، أو المهارات اللغوية

 .مشاعر من االنفصال أو االغتراب عن اآلخرين  .5
 .)عدم المقدرة على تكوين مشاعر الحب(وجود قيود على المشاعر   .6
عدم توقع االضطالع بحياة ( بمستقبل قصير األمد إحساس .7

 .و الزواج، أو إنجاب أطفال، أو حياة طويلةمهنية، أ
 الزمنية المطلوبة الستمرار ظهور العرض الثاني والثالث الفترةأن  •

 .والرابع هي فترة شهر على األقل

إن اضطراب ما بعد التعرض للصدمة، هو مجموعة أعراض تحدث 
ومن . بعد أن يتعرض الشخص لضغوط نفسية شديدة لم يعهدها من قبل

 األفراد الذين تعرضوا إلى الصدمة النفسية أن يظهروا جميع المحتمل أن
األعراض السابقة أو بعضها ففي بعض الحاالت قد تمر شهور أو سنوات 

 التأثيرات بعيدة (.لظهور هذه األعراض بعد التعرض الستثارة أو ضغوط
 .)المدى على النمو النفسي واالجتماعي والمعرفي لألطفال المصدومين

ول أن الدليل التشخيصي واإلحـصائي الرابـع المعـدل          ونستطيع الق 
لالضطرابات النفسية قد حدد عدداً من األعراض الرئيسة لألطفال الـذين           
تعرضوا للصدمة منها على سبيل المثال استعادة متكررة للحدث الـصادم           

. اقتحامية ومتكررة للحدث  ‘وقد يتم ذلك في شكل استرجاعات أو ذكريات         
ويحدث ذلك لدى األطفـال     . هنية واألفكار واإلدراكات  بما فيها الصور الذ   

؛ حيث تعبـر الطفـل فيـه عـن          )اللعب الصد مي  (في شكل لعب متكرر   
 .موضوعات أو جوانب للصدمة

ويتأكد من نتائج عديدة من الدراسات والخبرات اإلكلينيكية، أن األطفال   
بل إن تأثير .  بدرجة أكبر بكثير مما يعتقد الوالدان الكبار– غالباً -يعانون

الصدمة قد ينتقل بشكل غير مباشر إلى أطفال آخرين مثل الجيران ورفاق 
وحيث تنشأ عندهم كذلك اضطرابات تالية  المدرسة واألتراب،

بل يذهب باحثون آخرون إلى أن الخبرات الصدمية التي ........ للصدمة
، يتعرض لها األطفال، وما ينجم عنها من مشكالت و اضطرابات عندهم

؛ Transgeneratianal Effectsعبر األجيال  قد تنطوي على آثار تمتد
 Intergenerationalفتنتقل كمشكالت وآثار سلبية من جيل إلى آخر 

Transmission 32م،ص 2000الببالوي،(في المجتمع(. 

وتتأثر ردود فعل األطفال للصدمة بعدد من المتغيرات التي أبرزتها بعض 
 :البحوث كما يلي

العوامل االستعدادية أو االستهداف للتأثير بالصدمة، أو - 1
 .الحاجات الخاصة عند الطفل

 .االنفصال عن األسرة -2
 .المستوى االرتقائي للطفل  -3
 .ردود فعل الوالدين وأعضاء األسرة للصدمة -4

احتمالها فيتداعى لها باألعراض المرضية، ويأتي تأثيرها الضار من الفجائية  
 أثنائها الصدمة، والتي بالتالي تعيق من قدرة الطفل الذي تعرض التي تحدث

لحدث صادم من السيطرة على الموقف والمعالجة السليمة لآلثار الناتجة 
 .عن هذا الحدث

هناك اتفاق  كبير حول  تعريف الصدمة  بأنها خبر  تشير  إلى 
يغمر  شديد ومفاجئ )خالفاً لالستثارة الداخلية عند الفرد(حدث خارجي

الطفل، ويحدث اضطراباً في قدرته على مواجهة الصدمة في الوقت الذي 
حدثت فيه أو التحكم فيها وفي أثارها، ويحدد الدليل التشخيصي 

 أن )DSM-IV-TR,2000(واإلحصائي الرابع المعدل لالضطرابات النفسية 
عوامل الضغط الصدمية ينبغي أن تكون خارج حدود الخبرة العادية، وأن 

ن من الشدة إلى درجة تستدعي أعراض الضيق واالضطراب عند تكو
 . )28م، ص2000الببالوي، (معظم الناس

وتعرف الصدمة أيضاً على أنها تعرض الفرد لحدث صادم، أو إن 
كان بواسطة التهديد الجسدي أو النفسي أو التعرض الفعلي للموت أو 

ديد والشعور اإلصابة للفرد نفسه أو اآلخرين، ويشمل ذلك الخوف الش
ونالحظ أن األطفال يظهرون أعراضاً أخرى بدالً من . بالعجز والرعب

 .  ذلك، كاللعب الغير منظم، أو السلوك األهتياجي

 :ومن خالل هذه التعريفات يمكننا أن نحدد عنصرين أساسيين مهمين وهما

  األولرــــالعنص  •
 Stressسي  والضغط النفTraumaوهو أن هناك اختالفاً بين الصدمة   

فالصدمة شديدة ومفاجئة، ويترتب عليها ضغط نفسي لمعظم األطفال الذين 
كما أن الصدمة ال يمكن تجنبها أو الهروب منها . تعرضوا لها

Inescapability كما أنه ال يمكن التنبوء بحدوثها ،Unpredictability وال ،
نها تمتد لمدى ، حيث أUncertain Durationبالفترة الزمنية التي تستغرقها 

 ).31م، ص1999أبو طواحينه،(الحياة

 انيـــر الثــــــالعنص  •
وهو أن ردود أفعال هؤالء األطفال تكون متشابهة في أي مكان 
وزمان، وفي جميع الثقافات المختلفة وهذا ال يعني عدم وجود اختالفات 

 .بسيطة ترجع إلى العمر وطبيعة الصدمة النفسية

 دمةـــرض للصــــد التعــا بعـــراب مــــاضط-ب
الرابطة األمريكية للطب النفسي الدليل التشخيصي "منذ أن أصدرت

، والثالث ) DSM-111 (1980 واإلحصائي الثالث لالضطرابات النفسية
 ، والرابع )DSM-1V( 1994 ، والرابع )DSM-111-R (1987المعدل 
 .ثيرةفقد شهد هذا الميدان جهوداً ك . )DSM-1V-R( 2000المعدل 

حيث تم تصنيف اضطراب ما بعد التعرض للصدمة ضمن الدليل 
التشخيصي واإلحصائي الرابع المعدل ويشتمل هذا المعيار التشخيصي 

 :لهذا االضطراب على األتي

، وهي خبرة يمكن أن تكون  حدث خارج مدى الخبرة العادية •
تهديد خطر لحياة المرء، تهديد شديد أو ضرر : مزعجة ألي فرد مثل

ألحد األطفال أو أقرباء أو أصدقاء حميمين،رؤية شخص مصاب إصابة 
ويستجيب المرء للحدث . بالغة أو مقتول كنتاج لحادث أو عنف جسدي

  .الصادم بالخوف الشديد والعجز والرعب

  : خبرة الحدث الصادم مرة على األقل كالتالياستعادة •

 - في حالة األطفال- يكون هناك(استعادة متكررة للحدث  .1
 .)لعب متكرر يتم خالله التعبير عن الحدث أو الصدمة

 .  أحالم مزعجه متكررة عن الحدث .2

  فجائي كما لو كان الحدث قائماً بالفعل، أسلوب أو مشاعر .3
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أما عن أطفال المعتقلين فهم يتعرضون إلى تجارب تبلغ قسوتها حدا 
بعيدا عن مخيلة الكبار، وذلك نتيجة لتضاعف إحساسهم بالحرمان من األب، 

قة األسرية، من راحة بال األم التي غالبا ما تقضى من الجو العائلي والعال
هذا إلى جانب إمكانية تأزم . وقتها إما قلقا أو عمال، ومن اإلحساس باألمان

األسرة ماديا تحت غياب عائل رئيسي وتحت النفقات التي تتحملها األسرة 
كما يمكن أن يشعر الطفل بالنبذ االجتماعي سواء من . في سبيل المعتقل

ن أو المعارف أو حتى من العائلة الكبيرة خاصة عائلة األم التي يمكن الجيرا
أن يساورها الشعور أنه بدون األوالد لكانت الزوجة أكثر حرية بدال من 

 .ول أو مظلومؤاالنتظار المفتوح لغائب ربما يكون غير مس

كل هذه العوامل تشكل ضغوط على أطفال المعتقلين مما يسبب لهم 
. لبا ما تؤدى إلى االنكسار والضعف أو الغضب والتمردمشاكل نفسية غا

ونذكر في هذا الشأن تسرب بعض أطفال المعتقلين من التعليم وذلك نتيجة 
لعدة أسباب منها اقتصادية ومنها نفسية أو فقدان الرعاية واالهتمام 

تجد األسرة نفسها في قلب مشكلة تغيب األب فتشعر بصغر . باألطفال
النتيجة في . خرى مثل التسرب من التعليم وغيرهاحجم المشكالت األ

النهاية إننا نواجه بجيل محاصرا من جوانب عدة مع شعور عام بالضياع 
 .)24،25م، ص ص 2002القباج وآخرون، (وانعدام األمل في الغد 

ولقد اعتمدت بعض الدراسات التي أجريت حول تأثير الواقع أن تأثير 
صدمية على األطفال قد يفوق تأثيرها على التجارب القاسية واألحداث ال

 Copingالكبار، ويرجع ذلك إلى نقص نمو مهارات مواجهة الضغوط 
Skills وآليات الدفاع بوصفها أساليب للتوافق مع المواقف الضاغطة 

 . إلى طبيعة الطفولة ذاتها-كذلك-وعواقبها، كما يرجع

 أو األم أو االثنين فعملية الفصل الفجائية التي تكون بسبب اعتقال األب
معاً أو بسبب اختفائهم ، يؤدي إلى عذاب األطفال ، فعندما يصدم األولياء 
بالسجن أو التعذيب قد يهدد جدياً نمو شخصية هؤالء األطفال ورفاهيتهم 

 .)83م،ص2000 ياعكبسون ونلسن ،(في المستقبل 

فاألطفال ينتحلون قصص اآلباء ويخلقون استيهامات حول األسرار 
فاإلحساس بالخجل قد تم نقله . لمخجلة للعائلة، ال تتوافق البتة مع الواقعا

من غير وعي إلى األطفال فبعضهم ال يرغبون في الكشف عن غضبهم 
أمام األولياء؛ ويعجز اآلباء عن أن يقيموا عالقة مباشرة مع أبنائهم كما 

سهم وقد كان األطفال أنف..... يعجزون عن الحديث معهم رغم حبهم لهم
عرضة للعنف السياسي وكانوا شهود عيان على اإليقاف العنيف والشرس 

 . ) 81،82م، ص ص2000ياعكبسون ونيلسن، (ألحد واليهم أو االثنين معاً

وتشير البحوث في التأثيرات البعيدة المدى للخبرات الصدمية في   
معسكرات االعتقال إلى أنه كلما كان سن الطفل عند تعرضه للضغوط 

وقد افترض أن . ،كلما زاد احتمال أن تؤدي إلى عواقب وخيمةاصغر
مستوى االرتقاء المعرفي للطفل يشكل عامالً حاسماً في تحديد تأثير 

فمثال، وفي ضوء غياب فهم واضح لمفهوم الموت، . الخبرات الضاغطة
فان االضطرابات السيكولوجية يكون وقوعها أكثر احتماالً بين األطفال 

أنه في تقدير راتر، فانه بينما يتعادل شكل استجابات األطفال اليتامى، إال 
لألحداث الضاغطة مع تقدمهم في السن وارتقائهم، فانه ال يبدو أن 
 (حساسيتهم للضغوط تتأثر زيادة أو نقصاً بصورة ملحوظة عند سن معين

 .)238م، ص1994بوناماكي،

 ا يتسبب القلق علىفي حين أن الفقدان تتبعه ردود فعل األسى والحزن، بينم
 وتتباين المشكالت ........اآلخرين في نشأة أعراض قلق االنفصال عند األطفال

واالضطرابات وأعراضها عند األطفال الذين يشاهدوا الوالدين أو أحداهما أو أعضاء 
من األسرة وهم يقتلون أو يعذبون، وهذه المشكالت واالضطرابات وما تأخذه من 

لى الجوانب االدراكية والمعرفية والخيالية واالنفعالية مظاهر وأعراض تمتد إ
  ).29،30م، ص ص 2000الببالوي ، (والسلوكية واالجتماعية من حياة الطفل 

لحياة شخص  درجة التهديد التي يخبرها الطفل لحياته أو -5
 محبوب عنده

 .معنى الصدمة في حياة الطفل -6
 .مدى التعرض للصدمة -7
 .في األسرة قبل التعرض للصدمةوجود اضطرابات - 8
م،ص 2000الببالوي،(درجة الترابط أو المساندة االجتماعية-9

 )36 ،32ص

نـاء المعتقليـة ألبنـواالجتماعي ةـالت النفسيــالمشك: ًاــثالث  
 .ن ــالسياسيي

تعتبر تجربة التعذيب واالعتقال من التجارب المؤلمة  في حياة اإلنسان 
عديدة من التعذيب سواء كانت اجتماعية أو حيث يتعرض إلى أشكال 

نفسية أو جسدية، قد تؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل النفسية 
واالجتماعية وتكون أحياناً من الشدة حيث تؤثر على الفرد بشكل خاص 
وعلى عالقته االجتماعية مع اآلخرين بشكل عام وخاصة على الناس 

 .المقربين منه وال سيما األبناء

اقب االعتقال ال تقتصر على المعتقل فقط بل تمتد لتشمل أسرة إن عو
المعتقل وما يترتب عليها من ضغوط اقتصادية، اجتماعية، ونفسية، األسرة 
التي تضم أطفال يتموا على حياة ذويهم وحرموا من حياة أسرية سليمة 
وصحية، وربما تسربوا من التعليم، وزرع فيهم الغضب واالنكسار أو 

لعنف والشك في األب أو الشك في السلطة وبالتالي يتشوه الغضب وا
وربما ولدت هذه األسرة . وعيهم في أهم مراحل تكوينهم النفسي والمعنوي

عناصر ساخطة ومشوهة فكريا يمكن أن تجدد الجريمة و تحرك موتور 
 .)12،15م، ص ص 2002 القباج وآخرون،(العنف من جديد

 عوامل ضاغطة -بعض األحيان في -وقد تمثل العودة إلى الوطن 
شأنها شأن األسر نفسه، حيث يمكن أن يعاني األسير عقب عودته إلى 

كما أن مرحلة . الوطن من تبلد انفعالي، نمطية في السلوك، عزلة وانسحاب
مشاعر السعادة وحسن الحال التي تعقب التحرر من األسر، قد تتحول إلى 

 .)15م، ص1996سماعيل، إ(مرحلة من االستثارة أو التنبيه الزائد

إن الناجون من التعذيب ليس هم فقط الذين يعانون من أثاره، بل أطفالهم 
، وأيضاً من Lossيعانون مباشرة من خالل خبراتهم مع العنف والفقدان 

 .)Montgomery,1993,p5(خالل خبرات آبائهم وردود فعلهم 

 :ين تتحدد في اآلتيولعل أهم المشكالت التي يمكن أن يواجهها أبناء المعتقل

 ةـــــالت النفسيـــالمشك 
إن األسرة هي اإلطار الصحيح الذي يشعر فيه كل فرد من أفرادها بذاته   

وحبه لآلخرين وحب اآلخرين له،كما أن األسرة تلعب دورا بارزا في نمو 
الذات وتحافظ على قوتها إذا توافر لها بناء محدد ، كما يتوافر للفرد من 

 الشعور باألمن والحب الذي يسمح لعاطفته بالنمو السليم خالل األسرة
باإلضافة إلى الحاجة إلى التقدير االجتماعي الذي يتمتع به الفرد والذي له 

 .)41م،ص2001أحمد وآخرون،(صلة وثيقة بتأكيد األمن النفسي لديه 

وحرمان الفرد من االحتياجات النفسية السابقة يشعره بالعزلة 
ذ واحتقار الذات والحقد على مجتمعه ويكون الفرد أكثر واالغتراب والنب

 .عرض لالنحراف من غيره 

 ولعل المشكالت النفسية التي تعاني منها أسر النزالء تكمن في فقدان الثقة
بالنفس ألفراد غالبية هذه األسر، وقد يرجع هذا إلى أن المركز االجتماعي 

 تأسيسا على ذلك يشعر أفراد هذهلألسرة يرتبط بالثقة بالنفس واحترام الذات، و
األسرة بفداحة الثمن الذي يدفعونه نتيجة اعتقال الوالدين أو أحدهم، باإلضافة إلى 
 ما قد ينتاب هذه األسر من اضطراب في العالقات التي قد تؤدي إلى الفشل

 .)25م، ص2002سالم وآخرون،(في تكوين العالقات االجتماعية السليمة 
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 دور األب و فاألسرة التي تضم زوجة تدفعها ضغوط الحياة إلى شغل
أالم معا و ما تتعرض له من محاوالت ابتزاز من قبل أطراف المجتمع 
المختلفة و النظر إليها ككائن ضعيف تغيب سندها لظرف ما ومن ثم فهي 
هشة أمام أي ضغوط ، واألسرة التي تضم أطفاال بعيدين عن حياة ذويهم 

ليم وتولد وحرموا من حياة أسرية سليمة و صحية وربما تسربوا من التع
فيهم الغضب و االنكسار والعنف والشك في األب  والسلطة ؛ هي أسرة 

سالم (يتشوه وعى أطفالها في أهم مراحل تكوينهم النفسي والمعنوي
  . )2م، ص2002وآخرون،

وتعتبر المشكالت االقتصادية من العوامل التي قد تؤدي إلى انهيار 
اكل أخرى منها أمراض األسرة وتفككها نظرا لما يترتب عليها من مش

سوء التغذية والضعف العام وانتشار االنحرافات الشاذة وجرائم األحداث 
 .وارتفاع معدل الوفيات ونقص قدرات الفرد على العمل واإلنتاج 

 بـــــيـقــق وتعــــليـــتع
وآما قلنا سابقًا فان التأثري ال يتعلق بالضرورة

فال يف العائلةبالشخص الذي مت اعتقاله بل يتأثر األط
أيضًا، وقد يكونوا أآثر املتضررين على الرغم من عدم
فهمهم الكامل ملعىن الفقدان واملوت، لذا تظهر اآلثار
لديهم على شكل سلوآيات وآثار نفسية وجسمية مرضية
آالتبول الالإرادي، واحلرآة الزائدة، اخلوف من األشياء،

 .راسيوالعدوان جتاه اآلخرين وتدني التحصيل الد

وهذا يعين أن غياب أحد الوالدين يعترب عامل أساسي
لالختالط باتمع، آما له أثار سلبية على النمو النفسي
واالجتماعي للطفل، وقدرته على إقامة عالقات اجتماعية

 .تفاعلية آافية؛ هذا ما أآدته الكثري من الدراسات

ولكن علينا أن نوضح أن هذه املشاآل النفسية
اعية الناجتة عن اعتقال أحد الوالدين وخاصةواالجتم

األب، هي مشكالت نتيجة تعرضهم ملواقف غري طبيعية، وأن
البعض منهم من املمكن أن يطور اضطرابات، وأن هذه

وليس. املشكالت تطرأ وفقًا للتغريات اليت حتدث يف اتمع
وفقًا لتغريات شخصية هلؤالء األفراد،  آذلك فان الكثري

ستمروا يف احلياة وآان لديهم توافق نفسيمنهم ا
 .واجتماعي سليم

 

 ع ـــــمجتمــة  الــــقافــي وثــــفســط النـــغــالض: ًاـــعــراب 
تلعب الثقافة بشقيها المادي والمعنوي دوراً هاماً في تفسير الحوادث 
الصادمة التي يخبرها الفرد في حياته، فاإلنسان يفسر الفقدان واألشكال 

خرى من الحوادث تفسيراً يتسق مع ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه؛ كما األ
يتسق هذا التفسير مع القيم والمعايير االجتماعية الخاصة بالمجتمع الذي 
يعيش فبه الفرد، هذا باإلضافة إلى أساليب التوافق التي يستخدمها الفرد 

 .والتي ثبتت فاعليتها في المجتمع الذي يعيش فيه

 هذا الجزء من الدراسة على العوامل الثقافية التي يستطيع وسنركز في
الفرد المعرض للضغوط النفسية من خاللها استخدامها كأساليب حماية من 

 :اإلصابة باألمراض الناتجة عن الضغوط

 ة آعامل حماية من اإلصابة بالصدمة النفسيةــالثقاف 
ة وعدم إن معظم الكتابات في ارتقاء الطفل واضطرابا ته النفسي

توافقه تتجاهل وتهمل أهمية المجتمع بما يشتمل علية من عمليات 
وتغيرات اجتماعية بوصفها السياق التي تحدث فيه الضغوط ومن ثم 

فالحوادث الصادمة ال تحدث في فراغ،  .االستجابة السيكولوجية
وضحايا هذه الحوادث يعيشون ضمن ظروف اجتماعية وحضارية 

 .هم من األمم األخرىخاصة بهم تميزهم عن غير

وعلى ذلك فان هذه المتغيرات االجتماعية والحضارية تلعب دوراً هاماً 
 وأكثر من ذلك، فان هذه. في تحديد شدة وخطورة نتائج تلك الحوادث

ولقد اهتمت بعض الدراسات التي أجرت حول تأثير التعرض لخبرة  
تشير إحدى هذه و. األسرة ببحث ردود هذه الخبرة على أسرة األسير ذاتها

الدراسات إلى أن هذه التأثيرات على األسرة قد تكون عميقة ضخمة 
ومع ذلك ، فان الزوجات عادة ما ينتابهن . مستمرة أو بسيطة عابرة

كما . اضطرابات نفسية وأعراض من االضطراب الفسيولوجي النفسي
يمكن لألطفال أن يعانوا من قلق االنفصال واضطرا بات 

 .)36م، ص1996إسماعيل،(النوم

 53وقد اتجهت دراسات أخرى منحنى أخر حيث دراستها لعينة من  
شخصاً تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات وعشرين سنه ينتمون إلى آباء 
. كانوا أسرى في المسكرات األسر اليابانية خالل الحرب العالمية الثانية

بطة بشكل وقد تبين أن مشكالتهم الوجدانية والسلوكية والتعليمية مرت
واضح بما يعانيه اآلباء من اضطرابات تعود إلى خبرة الوقوع في األسر 

ومن جهة أخرى ، فقد اعتبر هؤالء األبناء ما يعانيه اآلباء من قصور . 
إذ كان بعض اآلباء . وجداني أنه نوع من مكافئات عدم الوجود أو الغياب

 .)37م ، ص1996بق ، المرجع السا(موجوداً جسدياً إال أنه غائب سيكولوجيا 

 المشكـالت االجتماعيـة  
وهي المشكالت التي تتضمن سوء العالقات داخل األسرة والمجتمع 

فاألسرة تسعي لمساعدة األفراد على اكتساب المعلومات .. الخارجي 
والمهارات واكتساب العالقات الشخصية فيما بينهم، والمشاركة الفعالة في 

ة الموجودة في المجتمع حيث إنها المؤثرة في النظم االجتماعية واالقتصادي
عملية التنشئة االجتماعية لألطفال، وأن نمط الرعاية الوالدية له أهمية في 

 .نمو الطفل خاصة في السنوات األولي من حياته

واألب الذي يمثل السلطة .. واألسرة قد ال يمكن أن تؤدي ذلك
لضابطة فإن هذه الضابطة غائب عنها، ونتيجة لغياب هذه السلطة ا

المشكالت تتمثل في عدم تقدير كل فرد في األسرة للمسئوليات الجديدة 
التي ظهرت ، ومنها الكثير من الخالفات بين األبناء ، وانشغال كل منهم 
بالمشكالت الفرعية دون التفكير في مستقبل األسرة وعدم قدرة الزوجة في 

ؤثر على طبيعة العالقات أغلب األحيان على القيام بدور األب، مما قد ي
داخل األسرة باإلضافة إلى ظروف العمل الذي قد تلجا إليه الزوجة بعد 

القباج ( السيطرة على األبناء– إلى حد كبير –سجن العائل مما قد يفقدها 
 .)32،30،ص ص2002وآخرون،

ال شك أن ظاهرة الغياب األبوي أصبحت من المشكالت الشائعة في 
وبصرف النظر عن أسباب هذا الغياب هذا الغياب، المجتمعات الحديثة، 

فكل األمور تدعونا إلى أن نعتقد أن األطفال الذين يتم تنشئتهم في أسر 
فغياب األب غالباً ما تكون له . تتكون من والد واحد توجد عليهم مخاطرة

آثار مباشرة على الطفل وكذلك آثار غير مباشرة منقولة إليه عن طريق 
 في الغالب مضغوطة عاطفياً واقتصاديا وغالباً ما تكون األم التي تكون
 .)9م،ص1993عالم،(معزولة اجتماعيا

كما قد تلجا بعض الزوجات إلى طلب الطالق ، األمر الذي يؤدي إلى 
مزيد من التفكك األسرى ، كما يذهب البعض إلى القول إنه نتيجة لما ظهر 

ب أمامها بالنسبة لألدوار على حياة األسرة من تغيرات ، فإنه يتزيد الصعا
الخاصة بالزوج الغائب ، كما أن عدم وضوح أدوار أعضاء األسرة 
السيما دور الزوجة فإن ذلك يعد من العوامل المساعدة على ظهور هذه 

 .المشكالت ، وباإلضافة إلى سوء العالقات داخل األسرة

و األسرة التي تضم زوجة تدفعها ضغوط الحياة إلى شغل دور األب 
واألم معا والتي يمكن أن تتعرض لمحاوالت ابتزاز من قبل أطراف 

سلطات، جيران، زمالء عمل، أو قيادات جماعة أو أخرى، : مختلفة
والنظر إليها ككائن ضعيف تغيب سندها لظروف ما وبالتالي فهي هشة 

  ).26، 12 م،ص ص2002القباج وآخرون،(أمام أي ضغوط 
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عة مصدر بحيث تنظم سلوكه، وتربطه بالمعاناة الجماعية على أساس أن الجما
 .من مصادر الحماية لقدرتها على تشكيل السلوك المرغوب فيه

إن القصص التراثية والطقوس والشعائر الدينية والعادات التي يتمتع 
بها كل مجتمع هي عوامل حماية  لتوفير الدعم واالستمرارية في التماسك 

 .عند حدوث المصائب، حيث تعمل على االستقرار النفسي واالجتماعي

 ــم االجتمــاعيالدع 
إن الوجود اإلنساني ال يتشكل فقط من خالل العوامل الو راثية ، بل 
إن للبيئة دوراً هاماً في ذلك، فالثقافة هي التي تزود الناس باألنماط 
السلوكية وطرق التفكير، ويعني هذا أن الثقافة هي المنظار الذي يطل 

 من خالله يتعلم اإلنسان اإلنسان من خاللها على البيئة المحيطة به، والذي
كيفية التعايش مع البيئة، وهكذا تلعب الثقافة دوراً هاماً في تشكيل شخصية 
الفرد وسلوكه، وعلى الرغم من عدم وعينا بمعظم هذه األبعاد التي يتم 
استدماجها خالل عملية التنشئة االجتماعية، ومن ثم يكون لها دور هام في 

عرض لضغوط غير متوقعة، فالمتغيرات تشكيل استجابة الفرد عندما يت
الثقافية هي التي تحدد كيفية تأثير الحدث الصادم على إحساس الفرد 
بهويته، كما تحدد ماهية االضطرابات النفسية التي قد تنتج عن التعرض 

 .)Summerfield, 1995,p 27( لمثل هذه الخبرات 

ماعية تنزع وقد وجد أن العالقات  الشخصية الطيبة والمساندة االجت
إلى تدعيم تأثير األحداث الضاغطة في الحياة لدى الراشدين وبخاصة لدى 
النساء، ولكنا نعرف القليل عن تأثيرات هذه العوامل على األطفال، وتشير 
الدراسات اإلسرائيلية إلى استجابات األطفال لخبرات الحرب ولفقدان 

 إلى تأثير العائلة الوالدين تؤكد أن التوافق السوي للطفل يرجع  أساساً
بوصفها جماعة متعاونة ومسئولة تؤدى وظائفها بكفاءة، كما تؤكد على 
أهمية الرفاق في التماسك االجتماعي القوي والصحة النفسية للوالدين 

 )238،239 المرجع السابق، ص ص(وبخاصة األم

وقد أوردت دراسات أخرى ظاهرة هامة ، تتلخص في أن األمهات لهن 
إذ . يد كيفية مواجهة األطفال لموقف غياب اآلباء في األسردور في تحد

عندما تكون األمهات قادرات على أداء وظائفهن خالل الغياب المطول لآلباء 
).37م ،ص 1996إسماعيل ، (، فان األطفال يميلون لمواجهة الموقف سوية 

وتشير بعض الدراسات إلى أن  األوالد أكثر حساسية للضغوط من 
يبدو أن من أسباب ذلك أن الوالدين ينزعان إلى تقديم  قدر من و. البنات

 .)238م، ص 1994بوناماكى،(المساعدة للولد أقل مما يقدمانه للبنت

وتمثل التنشئة االجتماعية إحدى أهم الوسائل التي تؤدى إلى استدماج     
المعايير والقيم التي تدفع الفرد إلى السلوك ومن ثم في تشكيل االستجابة 
لألحداث المفاجئة الشديدة، وأيضاً تفسيرها وإيجاد الحلول المناسبة في عالجها 

 .باعتبارها وسيلة تفاعل بين الفرد الضحية والبيئة المحيطة التي يعيش فيها

إن التقدم التكنولوجي يستطيع أن ينزل األذى ويوقع الضرر في الشعوب 
ها  اآلخرين، والتي أدت عن طريق تسخير ما يملكه من تقنيات مدمرة ال يملك

إلي أعمال وحشية أثرت على معظم أفراده، وأدت إلى خبرات صادمة ومعاناة 
ونتيجة التعرض .  صعبة من الممكن أن تشمل على جميع نواح الحياة المختلفة

لهذه الخبرات الصادمة يعانى الكثير من أثار نفسية وفسيولوجية أدت إلى 
نوم، خوف وقلق، ضعف في التركيز، اضطراب في ال: أعراض نفسية منها

 .الخ.. تغير في المزاج، وتذكر الحدث الصادم 

إن األعمال العدوانية التي يقوم بها المعتدى  من قتل وقصف وإغالق ،  
عاجز يشعر يهدف بالدرجة األولى إلى  السيطرة وجعل أفراد هذا المجتمع 
 وتمرير ليهع بالعزلة وضعف تقدير الذات من أجل فرض األمر الواقع

 .المؤامرات دون مقاومة

 إن األحداث القاسية التي تقع بين أفراد المجتمع الذين يحملون عادات  

المتغيرات هي التي تؤدى أحيانا إلى حدوث مثل هذه الحوادث الصادمة،  
فالقمع السياسي والكوارث الناتجة عن التقدم التكنولوجي ، هي حوادث من 

إلى الشعور بالعجز واإلحباط واليأس صنع اإلنسان، والتي تؤدى 
)Summerfield,1995,p.17.( 

إن المهتمين واألخصائيين في هذا المجال يمكنهم فهم اآلثار الناتجة 
عن الحوادث الصادمة ، ولتوضيح أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في 

 مقارنة بين )Summerfield(التخفيف من حدتها ، يعقد ديرك سمرفيلد 
ألمريكيين العائدين من حرب فيتنام والجنود البريطانيين العائدين الجنود ا

من حرب جزر الفوكالندز ، ففي الوقت الذي استقبل فيه الشعب األمريكي 
جنوده استقباالً سيئاً حيث تعرضوا للوم مما جعلهم يشعرون بالعار وبتأنيب 

 استقباالً الضمير ، وبتقدير متدني للذات ، استقبل الشعب البريطاني جنوده
شعبياً حافالً للجهد المشرف  الذي بذلوه ، ويوضح ذلك أهمية المناخ 
االجتماعي والحضاري في تحديد مدى شدة االضطرابات النفسية الناتجة 

  ).Summerfield , 1995, p. 29(عن التعرض لضغوطات نفسية قاسية 

ويجمع المختصون في المجال النفسي واالجتماعي على أن الوضع 
لنسبة لحاالت الفقدان في المجتمعات اإلسالمية والعربية، أنها تختلف عنه با

بالمقارنة مع حاالت الفقدان في المجتمعات الغربية، والتي تتمثل في 
المواقف التي قد يعانى منها الناس على المستوى الفردي من أعراض 

معي نفسية، ولكنهم يظهرون قدرة إنسانية خارقة للتحمل على المستوى الج
، كما أن فكرة اإليمان بالقضاء والقدر، وتقديم الدعم االجتماعي من قبل 
األقارب والجيران والذي له التأثير اإليجابي الكبير في التخفيف من حدة 

 .الضغوط والصدمات النفسية

وفيما يخص األطفال ، فان عدداً متزايداً من البحوث بدأ يمهد الطريق 
 ث الحياة في الصحة العقلية للطفلثر بها أحدالفهم الطرق التي يمكن أن تؤ

 Protective ، يقدم مفهوم عوامل الوقاية Rutterففي بحوث راتر   
 ويشير النوع األول إلى Vulnerabilityفي مقابل عوامل الضعف 

خصائص حياة الطفل التي يمكنها وقاية صحته العقلية في مواجهة 
اني إلى العوامل التي تجعل الطفل األحداث الضاغطة، بينما يشير النوع الث

 ).36،35ص ص م ،2000الببالوي،(أقل صموداً في مواجهة الضغوط 

  :Garmezyومن مجموعة عوامل الوقاية التي كانت موضع دراسة جارميزى 

جوانب الشخصية واستقالليتها، تقدير أو اعتبار الذات، والتوجه  -
 .االجتماعي اإليجابي

 .والتحرر من الخالفالتماسك العائلي والدفء   -
توفر نظم المساندة الخارجية التي تشجع وتدعم جهود الطفل في  -

 ).237م،ص 1994 بوناماكي، (محاولته التواؤم

لكل شعب ثقافته التي تشمل عادته وتقاليده، قيمه ومعتقداته، ولغته   
وأساطيره وبالرغم أن الشعب هو الذي يبلور هذه الثقافة ويخترع كثيراً من 

ها إال أن كثيراً منها يمارسها الفرد دون أن يدركها، وفي أحيان كثيرة جوانب
تساهم الثقافة في اإلصابة باألمراض كما أنها تساهم في الحماية  منها، 
باعتبارها الوسيلة التي تزود الناس بالسلوك وطرق التفكير، باإلضافة إلى 

 .لعالم من حولهأنها  المنظار التي يتعلم من خاللها الفرد ويدرك منها ا

وأثناء التعرض للصدمات تساهم الثقافة في حماية وتوفير األمن 
ألفرادها من خالل الثقة المتبادلة والروابط االجتماعية القوية، لمنع كثير 
 .من المشكالت النفسية واالجتماعية التي تؤثر على نمو وتقدم الفرد والمجتمع

لعالقات بين األفراد والجماعات إن الثقافة من خالل الروابط االجتماعية وا
توفر ألفرادها الضمان النفسي واالجتماعي والتي تتبلور من خالل الدين 
والنظم االجتماعية السائدة بينهم والتي تساعد الفرد في السيطرة على مشاعره 
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واإلرشادات والمعلومات التي تساعد على التفسير وتوضيح 
 .الظاهرة

اقف  كموSocial Sanctioningالموافقة أو التصديق االجتماعي  -2 
 .الجماعة على أنماط معينة من السلوك أو معارضتها

 .كالدعم المالي   Material Help المساعدة المادية-3 
 وذلك بتقديم النصح Emotional Supportالدعم العاطفي -4 

 .واإلرشاد، والمؤازرة العاطفية، التي من شأنها تخفيف الحدث الصادم
 أو المصادقة Companionshipمرافقة ومعاشرة اآلخرين -5 

الحميمة؛ ذلك أن القرب من األصدقاء المفضلين لدى الشخص 
هذا ويرى . يزوده بأشكال عديدة من الدعم االجتماعي والعاطفي

 أنه بالرغم من أهمية الروابط  Hobfoll  (1990 (هوبفول وستيفنز 
والعالقات االجتماعية للوجود اإلنساني فإنها قد تؤدى إلى نتائج 

 .)56م، ص1999 أبو طواحينه، (بعض األحيانسلبية في 

أما عن دور األسرة الممتدة في توافق األطفال فترى موريس أن األسرة 
كما قررت األمهات . الممتدة كفلت اإلحساس باألمن العاطفي والمادي لألطفال

ففي هذه األسر يتحمل األجداد . سلوك أقل تمزقاً بين مثل هؤالء األطفال
وال دور األب، كما أن غيابه يالحظ على نحو أقل وضوحاً واألعمام أو األخ

 . )79م،ص1993عالم، (في هذه األسر كما أن األم تكون تحت ضغط أقل

وقيم استدمجوها عبر سنوات طويلة بحيث شكلت هويتهم وخبراتهم  
الثقافية لتكون عامل حماية ووقاية لهم من القمع،  وكذلك مكنتهم من 

بات ليس فقط من خالل المساندة والنظام التغلب على هذه الصعو
بل أيضاً من خالل  االجتماعي الداعم للتخفيف من شدة الخبرات الصادمة،

المساندة وتوحيد القوى للدفاع عن الوطن ومقدسا ته والذي ما زال يلعب 
 .دوراً نفسياً قوياً في حماية األفراد وخاصة األطفال الذين يواجهون هذا العنف

عديد من الدراسات التي تناولت موضوع الضغط النفسي وقد أشارت ال
 ودراسة سارا سون Mueller كدراسة مولر Stress And Healthوالصحة 

  إلى أن هناك عالقة عكسية بين الدعم Sarason and Sarasonوسارا سون 
....... االجتماعي واألمراض والمشاكل الناتجة عن التعرض لحوادث صادمة

من اآلخرين يعمل على الوقاية من اإلصابة واالضطرابات أن الدعم المقدم 
واألعراض المرضية ، بغض النظر عن حجم وعدد الحوادث الصادمة التي 

وأشكال الدعم االجتماعي عديدة ، حيث وجدت بعض . يتعرض لها اإلنسان 
كالدراسة التي قام بها فالنيري . الدراسات التي تناولت هذا الموضوع 

)Flanerry1990( عن الدعم االجتماعي والصدمة النفسية، أن أنماط الدعم 
 :االجتماعي يمكن تقسيمها إلى خمسة أنماط ؛ وذلك كالتالي

  كتقديم النصائحCognitive Supportالدعم العقلي المعرفي  -1

      
 ةـة الجسديـة والنفسيـات النفسيـز الدراسـمرك

 
 א

 النفس احملرتمون  علمأساتذة و  النفسانينياألطباءالزمالء 
 

 طيبة،حتية                 
 يف جمال تفعيل االختصاص وتقدمي"شبكة العلوم النفسية العربية"مراسالت  بإعجاب أتابع    

 إعداد ملفخبصوصم ك مراسالت"مرآز الدراسات النفسية"نا يف آما تابع. املساعدة االختصاصية
 ."  يف لبنان احلربلصدمةالتداعيات النفسية "عن " الة اإللكرتونية للشبكة"خاص يف 

 
 الدعم النفسينية التحرك يف جمال" مرآز الدراسات النفسية" يف  لدينا    الزمالء األفاضل،

 ممن عملوا،لصدمة رسائل دعم جدية من زمالء عرب بارزين يف جمال انا وقد تلقيملصدومي احلرب،
لكن الرتيث له قائمة مربرات موضوعية برأيي وخبربتي الشخصية. يف البوسنة وآوسوفو وغريها

 :وهي التالية

 األمروال يبد حىن بعد فرتة حضانة للصدمة أن تدخل املعاجل النفسي جيب أن يأتي -1
 الواردة يفوهو من أخالقيات االختصاص. وآأنه إحياء ملعاناة غري منتهية ومستمرة

 .أدبياته

 . يعرقل العمل بدل دفعها مماغري املهيئني مهني من يف مثل هذه احلاالت يندفع آثريون -2

 غرياآلن هي لغاية "فريق عمل عالجي عربي" لتأسيس  اليت قمنا هبا بعض االتصاالت-3
 .مشجعة

  .خصصة العروبية والفكرية واملتهمشارآتمل الشبكة،  للقائمني علىأجدد شكري   

 
 لبنان–حممد أمحد النابلسي .  د . أ

رئيس مرآز الدراسات النفسية و النفسدية

األمني العام لإلحتاد العربي للعلوم النفسية

nabulsy@cyberia.net.lb  -  info@drnaboulsi.com 

ceps50@hotmail.com  - info@filnafs.com 
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 Summary : As writing appears to have many benefits, the future of writing and workbooks needs to be explored 
further.  It is still unclear how effective writing may be in a more naturalistic setting. A more studies using such 
technique compared to other sort of therapy for traumatized children will highlight the efficacy of such intervention in 
areas of war and conflict.  

All types of therapy mentioned before are (debriefing, verbal narrative therapy, or CBT) had similarities in dealing 
with cognitive functions of the children and tried to help children in overcoming their adversities and trauma after 
exposure to traumatic events by developing coping strategies. But,  such types  are different in number of sessions, 
presence of children in safe place, and experience of the therapist which could influence the outcome of such therapy. 

So,  such therapy need to be developed for children in the near future (e.g. techniques, structure of sessions, 
training for therapists, where it could be used, etc) and how this should be best evaluated. 

 

Introduction: Psychological treatment for PTSD in children 
     There are very few randomized controlled trials of any 

therapy with children, let alone therapies specifically for PTSD. 
Early intervention is attractive if it could be shown that it 
prevented later development of PTSD or other disorders but, as 
with adult studies, there have been few published properly 
controlled trials of any early intervention. Many of these 
programs have been defined as variations of ‘debriefing’ (critical 
incident stress or psychological) and ‘trauma/grief-focused’ 
therapy, although these terms have been used for different types 
of interventions (Dyregrov, 1999). In all early intervention the 
first and foremost principle is to ensure that the child feels safe 
and secure, while secondly making sure that he or she is 
provided with information and clarification about what happened 
and the state of family members and friends.   

However, a number of studies have described or evaluated 
different models of interventions for PTSD among children who 
had suffered abuse, experienced natural disasters, or exposed 
to community violence. These predominantly adopt 
psychodynamic or cognitive therapeutic frameworks, and a 
variety of techniques, with the broad aim of enabling the child to 
make links between trauma, emotions and beliefs, which can 
subsequently be challenged and modified. These have been 
designed for the classroom, the family, the individual child, or a 
group of children exposed to similar events (Pynoos R, Nader K. 
, 1988). 

Debriefing interventions have not been as well evaluated 
with children as with adult victims of trauma. Galante and Foa 
(1986) developed a seven-session group treatment program for 
children living in Italian villages, who had been exposed to an 
earthquake. The treatment aimed at facilitating communication, 
discussion of fears, myths and beliefs, discharge of feelings, and 
empowerment in building their future. Drawing, story-telling, and 
role-play were used. The program was found to reduce both 
earthquake fears and the number of children at risk of 

 
developing emotional and behavioural problems. A similar 
trauma and grief-focused school-based program, consisting of 
four group and two individual sessions, following an earthquake 
in Armenia, led to improvement in PTSD but not depressive 
symptoms (Goenjian et al, 1997). A ten-session group therapy 
model for adolescent survivors of homicide set up goals of 
providing grief education, facilitating thoughts and feelings about 
grief, and reducing traumatic symptoms (Salloum et al, 2001). 
The Critical Incident Stress Debriefing (CISD) is a structured 
group program, which has been widely used in disaster 
counseling, predominantly with adults, with positive findings 
(Campfield K & Hills,  2001). 

Cognitive-behavioural interventions, mainly in group settings, 
have been associated with decrease in PTSD symptoms among 
children who experienced single incident stressors (March  et al, 
1998).  King et al. (2000) studied 36 sexually abused children 
aged 5–17 years who met criteria for PTSD. There were 12 
children in each of 3 conditions: CBT with child and family; CBT 
with child alone; waiting list control. Treatment conditions 
consisted of 20 sessions. Using ADIS-C to assess PTSD, there 
was a significant improvement on PTSD (p < .05) as well as on 
self reported anxiety scales. Both ways of delivering CBT were 
equally effective compared to the control group.  

Cohen et al. (2004) showed that Trauma Focuse-Cognitive 
Behaviour Therapy reduced PTSD, depression and total number 
of behavioural problems compared to a child-centred treatment 
for sexually abused children. The Trauma Focuse-Cognitive 
Behaviour Therapy included training in expressive techniques, 
understanding of the relation between thoughts, feelings and 
behaviour, gradual exposure, cognitive processing of the event, 
joint sessions between parents and children, psychoeducation 
about sexual abuse or training of parents in parent management 
skills. The child centred treatment emphasised building a 
strengthening trusting relationship before children and parents 
themselves chose how and if they wish to approach the sexual  
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abuse. The therapist was actively listening, reflecting, showed
empathy and supported them in talking about feelings and 
showed confidence in the children’s and adult’s coping 
strategies. Although the work was client centred, written 
psychoeducative information about sexual abuse was provided 
and during two sessions the children were prompted to share 
their feelings about the sexual abuse 

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is 
a more recently described intervention, during which the child 
identifies distressing memories, related imageries and 
sensations, and trauma-related negative self-cognitions, which 
are linked to eye movements, before being reprocessed into 
positive cognitions (Rogers S, Silver S , 2002).  

Group psychosocial support and basic medical care had a 
superior effect on internally displaced mothers’ and children’s 
mental health in post-war Bosnia and Herzegovina (Dybdahl, 
2001). 

Chemtob, Nakashima and Carlson (2002) found that three 
treatment sessions resulted in substantial reduction of PTSD, 
anxiety and depressive symptoms in children with prolonged 
psychopathology, following exposure to a hurricane in Hawaii 
one year earlier, compared with waiting list controls. There has 
been even more limited evidence on the application of such 
programs in children who experienced war trauma.  

Thabet & Vostanis (2005) in a study to evaluate the short-
term impact of a group crisis intervention for children aged 9-15 
years from five refugee camps in the Gaza Strip during ongoing 
war conflict. Children were allocated to group intervention 
(N=47) encouraging expression of experiences and emotions 
through story telling, drawing, free play and role-play; education 
about symptoms (N=22); or no intervention (N=42). Children 
completed the CPTSD-RI the CDI pre- and post-intervention. No 
significant impact of the group intervention was established on 
children’s posttraumatic or depressive symptoms. Possible 
explanations of the findings are discussed, including the 
continuing exposure to trauma and the non-active nature of the 
intervention. 

There is a long standing tradition among torture survivors in 
South America to write testimony that both helps them express 
their reactions and acts as a record of what happened to them. 
More recently using narrative technique is increasingly 
incorporated in cognitive behavioural therapy with adults 
(Neuner & Elbert, 2005).  Treatment for adult war victims and 
refugees such as testimony psychotherapy (Weine et al, 1998) 
could be also applied with children. A recently developed psycho 
educational treatment program includes cognitive-behavioural 
techniques and various activities to help children develop coping 
strategies in the aftermath of war, in order to prevent the need 
for later treatment (Smith et al, 2002). This raises the question 
whether psychological programs can be used for children 
exposed to trauma, during (rather than after) ongoing war 
conflict, i.e. set up as crisis interventions while the trauma 
continues.  

In the therapy process of children affected by stress and trauma, 
the process of disclosing about stressful or painful traumatic 
events is often considered essential. One such manner is 
through expressive writing about stressful or traumatic 
experiences. Expressive writing is related to improvements in 
health and well-being, across a wide array of outcomes and 
participant characteristics. As expressive writing requires limited 
involvement of other individuals, is relatively low cost, and  

portable, it has tremendous potential as self-help. In particular, 
this type of intervention may be an effective means to reach 
populations unwilling or unable to engage in psychotherapy.  

In this paper I will try to explain the origin of writing 
expressive therapy and examine the efficacy of such therapy 
generally in adults and specifically in children because few 
studies had been conducted for this type of therapy for 
traumatized children in area of continuous conflict and war. 

Mechanisms of action of expressive writing for recovery 
from trauma  

     There was a question why is expressive writing 
beneficial?  Researchers had hypothesized that its benefits were 
due to participants being able to circumvent the personal and 
social constraints preventing them from disclosing their thoughts 
and emotions regarding traumatic experiences.  By not 
disclosing, participants were forced to actively inhibit their 
thoughts and emotions surrounding the traumatic event. 
Disclosing about the stressful or traumatic event was thought to 
reduce the negative influences of inhibition (e.g., disinhibit) and 
therefore reduce the risk of illness. Perhaps surprisingly, the 
notion that the effect of writing is due to the reduction in 
inhibition has received little support from research. Inhibitory 
personality styles are not reliably related to the benefits of 
disclosure (Smyth and Helm,2003) 

Additionally, writing about traumatic events that have been 
previously disclosed does not appear to have different health 
benefits than writing about traumatic events that have not been 
disclosed (Greenberg & Stone, 1992).  Another very interesting 
study developed by Greenberg, Vortman, and Stone (1996) 
found that writing about an imagined trauma can provide health 
benefits. The authors suggest that perhaps the act of confronting 
an emotion, real or imagined, and being able to control it, leads 
to increased affective regulation (i.e. clients see themselves as 
able to handle intense and challenging emotional experiences . 

In attempt to further quantify the efficacy of the expressive 
paradigm with clinical populations, Frisina, Borod, and Leopre 
(2004) conducted meta-analysis similar to Smyth (1998) that 
examined the results of true experimental; design studies done 
with clinical populations (i.e., PTSD, severely depressed, 
cancer, arthritis). After meta-analysis of 9 studies (including 
Kovac and Rang, 2000;  Schoutrop et al, 2002; Stanton et al, 
2002), the authors found expressive writing to significantly 
improve health. However, they found  the paradigm to be more 
effective on physical than psychological outcomes and less 
robust on clinical populations when compared to health ones. 

Expressive writing may promote alterations in memory 
structure, making the memory more coherent and organized 
(Smyth & Greenberg, 2000). Research suggests that the 
reorganization of the traumatic memory into a narrative may be 
a critical factor in expressive interventions for traumatized 
individuals (DeSavino et al., 1993) and for expressive writing 
more generally (Smyth, True, & Souto, 2001). However, 
research suggests that merely writing about an event may not 
be sufficient to produce benefit. Rather, the writing may need to 
be narrative in format (Smyth et al., 2001).  

Pennebaker (1990, 2004) has long demonstrated that writing 
about emotional events can have very positive effects. Neuner 
et al. (2004) have developed their narrative exposure therapy 
technique (NET) and used it in an Rehabilitation  Center for 
Torture with adult refugees in the Sudan. The treated group 
made significant improvements.  
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 The technique is now being used in a series of smaller 
studies with children (Schauer et al., 2004). Yule et al (2005) 
adapted the writing/testimony/narrative approach for use with 
groups of adolescents exposed to or bereaved through war and 
disaster and found benefit for those adolescents. 

No evidence so far of use of this therapy with children. This 
would need adapting for children's development such as 
cognitive capacity, understanding, and communication. 

Expressive writing case illustration 
     Presenting problem/client description of  a child from 

Gaza Strip 

Khalid was a 10-year-old boy, in the third primary class, with 
three siblings. Khalid was presented with a diagnosis of 
posttraumatic stress disorder (PTSD) (IES-13 items- 53 scores) 
resulting from exposure to shelling and bombardment of their 
area in Gaza. Khalid came with other symptoms of 
reexperiences of traumatic events,  hyperarousal, avoidance, 
and fears of being killed, and fear on his brothers to extend he 
behave aggressively of anyone of them leave the house.  

Case formulation 
     Khalid was referred to GCMHP by his family; he was 

conceptualized as having PTSD  and phobia exacerbated by 
recent traumatic experiences such as witnessing bombardment 
of the area, shelling of the houses, recurrent incursion. Our 
primary therapeutic goals were to promote cognitive and 
emotional processing regarding his past and current trauma, 
reduce intrusions, fears, and the negative affect associated with 
thoughts of the traumatic events. After the initial assessment of 
the child we decided to intervene by individual psychotherapy 
using drawings, talking about the traumatic experiences he had 
and his ways of coping with such events. Beside we decided to 
start a new method of therapy "expressive writing" which 
consisted of 6 sessions of writing.  Each writing session was 
conducted for 15 minutes with 10 minutes break. Each week he 
had 2 sessions of writing beside the break of 10 minutes. In the 
first session, I asked the child to write about his deepest 
emotions and thoughts about the trauma. What he saw and felt, 
and what he remember. The he put his paper in a small box and 
had a break for 10 minutes. The second session for the first day, 
Khalid was asked to explore his thoughts and feelings and write 
about all the ways he remember the trauma-sights, sounds, 
smells, memories, thoughts, and dealings.  In the second day, 
the first session was about his family or other powerful emotions 
or experiences he have not told others about.  Then he was 
asked to finish in 15 minutes and put his papers in the box again 
and to go for a break for 10 minutes. In returning for the second 
session, Khalid was asked to write a story about what happened 
to him and what he did to help him in surviving. Again he was 
asked to write about he remember about the trauma. Again 
when he finished, he put his papers in the box and I told him "by 
putting the papers with your writing in the box as you had left the 
bad feelings and thought off your shoulder". In the third day, I 
told him that "this the last day of the project. Over the last two 
days , you wrote about your thoughts and feelings about a very 
difficult event in your life". Today, we will be focusing on other 
aspects of these events. I asked him to think about other 
persons who has gone through a similar event, what to say that 
person about what helped him to overcome this trauma. He was 
given 15 minutes to finish writing about this and then to put the 
papers in the box. After 10 minutes break, I asked him to write 
about the imagination on being 10 years from now and he is 
looking back to this moment. How he will think about the event? 
What does it mean to him now and what do he think he 

 will see as the most important part when he look back on it in ten 
years time.  After finishing the writing he was asked to put the 
papers in the box. I told him " It  may have been hard for you to 
write over these days you may already have learned that the 
writing about you experiences you have organised your story 
better. You can use on your own at any time in the future. 
Remember to leave all these feelings and memories behind you 
put please keep the pencil just to remind you of the new skills 
you have learned. 

Outcome and Prognosis 
     Upon completion of the sessions, Khalid felt that the writing 
had been very helpful and valuable to him.  He reported that he 
felt more “peaceful” and that he was 
optimistic about his brothers safety and future. When evaluated 
one 2 months  later,  Khalid reported improved fears, better 
sleep, and reductions in anxiety symptoms.  

References 
. Campfield, K.,& Hills, A. (2001). Effect of timing of critical 
incident stress debriefing (CISD) on posttraumatic symptoms. 
Journal of Traumatic Stress, 14, 327-340. 
. Chemtob, C., Nakashima, J., & Carlson J .(2002). Brief 
treatment for elementary school children with disaster-related 
posttraumatic stress disorder. Journal of Clinical Psychology, 58, 99-
112. 
. Cohen, J.A., Deblinger, E., Mannarino, A.P., & Steer, R.A. 
(2004). A multisite, randomized controlled trial for children with 
sexual abuse-related symptoms. Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 393–402. 
. DeSavino, P., Turk, E., Massie, E., Riggs, D., Penkower, D., 
Molnar, C., & Foa, E. (1993, August). The content of traumatic 
memories: Evaluating treatment efficacy by analysis of verbatim 
descriptions of the rape scene. Paper presented at the 27th annual 
meeting of the Association for the Advancement of Behavior 
Therapy, Atlanta. 
. Dybdahl, R (2001). Children and mothers in war: an outcome 
study of a psychosocial intervention program. Child Development, 
72,1214-1230 
. Dyregrov, A .(1999). Helpful and hurtful aspects of 
psychological debriefing groups. International Journal of Emergency 
Mental Health,1, 175-181. 
. Frisina, P.G., Borod, J.C., & Lepore, S.J. (2004). Ameta-
analysis of the effects of written emotional disclosure on the health 
outcomes of clinical population. The Journal of Nervous and Mental 
Disease, 192 (9) 629-634. 
Kovac, S.H. & Range, L.M. (2002). Does writing about suicidal 
thoughts and feelings reduce them? Suicide 
and Life-Threatening Behavior, 32 (4), 
428-440. 
. Galante, R., & Foa, D. (1986). An epidemiological study of 
psychic trauma and treatment effectiveness for children after a 
natural disaster. Journal of the American Academy of Child 
Psychiatry 25: 357-363. 
. Goenjian, A., Karayan, I., Pynoos, R., Minassian, D., Najarian, 
L., Steinberg, A., & Fairbanks, L. (1997). Outcome of psychotherapy 
among early adolescents after trauma. American Journal of 
Psychiatry, 154,  536-542. 
. Greenberg, M.A., & Stone, A.A. (1992). Emotional disclosure 
about traumas and its relation to health: Effects of previous 
disclosure and trauma severity. Journal of Personality and Social 
Psychology, 63, 75–84. 
. Greenberg, M.A., Wortman, C.B., & Stone, A.A. (1996). 
Emotional expression and physical health: Revising traumatic 
memories or fostering self-regulation?  Journal of  Personality and 
Psychology, 71 (3), 588-602. 
. King, N.J., Tonge, B.J., Mullen, P., Myerson, N., Heyne, D., 
Rollings, S. et al. (2000). Preventive intervention for maltreated  
preschool children: Impact on children’s behavior, neuroendocrine 

Arabpsynet Journal: N°12 – Autumn  2006 
 

 2 006   خريــــف    - 12الـعــــدد : جملــة شبكـــة العلــــــوم النفسيــــة العربيـــــة 

 87   



@אאא

 

activity, and foster parent functioning. Journal of the American 
Academy of Child Psychiatry, 39, 1347–1355. 
. Lepore, S., & Smyth, J. (2002). The writing cure: How 
expressive writing promotes health and emotional well-being. 
Washington, DC: American Psychological Association. 
. Neuner, F., Schauer, M., Klasnick, C., Karunkara, J., & Elbert, 
T. (2004). A comparison of narrative exposure therapy, supportive 
counseling, and psychoeducation for treating posttraumatic stress 
disorder in an African refugee settlement. Journal of Consulting and 
Clinical psychology, 72, 579-587. 
. Pennebaker, J.W. (1990). Opening up. The healing power of 
confiding in others. New York: William Morrow.  
. Pennebaker, J.W. (2004). Theories, therapies, and taxpayers: 
On the complexities of the expressive writing paradigm. Clinical 
Psychology: Science and Practice, 11, 138–142. 
. Perrin, S., Smith, P., &Yule, W. (2000). The assessment and 
treatment of posttraumatic stress disorders in children and 
adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 277-
289. 
. Pynoos, R.,& Nader, K. (1988). Psychological first aid and 
treatment approach to children exposed to community violence: 
research implications. Journal of Traumatic Stress, 1, 444-473. 
. Rogers, S., & Silver, S. (2002). Is EMDR an exposure therapy? 
A review of treatment protocols. Journal of Clinical Psychology, 58, 
43-59. 
. Salloum, A, Avery, L.& McClain, R (2001) Group psychotherapy 
for adolescent survivors of homicide victims. Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1261-1267. 
. Schoutrop, M.J., Lange, A., Hanewald, G., & Davidovich, U. 
(2002). Structured writing and processing major stressful events: A 
controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 71, 151-157. 
. Smyth, J.M., & Greenberg, M.A. (2000). Scriptotherapy: The 

effects of writing about traumatic events. In J. Masling & P. 
Duberstein (Eds.), Psychodynamic perspectives on sickness and 
health (pp. 121–164). Washington, DC: American Psychological 
Association. 
. Smith, P., Dyregrov, A., Yule, W. (2002) Children and war: 
teaching survival techniques. Children and War Foundation, Bergen. 
. Smyth, J .M. (1998).  Written emotional expression: effect 
size, outcome types, and moderating variables. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 66 (1), 174-184. 
. Smyth, J.M., True, N., & Souto, J. (2001). Effects of writing 
about traumatic experiences: The necessity for narrative structuring. 
Journal of Social and Clinical Psychology, 20, 161–172. 
. Smyth, J., &  Helm, R . (2003). Focused Expressive Writing as 
Self-Help 
. for Stress and Trauma. Psychotherapy in Practice,  59(2), 
227–235. 
. Stanton, A.L., Danoff-Burg, S., Sworowski, L.A., Collins, C.A., 
Branstetter, A.D., Rodriguez-Hanley, A., et al. (2002). Randomized, 
controlled trial of written emotional expression and benefit finding in 
breast cancer patients. Journal of  Clinical Oncology, 20 (20), 4160-
4168. 
. Thabet,  A.A., Karim,  K., & Vostanis P . (2005). Group crisis 
intervention for children during ongoing war conflict. European Child 
and Adolescent, Psychiatry, 14, 262-269. 
. Yule, W., Dyregrov, A., Neuner, F., Pennebaker, J., Raundalen, 
M., Emmerik, A. (2005). Writing for Recovery, A manual for 
structured writing after disaster and War. Children and War 
Foundation, Bergen, Norway. 
. Weine, S., Kulenovic, A., Pavkovic, I., Gibbons, R. (1998).
Testimony psychotherapy in Bosnian refugees. American Journal of 
Psychiatry, 155, 1720-1726. 

      
Arabpsynet ThesisSearch 

 

 
 

http://www.arabpsynet.com/These/default.asp 

Arabpsynet Thesis Form 
 

 
 

Send Your Book Summary Via This Form 
http://www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm

      
 abpsynet Books Search 

 

 
 

http://www.arabpsynet.com/Book/default.asp

 
Arabpsynet Books Form 

 

 
 

Send Your Book Summary Via This Form 
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

      
Arabpsynet Journal: N°12 – Autumn  2006 

 
 2 006   خريــــف    - 12الـعــــدد :  ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 88   
 

http://www.arabpsynet.com/These/default.asp
http://www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm
http://www.arabpsynet.com/Book/default.asp
www.arabpsynet.com/book/booForm.htm


@אאא

 

@ *אאאאאאא
 )العالج بواسطة متكني النساء(

 
 

 א،−אאא−**.
khawlaa@yvc.ac.il  - Khawlaa@bezeqint.net 

  
نعرض يف هذا البحـث ملخـص جتربتنـا امليدانيـة يف تقـدمي خـدمات الرعايـة :لــــــــ مدخ

 وقـد توخينـا،النفسية للمرأة الفلسطنية اليت عانت جتربة الفقدان جبميع أنواعه        
 :لعمل آاألتيرتني وآان ايسطريق العمل يف جمموعات مصغرة تشرف على آل جمموعة م

Women & War. Women Studies 
Center. East Jerusalem

2

Women
Care-
givers

2)  Focus 
Groups:

Support Group
Refugee Camp

Support Group
Old neighborhood

Support group
Small village

1)

3)

4)

Care-
givers

Updated Questionnaire: 300 interviewees

Women women Care-
givers

Pilot = 20X 3= 60 questionnaires

Care-
givers

Women & War

 

  ةــــات الداعمـــــــداف المجموعــــــــأه
إضفاء الشرعية على أمل الفاقدة وتشجيع•

الطرق البّناءة للتعبري عنه آما ختتاره
 الفاقدة بنفسها وليس آما يفرض عليها

إحياء جتربة الفقدان اليت مل تأخذ حقها•
 هبدف معاجلتها

ماح بالتعبري عن خطابات مكتومة بسببالس•
 األسرة واتمع  الفلسطيين

جتنيد األعمال اليومية للنساء ألغراض•
 العالج النفسي

تشجيع أشكال الدعم اإلجتماعي الذي يساهم•
 يف الصحة النفسية

تعّلم وسائل لدعم باقي أفراد األسرة•
 .الذين يعانون من الفقدان

 رةـــم في األســالداعم ـــل لدورهـــدان األهـــفق
التجربة الخاصة لألسرة الفلسطينية أنها ال تستطيع أن تعد أي •

الخوف اليومي . فرد من أبنائها باألمان وال تستطيع أن توفره له
الخوف . الدائم والثابت هو حقيقي وطبيعي وصحي وليس مرضي

يثير الترقب الذي يجعل األسرة الفلسطينية حذرة ومصغية لما 
.  تحمي به أفرادها من خطر مداهم ومتأهبة لرد فعل سريعحولها

 اتــــى المجموعــمبن
آان العمل يف اموعات الداعمة املرحلة•

 األخرية من العمل يف املشروع
 مشرتآة ُشّخصوا يف18-13آل جمموعة ضمت •

املرحلة األوىل أو دعوا من بني مجهور
 الفاقدات

 63-20عمر الفاقدات تراوح بني •
لتقت اموعة يف مكان مجاهريي غري حزبيا•

  ساعات آل لقاء3,  أسبوع12لفرتة 

 راتــــــــــــالمّيس
أدارت آل جمموعة ميسرتني تأهيلهما عمل•

 إجتماعي أو عمل مجاهريي
 مجيع اللقاءات دونت حرفيا•
بعد آل لقاء تلّقت امليسرتني توجيها مهنيا•

 حنو اللقاء التايل
 اتضح أنه جيب إضافةبعد اللقاء الثالث•

 .ساعات للدعم النفسي للميسرات
,أمل األمحد, روضة البصري: أمساء امليسرات•

فاطمة, هنادي الشرباوي, رانية السلعوس
 إميان صاحل, املؤقت

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 
 

 2006    خــريــــف     - 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 89   



@אאא

 

أي . ولكنها تحظى بالشفقة إذا أثار وضعها حقا شفقة مطلقة
 .كانت تعيش وضعا نفسيا سيئا للغايةإذا

 .المجتمعييد أو احترام ال تحظى بتأ, األرملة التي تتدبر أمورها بسرعة 
 !لتهتم بالدنيا العادية“ شهيدا”وتُتهم بأنها نسيت 

 دانـــة الفقـــد تجربــة بعـــرة الموسعـــراع في األســــالص
 :الصراع بين الزوجة وأسرة زوجها بعد اعتقاله أو استشهاده -1

أو الشهيد , يعتبر التعويض المادي أو المعاش المصروف للمصاب –
 .لصراع في األسر الفقيرة الحالمن أسس ا

تسعى أسرة الزوج للسيطرة على مدخول المرأة بهدف السيطرة  –
 .على سلوكها وعلى قراراتها, عليها

 :المنافسة المعلنة على عمق الفقدان لدى كل طرف نسائي -2
 .صراع يؤكد آثار الفقدان وال يساعد على مواجهته. األم مقابل الزوجة 

 Paradox   / اتـــــــتناقض
ضغط اإلنتفاضة يبرز ويخرج للسطح خالفات مكتومة داخل  •

 .األسرة الموسعة
أسر . مصدر فقدان ومصدر حياة: التعامل المتناقض مع اإلصابة •

$ 150[كثيرة أصبحت تعتاش على ما توفره مخصصات اإلعاقة 
هذا ].  مما كان يعتاش عليه عامل قبل اإلنتفاضة%25-20أي 

 .سر فقيرة جدا لم تعان من الفقدانيثير غيرة خفية أل

 اــــرة ألبنائهــــة األســـة في حمايـــب التناقضيــــاألسالي
اعتبروا , والالتي حكين أيضا باسم أزواجهن, الكثير من األمهات •

مع كل ما يحمله من تجربة لفقدان الحرية الشخصية , اإلعتقال
القتل بنار الجيش وجدوه مكانا يحرس ابنهم من , والمعاناة النفسية

 .اإلسرائيلي
ضرب األهل ابناءهم وهددوهم  بإبالغ الجيش عنهم إذا ما  •

 . تكررت مالحقاتهم لسيارات الجيش

 Paradoxical ways (2) /  ةـــــب التناقضيــــاألسالي
والدة أخرى أخبرت الجيش عن مكان إختفاء ابنها في البيت  •

مجرح وال ." على أثرهحتى ال يستمر في نشاطه العسكري ويقتل 
 .القرار كان المنطلق الذي قادها في اتخاذ" مقتول

الموقف األخالقي والعاطفي الذي يضع األهل أمام وضعية  •
إلختيار نوع أذى معين ألحبائهم بهدف منع نوع أذى  حتمية

تنافر  Dissonanceأصعب وأشد خطورة أدى لوضعية  
 .ذهني وعاطفي لدى األهل

 ل مع الفقدانـــق في قرارات التعامــرة الحــدان األســـفق
 الفقدان ملك عام وليس ملكا خاصا •
 يتصرف المجموع مع الفقيد ما يراه مناسبا بحسب سبب الفقدان وحيثياته •
 . ال يسمح للمرأة الفاقدة التعبير عن غضبها أو ألمها على سجيتها •
طاء يساهم األطباء في هذا الضبط لمشاعر الفقدان بواسطة إع •

مهدئات يستمر مفعولها لعدة أيام تتصرف الفاقدة وكأنها منقطعة 
 Detachedعن الواقع الذي يجري حولها  

 نـــة الفاقديـــاء لفئــــاإلنتم
القومي -تتحول بيوت العزاء لمراكز لتأكيد الحق السياسي  •

 ولتعليم طرق تحصيل الحق
 يغطي هذا صوت الحزن التلقائي لألسرة  •

باقي : الفترة بفئتين غريبتين عن العائلة ل في هذهيحاط األه 
الذين يشعرون أن جميع أهل الشهداء أصبحوا , األهل الفاقدين

 .عائلة واحدة والناشطين السياسيين

في طول مدة الحدث وفي استمرار , اإلشكالية هي في كثافة هذه األحداث 
جربة هذا يجعل األسرة تعيش ت.وضع التأهب منذ اإلنتفاضة األولى

 .الصدمة كنمط حياة يومي

 ةــل في اإلنتفاضـــم الترمـــي أللــى السياســـالمعن
تترمل المرأة الفلسطينية نتيجة قتل زوجها في إحدى العمليات  •

فتصبح زوجة الشهيد وتنال العطف اإلجتماعي والدعم . اإلسرائيلية
 .المادي من السلطة الفلسطينية

مطارد أو المعتقل وهذه من أرقى تترمل أيضا إذا مات زوجها ال •
 .الترمل حسب الحكم اإلجتماعي/درجات الشهادةَ

بعدها تحظى . تترمل كذلك إذا قام زوجها بعملية استشهادية •
ولكنها حتما تخسر بيتها بسبب هدمه حاال من , بعض الفئات بتأييد

وأحيانا كثيرة تهدم جميع البيوت المالصقة , قبل القوات اإلسرائيلية
هنا يتطور صراع داخلي بين المتضررين . ذا كان بيتا مشتركاله إ

هل نفع بشهادته فلسطين أو : وبين أهل الشهيد حول جدوى الشهادة
 !الفلسطينيين

  ةــــر األرملـــمصي
  :عوامل تقرر مصير األرملة•

  ,جيل األرملة عند الفقدان (1) 

  عدد األوالد وأجياهلم وجنسهم (2) 
  ألهل الزوج وألهل الزوجة الوضع املادي (3) 
 .الظروف اإلجتماعية ألهل الزوجة (4) 

, تقف األرملة الشابة أمام صراع بين أن تعود حاال لبيت أهلها •
  أو وبهذا هي تعيش فقدانا إضافيا, أحيانا تاركة أطفالها وراءها

, شخصا تعاملت معه حتى اللحظة  كأخ, أن تتزوج سلفها •
وبهذا هي تعيش ضائقة نفسية من , هاوأحيانا يكون أصغر سنا من

 (Incest(نوع آخر تحتاج بها تجاوز مشاعر زنى المحارم 
, الفقدان المزدوج للشاب نفسه. [واإلنتقال لشعور شرعية المعاشرة

 .[خاصة إذا كان خاطبا
األرامل الالتي يرفضن هذا الحل أو ذاك يعشن تحت رحمة  •

 اإلجتماعية والنفسية مهمالت غالبا من قبل الرعاية, الزوج أهل
 .للسلطة الفلسطينية

 ى ــــاألم الثكل
ة في نفس الحادث أو /بعض األسر الفلسطينية فقدت أكثر من إبن •

خلخل هذا التوازن النفسي لجميع أفراد . في حوادث متتالية
 .األسرة

ة وتبرزه علنا على باقي اإلخوة /ة الفقيد/تعظّم األم اإلبن •
 واألخوات

مهملة باقي أفراد , فسها بنذر نفسها كأم متفرغة للفقيدتسمح األم لن •
رد فعل (تحرم على نفسها كل ما أحبه الفقيد وحرم منه . أسرتها
 (به لوم للذات وتعذيب لها, اكتئابي

 غيرة بها )ا(تتطور لدى األبناء مشاعر متناقضة تجاه الفقيد واألم  •
 غيرة )ب(أو , احترام للفقيد تؤدي بطلب مصير يشبه مصيره

 .ترفضه وتكرهه بسبب فقدان كل ما كان سابقا في األسرة بسببه

 ةـــى على األرملـــل الثكلــــتفاض
تحظى أم الشهيد بشفقة المجتمع برمته الذي يشعر معها ويحاول  •

 :تعويضها والذي يؤكد لها
يزور الشباب فعليا . “كل الشباب أوالدك, يا أم الشهيد زغردي”

 .واجتماعي, ديني, ب وطنيأمهات الشهداء كواج

 تحظى أرملة الشهيد بإشادة سياسية لتحملها مصابها , بالمقارنة •
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الالجئة عاشت شظف العيش لعشرات السنوات بهدف بناء بيت 
حرق هذا أو تدميره يعني . صغير وتوفير الحاجات األساسية به

حرق حلم وحرق توفيرات األسرة الوحيدة وحرق نفسي لإلرادة 
 . والمثابرة

 ةــــة األدوار المألوفــــخلخل
 (normal and normative) خلخلة األدوار العادية•

 نجد هذا في عدة سلوكيات مثل قلب األدوار. داخل األسرة العربية
 (   reversing roles)  ففي الكثير من األحيان

نفسيا أو (يعتني األوالد  ويقلقون على األهل ضحايا اإلنتفاضة 
 .بدل أن يكون الوضع معكوسا) جسديا أو إقتصاديا

 رةـــل في األســـورة الرجـــة صـــزعزع
الجيش اإلسرائيلي ضرب اآلباء في البيوت وفي الشوارع أمام •

بهذا قام بمس طابو مهم جدا . نساءهم وأهل الحي, أوالدهم, أهلهم
فإن . في مبنى السلطة والقوة وهو مكانة الرجل العربي المحفوظة

,  النظر عن جيلهاألسرة العربية تحافظ على مكانة الوالد بغض
 .المادي وما أشبه, المهني, النفسي, وضعه الصحي

عاشت النساء اللواتي رأين أزواجهن يضربون تجربة صعبة •
حيث أردن رفع معنوياتهم من جهة أمام أبنائهم ومن جهة أخرى 

حتى ال تكون , بمفهوم أنها غير شاذة, تحويل هذه الصورة لعادية
لكن هذه .  خاصة وصعبةاإلهانة ومس كرامة الزوج تجربة

نفسي تمس الرؤية /بدون تحضيرات لتغيير اجتماعي, الزعزعة
 concept of fatherhood.الذاتية كما وتمس مفهوم الوالد 

 ذاتــــرة أو الـــاه األســـف تجـــالعن
الوالد أو اإلبن البكر الذي كسرت معنوياته من قبل الجيش تحول •

 .أو إخوتهللعنف الزائد ضد أوالده وزوجته 
البعض اختار العنف تجاه نفسه وعانى من اإلكتئاب العميق  •

الذي أدى الى عدم خروجه للعمل وانقطاعه عن الحياة اإلجتماعية 
 . وأصبح عبئا نفسيا على من حوله

في كال الحالتين عانت األسرة من النتائج الفرعية للعنف •
 .العسكري

  اءـــراع البقــن صـــي وبيـــاء السياســــن البقـــار بيــــاإلختي
فقدت المنفعة من طاقة عملهم ,اإلبن أو الزوج , أسر المطاردين•

هذا  .بسبب عدم تمكنهم من العمل نتيجة للمطاردة واإلختفاء
. تخلي فعلي وغير معلن عن توفير اإلحتياجات المادية لألسرة

أصبح المطلوب من األسرة توفير حاجات أساسية , على العكس
 .المالبس والطعام, السجائر, ارد مثل كرت التلفونللمط

إصابة المطارد وعدم تمكنه من تلقي عالج منتظم تبقيه في خطر •
مما يؤدي إلى توتر األسرة وإلى , وتؤدي الى وفاته أو بقائه معوقا

شعور الحسرة والشفقة على الذات والشعور بالغبن والظلم 
 .اإلجتماعي والسياسي

 ةـــة اليوميـــر المعيشـــوفيى تـــراع علـــالص
أصبح هذا الصراع من الهموم النفسية الثقيلة لجميع افراد األسرة •

 :ولّد هذا الصراع أنواعا أخرى من الصراعات. الفلسطينية
المطاردين أو النشطاء السياسيين أو العسكريين أو كل من  منع -

 اشترك بطريقة أو أخرى في احداث اإلنتفاضة من العمل داخل
تعاملت النساء مع هذا المنع كفقدان مادي جسيم لما يوفره  .إسرائيل

العمل داخل إسرائيل من عائد أعلى من معدل الدخل في أراضي 
عنى منع العمل داخل إسرائيل ألسر كثيرة بطالة . السلطة الفلسطينية
 .أكيدة وطويلة األمد

يشعر بعض األهل باألهمية الوهمية أثناء فترة العزاء ثم  •
 .يواجهون بواقع الفقدان القاسي بعد أنتهاء فترة طقوس العزاء

 ادةـــــــاب الشهـــــخط
تقدم الروايات المختلفة حول مصير الشهيد نصا يتداوله الفاقدون •

 .والمعزون
 يخدر الوعد الجارف لمصير الشهيد شعور ألم الفقدان•
“ ثمارلشهادة است”بعض اإليمان الشعبي أو الديني يحول الشهادة •

هنالك أسر وعدت بأن الشهيد يشفع كل ليلة . لألسرة للدنيا اآلخرة
 خميس لبعض من أفراد األسرة

يشجع خطاب الشهادة شبابا وصبايا إضافيين من األسرة الفاقدة أو •
بهذا . من الحاضرين لمراسيم العزاء لتقديم نفسهم فداءا ألسرهم

 تتحول أيام العزاء أليام تحضير لفقدان إضافي

 ومــــل: دانــــة بعد الفقــــــــل أسريــــمشاآ
لوم األمهات من قبل األزواج وأهلهم على عدم منع ابنائهم من •

ثم , أو إعتقاله, خاصة إذا تسبب هذا فقدان اإلبن. مقاومة الجيش
 .فقدان مصدر الرزق داخل إسرائيل

ا هذ. إرتفاع في الخالفات الزوجية التي كانت متوترة قبل الفقدان•
 يؤدي لطالقات نفسية يعاني بسببها الزوجان فقدانا إضافيا

ليتني فقدت هذا ”إنتقاء القريب الميت  أمنيات خفية أو علنية تجاه•
تشييء . ة/فحص قيمة أفراد األسرة في حياة الفاقد: “وليس ذاك

 .العالقة األسرية

 ةــــــــات الشخصيـــوت الحاجـــم صــــآت
من الحديث عن حاجاتهن , ن عمرهنمهما كا, تمنع األرامل•

يتوقع منهن التأكيد على تعففهن حتى يؤكدن , على العكس. الجنسية
هو فقد ”: حبهن واحترامهن للفقيد ومشاركته في جزء من فقدانه

يؤدي هذا النقص إلرتفاع . “أنا سأفتقد لعنصر منها, كل حياته
 .التوتر النفسي أو الجسدي أو لظواهر سايكوسوماتية

اإلجتماعي أو , ل غياب الحق في انتقاد الواقع النفسيفي ظ•
يتحول الغضب من المصير األليم لعنٍف ضد األطفال أو , الديني

, ضد الذات أو ضد أسرة الزوج أو إلنتقادات ال نهائية ضد السلطة
 .ونادرا ضد إسرائيل 

 عملية تمكين نسائي: شبكات الدعم اإلجتماعي
 .دعم اإلجتماعيتجنيد القيم والعرف لشبكات ال•
بالرغم من ان الضرر اإلقتصادي والنفسي والمادي وقع على  •

. إال أن هنالك تفاوتات في نسب الضرر, كل المجتمع الفلسطيني
في المجموعات الداعمة برز خطاب النساء الفاقدات كمن ساهمن 

حيث . في إقامة او تم دعمهن من قبل شبكات الدعم اإلجتماعي
 . نجد أن األقوى

هذا السلوك . يا في كل كارثة أو فقدان تجند كليا لمساعدة األضعفنسب
 .اعطى الناس بعضا من شعور التمكين وشعور القدرة على العطاء

 اـــا أو آليـــه جزئيـــه أو هدمـــة لحرقـــت نتيجـــ البيدانـــفق
البيت لألسرة الفلسطينية هو معنى  المعنى الخاص لمفهوم •

ما زال اإلنسان الفلسطيني في .  في آننفسي وجداني ووجودي
كل مكان تواجده وفي كل فئة عمرية يحمل أثر التجربة الجمعية 

أو هدمه كليا أو جزئيا له معاني , إن حرق البيت. لفقدان البيت
نفسية عميقة أهمها أن إسرائيل ما زالت تالحق الفلسطيني منذ 

ما داخله كل   وتنجح في هدم بيته وشعوره باألمان1948
 الكثير من األسر الفلسطينية. أرادت ذلك ولمرات غير متناهية
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هذا اللقاء المضبوط . النفسية التي تعلمنها في المجموعات الداعمة

يستخدم عناصر العالج السردي , يعمل وظيفة المجموعات الداعمة
Narrative Therapy والعالج بواسطة استخدام القصة 

Bibliotherapy 
ط مرة أخرى مع يشجع هذا اإلجراء النساء الفاقدات على اإلرتبا•

 .النشاطات اإلجتماعية الطبيعية للبيئة والمجتمع
ما أردن قوله  النساء الالتي قدرن على الكتابة وجهن لكتابة•

 .للميت على أن يسعين لنشرها في الذكرى السنوية للفقيد
النساء الالتي لم يعرفن الكتابة تم تشجيعهن لحفظ تناويح شعبية •

 .وأغاني حزينة أخرى
ميع الفاقدات على المشاركة في مناسبات إحياء ذكرى شُجعت ج•

 .وطنية أو دينية أو إجتماعية وإسماع صوتهن هناك
هذه الفعالية تحول الفقدان من الفضاء الخاص للفضاء العام •

 .وتشكّل رافعة في طرق المواجهة للفاقدات
شُِجعت النساء على السير عدة مرات في األسبوع على نفس •

للدراسة أو , ة في طريقه للعمل/ يسير عليها الفقيدالطريق التي كان
 .لألصدقاء

ساعدت هذه الفعالية في معالجة الظواهر السايكوسوماتية والنساء •
مسببات , اللواتي أغلقن على أنفسهن ولم يخرجن من البيت

 .ألنفسهن أمراضا إضافية مثل ضغط الدم العالي والكوليستيرول
اإلجتماعي فطُلب منهن بعض النساء كن حذرات من النقد •

 :التالي
النساء الالتي عرفن الطريق التي سار بها الفقيد للمرة األخيرة •
وأن يرين جميع المشاهد التي رآها ألخر مرة “ إقتفاء أثره”
 ).الناس, المباني, الطبيعة(
نساء أخريات استطعن أن يخترن الطريق التي سارت بها جنازة •

 .الفقيد ويسرن بها
ثلث النساء . ت من الجارات أو األقارب مرافقتهنطلبت الفاقدا•

بدأن في السير بعد أسبوع وفي نهاية المجموعة ثلثي النساء 
 .خرجن لفعاليات خارج بيتهن

 .بعض النساء وصلن لتلة وصرخن أالمهن وتوترهن هناك•
إحدى المشتركات كانت مقعدة على كرسي عجالت نتيجة القصف •

موعة من الفاقدات رافقنها مج. اإلسرائيلي على بيت أسرتها
بعد أن . ألطالل البيت المهدوم التي لم تزرها منذ يوم الحادث

مع . “أن تسير لألمام”إستطاعت المشتركة “ واجهت ماضيها”
إنتهاء العمل في المجموعة كانت قد تسجلت إلحدى الجامعات 

 .المحلية
ا طُِلب من النساء توزيع بعض الطعام أو الحلوى التي كان يحبه•

العالج ”العمل في العجين عملية عالجية تشبه . الفقيد عن روحه
أو ) اإلبن(تشجعت النساء على دعوة أصدقاء الفقيد . “بواسطة الفن

 .األقارب لألكل مما أحب
ساعدت هذه الفعالية لتجميع النساء وللتخطيط وإلستعادة الشعور •

دقاء هذه الفعالية تعيد أص. شيء لروح الفقيد يستطعن عمل أنهن
العالج ” تُشغل الفقيدة بفعالية تشبه, الفقيد الجيران للبيت الفاقد

ساهمت الفعالية في إزالة العزلة والتقشف الذي . “بواسطة التشغيل
فرضته األسرة على نفسها وأعطت فرصة للدعم اإلجتماعي 

 الصحي
ساعد هذا . تشجعت النساء على زراعة الخضراوات حول البيت•

. “العالج بواسطة التشغيل”بما يشبه , وترفي التخفيف من الت
غذائية للنساء وساهمت في شعورهن بالقدرة  الزراعة وفّرت مواد

 على إدارة على إدارة شؤون أسرهن

 Fatigue syndrome  / تناذر التعب المزمن 
ادت مالحقة الجيش للمطاردين لقلق أسرهم وأسر اآلخرين في •

هذا . قدوم دوريات التفتيشالحي الذين ال يستطيعون النوم عند 
سبب عدم قدرة األهل على القيام بمهامهم األسرية وأدى للشكوى 

وخاصة  Fatigue syndromeمن ظاهرة التعب المزمن 
 .النساء الالتي ال يستطعن النوم متى أردن بسبب المهام اليومية

 تحول هذا األرق النفسي الشديد لدى البعض إلنهيار أعصاب•

Types of Shameful Behavior/  اءـــــدش الحيــــــــه خـــــأوج
:وسيلة جيش اإلحتالل تسبب ضائقة نفسية واجتماعية للفلسطينيين•

اإلبنة إلثارة حفيظة المطارد المختبئ /التحرش الكالمي ضد الزوجة –
 في بيته

 .الطلب من رجال أغراب تقبيل النساء على الحواجز –
 لبناتالتبول ألفاضح أمام نوافذ مدارس ا –
إبقاء الرجال في المالبس الداخلية في األماكن العامة أمام النساء  –

 الغريبات
الطلب من النساء التكشيف عن رؤوسهن أو أثدائهن حتى يبرهن أنهن  –

 إناث ولسن رجاال متنكرين
الفرض على النساء قضاء حاجاتهن أمام الجميع في األماكن العامة  –

 يابهنحيث تحاول باقي النساء خلق ستار بث

 /Changes in the Sexual تغيير في طبيعة العالقة الجنسية
Relation 

 بسبب الضغط النفسي لدى أحد أو كال الزوجين•
بسبب لوم أحد الوالدين اآلخر على استشهاد أو اعتقال •

 األبناء/اإلبن
معظم األسر . ألن األوالد بدؤا ينامون في غرفة واحدة مع األهل•

ي الحي في غرفة واحدة ال تطل على تنام معا عند وجود جيش ف
 .حتى في المطبخ, الشارع

 ةــل عالجيــة آوسائـــاة اليوميـــات الحيـــدام نشاطـــاستخ
إستخدام الفرك والدعك والطرق في التنظيف البيتي كوسائل •

هذه الوسائل التنفيسية . تنفيسية عند الشعور في الغضب الشديد
 Anger Management استخدمت كوسيلة لضبط الغضب

  .Aggression Management ولضبط العتف
معظم الفاقدات توقفن عن إدارة بيوتهن بعد الفقدان وعانين من •

هذه . إكتئاب الذي برز أيضا بواسطة إنعدام الطاقة الجسدية
 الفعاليات أعادتهن تدريجيا للنشاط وإلدارة أسرهن

 للنساء يمكن. التشديد على حق المرأة اليومي في اإلسترخاء•
 دقائق على االقل تأمل 5المتدينات إختيار ذلك بواسطة إضافة 

. بعض النساء تعلمن تسابيح معينة وتناقلنها. صامت قبل كل صالة
وجهت النساء لإلصغاء للتواشيح أو األدعية أو المصحف المرتّل 

 .كوسائل تساعدهن على اإلسترخاء والتأمل
كأوقات إسترخاء وتأمل بدأت النساء تتعامل مع أوقات الصالة •

 .نفسي بدل التعامل معهم بطريقة ميكانيكية وتمتعن بها
 :إضفاء شرعية لوسائل تصفية الذهن الشعبية•
 تشجيع التجمع على فنجان القهوة الصباحي مع نساء مصغيات•
النساء الفاقدات حكين للجارات األسس . وداعمات وغير منتقدات•

 هذا اللقاء. الداعمةالنفسية التي تعلمنها في المجموعات 
 تشجيع التجمع على فنجان القهوة الصباحي مع نساء مصغيات•

 النساء الفاقدات حكين للجارات األسس. وداعمات وغير منتقدات
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كتابة رسائل أسرية وترتيب , الرسم مع األطفال, كتابة مذكرات•
 .كل هذا كفعالية أسرية داخل ألبوم خاص

 ـــــةصالخ
عادة شعورها ساهمت المجموعات الداعمة في منح المرأة الفاقدة إست

 أسرتها وبيئتها, بالقدرة النسبية الممكنة على إدارة حياتها

طُِلب من األسرة التوجه . ترتيب ألبوم صور خاص بالفقيد• 
لالقارب واألصدقاء وزمالء الفقيد وطبع نسخا عن صور الفقيد 

في اإلتصال , ساهم هذا في إشغال األسرة كلها. الموجودة لديهم
وفي التعامل مع الفقيد كإنسان ذي فعاليات , في األصدقاء القدامى

 .ونشاطات عادية إنسانية طبيعية

  اإلجتماعية للمرأة – اجلسدية –جداول موعة من األعراض النفسية 
 الفلسطينية اليت عانت الفقدان

 Depressive Symptoms /ةـــر اآتئابيـــظواه
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

 دائمأ احيانأ اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ

ة احلدثوتري  
 

4.7 14 19.9 60 54.8 165 46.5 140 14.6 44 8.6 26  اضطرا بات يف النوم
Sleep Disorder 

12.0 36 21.9 66 34.9 105 44.5 134 19.6 59 9 12  فقدان يف الشهية
Loosing Appetite 

58.0 17 9.7 29 3.3 10 39.5 119 31.2 94 3.3 10  زيادة الشهية
Binge Eating 

15.0 45 25.0 75 24.3 73 44.3 133 24.3 73 2.7 8  االنزواءوالعزلة
Social Withdrawal 

 
 / Insomnia & Hallucinationsأرق وهلوسة

 
 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ احيانأ دائمأ
% 
  

% 
  

% 
  

% % رق %
م

 وترية احلدث
 

7.3 22 26.4 74 39.5 119 46.2 139 24.3 73 2.3 7

التشتت وعدم القدرة 
 على النرآيز

Distraction & 
Concent. Diff. 

20.0 60 21.3 64 29.7 89 43.1 129 20.1 60 4.3 13 
 آوابيس واحالم مزعجة

Nightmares 

22.4 67 22.4 67 27.8 83 58.1 173 14.1 42 3.4 10
 مساع اصوات

Hearing Voices 
 

 /Physical & Psychosomatic Symptoms سايكوسوماتية أعراض جسدية و
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
Never 

 دائمأ
Always 

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
sometimes 

 دائمأ
Always 

% 
 

 % 
 

 % 
 

 % % رق %
م

 وترية احلدث
 

21.5 64 8.1 24 42.4 126 52.4 155 17.2 51 3.4 10 الشكوى من اعراض 
 جسدية

Physical Symp 
32.3 95 12.6 37 31 93 56.5 166 18.7 55 2.7 تعاطي املسكنات  8

 واألدوية
Drugs Consuming 

31.1 93 22.7 68 18.7 56 45.6 136 21.1 63 2.0 6  الزيارات  للطبيب
Doctor Visits 
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 Fears  /خماوف 

 
 
 

 Beforقبل اإلنتفاضة الثانية After بعد اإلنتفاضة الثانية

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
Never 

 دائمأ
Always 

 اطالقأ
Never 

 احيانأ
sometimes 

 دائمأ
Always 

% 
 

 % 
 

 % 
 

 % 
 

 % 
 

رق % 
 م

 وترية احلدث
 

33.3 10
0 

14.0 42 31.0 93 52.5 158 17.3 52 5.0 15 الشكوى من اعراض 
 جسدية

Physical Symp 
15.1 45 19.4 58 41.8 125 47.3 141 21.5 64 5.7 17  الرعب املستمر

Continuous panic 
14  23  63  55.9 166 18.5 55 4.4 13  اخلوف من الليل

Fear of night 
30.5 91 19.5 58 19.8 59 23.9 71 15.2 45 45.

1 
13
4 

 اخلوف من االجتياح
Fear of invasion 

16.1 48 8.1 24 62.1 185 35.2 105 16.4 49 20.
5 

61 اخلوف من صوت 
 الدبابات و اجلرافات
Fear of tanks & 

bulldozers’ noises 
 
 

 Loosing Control /فقدان سيطرة

 
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية بعد اإلنتفاضة الثانية

 دائمأ احيانأ اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ
رق %  %  %  %  %  %

 م

 وترية احلدث
 

 البكاء الشديد 13 4.3 93 31.1 95 31.8 110 36.7 91 30.3 18 6.0
Intensive hard 

crying 
36.2 10

6 
مجود املشاعر والشعور  3 1.0 33 11.2 186 63.1 50 17.1 42 14.3

 بالتخدير
Numbness,Freezing 

 الغضب الدائم 4 13 76 25.3 134 44.7 99 33.2 59 19.8 61 20.5
Continuous anger 

 السلوك العصيب 14 4.7 84 28.1 90 30.1 124 41.3 62 20.7 25 8.3
Nervous Behavior 

 
 
 

 جتماعيإ-النفسي السلوك 
 
 

 قبل اإلنتفاضة الثانية عد اإلنتفاضة الثانية

 دائمأ احيانأ اطالقأ دائمأ احيانأ اطالقأ
رق %  %  %  %  %  %

 م

 وترية احلدث
 

73.1 21 1.4 4 220 64 77.3 22.
5 

2.7 8 15.
1 

تأثري الوضع السياسي  44
 على لباس احلجاب
Hijab wearing 

التزام بالبيت وعدم  17 5.6 10 33.9 80 26.6 95 31.6 69 22.9 40 13.3
 اخلروج ابدأ

Staying home 
االبتعاد الدائم عن  9 3.0 84 28.1 87 29.1 34 11.4 64 21.4 95 31.8

 البيت
Staying away from 

home 
 
 
 

*The Impact of Loss on the Mental Health of Widows and Bereaved Mothers: Empowering 
the Women
** Women’s Studies Center. East Jerusalem.Emek Yezreel College
Phases of the Project: Women & War 
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ن اآلثـارإن اآلثار النفسية اليت ترتآها الكوارث تكـون يف آـثري مـن األحيـان أشـد مـ                  :صـملخ

العضوية، يهدف هذا املقال إىل تعريف الكوارث وأنواعها، مث عرض اضطراب مـا بعـد الـصدمة،
واضطراب ما بعد الصدمة لدى الناجني والعوامـل" 98السالم  "آما يعرض لكارثة غرق العبارة      

 .اليت ارتبطت باآلثار النفسية هلذه الكارثة

 ،98وارث، أنواع الكوارث، العبارة السالم آثار نفسية، تعريف الك: الكلمات املفتاحية

Abstract: Drowning and Post-traumatic Stress Disorder 

Psychological consequences included by disasters are more intense that organic 
consequences. This article aims to define a disaster and its types, then to 
discuss post-traumatic stress disorder. (PTSD). It will also discuss the drowing 
of trans-ocean ship "El-Salam 98" and PTSD of survivals and also the factors 
associated with psychological sequalae for this disaster. 

  Key words: psychological consequences, disaster definition, disaster kinds. Post-    
 traumatic    stress disorder.  

  تعريـــف الكارثــــة.  1 
الحادث "تستخدم بعض المؤسسات وأجهزة اإلعالم عادة مصطلحات 

بالتبادل، إال أن األزمة هي مجموعة من " الكارثة"و" األزمة"و" الكبير
المواقف واألحداث المسببة للضغوط النفسية والقلق والتوتر لدى األفراد 

تم التوصل لحل يقضي المعنيين بالموقف على مختلف المستويات حتى ي
 بكونها موقف )أو الحادث الكبير(على حدة القلق، بينما تعرف الكارثة 

مفاجئ وضاغط يصعب السيطرة عليه ويثير نوع من القلق والخوف على 
طه عبد الحليم، (الحياة والممتلكات، ويؤثر على سلوكيات واتجاهات الفرد 

عه أو عدد المصابين ، ويطلق على الحادث كارثة إذا ما كان موق)1992
أو شدة ونوعية اإلصابات تتطلب خدمة أكثر من المتوافرة بالفعل، وال 
يحدد عدد المصابين وحده وجود كارثة بالنسبة للخدمات الصحية، 

 حدث شاذ وغير عادي أو – من وجهة نظر االنسان العادى –والكارثة 
نفسه أو سلسلة من األحداث الفجائية القاهرة التي تشكل خطراً على 

األشخاص المهمين لديه وتجعله في أشد الحاجة إلى المساعدة الخارجية، 
 هي حالة تؤدي – من وجهة نظر العاملين في مجال الطواريء–والكارثة 

إلى االستنفار السريع لطاقتهم الكامنة والمدربة للقيام بما سبق أن دربوا 
ي الكوارث عليه من وسائل لتقديم المساعدات الالزمة إلنقاذ مصاب

(Figley, 1985, Goto and Wilson, 2003). 

. وتبرز هذه التعريفات اختالفا وفرقا بين الكارثة واألزمة يوضحها ط
 : كما يأتي)1992(عبد الحليم 

إن عنصر المفاجأة المتضمن في الكارثة خاصة الطبيعية وضيق  .1
الوقت وكثرة وتناقض وغموض المعلومات يمثل أهم عوامل التأثير 

 .لضغط النفسي والذي تزداد حدته في ظل نقص اإلدراك والوعيوا

تسبب الكارثة في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر مما  .2
 .يضعف إمكانيات العمل المؤثر السريع لمجابهتها

تتعدد تأثيرات الكوارث نتيجة أنها عادة بل غالبا ما تمس الجانب  .3
األساسية حتى ينتج عنها األمني للفرد وتهديد لباقي مدرج الحاجات 

 .بعض األزمات

 ةـــمقدمــ  
يتوسع مجال الصحة النفسية للكوارث كماً وكيفاً في العالم الغربي، 

للمنكوبين في  بالرعاية النفسية  ال نهتم اهتماما كبيراًمصرنحن في و
ى علالكوارث واألزمات، ، وال بالوسائل المطلوبة الحتواء تأثير الكوارث

آلثار النفسية التي تتركها الكوارث تكون في كثير من  من أن اغمالر
األحيان أشد من اآلثار العضوية، وأن كل من يشهد الكارثة يتأثر بها 

 .نفسيا، وأن الدعم النفسي يقلل من اآلثار النفسية طويلة المدى للكوارث

ليون حالة وفاة نتيجة األزمات أو م 3خالل الثالثون عام الماضية هناك 
 وصل عدد المصابين إلى -على سبيل المثال- ففي تسونامي الكوارث،
 1887 مصاب، ويذكر التاريخ أن الطوفان الذي أصاب الصين عام 250000

قد خلّف مليون مصاب، وقد تعرضت مصر إلى أربعة حروب خالل النصف 
األخير من القرن الماضي وكذا إلى عدد من الهزات األرضية متوسطة الشدة 

 الذي أدى إلى وفاة أكثر من خمسمائة شخص، وإلى 1992ل كان آخرها زلزا
انهيار كثير من المباني السكنية والتعليمية، كما تعرضت البالد إلى عدد من 

 بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء، ) سيل25أكثر من (السيول 
وقد حدثت بعض األزمات النادرة مثل الهستيريا الجماعية ببعض محافظات 

 وأثرت على أكثر من ثالثة آالف من طالبات المدارس، 1993 عام مصر
 الذي 2006وكثرت حوادث السكك الحديدية، ثم كان غرق العبارة في فبراير 

أودى بحياة ما يزيد عن ألف شخص، إضافة الى التفجيرات اإلرهابية بكل 
سأعرض في هذا المقال تعريف الكارثة وأنواعها . من شرم الشيخ ودهب

 .98رها النفسية من خالل نموذج كارثة غرق العبارة السالم وآثا

لهذه الكوارث وغيرها آثار نفسية سلبية، فقد يظهر على األفراد 
اضطرابات أو أعراض نفسية، تختلف هذه االضطرابات باختالف الشعوب 

محمد (وعاداتها وتقاليدها ومدى استطاعة الفرد أو المجتمع إدراك الوقائع 
 Grievink, 2002, Havenaar et al, 2002, Goto) 1991رون، النابلسي وآخ

and Wilson, 2003) ، ورغم تعدد الكوارث ورغم آثارها السلبية فإن هذه
 دراسة أهمية اآلثار تلقت اهتماماً ضعيفاً في التراث البحثي، ومن ثم يتضح

 .للكوارث النفسية اآلثار
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اصورأو مدركاتا ذهنية أو أفكار . 

 .استعادة الحدث بشكل متكرر وضاغط في األحالم  .2

 . عائد الصدميتصرف أو الشعور وكأن الحدث ال .3

انضغاط نفسي شديد عند التعرض لمثيرات داخلية أو خارجية  .4
 .صدميترمز إلى أو تشبه بعض جوانب الحدث ال

 . تحدث عند التعرض للمثيرات سابقة الذكرةاستجابات فسيولوجي .5

 التفادي المستمر ألي مثيرات مرتبطة بالحدث إضافة إلى خدر )ج
 .االستجاباتام في ع

 وتحدث هذه األعراض : أعراض زيادة االستثارة بشكل دائم)د
حيث ينتفض  كاستمرار لحالة التوتر الشديدة أثناء التعرض للخطر،

  األعراض وتشمل، على الباب مثالًطرقالشخص عند سماع صوت 
األرق ونوبات من الغضب وفزعا مبالغا فيه وحذرا، وقد يصاحب ا شديد

 . ورجفةوتعبعراض صداع وإسهال هذه األ

 . األعراض مستمرة لمدة شهر على األقل)هـ

 يسبب هذا االضطراب إنضغاطاً إكلينيكيا واضحاً أو يؤدي إلى )و
 .هامة أو الوظيفية أو جوانب أخرى األنشطة االجتماعيةتدهور في 

وتبدأ هذه الحالة بعد الصدمة بفترة من الكمون قد تتراوح بين بضعة 
، واضطراب ما بعد )ولكنها نادرا ما تتجاوز ستة أشهر(ع وشهور أسابي

الصدمة قد يظهر على السطح بعد شهور أو أعوام من الحدث، ومسار 
الحالة مذبذب، ولكن الشفاء متوقع في أغلب الحاالت، إال أنه في نسبة 

ا عبر سنوات كثيرة ا مزمنًصغيرة من الحاالت يأخذ االضطراب مسار
 عراض إلى تغير دائم بالشخصيةوقد تتحول األ

 ةــد الصدمـــــا بعــراب مـــارة واضطــرق العبــــغ. 4
 "98لـسالم   ا"عبارة  ال تغرق :"98السالم  "كارثـة غــرق العبـارة    

 1400ما يزيد عن     في البحر األحمر وعلى متنها       2006-2-2مساء الخميس   
 مـيال   57افة  على مس ، و ) من طاقم السفينة   90 ونحو   مسافر 1310( شخص

من الغردقة أثناء رحلتها من ميناء ضبا الـسعودي إلـى مينـاء سـفاجا               
ولم تبدأ عمليات اإلنقاذ إال في مساء اليوم التالي مـن الغـرق،             المصري،  

  أن عدد النـاجين ا أشارت فيه إلىبيانً ةأصدرت وزارة الصحة المصريو
 ,ليهـا عالتعرف  لم يتم 75بينها   جثة168 تم العثور علىوأنه , ناجي 388

 . عداد المفقودين الباقون فيواعتبر

كارثة فقد تطلبـت    " 98السالم  "في ضوء ذلك يمكن اعتبار غرق العبارة        
من صـنع   "مصادر إنقاذ وإسعاف وإمكانيات أكبر من المتاحة بالفعل، وتعتبر          

فخطوط االتـصال   " مركبة"فالغرق ناتج عن إهمال آدمي، وهي كارثة        " البشر
 ".كارثة جماعية" دمرت، وكذلك على العبارة

من خالل إجراء دراسة وصفية حول اآلثار النفسية للكوارث لكارثةغرق          
العبارة على عينة من الناجين وأسر الضحايا، واعتمـاداً علـى المقابلـة             

داليـا مـؤمن وحممـد عبـد الفتـاح،(اإلكلينيكية التشخيصية   
ـ    من أفراد العينة لديهم أعراض ن      %50 تبين أن    )2006 ، ةفسية بعد الكارث

 وذلك بعد شهر مـن       %14وأن اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمة كان        
 قد  بضطراحدوث الكارثة، ومن المتوقع أن تزداد النسبة، ذلك أن هذا اال          

 . بعد شهور أو أعوام من الحدث أعراضهظهرت

 وحدث هذا االضطراب نتيجة التعرض ألحداث الغرق التي تضمنت 
وت أو إصابة بالغة أو تهديد شديد لسالمة الشخص أو موت أو تهديد بالم

 اآلخرين، كانت االستجابة لصدمة اشتعال الحريق في العبارة ثم غرقها

يمكن التنبؤ باألزمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأمين، بالمقارنة  .4 
بالكارثة التي يصعب توقعها وتأثير ذلك على ارتفاع درجة القلق لدى 

 . علهم يندفعون وراء الشائعات والحمالت الدعائيةاألفراد والذي يج

 أنـواع الكوارث. 2
 آوارث طبيعية مقابـل آوارث من صنــع البشـر . 1.2

تنتج الكوارث الطبيعية من الزالزل والفيضانات والحرائق والبـراكين         
وغير ذلك، ومن خواص الكوارث الطبيعية أنها تتفاقم بـصورة تلقائيـة،            

نات والزالزل يـصبح األشـخاص مـشردين وجـوعى          فمثالً بعد الفيضا  
وعرضة لإلصابة باألمراض المعدية المختلفة، أما الكوارث التي من صنع          
البشر فشديدة التنوع، ولكن هناك أنماط معينة واضـحة أهمهـا حـوادث             
الطرق والحوادث الصناعية والحوادث اإلرهابيـة والحـروب وحـوادث          

 .االزدحام الشديد

 ـــة مقابــل آـوارث مرآبــةآـوارث بسيط. 2.2
في الكوارث البسيطة تظل البنية التحتية متكاملة كالطرق والمستشفيات         
وخطوط االتصاالت، وحينما تدمر هذه البنية التحتية يشار إلـى الكارثـة            

 .بأنها مركبة

  آـوارث فرديـة مقابـل آـوارث جماعيــة.3.2
 قليالً من األفراد، مثل     الكوارث الفردية هي التي تصيب فرداً أو عدداً       

اإلصابات بالطلقات النارية أو االصابات بالحروق الشديدة، أو األمـراض          
الحادة للقلب والتنفس أو الكسور المتعددة أو المضاعفة وغيرها، والكوارث          
الجماعية هي التي تصيب عدداً كبيراً من األفراد يتراوح بـين العـشرات             

حروب األهليـة، وكـذلك الـزالزل       واآلالف، مثل الحروب والثورات وال    
والسيول، والعمليات اإلرهابية باستخدام المتفجرات، وانهيارات المنـازل        

 عاطف رضوان وآخرون،2005داليا مؤمن،   (. وغير ذلك 
 Cato et، 1995 خطة الكوارث للمستشفيات ،2006

al, 2002( 

 اضطـراب مـا بعـد الصدمـة . 3
وثها نتيجة الضغوط التالية هناك متالزمات من األعراض يمكن حد

للكوارث كاضطراب التفاعل الحاد للكرب، واضطراب ما بعد الصدمة، 
واضطراب التأقلم، واالكتئاب، وسوء استخدام العقاقير، ونوبات الهلع، 
واضطراب الذاكرة، كما قد ينجم عن الكوارث عالمات وأعراض نفسية قد ال 

 .تتجمع في صورة اضطراب نفسي معين

مـن   Posttraumatic Stress Disorderاضطراب ما بعد الصدمة ويعتبر 
ـاس            والتـدهور   االضطرابات المزمنة التي ترتبط بمعدالت عاليـة مـن االنتك

الوظيفي واالجتماعي إضافة إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية مقارنـة          
باألمراض العقلية الشديدة، والسمة األساسية في هذا اضطراب مـا بعـد            

ــي  ــصدمة ه ــصدمية  ال ــذاكرة ال ــالق،( ال ــد اخل ــد عب أمح
1998Meichenbaum, 1994, Mithcel & Everly, 1995, 

Kathryn and Marian, 2003)(ويشخص من خالل ما يأتي ،: 

 :التالي تعرض الشخص لحادث صدمي وحدث )أ

حداث تضمنت أمر الشخص بخبرة أو شاهد أو واجه حدث أو  .1
أو تهديد شديد لسالمة موت أو تهديد بالموت أو إصابة بالغة 

 .الشخص أو اآلخرين

 .بعضمن استجابة الشخص خوف شديد وإحساس بالعجز والرتت .2

 بطريقة أو بأخرى من الطرق الصدمى تتم إعادة معايشة الحدث )ب
 :التالية

 تذكر الحدث بشكل متكرر ومقتحم وضاغط وذلك يتضمن .1
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تعتبر هذه الصدمات من ضمن عوامل الخطر التي تتواكب مع اضطراب 
ء استخدام العقاقير واألعراض ما بعد الصدمة مثل االكتئاب والقلق وسو

الجسمية، فشدة هذه الخبرات الصدمية أثناء الكارثة وبعدها ترتبط بالمشكالت 
 .(Kamp et al, 2006, Foa et al, 2006)النفسية والجسمية 

 ةــــص للـكارثـــإدراك الشخـ. 2.4
لقد اختلفت األعراض تبعاً لطريقة تفسير الناس لألحداث بغض النظر 

ا، فعلى سبيل المثال وصفت سيدة فقد زوجها في العبارة قائلة عن شدته
إا.. مل نره ومل يرى بناته من عامني ونصف"

وكانت أعراضها أكثر شدة من " صدمة عمري فاجعة آبرية
غيرها، كما شهد أفراد من أسر الضحايا الكارثة أيضاً واختلفت درجة 

 لشدة الكارثة يقول شقيق أحد تأثرهم تبعاً إلدراكهم لشدة الكارثة، فبالنسبة
رأيت اجلثث مرتاصة على الرصيف يف أآياس"المفقودين 

سوداء، والطبيب مير بني اجلثث وبيده مشرط
وبسرعة غريبة مير باملشرط على آل جثة دون رمحة
أو مراعاة حلرمة املوت، مث قذفوا اجلثث يف ثالجة

 ".مسك وآأا أصبحت من املهمالت

 شخصيـــة وتفاعلهـــا مع الموقـــفالسمــات ال. 3.4
يبدو أن سمات الشخصية تلعب دورها من قبل الكارثة إذ يقول أحـد             

غرقت العبارة ليال وحينمـا ظهـرت تباشـري"الناجين  
آنــت أحــس... الــصباح أحســست باالطمئنــان  

باالطمئنــان مــن بدايــة الغــرق وأن هنــاك مــن
ير إلـى  ، ومن المهم أن نـش  "سينقذنا وهذا ما مت بالفعـل     

وجود سمات شخصية قبل التعرض للكارثة فقد تميز هذا الناجي بالـصبر       
 .والتفاؤل وحصل على جائزة العامل المثالي بالشركة التي يعمل بها

استخدم بعض أفراد العينة أسلوب التجنب واإلنكار للتعامل مـع فقـد            
أحد أعضاء أسرتهم فاعتبروا أنه طالما هو مفقود وليس له جثمان فهـذا             

 .معناه أنه حي يرزق، وال يقبلون العزاء أو يلبسون السواد

 المسانـــدة االجتماعيــــة. 5
يعتبر اإلحساس بالمساندة االجتماعية متغير وسيط بين الضغوط واآلثـار          
طويلة المدى للكارثتين سواء أثناء الكارثة أو الدعم الذي حـصل عليـه             

صدمة مـع وجـود الـدعم    األفراد بعد الكارثة، ويقل اضطراب ما بعد ال 
االجتماعي، وكذلك يقلل من التأثير النفسي السلبي طويل المدى للكارثـة           
(Goto and Wilson, 2003, Smith & Freedy, 2000, Norris & Kaniasty, 

، وقد كان للمساندة االجتماعية التي حصل عليها بعض أفراد العينة           (1996
قطار عائداً إلـى أهلـه فـي        مردود ايجابي، فحينما ركب أحد الناجين ال      

الصعيد تعرف عليه محصل التذاكر ألن صورته كانت في الجريدة فضمه           
جلس يتحدث معي ويطمئن على صحيت،: "وقبله، ويقول الناجي  

مل أآن أعلم أن هذا الرجل البسيط هو طوق جناتي
، وكان للمساندة أثناء حدوث الكارثة في البحـر         "من غرقي يف غربيت   

مرت فوقنا طائرتان ونحن في قارب النجاة لفترة زادت         : الأيضاً دور فع  
عن أربع وعشرين ساعة دون جدوى وأخذ اليأس يتسلل إلينا إال أن امرأة             

ادعو معي وال تيأسوا وآان هلـا دور يف رفـع"قالت  
 ".روحنا املعنوية وطمأنة قلوبنا

ة ومن المساندات االجتماعية للناجين الذين أنقدتهم القوات السعودي
حين تم نقلهم إلى المستشفيات ثم الفنادق وقيام أمير تبوك بزيارتهم 
وتسهيل االتصال بأهلهم وتجهيز طائرة خاصة لهم، ويمكن القول أن 
هذه المساندات ساعدت الناجين على التكيف والتعامل مع األحداث 

 وقللت من تأثيرها السلبي، ويشير الباحثون أنه من المهم توفير الضاغطة
المساندة التي يحتاجها الشخص في هذا الوقت، فهناك مساندة انفعالية نوع 

ومساندة مادية ومساندة بالمعلومات ومساندة التقدير، فالمساندة االنفعالية 
  الواقع–بطمأنة الفرد أن له قيمة وأن اآلخرين يهتمون به تمكن الفرد 

لتـي  هي خوف شديد وإحساس بالعجز والرعب، ومن خالل المقـابالت ا        
أجريت مع عينة من الناجين اتضحت األحداث الصادمة، فعلـى سـبيل            

فجـأة رأينـا الـدخان"المثال يقول أحد الناجين من الغـرق        
منبعث من داخل العبارة جرينـا فوجـدنا اهللـع
والفزع والن  ار تأآل األجساد والعظام تتكـسر

بدأ املاء يتـسرب إىل... وحترتق وآأنه يوم احلساب   
، وتكـررت"أت األجساد احملرتقة تنطفئ   العبارة وبد 

التي تعبـر عـن إلحـساس       " آان هذا يوم القيامة   "مجلة  
 .بالخوف الشديد والعجز

كما ظهر تذكر الحدث بشكل متكرر ومقتحم وضاغط فيقول احد  -
لن أنسى رائحة اللحم احملرتق عندما"الناجين 

مش "، بل تكرر رؤية الحدث في األحالم "يتالمس مع املاء
 ". أنام فأشوف الحلم المزعج المريع مرة تانيةقادر

كما ظهر تصرف أفراد العينة كأن الغرق عائد فأحد الناجين  -
يلف بطانية حول نفسه طوال الوقت ويستقبل بها الناس وكأنه يشعر 
بأن برد المياه قادم مرة أخرى وقد ظهر على الناس أثناء المقابالت 

ة فبدت على وجوههم بضغط نفسي شديد عند التحدث عن الكارث
عالمات األسى واأللم والحزن والتأثر الشديد مع البكاء والبعض 

 .ظهر عليه حالة من التوهان وسرعة التنفس

ظهرت أعراض زيادة االستثارة بشكل عام فتكررت عبارة  -
 كما ظهرت أعراض أرق ،"أصبحت أتنرفز بسهولة"

 .ونوبات فزع مبالغ

ان إنمـا تتمثـل بموتـه الشخـصي،         إن الكارثة األكبر بالنسبة لإلنس    
فالكارثة تهدد حياته وتسلبه األمان من اعتقاده أن موته مؤجل، فاإلنـسان            
في الوضع العادي يختبيء خلف فكرة سأموت حقاً ولكن ليس اآلن، فـإذا             

هـذه  . وجد نفسه في وضع الكارثة تظهر فكـرة سـأموت حقـاً واآلن            
إلى تغيرات عميقـة فـي       تؤدي   )من خالل الكارثة  (المواجهة مع الموت    

 ).1991حممد النابلسي وآخرون، (شخصية المتعرض لها 

 عــوامل مرتبطــة باآلثــار النفسيــة للكارثـــة. 1.4
يعتبر الضغط خبرة ذاتية وموضوعية في نفس الوقت ويعمل هـذان           

 وقد لـوحظ أن طبيعـة األعـراض         ،(Taylor,1995)المكونان معاً دائماً    
 :اً لمجموعة من العوامل وهيوشدتها اختلفت تبع

 اــة وشدتهــــروف الكارثـــ ظ.1.1.4
تفاوتت شدة األعراض النفسية بين الناجين نتيجة عدة عوامل منها شـدة            
األحداث الضاغطة، فالخبرة الموضوعية بالتعرض الفعلي للكارثـة لهـا          

: تأثير نفسي، ويحكي أحد الناجين من العبارة عن ظروف الكارثة قـائالً           
 في حين من المفترض أال      41حد البحارين في الرماس تولى القيادة وكنا        أ"

، وأى منهم يصاب باغماء أو قرب الموت أو حتى قـئ            25يزيد العدد عن  
كان يقوم مع باقي الطاقم بإلقائه في الماء، كنت أتقيأ داخل سترة النجـاة              

ن حتى ال يحس بي ويقوم بالقائي في الماء، وبعد أن كنا واحـد وأربعـو              
، وهذه عبارات من ناجين مختلفـين تعبـر عـن         "أصبحنا تسع وعشرون  
 :ظروف كارثة الغرق

تعلق بي اثنان ال يعرفان العوم وآنا" 
نغرق حنن الثالثة معًا مث نصل إىل السطح حىت

 " غرقا

شفت العبارة وهي تنقلب والناس تتساقط" 
منها فتقع على حد العبارة فتنشطر نصفني،

على املراوح فتقطعورأيت الناس تسقط 
وتتناثر أجزاؤها يف اهلواء آقطع اللحم

 ".املفروم
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  Abstract  
This paper aims to define the psychological effects of 

disasters in a sample of victims of "El-Salam 98" ship disaster 
2006. The sample included 36 persons. The study used clinical 
interviewing as the main tool. The results showed that all the 
study sample members suffered from psychological symptoms 
after exposure to the disaster, and that 50% of them suffered 
from post-traumatic stress disorders and adjustment disorders. 
The study recommends studying psychological immediate 
reactions to disasters, and giving psychological support to 
sufferers from disasters in the future. 

داليـا مـؤمن( من التعامل مع الضغط بثقـة أكبـر          –تحت ضغط    
 . -Taylor, 1995)2006وداليا الشيمي، 

أو فقدان جزء كبير من المال      /وبرغم فقدان كثير من األسر لعائلها و      
 حتـى وقـت     –والذهب فإن التعويضات لم تصل إلى معظم أفراد العينة          

ت كانـت ضـئيلة      ومن وصلت إليهم التعويـضا     –إجراء المقابالت معهم  
للغاية، ربما كان لفقدان هذه المساندة المادية أثر فـي تلـك األعـراض              

 .(Freedy et al, 1994)النفسية 

 خالصـــــة
ن كارثة الغرق مثل غيرها من الكوارث كان لها آثار نفسية سـلبية             إ

كاضطراب ما بعد الصدمة وقد لوحظ اختالف شدة األعراض بناء علـى            
 الكارثة وشدتها، وإدراك الـشخص للكارثـة،        عدة عوامل وهي ظروف   

والسمات الشخصية وتفاعلها مع الموقف، والمساندة االجتماعية المتاحـة،         
كما يخلص المقال إلى أن هناك حاجة كبيرة إلـى التـدريب علـى إدارة               
األزمات بالطريقة المناسبة، وإلى تدريب فريق عمل متحرك من األطباء          

م الدعم والعالج النفسي الالزم عنـد حـدوث         واألخصائيين النفسيين لتقدي  
 .الكوارث
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 )1اجلزء  (*אאאאא

@@نــن و الراشديــل املراهقيــدلي
@

א− *א. ،א−מ

א−**אא ،א−מ
dr daliaelsheme@hotmail.com  -   dmoemen@hotmail.com

  
يهدف هذا الدليل إىل إفادة الناشطني واملتطوعني يف هيئات ومؤسسات أهلية من: هدافاأل     

، وعلى الرغم أنه من املفرتض2006غري املتخصصني يف تقدمي العون النفسي ملتضرري حرب لبنان 
يق التعامل النفسي الذي يشمل طبيبا نفسيا وأخصائياأن يقدم هذا النوع من العون فر

نفسيا وممرضة نفسية، فإننا سنحاول تقدميه بصورة مبسطة وسهلة حبيث ميكن للمتطوعني
 .استخدامه

من فرج" من املهم أن حنسن النوايا قبل البدء يف العمل وأن تكون رسالتنا :الرسالة     
 ".آربات يوم القيامةعن مسلم آربة فرج اهللا عنه آربة من 

تسعى التخصصات املختلفة للعمل على تقليل اآلثار السلبية النامجة عما يتعرض له      
األفراد حني ميرون بأزمات أو آوارث من قبيل احلروب أو األزمات االقتصادية أو الكوارث 

تي جمال ومن بني هذه التخصصات أو على رأسها يأ... الطبيعية آالزالزل والرباآني وغريها
اخلدمة النفسية، والذي يهتم بسالمة الفرد النفسية، ومساعدته على إعادة القدرة على 

 .التأقلم مع األوضاع اليت مير هبا أو مرت به

مساعدة األفراد على فهم احلدث الضاغط بشكل أفضل وإمدادهم" املساندة النفسية"تعين      
 يكون الدعم مبشارآتهم وجدانيا ومساعدهتمباملصادر وأساليب التكيف مع هذه الضغوط، وقد

على التنفيس االنفعايل أو بتقدمي املعلومات ومساعدهتم على إعادة تنظيم أفكارهم؛ وهو ما
ميكنهم من التخفيف التدرجيي من اآلثار السلبية للحرب، وتقليل ما خلفته من أعراض

 .نفسية، سواء من الناحية الفكرية أو الوجدانية أو اجلسمية

ويقوم بدور املساندة النفسية غالبا أخصائي نفسي مدرب؛ حىت يتمكن من .. هذا     
التعامل مع ضغوط األفراد بطريقة حرفية ومهنية سليمة، فمن املفرتض أنه يقوم بتشخيص 
احلالة، مث عالج ما ميكنه يف حدود خربته وتأهيله العلمي، أو التحويل للمختص لو آان هناك 

 .ه على التعامل معه آالتحويل للطبيب النفسيما خيرج عن قدرت

وتتفق معظم الكتابات اليت تتناول فرق املساندة النفسية على ضرورة أن يشتمل     
الفريق على أخصائي نفسي مدرب، باإلضافة إىل طبيب نفسي، آذلك يشتمل الفريق على 

 .أخصائي اجتماعي

ين يتم تدريبهم حبيث ميكنهم املساعدة يف باإلضافة إىل املتطوعني من غري الدارسني الذ     
ويتم التدريب على عدة مهارات للفريق الذي يقدم املساندة النفسية . مثل ذلك

 :للمتضررين يف األزمات املختلفة منها

 . التدريب على أساليب التواصل الفعال-1

االت،  التدريب على تشخيص االضطرابات املختلفة اليت يشيع ظهورها يف مثل هذه احل-2
 .آالقلق، واملخاوف، واالآتئاب

وما جيب التنويه إليه إىل . إىل غري ذلك من االضطرابات مع اإلملام بأعراض آل منها لتشخيصه
أن املساندة النفسية على الرغم من آوا اصطالحا عاما يصلح للمواقف املختلفة، إال أن 

 النفسية لألطفال واليت حتتاج خلربة املساندة: هناك فروقا نوعية جيب أخذها يف االعتبار، مثل
يف التعامل مع األطفال، فالطفل قد يصعب عليه التعبري عما أصابه يف صورة آلمات، آما 
يصعب علينا توصيل ما نريده له بنفس الطريقة، وهنا جيب أن نكون على دراية بالوسائل 

 .الرسم، واللعب، والسيكودراما: األخرى واليت تشمل

 كارثة يتأثر بها نفسياً كل من يشهد ال •

 الدعم النفسي يقلل من اآلثار النفسية طويلة المدى للحرب •

 مساعدة األفراد على فهم الحدث الضاغط بشكل "الدعم النفسي"يعني 
 أفضل وإمدادهم بالمصادر وأساليب التكيف مع هذه الضغوط، وقد 

 بالوسـائل   ، وال في عالمنا العربي  بالرعاية النفسية   كثيرا  ال نهتم   لعلنا  
 :المطلوبة الحتواء تأثير الكروب والصدمات عليهم رغم أن

اآلثار النفسية التي تتركها الكوارث تكون في كثير من األحيان •
  .أشد من اآلثار العضوية
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 بفترات قد تطـول      التعرض لهذا القصف أو تلك األزمة       بعد أو ،معاركو
 .وقد تقصر

 االضطرابات النفسية لدى المراهقين والراشدين. 2
ابات أو األمراض النفسية التي يمكـن أن        هناك عدد كبير من االضطر    

تظهر على اإلنسان نتيجة التعرض للصدمات والضغوط الـشديدة، ولكـن           
 اسنعرض أكثر االضطرابات ظهوراً والتي تتطلب دعم نفسي أسرع، وفيم         

 :يلي هذه االضطرابات

 التفاعل احلاد للكرب 

 اضطراب ما بعد الصدمة 

 االآتئاب 

 Acute Stress Reaction  ربــاد للكـــل الحــــاعــالتف.  1.2 
أحد االضطرابات النفسية التي يمكن أن يصاب بهـا اإلنـسان هـو             

يعرف في الطـب النفـسي      اضطراب يعرف باسم التفاعل الحاد للكرب، و      
اضطراب عابر على درجة كبيرة من الـشدة، يحـدث للـشخص،            (: بأنه

ـ   ، ومسبب الكرب  )ويتالشى عادة خالل ساعات أو أيام      ون تعـرض   قد يك
الشخص نفسه أو أحد أعضاء أسرته أو جيرانه المقربين أو منزله للخطر            

كمـا أن   ،   وفيات متعددة أو حريق في المنزل      أو اإلصابة أو الموت، مثالً    
احتمال اإلصابة بهذا االضطراب يزيد إذا تواكب مع إجهـاد جـسدي أو             

 . عوامل عضوية

 اً شديد اختالفاً الحاد    أعراض التفاعل للكرب   تختلف: األعراض المرضية  
 : من شخص آلخر، لكن األعراض النموذجية تشمل

حالة من التبلد، مع بعض االنكماش يف مـساحة -
 ما يدور حولـه    إضافة إلى عدم القدرة على فهم        ،الوعي واالنتباه 

والتوهان، وقد يلي هذه الحالة إما انسحاب متزايد من الموقف المحيط ربما            
 وكأنه أصبح شخص آخر نسي ما حـدث         نشقاقييصل إلى حد الذهول اال    

 .فيجري أو يهرب، وإما تهيج وزيادة في النشاط له

أعراض اضطراب وظائف اجلهاز العـصيب املـستقل -
مثل اختالل سرعة دقات القلـب وسـرعة أو معـدل            )األوتونومي(

 .التنفس وربما العرق والرعشة وجفاف الحلق وكثرة التبول إلى آخره

إن لـم تكـن    (عراض خالل دقائق من حدوث الكارثة     تظهر هذه األ   -
، وقد يحـدث    )وغالبا خالل ساعات  ( وتختفي خالل يومين أو ثالثة       )فورية

 فينسى كل شيء أو ينسى مـثالً        فقدان ذاكرة كلي أو جزئي بالنسبة للنوبة      
 .فترة القصف

 أن االستعداد الشخصي للتـأثر والقـدرة        ةالحظعلى أي حال علينا م    
 الصمود يلعبان دورا كبيرا في ظهـور وشـدة أعـراض            الشخصية على 

التفاعالت الحادة للكرب، فليس كل من يتعرض لنفس المؤثر يصاب بهـذا         
 .التفاعل

كما يالحظ في وصف التفاعل للكرب الحاد فإن السياق يتحـدث عـن    
كارثة واحدة مهما كانت شدتها، وفي الحاالت التي يستمر فيها الكرب فإن            

 الذكر تبدأ عادة في النقصان بعد يوم أو يـومين رغـم             األعراض السالفة 
استمرار القصف والكوارث الناتجة عنـه، أي أن اإلنـسان يكتـسب مـا          
نستطيع تسميته بالصالبة في المواجهة، فإذا أضفنا ما يقوم به اإليمان باهللا            

 .وبقدرته ومشيئته إلى هذه الصورة فإن النتائج لن تظل سلبية بالتأكيد

 Posttraumatic Stress  ةـة للصدميوط التالــالضغ  2.2
Disorder   

هو نوع من االضطرابات التي تم اكتشافها مـع الحـروب العالميـة،          
  وتحدث فقط نتيجة مواجهة الكوارث، و يختلف اضطراب ما بعد الصدمة

يكون الدعم بمشاركتهم وجدانياً ومساعدتهم علـى التنفـيس االنفعـالي أو             
أفكارهم، مما يمكنهم مـن   ومساعدتهم على إعادة تنظيمبتقديم المعلومات 

التخفيف التدريجي من اآلثار السلبية للحرب، وتقليل ما خلفته من أعراض           
 .نفسية سواء من الناحية الفكرية أو الوجدانية أو الجسمية

 اآلثـار النفسيــة للكــــوارث .1
    اآلثـار النفسيــة الفوريـــة  1.1

رز ا       ارة الف ليس عليك أن تقدم الدعم النفسي لكل الناس، بـل           :لنفسي مه
الهالل األحمر، ودورهم هـو     /دورك مشابه لما يقوم به العاملون بالصليب      

مساعدة األشخاص الذين يحتاجون إلى التدخل الطبـي الفـوري إلنقـاذ            
، ما عليك فعله ه هو      "الطواريء النفسية "حياتهم، لذا اعتبر نفسك في فريق       

التعرف على األشخاص الذين يحتاجون إلى  دعم        : رز النفسي أي  القيام بالف 
نفسي، وكي تقوم بهذه المهمة عليك أن تجمع المعلومات من الشخص نفسه            

لـيس مـن    ومن مالحظتك له والحوار معه و مع المحيطين به، إذ أنـه             
المنطقي أن ننتظر من الناجين أن يأتوا إلينا طالبين الدعم النفسي بل مـن              

 .أن نذهب إلى الناجين ونتحدث معهمالضروري 

 يمكنك مالحظة األعراض التي في حالـة ظهورهـا يحتـاج            - 
 :الشخص إلى دعم نفسي

 الكالم غير المترابط وصعوبة التواصل الفكري •

 عدم الراحة والهياج  •
هلع وذعر وهروب صعب التحكم فيه، وفي بعض األحيان الجري مباشرة           

اتجاه الحريق أو القصف بدالً من      نحو مصدر الخطر فتجد من يجري في        
 النزول إلى الملجأ مثالً

أثناء الكارثة تجد شخص يقف مكانه غير قادر أو غير راغـب             •
 في التحرك، وال يريد أن يفعل أي شيء وانفعاالته مشوشة 

 صعوبة في النوم •

 "النرفزة"سهولة االستثارة أو  •

 اإلفراط في تناول المهدئات •

  الالمباالة والكف عن العمل •

 اضطرابات الهضم والصداع •

 قلة الرؤية والسمع •

 أعراض البرد أو االنفلوانزا •

 صعوبة التركيز •

 الحزن واإلحباط •

 الكسل وعدم الخروج من المنزل •

 اإلحساس بفقدان األمل •

 نغير المزاج والبكاء بسهولة  •

  ـار النفسيــة الالحقـــة ــاآلث. 2.1
اعات أو أيام مـن     ينجم عن الكوارث عالمات وأعراض نفسية بعدة س       

بداية الحرب، وينتهي معظمها قبل أن تتحول إلى مرض نفسي معين، ومن            
العرق الزائد ونوبات الـدوار والتـنفس       : العضوية األعراض والعالمات 

الغضب واألسى واالكتئاب   : السريع، ومن األعراض والعالمات االنفعالية    
فـي التفكيـر   يحـدث خلـط   : والصدمة االنفعالية، ومن الناحية الفكريـة    

: وانخفاض القدرة على االنتباه والتركيـز، ومـن األعـراض الـسلوكية           
هنـاك أنـواع معينـة مـن        واالنسحاب من اآلخرين والصمت الطويل،      
 قصف وجود تفجيرات أو  أثناء االضطرابات النفسية األخرى التي تظهر
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ل     )هـ  أما إذا كانت أقل مـن  (  األعراض مستمرة لمدة شهر على األق
 .)شهر فيطلق عليها اضطراب الكرب الحاد

مش قادر أمارس أي نشاط أو أذهب إلى العمل، مش قادر أثـق فـي               
 الناس وال أتعامل إال مع اللي أعرفهم

ضغاط )و سي إن ة أوو  نف شطة االجتماعي دهور األن ى ت ؤدي إل ي
 .الوظيفية أو جوانب أخرى هامة

يختلف هذا االضطراب عن التفاعل الحاد للكرب في كونه ال يـشترط            
رتبطة ارتباطا زمنيا مباشرا بالحادث المأساوي،      أن تكون بداية أعراضه م    

فيمكن أن تحدث األعراض ألول مرة بعد فترة طويلة من ذلك الحدث ربما             
تصل إلى السنة الكاملة وربما أكثر، وقد تكون ذكرى مرور عام مثال على             
الحدث هي اللحظة التي يبدأ عندها ظهور األعراض، وإن كان األغلب هو            

  .لزمنية أوضح من ذلك وأقربأن تكون العالقة ا

قد تتراوح بين بـضعة     بأعراض بسيطة   وتبدأ هذه الحالة بعد الصدمة      
، واضطراب مـا بعـد   )ولكنها نادرا ما تتجاوز ستة أشهر (أسابيع وشهور   

 .الصدمة قد يظهر على السطح بعد شهور أو أعوام من الحدث

ا بع     .1.2.2 ـراب م ـور اضطـ ـي ظهـ ـرة فـ ـل المؤثـ ـدالعوامـ ـ
  :الصـــدمـــة

شخص  -أ  ة بال ل المتعلق ــصابين  : العوام ــخاص الم ــد أن األش وج
 االكتئاب يصبحون أكثر عرضـة لإلصـابة   مثلسابقة باضطرابات نفسية   

، وقد اختلفت األبحاث حول تأثير السن ومعظمها لم تجـد           بهذا االضطراب 
المصاب فقـد   عالقة بين السن ومعدل حدوث اإلصابة، أما بالنسبة لجنس          

  .أكدت بعض األبحاث أن النساء أكثر تعرضا من الرجال

وجد أن شدة الحدث ومدى قربه أو بعـده      :عوامل متعلقة بالحدث   -ب
مهما في تحديـد توابعـه، وتعـرض الـشخص          عن الشخص يلعب دورا   

لصدمات ضعيفة، ولكن متكررة يجعله أكثر عرضه لإلصابة باالضطراب         
يفة، وكأن الـصدمات المتكـررة مهمـا        عند تعرضه لصدمة أخرى ضع    

ضعفت شدتها فإنها تدفع الشخص نحو الحافة أو إلى الحد الذي ال يستطيع             
 .معه أن يتكيف مع أي أحداث مؤلمة جديدة

ة    -ج  والوقوف بجانب المصاب     المتاحة للشخص  :المساندة االجتماعي
 علـى  ، فهذه المساندة تمتص جزءاً هاماً من الصدمات وتساعد وتفهم حالته 

 .مواجهة آثارها

ـالتغي 2.2.2 ـ ر المتوقـ ي أع ـ ـ ع ف ـ راض اضطـ ـ راب مـ ـ ا بعـ دـ
 :ةــالصدم
 ما بعد الصدمة بعض الوقت كي تظهر أعراضـه،          اضطراب يأخذ   قد

وهذا الوقت يتفاوت فيقصر في بعض الحاالت إلى أسبوع ويطـول فـي             
 االضـطراب   سنوات طويلة، أي ال يظهر هـذا      حاالت أخرى ليصل إلى     

تتفاوت شدة األعراض من وقت آلخر      و !!النفسي إال بعد شهور أو سنوات     
 . االنضغاط النفسي فتراتولكنها تبلغ ذروتها في

 ظهور األعراض   : وهناك عالمات تشير إلى توقع تحسن الحالة منها       
 أقل مـن سـتة      (قصر مدة األعراض    , بعد وقت قصير من وقوع الحدث     

, وجود تدعيم اجتمـاعي جيـد     , صية قبل المرض  كفاءة أداء الشخ  , )شهور
 . وأخيرا عدم وجود اضطرابات نفسية أخرى مصاحبة للحالة

 Depression ابـــــــــــاإلآتئ .2.3
، "االكتئـاب "من اآلثار النفسية للحروب والكوارث اإلصابة بمـرض         

والبد من وجود خمس من األعراض اآلتية في مدة ال تزيد عن أسبوعين             
 :التشخيصحتى يتم 

ىو نسبيا يحدث متأخرا عن التفاعل الحاد للكرب في أنه      السمة األساسية ف
ـ  أ كس علـى هيئـة     وهذا ينع  هذا االضطراب هى الذاآرة الصدمية     راض ع

" دهـب "سنوردها مع مثال ألحد الناجين من تفجيرات مدينة         نفسية محددة   
 :بمصر كما يأتى

تيف االنفجار الثاني اترمينا على األرض، وحبثـ       
عن أمي فوجدهتا ملقـاة علـى األرض وثـالث أربـاع
رجلها غري موجودة، ومحـاتي أصـيبت وابـنيت وأنـا

 نفسي عندي شظايا يف جسمي

 :وحدث التالي )آارثـــــة(ي ــــادث صدمــص لحـ تعرض الشخ)أ
حداث تضمنت أمر الشخص بخبرة أو شاهد أو واجه حدث أو  -1

ة أو تهديد شديد لسالمة الشخص أو موت أو تهديد بالموت أو إصابة بالغ
 .اآلخرين

 .بعإحساس بالعجز والرمع خوف شديد ب الشخص شعر -2

شفت حاالت كتيرة وإصابات كتيـرة فـي العمليـات، والزم أتخيـل             
 المناظر دي

صدمى  إعادة معايشة الحدث      )ب  بطريقـة أو بـأخرى مـن        تتم؟  ال
 :الطرق التالية

ا غط وذلك يتضمن صورالحدث بشكل متكرر ومقتحم وضاذآر  -1
 .ذهنية أو أفكارا أو مدركات 

 .أنام بشكل غير منتظم وأقوم مفزوع، وأصبحت كاره النوم

 .استعادة الحدث بشكل متكرر وضاغط في األحالم  -1

خائف إني أذهب إلى أي مكان فيه زحمة، ألن التفجير كان في السوق             
 المزدحم

 . عائد )ثالًالقصف م(التصرف أو الشعور وكأن الحدث الصدمى  -2

 ولما بافتكر اللي حصل باتعب جداً

انضغاط نفسي شديد عند التعرض لمثيرات داخليـة أو خارجيـة            -3
 .صدميترمز إلى أو تشبه بعض جوانب الحدث ال

 . تحدث عند التعرض للمثيرات سابقة الذكرةاستجابات فسيولوجي -4

 ...وزيارة أهلي بالمستشفى ثقيلة علي 

تجنب ذكر الحادث    :بالحدثمرتبطة  اليرات  مثلل التفادي المستمر    )ج
أو زيارة المكان، كما ينفصل المصاب عن األحداث االجتماعية المحيطـة           

إلى خدر  إضافة   ،والعالقات الشخصية وبالذات ما له عالقة تماس بالحادث       
  عن اآلخرين وكن كل ما حوله       الشعور باالنفصال   أي عام في االستجابات  

عـد احلادثـة جـه يل ذهـول مـشب( والالمباالة وفقد الحس  
متخيل اللي حصل حاسس إني مش مرتاح، ودقات قليب
بتزيـد لـو حـصل شـيء شـد أعـصابي، وبــاتنرفز

 ).بسرعة
م       )د شكل دائ اض تحـدث هـذه األعـر      : أعراض زيادة االستثارة ب

حيـث ينـتفض      أثناء التعـرض للخطـر،     كاستمرار لحالة التوتر الشديد   
لباب مثال أو صـوت كـالم أحـد         الشخص عند سماع صوت دقة على ا      

 األرق ونوبات من الغضب وفزعا مبالغا        األعراض  وتشمل .المحيطين به 
 فيه وحذر ا، وقد يصاحب هذه األعراض صـداع وإسـهال وتعـب           ا شديد
 .ورجفة
بعد احلادثة بشوية زادت األعراض، وأنا"

 " أسابيع3أعاني من أآثر 
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اسأل نفسك  ... ، وهذا أمر طبيعي   )أحد أعراض اضطراب ما بعد الصدمة     (

عراض التي تتعبه أكثر؟ فإن كانت مشاعر الحزن فاسأله عـن           ما هي األ  
 .باقي أعراض االكتئاب

  للمصدوميـــــــــنـيــــــم النفســـــــالدعـ.4
 يجب التعامل النفسى مع الكارثـة طبقـاً         :أولوية التعامل مع الحاالت   

 :لعاملين

 :بالنسبة للتعامل طبقا للمنطقة: أوًال
األشخاص األقرب لمنطقة الكارثة على النحو      عليك أن تتعامل أوالً مع      

 :التالي

 )مبنى سكنى دمر مثالً(منطقة وقع الكارثة 
 )الشارع الذي به المبنى(منطقة الدمار الكامل 

 )الحي(منطقة محيطة بالموقع 
 )األحياء المجاورة(منطقة خارجية 

 :طبقـا للحالــة النفسيـــة: ثانيا
لتصرفات السالفة الذكر هم مـن      اعتبر أن من حددت أن لديهم بعض ا       

 .يحتاجون إلى دعم نفسي قبل غيرهم

 :*ــوريــي الفـــــم النفســــ الدع.1.4
وجدنا الطريقة التى تهدىء الناس وتجعلهم يـشعرون باألمـان مـن             

 :خالل المبادىء الست

 :ةــــــــى شخصيــرة األولـــل الخبــاجع .1.1.4
دك هنا اذكر لهم اسمك ومهنتـك       قدم نفسك لهم واذكر لهم سبب وجو      

 وأنك أتيت لتطمئن عليهم وتقف بجانبهم، وخاطب كل شخص باسمه
  

 انــر باألمــه يشعــة واجعلــن الضحيــطمئ     .2.1.4
بعض الضحايا يشعر باليأس ويبحث عن االطمئنان، فمثالً قد يـشعر           • 

 األولية  الخ فأكد له أن اإلسعافات    ... أنه سيموت أو أن إصابته خطيرة     
موجودة وأنه نجا بالفعل، وإذا وجدت سيدة مثالً تخـاف مـن تكـرار              
القصف لنفس المكان فهنا عليك إخبارها أن الملجأ مكان آمن، أو أنـه             
القصف إذا ما تكرر فسيكون على مناطق أخرى وليس على منطقتنـا            
التي قصفت بالفعل، وبأن الدفاع المدني على وشك الوصـول، وأنـك            

 . منهاموجود قريب
 

للصدمة تأثير مدمر حيث تخلق شرخاً في البنـاء النفـسي، وعلـى             • 
 أن يتفهم أوالً ويدرك صـعوبة وقـع         )أو المتطوع (األخصائي النفسي   

الكارثة على المصاب، ويساعد الضحية على احتواء األلم النفسي فـي           
ولـيس  (المرة األولى، فمجرد النظر إلى الضحية بشيء من التعاطف          

إلحساس بآالمه قبل أن يتكلم، وعليه أيضاً أن يساعده علـى            وا )الشفقة
 .التعبير عن ألمه النفسي في المرة الثانية

 :ةـــة الكاملـــم بالعنايـــاشمله. 3.1.4 
يحتاج الضحية إلى الدفء والشراب واألكـل ومـن المهـم تـوفير              

ي الحاجات األساسية له في بعض األحيان تكون هذه االحتياجات األولية ه          
الشيء الوحيد الذي يقدم للناجين فتسارع مؤسسات المجتمع المدني وربمـا        
األهالي بتقديم األغطية والطعام والشراب، وفي أحوال أخرى ال تقدم هذه           

وعلى كل األحوال مـن المفتـرض أال        ... االحتياجات إال بعد فترة طويلة    
مختـصة  تقوم بتقديم هذه المساعدات المادية إال من خـالل المؤسـسات ال   

كنوع من أنواع تنظيم التوزيع واالستفادة من كم المـساعدات الموجـودة،            
وإن كنت ستذهب كمتطوع فيمكنك أن تأخذ معك احتياجـك مـن المـاء              
والطعام ألنك ال تدري كم الوقت الذي ستمضيه هناك وال تعـرف مـدى              

 .توفر الطعام والماء بالنسبة لك

اآلخـرون    تقريباً، أو يالحظ    شعور بالحزن أغلب اليوم وكل يوم      ) أ ( 
 أنه يبدو باكياً 

 . ضعف التركيز واالهتمام)ب (

  نقص االهتمامات وفقد االستمتاع بأغلب األنشطة اليومية )ج (

  فقد أو زيادة في الوزن أو تغير الشهية بالزيادة أو النقصان)د  (

 . أرق أو زيادة النوم تقريباً كل يوم)هـ(

 .التبلد ونقص النشاط  عدم االستقرار أو )و ( 

 االجهاد وفقد الطاقة والشعور بالتعب الشديد حتـى بعـد أقـل             )ز  ( 
 .مجهود 

 انخفاض احترام بالذات والثقة بالنفس، واالحساس بالذنب الزائـد      ) ح(
 .وغير المناسب 

  نقص القدرة على التفكير أو التركيز أو أخذ القرار)ي (

 أو تكرار فكـرة     )من الموت وليس الخوف   ( تكرار فكرة الموت     ) ك (
 االنتحار

األعراض تسبب انزعاج شديد أو خلل في األداء االجتمـاعي أو            -
 الوظيفي 

األعراض السابقة ال ترجع إلى فقد شخص عزيز إال إذا استمرت            -
 .أكثر من شهرين

 *ةــمعانات النفسيالدث عن ــلتح ا.3
مة لغة الجسم هامة من حيث قربك من الناجي بدرجة مناسبة ونغ           •

صوتك الباعثة على االطمئنان من العوامل التي تساعد اآلخرين على          
 الكالم معك

أنت تحاول استخراج ما بداخل الـشخص فيمـا         : االستماع الفعال  •
يخص الصدمة، وهنا يأتي دور االستماع الفعال يعني أن تعطي مـن            
هو أمامك الفرصة كي يعبر عن رأيه وعليك أن تقاطعه في حالة أنه             

 قاله أو يتحدث في أمور خارج موضـوع النقـاش، وحـين             يكرر ما 
يتوقف الشخص عن الحديث استشعر هل انتهى من حديثه بالفعـل أم            
أن لديه مشاعر وانفعاالت عميقة من الصعب أن يتحدث عنها وهنـا            
اصمت أنت أيضاً وإن لم يبادر بالحديث كرر آخر جملة قالهـا كـي              

 .أن تستمع إليهتحفزه على االستمرار وتشعره أنك تريد 

مقابلتك للناجين تعتبر فرصة الستخراج الصدمات الدفينة والحزن          •
 حوارك هو الفرصة الوحيدة كي يعبر الناجي عـن          وقد يكون المبكر،  

آالمه، وقد يسترجع ذكريات مؤلمة مر بها قبل الكارثة بفتـرات قـد             
تطول أو تقصر، وقد يسترجع خبرات لم تكن مؤلمة لكنه يشعر بهـا             

 ..على أنها خبرات صعبةاآلن 

  تجعله مستثارمترديةبعض األشخاص يكونون في حالة نفسية  •
ودورك هنـا    وعصبي، وقد يشتم ويقول لك أنه في غنى عن خدماتك         

أن تستمع إليه حتى ينهي كالمـه دون أن تأخـذ الموضـوع بـشكل              
شخصي، وال تسأله أو تصر على أن تخفف عنه فاستماعك وتفهمـك            

به هو أفضل دعم نفسي في هذه اللحظة، وأخبـره      لحالته وتحملك غض  
أنك ستأتي في يوم آخر لتطمئن عليه، ومن المهم أن تـزوره بالفعـل              

 .وهنا سيكون الحديث والتشخيص أكثر يسراً

حينما تستمع إلى من تحاول تشخيص حالته، فقد ال تكون جميـع             •
األعراض ظاهرة أمامك من خالل المالحظة أو حتى من خالل كالمه           

ك، وقد تجد مجموعة أعراض من أنواع مختلفـة أي تجـد مـثالً              مع
  مع تذكر متكرر لصوت الصواريخ)أعراض اكتئاب(مشاعر حزن 
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 يجعلهـم   )...خيمة أو ملجأ أو فصل بمدرسـة      (الناس في مكان واحد     
يشعرون أنهم أصبحوا ما يشبه األسرة الواحدة فيخافون على بعضهم،          

حتـى إن لـم يكونـوا     –وعلى األطفال الموجودين معهم بنفس المكان       
 الهمأطف

المناقشة الجماعية تسهل التعامل مع اآلالم الناتجة مـن الـصراع            •
 حول الوجود اإلنساني، وإال قد يستحيل العودة إلى الحياة الطبيعية

من الممكن أن نتوقع حدوث شجار بـين أشـخاص ال يعرفـون              •
بعضهم تم إجالئهم إلى مخيمات، ولكن المناقشة الجماعية بـين أفـراد         

 .راعات المتوقعة وتقلل العنف المحتملالخيمة يقلل من الص

 ىـــم النفســـرا للتدعيـــم مؤشــــاعطه.  6.1.4 
عليك أن تالحظ األعراض المرضية والتصرفات المختلفة وإذا الحظت         
مثالً عرضين من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة كتذكر الحدث بشكل           

ديد هـذه   ، واستطعت تح  )انظر اضطراب ما بعد الصدمة    (متكرر ومقتحم   
األعراض المرضية لدى أحد الناجين فعليك أن تشير إلى أنه في حاجة إلى             
الدعم النفسي الالحق، فنجد أن الخوف والهلع واإلحساس بالذنب كلها تعبر           
عن وجود صدمة نفسية، دون أسماء هؤالء األشخاص ومكانهم حتى تقدم           

 .لهم مزيد من الدعم النفسي فيما بعد

 :ــــقـــى الالحــلنفســــم اــالدع. 2.4
 لمن تقدم هذه الخدمة؟

 .للضحايا والنازحون •

 المسعفون •

 )....-عمال–ممرضون –أطباء ( المتخصصون •
 أين ومتى؟

 أنسب وقت أن يتم بعد يومين إلى عشرين يوم من حدوث الكارثة -

 يمكن إجرائه بعد انتهاء الحرب بإذن اهللا، ويمكن إجراؤه أثنائها -

ومغلق، وإن كان المكان هـو مستـشفى أو         فى مكان آمن وهادىء      -
مدرسة فضع في اعتبارك أنك قد تفاجيء بعدد كبير من أسر الضحايا            

فعليك أن تتصرف بحكمة ولباقة، وأن      ... وأقاربهم وأصدقائهم وغيرهم  
 تتحدث مع الجميع كأنها جلسة عائلية

 :قـــي الالحــم النفســأنواع الدع
 :ةـــة الجماعيــ المناقش.1.2.4

تجرى لألشخاص الذين واجهوا أحداثا حرجة ويحتاجون للمقابلـة          •
 للتحدث عن تجاربهم

لألطفال فى المدارس، كاألطفال الذين تقصف مدارسهم أو أمـاكن           •
 قريبة من مكان تجمعه لمجوعة من الناجين

 داف ــــأه
إعادة تقويم الخبرة الصدمية في ضوء المكاسب واألهداف، ومحاولـة          

رى، هناك دوماً دروس مستفادة من األحداث الضاغطة        تكوين معنى لما ج   
منها أن يصبح اإلنسان أكثر صبراً وجلداً وعاطفية واهتمامـاً بـاآلخرين،            

 "فما ال يقتلني يقويني"
 الحمد هللا أن األمور كان يمكن أن تكون أسوأ

 زاتـــممي
تعطى التفاعالت الناتجة عن تجارب المشاركين مـصادر وقـوة          * 

اخل المجموعة، فحين ترى األم التي فقدت ابن واحـد       غير متوقعة د  
 أماً أخرى صامدة قد فقدت خمس من أبنائها، تصبح أكثر صبراً

المساندة عن قرب تساعد الضحايا الذين واجهـوا المـوت أو األذى            •  
المهـم تـوفير الـدعم النفـسي لهـم         النفسي واإلصابة البدنية، ومن     

، فقد يطلـب أحـدهم االتـصال         من المهم توفير حاجاتهم االجتماعية    
بشخص آخر، فمن المناسب أن نوفر للناجين هواتف محمولة لالتصال          
أو إلرسال رسالة عبر المحمول، لالتصال بذويهم وطمأنتهم أو لكـي           
يقدموا إلى المستشفى أو مجرد حتى لطمأنتهم أنه ال يزال علـى قيـد              

 .الحياة
 أسئلتهم وأجب عن )العقلية(اهتم بالحاجات المعرفية • 
اشرح لهم ما حدث بالفعل وما يحـدث اآلن، بمعنـى أن عليـك أن               • 

تشرح لهم ما حدث من حيث نوع الكارثة وتوافر اإلسعافات األوليـة            
وسيارات اإلسعاف، فاإلنسان حين تحدث كارثة قد ال يفهم مـا الـذي             

فكلمـا  ... يحدث من حوله بل وقد يفقد ذاكرته مؤقتا فينسى ما حدث            
علومات من خالل وسائل االعالم المرئية والمسموعة كـان         توافرت الم 
 .ذلك مفيدا

 رــدر الخطــم عن مصـــم وأبعدهــم بهـــاهت 4.1.4
الضحايا فى حالة صدمة وعلينا أن نبعدهم عن كل مناخ عدوانى، يـصاب       
كثير من الناس أثناء القصف بحالة غضب واستثارة وربما هياج، فعليـك            

سواء من المصابين أو المسئولين عـن  – أو العنف أن تدرك بوادر الشجار  
التعامل مع الكارثة، وهنا عليك أن تبعدهم عنهذا العدوان وتلطف األمـور            

 .بقدر اإلمكان

من المهم أن نحميهم من إزعاج اإلعالميين والشرطة، في بعض           •
األحيان يصل اإلعالميون إلى مكان الكارثة قبـل العـاملين بالـدفاع            

ن المسئولين عن التعامل مـع الكـوارث ويحـاول          المدني وغيرهم م  
اإلعالميون والصحفيون تحقيق سبق صحفي فيبدأون بـالحوار مـع          
الناجين من الكارثة، وهؤالء الناجين ال يكونون في حالة نفسية تسمح           

هنا تصرف بشيء من الحـزم      . لهم بالمزيد من الضغط النفسي عليهم     
لمفـروض أن يخـصص     ومن ا ... في إبعاد الصحفيين عن المصابين    

مكان معين لإلعالميين ويلتقي بهم شخص متخـصص كـل سـاعة            
إلعطائهم معلومات عما يجري، وبعد انتهاء عمليات اإلنقاذ يتم إلقـاء           
خطاب صحفي يعلن فيه عن الحادث ومكانه وزمانه وعدد الجرحـى           

 .وما إلى ذلك

فى بعض األحيان من المفيد إبعاد الضحية عن أسرته حتى تـتم             •
عافات األولية، فحين تشاهد األم ابنها ينزف دماً من المتوقـع أن            االس

مما يجعل االبن يشعر أنه في حالة       ..." يا حبيبي يا ابني   " تصرخ مثالً 
سيئة أو أنه على وشك الموت، وفي أوقات أخرى يصر األهالي على            
احتضان المصاب وربما حمله بطريقة خاطئة ال تتناسب مع إصابته،          

مصاب بطريقة تمنـع المـسعفين مـن أداء دورهـم،           أو يحيطون بال  
فتكدسهم حول المصاب بنوبة قلبية مثالً تقلل من وصول األوكـسجين           

 .الالزم إلسعافه

 ةـــــة الجماعيـــــــالمناقش. 5.1.4
ال تعتمد المناقشة على أن تلقي أنت خطبة أو تقول كالم معـين،              •

اسـباً، أي كلمـا     بل دع الضحايا يتحدثون معا إذا شعرت أن ذلك من         
 شعرت أنهم في حاجة إلى التنفيس عما بهم وأحسن االستماع إليهم

إذا كان المناقشة الجماعية تتم بينك وبين أسرة أصيب كل أو معظم             -
أفرادها، فإن الدعم النفسي قصير المدى يجب أن يركز على القـدرة            

 . على تكيفهم وتأقلمهم مع الحياة من جديد

الناجين قد يخلق شعور داخل كـل مـنهم باالنتمـاء           المناقشة بين األفراد    
 فتواجد ... للمجتمع اإلنساني، وأن هناك من يشاركهم اإلصابة واأللم 
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حياته، ويمكن للميسر أن يقـدم لهـم نـصائح تتعلـق باالنفعـاالت              
المتوقعة،وقيمة المشاركة في هذه الخبرة، وأهمية الرجوع إلى مزاولة         

 كل منهم   األنشطة السابقة بسرعة أي القيام باألنشطة التي كان يمارسها        
أي تجنبها للخـوف    (قبل حدوث الكارثة كي نقلل من التجنب الرهابي         

 )منها

يقوم عضوان من المجموعة بتلخيص ما فهمـوه مـن          :  الخالصة •
 عملية التفريغ

رؤية الحاضر والماضـى    : من الخطوات السابقة يمكن التعبير عن      •
 والمستقبل

حوا ضـحاياً   كثيراً ما يشعر بعض الناس بالذنب والخجل بعد أن أصب         
فمثالً نحن نتحدث عن إحساس أحد الناجين بالذنب كما نتحدث عن خجـل             

 .شخص تعرض لسوء المعاملة

 .)سلوك( لنصل إلى الخارج )شعور وأفكار(نبدأ من داخل الشخص  •
يمكن أن يستخدم التفريغ النفسي فردياً بـنفس طريقـة اسـتخدامه أو             

دية يمكن أن تؤدي إلـى      جماعيا ولكن الدراسات أجمعت أن الجلسات الفر      
ظهور األعراض النفسية بعد فترة بدرجة أكبر من الجلـسات الجماعيـة،            
وميزة الجلسة الجماعية أنها توفر الوقت والجهد ولكنها تقدم بيئـة تـشبه             

 حيث تصبح المجموعة محل التواصل والثقـة واإلحـساس          )حضن األم (
 .باألمان

لشفاء محاضرة حول ا  بعد الجلسة الجماعية يحضر أعضاء المجموعة       
بعد الكوارث حيث نقدم معلومات عن ردود األفعال الطبيعيـة لألزمـات            

 .)مذكورة باألسفل(وكيفية التعامل معها 

 : رةــالمستم دةــالمسان .3.2.4
دورك الذي تقوم به سينتهي في فترة قصيرة، وعليك أن تحتفظ باسم 

تصال به كل فترة وعنوان الشخص الناجي وكذا طرق االتصال به وقم باال
حتى تطمئن على حالته، كما عليك أن تؤكد على دور األشخاص 

 بدء )أو ما تبقى منها(المحيطين بالناجي فتنشيط شبكة الدعم االجتماعي 
 والمسجد أو الكنيسة وجمعيات ) الموجودين)أو بعض أفرادها(باألسرة 

عدة الصغار فللرموز والقيادات الدينية دور في مسا. المساندة األهلية
والكبار على استيعاب األحداث الدامية والتعامل معها بشكل تكيفي من 
خالل إعطاء المعنى اإليجابي لها من وجهة نظر دينية أعمق، إضافة إلى 
أثر المفاهيم واألخالقيات والممارسات الدينية على تماسك األسرة والعائلة 

 .التالحموالمجتمع تحت مظلة التكافل االجتماعي والتراحم و

 :لــق العمــة لفريــة النفسيــى الصحــة علــالمحافظ.  5
التأكد من أن كل أعضاء فريقك      " فريق الدعم النفسي  "ل عن   ؤو مس ىعل

الذي قابل النازحين والناجين في صحة نفسية جيدة، لذا قم بعمـل جلـسة              
تنظم جلـسة تفريـغ نفـسي       ب و عليه أن يبادر   أخرى للتفريغ نفسي لهم،     

 حـضور   فريـق   ال، وإذا ما رفض شخص أو أكثر من أعـضاء           جماعي
م ياق  ال  أنه في غنى عنها لذا يمكن في وقت الحق        الجلسة، فإن هذا ال يعني      

لمن رفـض   " فضفضة"والتي يمكن أن نسميها جلسة      " غير رسمية "بجلسة  
 قد  )التحدث بشكل غير رسمي مع الزمالء     (" الفضفضة  " الحضور، فعملية   
 .ة مناسبة لبعض أعضاء الفريقتكون طريقة بديل

وعـــــة للمتطـــــة بالنسبــــــــاط هامــــــــنق . 1.5  
  :وعــا المتطــع فيهــاء يقـــأخط
 التعاطف والشفقة •

بالضحايا أي أتصور حـالتي النفـسية       " التقمص"التوحد أو    •
 كحالة الضحية

 االنبهار أي آخذ فترة طويلة في االنشغال الذهني بالضحايا  •

إن المشاركة فى مجموعة تخلق داخل المشاركين شعورا بـأنهم           * 
   .ينتمون إلى المجتمع االنسانى ، وتزيد من الترابط االجتماعى

مقارنة النفس باآلخرين تيسر التعامل مع بقايا األلم، وبـدون قـد            * 
 .يصعب استئناف الحياة العادية

 :يــغ النفســـالتفري  .2.2.4
واع الدعم النفـسي الـذي يـساعد علـى          ما هو؟ هو نوع من أن      •

التخفيف والوقاية من الكرب المصاحب لألحـداث لـدى األشـخاص           
العاديين الذين مروا بظروف ضاغطة غير طبيعية، وهدفه هو الوقاية          

م عن طريق مـساعدة النـاس       من الدخول في حالة نفسية مزمنة، ويت      
مـن ثـم    على إعادة التفكير في األحداث الصدمية من منظور آخر، و         

 .تتغير انفعاالتهم ومشاعرهم المترتبة على تغيير أفكارهم
 :يعتمد التفريغ على ثالث مكونات عالجية

التنفيس عما بداخل اإلنسان في ظل وجـود مجموعـة تـسانده             •
 وتدعمه

 جعل االستجابات طبيعية •

 تعلم ردود الفعل النفسية في فترة ما بعد الحدث •

 الصدمي، وتشجيع التعبير عن     يتكون هذا األسلوب من مراجعة الحدث     
وعادة ما يتم على شكل ، رؤية األحداث من منظور آخر جديد االنفعاالت،

 . )غير محددة الزمن(جلسة جماعية واحدة وممتدة 
يجرى للمتخصصين الذين يعملون معا فى جو       هذا النوع من التدخالت     
 :متشابه بعد حدوث الكارثة مثل

 المسعفون العائدون من الموقع -

 موعة أشخاص واجهوا الكارثةمج -

المتطوعون لتوزيع المساعدات الذين واجهوا أخطار حقيقيـة أثنـاء           -
 عملهم

 األطباء الذين شاركوا في تصنيف المرضى -

 العمال الذين تعاملوا مع جثث الموتى -

 خطوات التفريغ النفسي

 بمقدمة عبارة عن    )الميسر(يبدأ األخصائي النفسي أو مدير الجلسة        •
 هدف هذه الجلسة الجماعيةوصف مختصر ل

يطلب من الحاضرين أن يشركوا اآلخرين في خبـراتهم المتعلقـة            •
بالحدث الصدمي، بدءاً من وصف أين كانوا حين سمعوا ألول مـرة            

وعلى ميسر الجلسة   . عن الكارثة ويستمرون في الحديث عن خبرتهم      
 :أن يشجع الحاضرين على وصف خبرتهم من ناحية

 ) االنفعاالت التـي شـعروا بهـا، ج        )ت ببالهم،  ب    األفكار التى خطر   ) أ
 ويمكن أن نشجعهم أيـضاً علـى        )أفعلهم تجاه ما حدث أي تصرفاتهم، د      

 .وصف أكثر اللحظات المخيفة أو المؤثرة

 ويعبر الميسر على تقديره لشدة الخبرة وفي نفس الوقت يؤكد علـى            
أنـه شـيء   تشابه ردود الفعل ويعيد صياغة الفشل الذي يشعرون به على           

 .متوقع عند حدوث الحروب واألزمات

 -جسدية:  يقوم كل منهم بشرح األعراض التي مازال يعانى منها         •
ونجد أن بعض المشاركين قد يشعر بالندم أو العار         . معرفية-وجدانية

ومن المهم أن يعبروا عن ذلك، فهي اللحظة التي تساعد كل منهم على             
تاج إلى نوع آخـر مـن       أن يتعرف عن من لديه تجربة صدمية ويح       

 .)عالج نفسي(المساعدة النفسية 

يشرح كل منهم كيف يتصور المستقبل وحجم التغير الذي طرأ في  •
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 .وأبعد عن أي شيء غير هؤالء الناس 

 الحياد أو البرود •

 الحكم •

 :هـــوع لنفســة المتطــحماي . 2.5
كي أحتفظ على صحتي النفسية حين أتعامل مـع ضـحايا            •

 :الحرب علي االلتزام باآلتي

 تكون لدي معلومات جيدة •

 ال أخرج عن حدود دوري •

 أسيطر على مشاعري  •

 يعتمد الجهد على فريق مؤسسي •

 ة طرق التفريغ النفسيدراس •

 وبــل المطلــل العمــص شكــملخ
 التعارف االستماع •

 اكتشاف الحاالت •

 نقل المعلومات إلى الضحايا •

 توجيهها •

 حماية النفس •

 عــــــالمراج

 . الصدمة النفسية) 1998. (أمحد عبد اخلالق −

مع إشارة خاصة إىل العدوان العراقي على −
 .ويتمطبوعات جامعة الك: الكويت. الكويت

الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات −
ترمجة): 2001(املعايري التشخيصية : النفسية

، الكويت،1أمينة السماك وعادل مصطفى، ط
 .مكتبة املنار اإلسالمية

  
 المالحــــــــــــــق

 1ق ــــــحــــمل
....... ....احلالة االجتماعية: ........... اجلنس: ........... العمر

: ........... ...........العنوان: ........... التعليم
: ...........املساعدات اليت حصل عليها

:........... اآتب األحداث الصدمية اليت تعرض هلا الناجي آما رواها
:.............املساندة االجتماعية واملادية املتاحة له

:..................يت الحظتها عليهاألعراض النفسية ال
هل آان يعاىن من اضطرابات نفسية أو أحد أفراد : حالته النفسية قبل احلرب

:...........أسرته
 نعم/ هل ترى أنه من املناسب حتويله إىل العالج النفسي؟ ال 

2 ــقــمــلــحــــ
 حافظ على صحتك النفسية

 آيفية التأقلم مع الكارثة
 :ن تكون على علم باملعلومات اآلتيةبداية جيب أ

 ا أحد يشهد الكارثة وال يتأثر هبا سواء نفسيًا أو ماديًا -

طبيعي جدًا أن يشعر اإلنسان بعدم األمان واخلوف على نفسه وأهله وأصدقائه أثناء -
 الكارثة

 يعترب احلزن والغضب ردود أفعال طبيعية للكوارث املفاجئة -
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 ت النفسية واملاديةجيب قبول املساعدات من املؤسسات واهليئات املختصة حلل املشكال -

 آل إنسان لديه احتياجات خمتلفة وطرق خمتلفة للتخلص من هذه املشاآل -

 طرق احلد من الضغوط النفسية املصاحبة للحرب
 حتدث مع أي شخص عن غضبك واملشاعر واألحاسيس اليت بداخلك -

 اطلب املساعدة واستشر املؤسسات املختصة بالصحة النفسية  -

ألحداث ولكن ميكن ان تكون ضمن األفراد الذين يقومون بعملال جتعل نفسك مسؤول عن ا -
 اإلسعافات اخلفيفة

آن أثر نشاطًا وزد من التفاعل االجتماعي واملشارآة الفعالة لتجنب الضغوط -
 النفسية اليت ميكن أن حتدث لك نتيجة احلرب

لةاقض وقتك مع األصدقاء والعائلة، واجلأ إىل أشخاص معينني من األصدقاء والعائ -
 الذين هلم تأثري لتخفيف األعباء النفسية

 بالنسبة لألطفال
 

احلروب جتعل األطفال يشعرون باخلوف وعدم األمان والبكاء املستمر لذلك على اآلباء -
 واملدرسني مالحظة ذلك للتدخل يف الوقت املناسب

ردود أفعال األطفال خمتلفة فمنهم من يتأثر نفسيًا بعد الكارثة مباشرة والبعض -
 اآلخر يظل يف حالة جيدة ملدة أسابيع أو شهور مث يبدأ يف االضطراب النفسي

 الطفل وقت وقوع الكارثة مهم جدًا مثل وضع الطفل يف حضن أمه وهتدئتهةطمئن -
بالكالم، وبالنسبة لألطفال األآرب سنًا جيب الرد على أسئلتهم بكل أمانة عن الوضع مع

 لي الذي يرعب األطفالاألخذ يف االعتبار عدم الشرح التفصي

تشجيع الطفل لكي بتعد عن عواطفه وانفعاالته بالكالم أو املناقشة أو الرسم وجيب -
 إبعاد األطفال بقدر اإلمكان عن وسائل اإلعالم اليت تعرض وتتحدث عن تفاصيل احلرب

 تقليل الواجبات املدرسية وتشجيع الطفل على إبداع والتفكري -

إسالم أون الينموقع *
 جامعة عني مشس،م النفس عل**

 أخصائي تنمية مهارات وتدخل مبكر وتعديل سلوك لألطفال مبستشفى اجلالء***
 مدرب قياس نفسي وتعديل سلوك مبرآز دراسة الطفولة جبامعة عني مشس
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@)2اجلزء( אאאאא
 @الــمع األطف نــملتعامليل اـــدلي

א−**אא.  ،א−מ

dr_daliaelsheme@hotmail.com 
  

خيتلف التعامل مـع األطفـال املتـضررين مـن احلـروب والكـوارث عـن التعامـل مـع :لـــــ مدخ
ررين، وذلك من حيث األعراض اليت تظهر عليهم وآذلك من حيث الطريقـة الـيت جيـب علينـااملتض

 ...إتباعها يف التعامل مع ما يظهر عليهم من أعراض

 ـ:ويرجع اختالف طريقة التعامل مع األطفال عن الكبار إىل عدة أسباب منها

آالمـه ومـا يعانيـه يفاخنفاض قدرة الطفل على التعبري، مبعىن أنه ال يعرف آيف يعرب عـن               -1
 .صورة آلمات أو ألفاظ لغوية

آالبكاء أو ما يظهر عليه مـن عالمـات(أن ما يظهره الطفل من عالمات ومؤشرات ظاهرة          -2
 )للتعبري عن اخلوف

ميكن تفسريه يف أآثر من فئة، مبعىن أن البكاء رمبا يعرب به عن القلق النفسي أو عن احلاجـات
 ...الفسيولوجية آاجلوع مثال

 .أو قد يعرب به عن رغبته يف أن يلفت نظر اآلخرين له

إن مساعدة الطفل يف التخلص من معاناته ال يصلح معهـا أيـضا الكـالم املباشـر، وذلـك -3
الخنفاض قدرته على إدراك ما يقع خلف الكلمة من حماولة للتخفيف فمن الصعب على الطفل فهـم

 .ه يتقبل ما يتعرض لهاحملاوالت الكالمية املباشرة لتعديل أفكاره وجعل

إن الطفل بوجه عام ويف الظروف الطبيعية حيتاج لطريقـة خاصـة يف التواصـل والتفاعـل -4
 .معه، فالتعامل معه حيتاج ملهارة من الفرد الذي يرغب يف إقامة عالقة معه

 .يف هذه الدراسةوهي تلك املهارة اليت سوف نتحدث عنها بالتفصيل 

 
ل الطفل مباشرة قبل محاولـة اجتذابـه ألن        أال تحاول حم  .. معنى هذا 

 .ذلك يزيد من قلقه ونفوره ويطيل من وقت تكوين العالقة معه

 .حاول أن تجذب الطفل من على بعد .2.3

ال مانع من استخدام األشياء المحببة لألطفال في بداية األمـر لجـذب             
.)التي من الضروري وجودها معك(انتباهه لك، كالحلوى وبعض األلعاب 

تفي بجذب طفل واحد لك، بل حـاول واجتهـد فـي            ال تك  .2.4
األول إحداث بعض األصوات التي تصدر      مع  اجتذاب آخرين، بأن تحاول     

عن لعبة كالمية أو أن ترفع صوتك بأنك سوف تروي حدوتـة أو حكايـة    
اختار مـا حيلـو لـك مـن حكايـات(.... عن أرنوب أو    

 ).منتشرة يف بلدك مييل هلا مع األطفال

نت مكان به أطفال عدة من أن تقوم بإجراء حوار بصوت           ال مانع إذا ك   
مرتفع مع الطفل األول، أو أن تروي الحكاية وكأنك تقولها لكل األطفـال،             
على أن تكون شيقة، ثم اخفض صوتك عند جزئية معينة لها أهميتها حتى             

 ....يحاول البعض أن يقرب منك ليعرف ماذا حدث

غ قليال في صـوتك     عند تواصلك مع األطفال حاول أن تبال       .2.5
وانفعاالتك، بحيث تعبر مالمح وجهك الفرح في حالة تحدثك عـن شـيء             

 .مفرح في إحدى القصص التي ترويها

  يخرجهم من الحالة التيوهذا يسعدهم، كما أنه ينشط حواسهم أن و 

 ل ـــل مع الطفـــــــالتواص  وةــــعالقال 1.  
ل أو التعامل يمكنك من      من كلمة تواصل هو وجود طريقة للتفاع       نعني

خاللها كراشد أو شخص كبير الدخول مع الطفل في عالقة أخذ وعطـاء             
 .في حالة من التفاعل المتصل

 :لــــدف من التواصــــاله2. 
نهدف من تواصلك مع الطفل أوال إلى إقامة عالقة معه بحيث يستطيع            

 .أن يتفاعل معك ويأمنك فتتمكن من تقديم العون له

ب أخـذ مـا يلـي فـي         غبتك تكوين عالقة مع الطفل يج     وفي حالة ر  
 :االعتبار

إن الطفل يفهم ويـشعر بمـدى رغبتـك فـي مـساعدته              .2.1
 .واستعدادك لتقبله مهما كانت حالته

ستعداد لبذل  اإلرغبة صادقة في التفاعل مع األطفال و      الجب أن تكون    لذا و 
 عـن   يعـوق  اصطناع ذلك دون وجود رغبة حقيقة        جهد لتحقيق ذلك ألن   

 .الطفلكوين عالقة بت

ابتعد عن اقتحام الطفل بصورة مباشرة في اللحظات األولى          .2.2
 .للقاء

فاألطفال في الظروف الطبيعية يخشون االحتكاك بالكبار من اللحظات         
 . .األولى، فما بالك بهؤالء الذين ربما فقدوا ذويهم أو فقدوا منازلهم أو 
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ربما تعتقد هنا ، عليه عالمات الضيق وعدم الرغبة في الكالم مع أي فرد
رجع إلى ما تعرض له وما يعانيه وأنه أحد الحاالت التي أن ما يظهر ي

ولكن حينما تعرف من أمه أو المسئول  .يجب التدخل الفوري لمساندتها
 حتى قبل األزمة، وأن له شروط ما في ةطبيع .عنه إن ما يظهر عليه هو

 !الحصول على رضاه وتوقفه عن البكاء سوف تتغير وجهة نظرك بالتأكيد

 ، لذا وجب اإلهتمـام    أن يعبر عن أزمته وما يعانيه     من الصعب عليه    
 ـ :بتعدد مصادر جمع البيانات والتي تشمل

مالحظتـك للطفـل بنفـسك، وذلـك مـن خـالل -1
رؤيتك له عـن بعـد ومالحظتـك لطريقـة تفاعلـه

 ...........وحترآه و

مجع املعلومات عن الطفـل مـن خـالل سـؤال -2
أفراد أسرته أو من يشرف عليه يف املكـان الـذي           

 .......... يعيش فيه أو الراشد املسئول عنه

  :ت من المسئولين عن الطفلوهناك طريقتين أساسيتين لجمع المعلوما

السؤال العام عن الطفـل وتـرك املتحـدث -1
يذآر آل معلوماته عن الطفل دون مقاطعته ويتم
ذلك يف صورة حكايـة أو مقتطفـات عـن سـلوآيات

ل يف طلب بعضالطفل، وحيتاج األمر منك بعض التدخ     
 .املعلومات أو االستزادة حول نقطة ما

وتعتمد الطريقة الثانية على سؤالك أنت -2
عن بعض األمور احملددة واليت تفيدك يف التعرف على

 .اضطراب الطفل

ربما تكون هذه الطريقة أكثر فاعلية في الحصول على ما تحتاجه من            
 معلومة  عنون قصد    د  المسؤول معلومات، ففي الطريقة األولى ربما يغفل     

 لتحديد حالة الطفل فيعتبرها قليلة األهمية مثل أن الطفل يـستيقظ            هامةفي  
أكثر من المعتاد لعدة مرات أثناء الليل دون بكاء ولكنه فقط يستيقظ ثم ينام              

 .بعد دقائق
إذا كان األمر كذلك، فما هي األسئلة أو الموضـوعات التـي ينبغـي              

 : عند السؤال عن طفلطرحها

اسأل عن طبيعة الطفل قبل األزمة وهل هناك -1
اختالف؟ اطلب من املسئول عـن الطفـل أن حيـدد

آان الطفل ينـام ملـدة: هذه االختالفات؟ مثال  
دون استيقاظ أثنـاء....)  أو 7 أو   6(ساعات  

الليل، وبعد األزمـة أصـبح يـستيقظ يف صـراخ
 ..... .أثناء الليل مرتني على األقل

هبا الطفل عن مـا شـاهده،الطريقة اليت عرب    2-
وآيف فسرت له أسرته أو من حولـه مـا حـدث،

 .وآيف استقبل ذلك

استجاباته األوىل، هل ظهرت عليـه عالمـات -3
 .....قلق أو خوف أو تبلد أو

 . نوم الطفل، طعامه، قضائه حلاجاته-4

 لغة الطفل هل حدث فيها تغـري، هـل ظهـرت-5
 عليه 

 سوف يعينـك األشياء احملببة للطفل فإن ذلك     -6
 .عند التدخل ملساندته والتقرب له

ومن خالل التكامل بين مالحظتك الشخصية للطفل ومعلوماتـك مـن           
أسرته سوف تكون صورة كاملة عن الطفل مما يـساعدك علـى تحديـد              

 ..أولوية التدخل بالمساندة المطلوبة للحاالت األكثر إلحاحا ولكن

 عهادة والتي يجب التعامل م تحديد أكثر الحاالت ش بأولية التدخلعنين

 .تؤثر عليهم 

 من لمس الطفل أثناء الرواية أو اللعبة التي تمارسـها     حاول .2.6
 إال أن للمس أهمية في إحـساس        ذلكمعهم بهدوء ودون افتعال أو قصد ،      

 .الطفل باألمان والقرب

كـأن   طفل في قضاء حاجاته الفـسيولوجية        ةساعدمحاول   .2.7
ك، أو ساعده في تناول طعامـه فـي         ساعده دخول الحمام إن هو طلب ذل      ت

حالة رغبته، فقضاء الحاجة الخاصة بالطفل يساوي مـن وجهـة نظـره             
 .الحب، ويشعره بالتقارب

اسمح للطفل بالتحدث حتى لو كـان حديثـه يبـدو غيـر              .2.8
 .متماسك

 أو   اإلضـطراب  هدف في هذه المرحلة هو تشخيص     الليس   .2.9
 . إيجابية معه بناء عالقةإنما،  الطفلفحص

. من حديثما لديهالطفل  في أن يكمل ةهتمام ورغباالن تظهر حاول أ

هـز  ب في االسـتماع،     ةلك استخدام إيماءات تعبر عن رغب      في ذ  يمكن
 ).....هاه....  وبعدين(، أو تستخدم كلمات مثلرأسال

 تـسمح لـك      و  يمكنك من إقامة عالقة جيدة بالطفل       ذكره كل ما سبق  
 .ا بالتدخل لمساندتهبالتعرف على ما يعانيه، كما تسمح أيض

 غالبيـة  يصلح كخطة للتعامل مع      فهو  ذكر على الرغم من عمومية ما    
فـإذا  . أن تأخذ في اعتبارك خصوصية كل طفـل        ينبغي ذلك   لكناألطفال،  

كان معظم األطفال يميلون للحلوى، فهناك أطفال قد ال يجذبهم ذلك بقدر ما             
 .يجذبهم أن يروى مدى تقبلك لهم

تمكن من تحقيق عمليـة الفـرز األوليـة         سنالعالقة   هذه   وأثناء إقامت 
 لهؤالء األطفال

 ي األولــــرز النفســــالف. 3
 إحداهما فئة األطفال    ، المبدئي لفئتين  تحديدالـ المقصود بالفرز النفسي هو      

الذين خلفت الكارثة لديهم نوعا من االضطراب الظاهر، كالبكاء المـستمر           
ا من العالمات الظاهرة التـي تجعلـك        أو مظاهر الخوف الشديدة أو غيره     

تقرر إن هذا الطفل يجب التدخل معه لمساعدته فورا وهذا ال يعنـي أنـك          
، ) فئة غير المـضطرين (ستهمل اآلخر الذي سوف تضعه في الفئة الثانية         

هؤالء الذين يتفاعلون ويظهر عليهم عدم التأثر الـشديد، ولكـن الفـارق             
 :بين الفئتين هوالوحيد 

ألطفال في الفئة األولـى الـذين تظهـر لـديهم             ا  يكون أسرع  أن تدخلك 
 .األعراض أو يشكو ذويهم أو المشرفين على الخيام التي يسكنوها منهم

الحظ أن هذا الفـرز هـو عمليـة:ملحوظة هامة 
مبدئية، فرمبا تثبت لك املعلومـات بعـد ذلـك أن
الطفل الذي يبدو وآأنه غري متأثر بدرجة شـديدة

ال احتياجا ملساعدتك، ولكنه يقاومهو أآثر األطف 
أو ال ميلك التعبري عن معاناته أو أن هذا التأثري
سوف يظهر عليه الحقا، وهنا مكمن أمهية املعلومات

 .اليت جيب أن جتمعها عن الطفل

 ات ـــــع المعلومـــارة جمــــمه. 4
مرحلة أساسية في كل المراحل أو المهارات السابقة والالحقة إنها 

فلكي تقيم عالقة جيدة مع الطفل فيمكن أن تساعدك المعلومات التي  .يهاعل
تجمعها عنه في تحقيق ذلك بسهولة قد تعرف من المعلومات أنه يحب 

 .لتقرب منهامحاوال الحكايات أو يميل للعبة كذا أو إن هذا يختصر 

ـ كذلك إن المعلومات عن الطفل تساعد في عملية الفرز المبدئي، بل 
 طفل يبكي بكاء مستمرا وتبدو :جعلك تغير رأيك في حالة ما مثالتوربما 
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ربما يعاود مشاهدة الموقف مرة أخرى أو يتذكره وكأنه يشاهده على شاشة            
 ).أمامه
توتره، وعدم  معبرا عن   حالة من الحركة المستمرة غير الهادفة،        -

 .قدرته على ضبطه

 ة االبتدائيةــي المرحلــال فــاألطف .2.5
ال األكبر سنا عدة    وتأخذ االضطرابات الالحقة على الصدمة لدي األطف      

 :أشكال تشمل

داث .1.2.5 صري لألح ترجاع الب ــل :االس ــد الطف  أي أن يعي
األحداث التي تعرض لها في شكل صور يحدثك عن تفاصـيلها أو            

 .يعبر عنها في صورة رسوم أو ألعاب يحددها هو

 ترى الطفل يـروي     :نسيان أو خلل في ترتيب األحداث       .2.2.5
ءا مـن األحـداث     لك ما حدث ولكن دون ترتيب دقيق كما تجد جز         

للتخلص من بعض   ) غير واعية (مفقودا لم يعد يتذكره، وهي محاولة       
المشاهد أو األفكار أو األحداث التي ال يحتملها أو ال يرغـب فـي              

 .االحتفاظ بها

 :زيادة الخوف والتوتر .3.2.5
يتعرض لخطر كالذي مر    سيبدو الطفل كأنه في حالة توقع حدوث مكروه،         

لالإرادية، كما يخشى النوم بمفرده حتى لو كان  الحركات ابعضبه، فيحدث له  
 .)يخشي أن يكون بمفرده أثناء النوم(قد سبق وتدرب عليه ومارسه، 

ينسحب الخوف على أي نشاط يمكن ان يفعله بمفرده و يصل األمـر             
في حالة الخوف الشديد إلى عدم قدرته على دخـول الحمـام بمفـرده أو               

لمحيطين به إلى أنـه     لبين الطفل   ي  .التحرك لعدة خطوات بعيدا عن أسرته     
ل األزمة وما    سيقع كالذي حدث و يربط بين ما حدث قب         ايشعر بأن مكروه  

 حدث أثناء تناول الطعام مع األسرة، ففـي      إذا  القصف يراه اآلن بمعني أن   
كل مرة يبدأ في تناول الطعام يؤكد أن القصف ربما يحدث اآلن، أو يعبر              

ن خالل مالمح وجهه أو رعشة يديـه أو         عن ذلك في صورة قلق يظهر م      
 .حتى فى مشكالت البلع أو رفض تناول الطعام 

سلوك    .4.2.5  كان الطفل قـد     ات لممارس د االرتدا :تراجع في ال
 :تخلص منها وتشمل

 .يصرخ أو يعبر عن ضيقه الشديد منه: الخوف من الظالم -
 االلتصاق بالوالدين أو من يمثلهم فيـربط حركتـه بحـركتهم وال             -
 .ع االنفصال عنهميستطي
 مص األصابع وفقدان التحكم في اإلخراج بنفس الطريقة التي تحدثنا           -

 .عنها لدي األطفال األصغر سنا

درات التحصيل .5.2.5 ز وبعض ق ى الترآي درة عل انخفاض الق
 :الدراسي
ذلـك فـي تواصـله مـع     و التركيز أو االنتباه لبضع دقائق       فقد يظهر

خل علـى موضـوع آخـر، أو        المحيطين به، فقد تحدثه في موضوع ويد      
 .تتحدث له وعند سؤاله يظهر أنه كان مهتم بأمر آخر، فيشرد بذهنه

اط    .6.2.5 ي، واإلحب سلوآي واللفظ ف ال ضب والعن ادة الغ  :زي
ربما تظهر سلوكيات غير مقبولة سواء موجهة لآلخرين أو موجهة لنفـسه         
خاصة لدي المراهقين فنجد الطفل يدخل في ثورات غضب قد يتلعثم فيهـا       

 ، أمـا العنـف فيظهـر فـي          و يثورألتفه األسباب أو حتى دون سبب      فه
كسر ما يقع تحت يده من أشياء أو قـذفها، ضـرب            ي كأن عينةسلوكيات م 

أقرانه من األطفال، وأحيانا ضرب بعض أفراد أسرته كذلك يظهر العنـف   
اللفظي في صورة سب األشخاص أو األشياء، والذي يعبر من خالله عـن     

عم شخصيته، ويظهر العنف نحو الذات في صورة تعمد         حالة سخط التي ت   
 .إصابتها فيؤذي نفسه

لمعلومات التي حصلت عليها عن األطفال       ا فورا ويتم ذلك من خالل تقييم     
 ، هناك حاالتيهمعراض التي تظهر علوحسب شدة األ

 :يجب اعتبارها على رأس القائمة وتشمل
الطفل الذي ال يتحدث وال يظهـر أي تـأثر، -1

و غري مبايل أو ال تظهر عليه أي اسـتجابةويبد
 .ال سلبية وال إجيابية

الطفل الذي تعطلـت لديـه بعـض الوظـائف -2
الفسيولوجية األساسية أو حدث اضـطراب فيهـا

 ).دخول التواليت(آاألآل او قضاء احلاجة 

 باإلضافة إىل باقي األطفال الذين يظهـرون -3
 .األعراض املرضية

 .جب اإللمام بها للتدخل حين ظهورهاولتحديد األعراض المرضية ي

 صــالتشخي.5
 تحديد معاناة الطفـل     تيسر تقابل بعض المظاهر او األعراض التي        قد

 : األعراض في الصورة التاليةهذهوغالبا ما تظهر 

 :الــار األطفــة لدي صغــد الصدمــأعراض ما بع .1.5
تظهر األعراض المرضية لدي أطفال ما قبل المدرسة في عـدد مـن             

 :ألعراض المحدودة والتي يمكنك بسهولة التعرف عليها ورصدها وتشملا

 )  أحياناالرعب والهلع(الخوف الشديد  .1.1.5
 منزوي بعيـدا ال      الطفل تجد،  )خاصة الغرباء ( الخوف من اآلخرين   -

يأمن وجود األغراب وربما يصرخ إذا حـاول أحـد الغربـاء عنـد              
 .االقتراب منه

 فهو يخشي   )قلق االنفصال ( عنه   فزع وصراخ عند ابتعاد أحد أقاربه      -
 .أن يترك بمفرده

 زيادة عدد سـاعات النـوم أو        ، الفزع أثناء الليل   :اضطراب النوم  -
ل أسرة الطفل عن    أسن(. تجعله يستيقظ في حالة صراخ    ظهور كوابيس   

 .)ذلك حيث أنه قد ال يتسني معرفة ذلك أو متابعته نظرا لحدوثه ليال

 :ث المأساويتكرار رموز أو ألعاب ترمز للحاد .2.1.5
وذلك بأن يكرر ضرب النار مثال باستخدام يديه او عصا أو أي شيء             

 .يتوفر له، وربما يكرر ما سمعه دون تفسير وذلك في صورة لعب

 رضي من اللعب عن اللعب الطبيعـى،      ميز هذا النوع الم   نلكي   •
 :ستجد الفرق فى عالمتين مميزتين وهما

 أو المتعة، حيث يمارسه      دون شعور بالسعادة    اللعب  الطفل يمارس–أ  
وكأنه مجبر على تكراره، دون شعور بالبهجة التي غالبا ما ترتبط بحالـة             

 .اللعب لدى األطفال في الظروف العادية

 دون التنوع الذي يميز لعب األطفال في        ا واحد  يأخذ اللعب شكال    -ب
 .الظروف العادية، فنجدهم يكررون نفس اللعبة دون تغيير

، معارضة سلوآاتت سابقةاالرتداد لممارسا .3.1.5
 )ممارسات كان قد أقلع عنها بحكم النمو(

توقـف  نجد الطفل يعاود ممارسة ذلك الفعل بعد أن     مص األصابع،    -
 .عنه، وهو ما يعبر به عن قلق وتوتر

 أو يرجع إلـى     )يتقهقرالطفل  ( عدم السيطرة على علمية اإلخراج،       -
 .ن كان قد سيطر عليهماالتبول الالإرادي أو التبرز الالإرادي بعد أ

 تظهر سلسلة أخرى من األعراض بصورة نوعية تختلف من طفل           قد
 :لطفل، فقد يظهر على بعض األطفال ما يلي

  فهو هنا( أو السرحان وكأنه ينظر لشيء مادحالة من الشرو -
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في رسم الذراعين أو توقفه ند رسمهم أو انزعاجه عند رسمهم، فقد يعبـر              

 .اعيةذلك عن مشهد رآه لشخص مبتور الذراعين أو أصيب في أحد ذر

حاول في نهاية الرسم السؤال عما رسمه الطفل فقد يرسم           3.1.3.5
الطفل بعض الموضوعات التي ال تفهمها أو تراها تحتاج إلى تفسير، فـال             
مانع من سؤاله عن ذلك، فقد يرسم طفل دون رأس، وعند سؤاله يقول إن              
هذا هو حال الطفل بعد القصف وهو ما يشير إلى مدى تركيز الصور التي              

 . ذهنه أو حتى تخيلها إن لم يكن رآهارآها في

 وقد يكون من المفيد أن تطلب منه يحكي قـصة عـن األشـخاص               -
 .والموضوعات في رسمه فهذا قد يساعدك أكثر في الفهم

لكي يتيسر تفسير رسم الطفل وتفهمه، والتعرف علـى          :أمثلة عملية   
دمة  بعض النماذج لرسومات أطفال أثناء تأثرهم بص       نعرضمدى أهميته،   

 :تعرضوا لها أو كارثة

رسم طفلة فلـسطينية عاصـرت قـصف: وذج األول   ــ النم
 : مدينتها واملنازل ااورة هلا

رمست الطفلـة عـدة أشـجار متدرجـة يف الطـول
الشجرة األوىل قصرية ولكنها مثمرة بدرجـة آـبرية
وأوراقها آاملة مث شجرة أطول ولكنها ذات إمثار

 شجرة أخـرى أطـولضعيف جدا وأوراق معدودة، مث    
ولكنها خاوية متاما من األوراق والفروع وتبـدو

 .ساق فقط

وعنـد سـؤاهلا عـربت أن هنـاك ريـح تـأتي -
لتأخذ من الشجرة أوراقها ومثارها آلمـا آـربت،
حبيـث ال يـستطيع أهلـها ألهـل الـشجرة وأصـحاهبا

 .االستفادة من أوراقها يف إطعام أطفاهلم
 :ايلوآانت تعبرياهتا اللفظية آالت -

الريح الشريرة ترفض أن يأآـل األهـايل مـن" 
 ...." مثار زرعهم

ــدو ــشريرة للع ــريح ال ــز ال ــالطبع ترم وب
الصهيوني الذي يقتلع آل شيء حىت ال يستفيد بـه

 .أهل البلد

اني      الـذي جنـا مـن" حممـد "رسم الطفل   : النموذج الث
 " 98"العبارة السالم 

كةفالـسم .. رسم مسكة آبرية تأآل مسكـة صـغرية،       
الصغرية هي أهله الـذين غرقـوا يف البحـر، ممـا
يكـشف عـن شـدة قلقـه، رغـم عـدم قدرتـه علـى

والسمكة الكبرية ترمـز للبحـر، الـذي. التعبري
 .أآل الناس بالفعل

6تبلغ من العمر    ) آية(رسم طفلة   : النموذج الثالث     
 أسـرهتا1992سنوات، وقد فقـدت يف زلـزال مـصر          

 : ومنزهلا
اص وآتب وأدوات منزلية تطريرمست منازل، وأشخ  

يف السماء وبعضها يغيب وراء السحاب املنتشرة يف
ويف هذا الرسم تعرب عن فقدان منزهلـا....السماء

آل حاجـة راحـت عنـد"وأسرهتا، وعلقت على ذلك     
ربنا، وماما خـدت املطـبخ معاهـا عـشان تعمـل
لبابا أآل هناك حلسن ربنا تكون عنده األنبوبـة

 وملا ماما ختلص األآل...جي جعان فاضية وبابا بي  
عربت عن شعورها"...هاتنده عليا عشان أطلع آآل    

بفقـدهم، وعـن رغبتـها يف اللحـاق هبـم للحيـاة
 .وسطهم

 :رسم طفل خمس سنوات في حالة انهيار منزلهم: النموذج الرابع 
 رسم عدد آبري من األفراد يف صورة عائالت أم 

اط  .7.2.5  عدم  رغبة في    يظهر لديه في صورة      :ظهوراإلحب
المشاركة أو غياب االندماج مع اآلخرين والتعبير عن عدم جدوى أو           

 .فائدة أي تصرف يفعله له اآلخرين

 تعد هذه العالمة من المؤشرات      :رفض الحدث وإنكاره    .8.2.5
الهامة على مدى الضرر الذي يستشعره الطفـل، فهـو ال يحتمـل             

مامـا، وال   مجرد تصديق أن هذا الحدث قد تم بالفعل فينكر ذلـك ت           
وهذا الطفل تحديدا يحتاج لمضاعفة المجهود معـه حتـى           .يصدقه

 ..نصل به إلى مجرد االعتراف بأنه الموقف حدث بالفعل
إذا كانت هذه هي األعراض التي تظهر في البداية كاسـتجابة تظهـر             
على الطفل فإن هناك العديد من االضطرابات المرضية األخرى التي قـد            

ما في وقت متأخر من حـدوث الكارثـة، فنجـد أن            تظهر لدي الطفل، رب   
الطفل يدخل مثال فلي حالة من االكتئاب مثله مثل الكبار والتي تظهر فـي              

 :صورة األعراض التالية

 .عدم القدرة على االستمتاع بأي شيء -1

 .توقع مكروه بصورة دائمة -2

 .عدم الرغبة في التحدث أو التواجد مع اآلخرين -3

 .شخصيةعدم االهتمام بالنظافة ال -4

 .عدم الرغبة في التعبير عما يعانيه أو الدخول في تواصل -5

نقص الطاقة، فنجده خامل ال يحرك ساكنا وال يرغب فـي أي             -6
 .نشاط

 يحتـاج  قـد في مثل هذه الحالة ومع شدة ما يظهر عليه من أعراض،    
األمر إلى التوصية لتحويله لطبيب نفسي أو معالج نفسي متخصص ليتمكن           

 . نهائياا أو التخلص منهجاوز إضطراباتهعلى تمن مساعدته 
صل إلى هذا التشخيص أو ذاك في حالة األطفال، الذين ال           ن لكن كيف   

 يستطيعون التعبير عن معاناتهم بصورة لفظية؟

 صـــــل التشخيـــــوسائ .3.5
 :سيتم ذلك من خالل وسيلتين أساسيتين هما

 .الرسم -1
 .اللعب -2
 السيكودراما -3

 :مـــــالرس .1.3.5
حد الوسائل الهامة في تشخيص ما لـدى الطفـل مـن            يعتبر الرسم أ  

 .مشكالت أو أفكار ال يملك التعبير عنها في صورة كلمات

 ولتحقيق الفائدة المطلوبة من الرسم  1.1.3.5
أعط الطفل ورقة وعدة أقالم ودعه يختار القلم الـذي يرغـب فـي              
استعماله، شريطة أن تكون األقالم مبراه بدرجات مختلفة، فنضع قلم ذات           

 لماذا؟.. كبير، وقلم آخر ذات سن رفيع، وقلم آخر بينهماسمك 

اختيار الطفل لسمك القلم يعبر عن بعض األمور النفـسية لديـه،            إن  
فمثال استخدام قلم وضيع وعدم الضغط عليه بحيث تظهر الخطوط باهتة،           

 .فإن ذلك يعبر عن انخفاض الطاقة لدى الطفل وعدم شعوره باألمان

ل و  2.1.3.5 ب الطف اول أن ترق تح م، دون أن يلتف و يرس ه
 لذلك، ما أهمية ذلك؟

 سوف يظهر على وجه الطفل بعض العالمات عنـد رسـم بعـض             
 الموضوعات ربما تعطيك فكرة عما يفكر فيه مثال تردد الطفل
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املفـرتض أنـه(وذات مرة ظل يضرب الطفـل اآلخـر         
على. (حىت أصابه فأدمي جسمه   ) املتهم أو املعتقل  

الرغم من أن ذلك مل حيدث مع والده هبذه الدرجة،
 ).رب عن عدوانه هبذه الطريقةإال أنه يع

طفلة أخرى تعرض منزهلـا للهـدم يف: النموذج الثاني   
محـــالت االجتيـــاح اإلســـرائيلية علـــى منـــازل
الفلسطينيني أخذت متـارس لعبـة فرديـة وهـي أن
تقوم بتجهيز وترآيب القطع املكونة ملنزل وحتـرص
على إمتامه بصورة دقيقة ووضع آل شيء مكانه، مث

وقعه بطريقة عنيفـة حـىت لتتطـايرال تلبث أن ت   
القطع وتظل تبكي حىت تدخل يف حالة مـن اإلغمـاء
وحني منعها من ذلك تظل حتاول وجتاهد حـىت تفعـل،
منعت من قطع املنزل استعاضت عنه بـالورق لكـي

آانت لعبة الطفلة رمز عندما. تفعل نفس الشيء  
ملا تعرضت له أو بـاألحرى تكـرار لـه، وإظهـار

ي مل تظهره وقت وقوع احلـدث، حيـث ملللتعبري الذ 
 .تبكي الطفلة وقت اهلدم احلقيقي ملنزهلا

هم الحالة والتعرف   ف أهمية اللعب في     من خالل األمثلة السابقة يتضح    و
 .على اضطراباتها أو معاناتها

وما سبق وذكرناه على الرسم يستقيم على اللعب حيث يجـب عليـك             
اء ولتحقيق ذلك البد من تحقيق ما       توفير جو مناسب للطفل ليلعب كيفما يش      

 :يلي

ترك للطفل بعض األدوات التي تعينه على اللعـب كلمـا            1.2.3.5
أمكن ذلك، ويمكن أن تكون هذه األدوات في غاية البساطة وغير مكلفة،            
كالدمي أو العرائس والصلصال وبعض النمـاذج البالسـتيكية للـبعض           

 .....األسلحة وكرة و

ون توجيهـه فيختـار أن      دع الطفل يختار منها ما يشاء د       2.2.3.5
يلعب بصورة فردية أو جماعية أو ما هي اللعبة التي سـوف يختارهـا،              
على األقل في بداية األمر، إلى أن يمكنك الفهم ثم تكوين فريق منهم للعبة              

 .ما بحسب اختيارهم

الحظ الطفل جيدا، ولو اتيحت لك الفرصة حاول أن تدون           3.2.3.5
 تـري فـي لعـبهم بعـض         سريعا بعض المالحظات عن األطفال الذين     

االضطراب أو بعض الغرابة كاستحواذ الطفل على عدد من اللعب ثم ال            
يستخدمها وذلك بمجرد االستحواذ عليها أو االمتناع عن االقتـراب مـن            

 .األلعاب نهائيا واالكتفاء بالنظر لها فقط

 : اـــــالسيكودرام 3.3.5
 في فهم   تساعد  إال أنها إحدى الوسائل التي     ،وهي إمكانية ربما ال تتوفر    

والمقصود بالسيكودراما هو مساعدة األطفال علـى عمـل          .حالة األطفال 
تمثيلية يعبرون من خاللها عما يشاءون وتصلح لألطفال من عمر           مسرحية

المدرسة، فيطلب منهم تجهيز المسرحية من حيث التأليف وتحديـد األدوار        
ضوع وال في طريقة    كذلك القيام بتمثيلها، دون التقيد بأي شيء ال في المو         

 ...التقديم

وسوف ترى من خالل اختيارهم أكثر الموضـوعات إلحاحـا علـى            
األطفال، حيث تطلب منهم أن الموضوع الذي سـيقدمونه يتفـق            مجموعة

 .عليه معظم األفراد بحيث يحصل على أغلبية منهم

 .ثم اجعلهم يختاروا فيما بينهم األدوار األكثر مناسبة لكل طفل منهم
و كانت المسرحية أو العمل الفني ال يسمح لكل طفـل بأخـذ             وحتى ل 

الدور الذي يرغب فيه، بمعنى أن الدور الواحد طلب أكثر من طفل أدائه،             
فال مانع من ذلك فيعاد عرضها أو تقديمها عدة مرات ليلعب كـل طفـل               

 الذي(الدور الذي يرغب فيه، ألن ذلك سوف يجعله يعبر من خالل الدور 

 مكان آبري يقفون آـاملعلقون ال هـموأب وأطفال يف  
على األرض وال هـم يف الـسماء، وآـل منـهم ميـارس
نــشاطه، فهنــاك مــن خيلــع مالبــسه، ومــن يــسرح

آلـهم هـايقعوا عـشان: "، وقال معلقـا  ...شعره
األرض بعيدة ومهه عبيطني مش عارفني وبيسرحوا، مهـه

عـرب الطفـل عـن غيـاب..." هايقعوا أنـا عـارف   
، وإحساسه بأن املوقف سوف يتكـررالشعور باألمان 

ثانية، وعليه فينبغي على األفراد احلـذر، وعـدم
ممارسة حياهتم بشكل طبيعي حتسبا لوقوع هذا احلادث

 .مرة أخرى

هناك العديد من النماذج اليت ميكن أن ننقلها
يعرب فيها األطفـال عمـا يـدور بداخلـهم، وميكـن

ســمفالر. االسـتفادة منـها يف الفهـم والتـشخيص    
وسيلة جيدة لتحقيق ذلك خاصة إذا مل تقيد الطفل

 ... برسوم معينة

 م ـــر والفهـــم في التفسيـــر استخــدام الرســـمحاذي
 على الرسم وحده كوسيلة لفهم حالة الطفل        الحذر من اإلعتماد   -1

والتعرف على معاناته، فعلى الرغم من أهمية الراسم كوسيلة لفهـم حالـة       
 ما يجول بخاطره إال أنها وحدها ليست كافية، كمـا           الطفل والتعرف على  

أنه ال بد من التحدث معه حول رسمه ألن ذلك لشعره باالهتمام كما أنـه               
 .يمكن أن يساعدك في التفسير

 يكـون  قـد تتسرع في تفسير رسومات الطفل بما تفهمه        عدم ال  -2
لذا فإن سؤاله عما رسـم      ،  وليس ما يقصد الطفل   تفسيرك هو ما تشعر به      

 .ر في غاية األهميةأم
ظ على رسومات الطفل في كل المراحل حيث أن اختالف          فاح -3

رسوماته، وتوجهاتها يساعدك في التعرف على تطور الحالة، ومدى نجاح          
ما تقوم به من تدخل في تحسين الحالة النفسية للطفل وهـو مـا سـوف                

ن ينعكس على رسومه، فتجده يرسم رسوما أكثر تنظيما، وتشعر فيها باألما          
 .أكثر
 تظهر تعبيرات ال لفظية وال غير لفظية        والحافظ على هدوءك     -4

أثناء رسم الطفل حتى يجعل من رسمه مجاال حرا ينفس فيه كما بداخلـه              
 .هو دون تدخل، مهما بدا الرسم غريبا

 ب ـــــــاللع .2.3.5
اللعب أحد المجاالت الهامة في حياة الطفل بوجه عام ليس في إدخال 

الته النفسية بل عن اللعب وسيلة لتعلم الطفل بعض المرح والسرور على ح
األدوار التي سوف يقوم بها كالطفلة التي تهتم بدميتها كما تقوم أمها بذلك 

 يضرب هوللعب دور كبير في تنفيس الطفل عن نفسه، فنجد....نحوها
ولهذا يمكن أن  .عروسته أو دميته ليعلمها األدب كما تفعل معه أمه ووالده

 التشخيص والفهم كما يمكن أن نستخدمه في العالج كوسيلة نستخدمه في
حنات غضب أو لتفريغ الطفل للشحنات التي تقع داخله سواء كانت ش

 عدوان أو قلق

 ل؟ ـــة للطفــة النفسيـــ الحال وبـــــاللع
يلجأ الطفل للعب للتعبير عن حالته بصورة مختلفة، فقد يلعب الطفل لعبة 

ما تعرض له في صورة قهرية أو رغما عنه، فنجده يخبر بها عما رأه أو 
يكرر الحدث في صورة لعبة فيمسك األشياء ويقذفها أو يضرب األشخاص 

 .أو يصيح بالكلمات التي سمعها أثناء المشهد الذي تعرض له

 : ومن أمثلة ذلك

طفـل يف اخلامـسة مـن عمـره تعـرض :النموذج األول   
أتي بعـضوالده لالعتقال بصورة وحشية أمامه، فـ  

أفراد السلطة ألخذه من منزله أمام أطفاله، فظل
هذا الطفل يكرر تلك اللعبة مع األطفـال معـه يف

 احلي، فيلعب دور الضباط الذي يقبض على الناس
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 تشجيعه كلما استيقظ جافا وعدم      –إيقاظ الطفل كل ساعتين لدخول الحمام       

 .عقابه أو إذالله إن قام مبتل

نجاح مساندتك للطفل ومساعدته على الـتخلص مـن أعراضـه           إن  
ـ اجهتها بصورة إيجابية وسرعة التوافق مع الظروف الجديـدة          ومو  نيره

 .بشعور الطفل باألمان

، فهو لم يعد يثق في أن هناك من يمكنـه           أن توفر له األمان   اجتهد في   
مساعدته، ويكون جهدك األكبر هو في الوصول لذلك من خالل مساعدته،           

شارات تبلغـه   وعدم التخلي عنه، االجتهاد في توصيل كلمات وتعبيرات وإ        
فـي  ( لتقـديم العـون   بها أنك تتقبلة وأنك جئت ألجله، وأنك على استعداد          

 . من أجل أن تساعده)حدود إمكانياتك

 ال يتوقف أيضا عند ذلك ولكن هناك دور آخـر       المساند النفسي ن دور إ
والذي يعني أن تقوم     .)التوصيل بالتحويل ( أو   )التحويل(هو  وال يقل أهمية    

ذي ال ترى أنه يمكنه مـساعدته، أو أن كـل محاوالتـك             بتحويل الطفل ال  
وهناك بعض الحاالت    .للتدخل ال تفيده إلى طبيب نفسي أو معالج مختص        

مثال (التدهور   ارا للوقت وإنقاذا للطفل من مزيد      سرعة تحويلها اختص   يجب
، مع استمراره فـي     جتهاداتإلعندما ترى طفل يرفض التحدث رغم كل ا       

 أو التحدث، كل ذلك نذير بسوء حالة الطفل خاصـة          البكاء ورفضه للطعام  
 ..مع معرفتك باستمرار الحالة لعدة أيام

  ريـــــذآت
خشى بكاء الطفل وتعبيره عن تألمه وتكرار رواية مـا شـاهده، وال             ن

تطلب منه في أول األمر التوقف عن ذلك، بل إنك لو الحظـت طفـل ال                
ه على البكاء والتحـرر     يظهر أي عالمات حزن أو انفعال بما حدث ساعد        

مما بداخله، فالبكاء منفس، والرواية منفس، والحركة منفس، فال تحرمـه           
فالخوف حق طبيعي للطفل وللراشد، وال يمكن منعه على األقل في            منهم  

 .المراحل األولى التي تعقب التهديد الشديد الذي تعرضا له الطفل

لك ثـورات   كذلك الشعور بعدم األمان، وربما رفض ما حـدث، كـذ          
 .الغضب، كلها حقوق إنسانية يعبر بها الطفل عما إصابة من ضرر

، فإذا كان هناك جنود على       المساند النفسي   أهمية دور  ىنهاية أؤكد عل  
 . ال يقل أهمية عنهم هؤالءه يحمون األفراد والممتلكات، فدورساحة القتال

 لمـا    نتيجـة  معتلـة  هم ناجون بأجسامهم ولكن نفوسـهم        الناجونفهؤالء  
 في تحسين تلك الحالة وإعادتهم بناة جـدد         المساندتعرضوا له ويكون، دور   

بتوفيق  هو إعادة بناءهم،     نا البناء، ودور  قاعدة، فهؤالء األطفال هم     لوطنهم
 .من اله و عونه

م اون الين إسالموقع*

 علم النفس جامعة عني مشس**
تنمية مهارات وتدخل مبكر وتعديل سلوك لألطفال
مبستشفى اجلالء
مدرب قياس نفسي وتعديل سلوك مبرآز دراسة الطفولة

 عن حاجاته ومعاناته، ويضيف له بشكل ربما يبدو مختلفـا           )يرى فيه نفسه   
لتوصل لتشخيص دقيـق لحالـة      ومن خالل سبق يمكنك ا    . من طفل آلخر  

 .الطفل

 عند  ) السيكودراما – اللعب   –الرسم  (وال يتوقف دور األدوات السابقة      
حد تشخيص حالة الطفل، بل يتعدى دورها ذلك، فتصبح وسائل للتفريـغ            

)إن جاز التعبير(النفسي الذي يعد أولى خطوات المساندة والتدخل العالجي 

 ي؟ــــغ النفســـالتفري.4
عدة الطفل على التعبير عما بداخله من معاناة وإخراجها خارج           مسا هو

نطاق ذاته حتى ال تظل حبيسة لديه تهدم في حالته النفسية وفـي قدراتـه               
 ...على التوافق أو االندماج مرة أخرى في الحياة الجديدة

يمكن في ذلك استخدام الرسم للتعبير عن الحالة الراهنة، كما يمكنـك            
بعد أن يعبـروا عـن      (تعليمية لتغيير أفكار األطفال     استخدامه في صورة    

 فتعلمهم وضع رسومات أكثر تفاؤال، أو أكثر إيجابية، فبـدال مـن             )نفسهم
رسوم األرض الخاوية من الزرع، علمهم في صورة مجموعـات كيـف            
يرسموا عليها بعض الزهور أو وضع زرع فعلى الرغم من أنه رسم، إال             

 .يجابي على نفسية الطفلأنه اتضح ما لذلك من تأثير إ

فمن ناحية سـوف تـشغلهم      .. كذلك رسوم البناء بدال من الهدم وهكذا      
فكرة التعلم لشيء جديد ومن ناحية أخرى سـوف تجعلهـم يعملـوا فـي               
مجموعات وهو يخلق نوع من التفاعل يخرج الطفل من أزمتـه الذاتيـة             

ن الهم واحد   ويشعر بأنه ليس وحده، بل هناك أطفال آخرين مثله، فيشعر بأ          
 .ومقسم على المجموعة

ومن ناحية ثالثة كما سبق وذكرنا ما للرسوم الجديدة من تأثير إيجابي            
 .على الحالة النفسية للطفل

 وضع األطفال في مجموعات وتعليمهم      يمكننفس األمر بالنسبة للعب،     
أن يتم ذلك بعد أن يـنفس هـو         (ألعابا جديدة أكثر اعتمادا على المجموعة       

 دربهم على تقـسيم     )داخله باختياره للعبة التي يراها ويمارسها وحده      عما ب 
األدوار، والهدف من ذلك أن يتفاعل مع اآلخرين، ويعاود االندماج، ويري           

 .أن له دور، وأن هناك حياة مرة أخرى يمكن أن يشارك فيها بدور ما

 ويأتي ضمن األلعاب أن يروي كل طفل قصة أو حكاية أخـرى بهـا             
 مثال على ذلك، بحيث تتـداخل قـصة النجـاح           نتصار، أعطي أو ا نجاح  

واالنتصار مع القصة أو المشاهد التي تعرض لهـا، فتقلـل مـن حـدتها              
 .وتأثيرها على حالته النفسية

بعد ما سبق عرضه حول ما يمكنك فعله مع األطفال، فسوف يظهـر             
لك نتيجة تدخلك ومساندتك، فسوف تجد تغير في رسوم األطفـال وفـي             

بهم، وربما تتحسن حالتهم الفسيولوجية أو االنفعالية، فيقل اسـتيقاظهم          ألعا
 أثناء الليل، ويقل بكائهم، كما يمكن إرشاد األسرة لمـساعدة الطفـل فـي             

فكرة عدم السيطرة علـى التبـول وضـع         : التخلص فيما قد لحق به مثال     
  كذلك–برنامج للطفل يشمل تهدأة الطفل قبل النوم بساعتين 
      Arabpsynet Jobs    Search 

Engl ish  Edi t ion 
 

 
   

www.arabpsyne t . com/HomePage/Psy-Jobs .htm 

Arabpsynet JobsOffer Form  
 

 
 

Send Your Jobs Offre Summary Via This Form 
www.arabpsynet.com/joboe/JobsOEForm.htm  
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الهجمات على المدنيين ، و يصبح منظور حلول الوسط و التصالح فى 
 .مهب الريح، و يتم تصور العدو كشيطان رجيم

الحقيقة التى يكشفها التاريخ، أن هذه المؤسسات و المنظمات و ما  -
 بفعل فاعل ، و االفراد ايضاً سينتهون شابه ستأتى الى نهاية و قد تكون

 .يوماً ما، و لكن ستبقى االفكار و الصور تتطور مادامت البشرية مستمرة

 محاوالت إبادة الفراد و – عبر التاريخ –لقد شهدت االنسانية 
و تجلى ذلك فى عدة . جماعات يتمسكون بأفكار كان يعتقد انها غير مقبولة

مارتين لوثر "للسالم فى الهند، و " اندىغ"مواقف ، مثل ما حدث لحركة 
الصغير فى الواليات المتحدة األمريكية و النفى الى سيبيريا فى " كينج

االتحاد السوفيتى، باالضافة الى المخيمات العربية فى المناطق الفلسطينية 
و رغم ذلك فإن افكارهم لم تنتهى، و حدث العكس، . المحتلة ، و آخرون

و القتل المجال للمزيد من االتجاهات المتطرفة و فلقد افسح التعذيب 
 .المدمرة  أن العنف يولد العنف

إن الوسيلة الوحيدة لتمييز االفكار هو عرضها للمناقشة الحرة الشفافة حيث 
 .تتالشى االفكار التى ال تحفظ الحياة و تبقى تلك التى تحفظها

إن تعريض األفكار و املعتقدات السياسية و -
و االقتصادية للهواء و النور هواالجتماعية 

احلماية احلقيقية هلا، و الدفاع عنها ايدلوجيا ىف
مواجهة أفكار اآلخرون مهما آانت االنتهاآات و
االنتقادات الىت تتعرض هلا هذه االفكار و

 .املعتقدات هو ايضًا احلماية احلقيقية هلا
إن أسباب العنف املادىي و االقتصادية و -

يع أشكاهلا ال حتدث تأثريُا اال عندمااالجتماعية جبم
 .تتجسد ىف وعى الفرد و اجلماعات

 اىل– تلقائيًا –ال يؤدى اإلحباط و احلرمان  -
العنف، بل ما يؤدى اىل العنف هو ما يطلق عليه

 " .احلرمان النفسى" 
معتدون،" اآلخرين" يعتمد توجيه العنف على ان 

و. لعكس با ضحية هلذا االعتداء و العكس" حنن"و 
االستسالم و يواجهه" حنن"و " اآلخرون" يرفض 

و من. العنف و االمتهان بعنف و امتهان مضادين
 .هنا يتدخل املتخصصون ىف الصحة النفسية

التاريخ ملىء باسرتاتيجيات السلطات الىت -
يتم استخدامها ىف مواجهة العنف السياسى، و إذا

 جند أنتفحصنا هذه االسرتاتيجيات بشكل عام فسوف
 ها شيوعًا هى تلك القائمة على املواجهةرأآث

 لعلم النفس ىف إستكهوملعامليال ؤمتراملإنعقد  
2000 أغسطس سنة 28 حىت 23ىف الفرتة من ) السويد(

قد آانو  " الدبلوماسية و علم النفس" بعنوان 
املؤمتر مبادرة من الدبلوماسيني هبدف طلب مسامهات

 العلوممن جماالت الطب النفسى و علم النفس و
العصبية السلوآية ملساعدهتم ىف اداء مهامهم مبزيد

 .من الفعالية 

املـؤمتر ىف" جان أليسون "أفتتح وزير اخلارجية    
"حتـت العنـوان   " داج مهرشلد"الندوة التذآارية  

و رمبـا جـسدت دعـوة" الدبلوماسية و على النفس 
وزير خارجية السويد املـشكلة الـىت نعـاىن منـها

ــى ع ــًا و ه ــوممجيع ــسى و العل ــب النف ــة الط زل
 .السلوآية عن مشاآل احلياة اليومية و صراعاهتا

 -:ان االهتمام بالعلوم السلوكية قد جاء مما يلى
ان التغييرات التى تحدث فى مناخ االمن العالمى يضع االساليب  -

و اصبح الوقاية من الصراعات يمثل  .التقليدية إلدارة االزمات فى تحدى
اصبح من الضرورى تطوير  .در ما هى لغزاً أكاديمياً مشكلة عملية بق

 .مفاهيم و اساليب جديدة تتناسب و هذا المناخ االمنى الجديد

إن ما يحدث فى المجتمعات االنسانية من اصابات و تدمير كامل  -
للمجتمعات بسبب الصراعات الداخلية اصبح يتطلب إيجاد طرق لتطوير 

ين، و تحسين مهارات التفاوض و عمليات اساليب االنذار و التدخل المبكر
صنع السالم و ليس فقط فى الحفاظ على السالم و تيسير التصالح بعد 

 .الصراع

نحن نحتاج الى حرفية الدبلوماسية اليجاد تحالفات جديدة و قوية  -
و يعتبر البحث المجتمعى فى ممجال الطب النفسى  .لمواجهة التحديات الجديدة

 .ذه المجاالت بتقديمه السهامات مهمةهحليف مهم فى و العلوم السلوكية 
عندما يتفجر الصراع و يتصاعد و تصبح السيطرة عليه امراًُ صعباً  -

 ، و يزداد االتجاه الى االهتمام باالمن، و يشتد سباق التسلح و تتزايد
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التأكيد على أن تكلفة تطوير التسليح الهجومى و الدفاعى يفوق بكثير    .3
 .صحية و الرعاية الطبية بكثيرما تحتاجه البشرية لتقديم التغذية ال

التأكيد على أن الحل السلمى للصراع ممكن مع خسارة أقل فى  . 4
 .الجوانب االنسانية و المادية مقارنة بما قد يحدث عند استخدام العنف

 رةـــــــــــق إعالن القاهـــــــــات لتحقيــــــــاقتراح ■
ماعى مع إستثمار أعضاء الجمعيات من خالل تعاملهم االجت -

 .صناع القرار و مؤسسات المجتمع المدنى فى بلدانهم
إلتزام أطباء النفس الذين لديهم فرصة الظهور فى وسائل  -

 .اإلعالم  فى نشر المبادىء األساسية التى يتبناها هذا اإلعالن
إنشاء جمعية أهلية تقوم بمواجهة العنف و تشجيع الجمعيات التى  -

 .تقوم بذلك
ثية و األكاديمية على دراسة العنف و وسائل تشجيع المراكز البح -

 .مواجهته و كيفية التعامل مع ضحاياه
عمل برنامج تدريبى للعاملين فى مجال الصحة النفسية يهدف  -

 -:الى رفع مهاراتهم و ذلك فيما يلى
 .التنبؤ بالعنف االجتماعى -1
التواصل هبدف التأثري على القيادات و -2

 .الرأى العام
 .يات األهلية ىف جمال الصحة النفسيةعمل شبكة بني اجلمع -3

 ةــــــــــالخالص ■
 من األهمية، خالل عملية التنشئة االجتماعية و التعليم المبكر لالطفال، -

 :تعليمهم الدين من جانبه االيجابى و ليس السلبى، على سبيل المثال
التأآيد على اجلوانب السلمية و غري*

 .العنيفة ىف الدين
 .نف ىف وسائل االعالم حتييد ثقافة الع* 
وصول إىل االهداف السياسية بوسائل* 

 دببلوماسية

انطالقاً من إعالن القاهرة للجمعية العاملية للطب النفسى اخلاص*
:بالعنف اجلمعى، تقرتح اجلمعية املصرية للطب النفسى ما يلى

Stressful & Traumatic Situations in Psychiatric& Islamic Perspectives 
 
Lotfy A. EL-SHERBINY -Psychiatry;EGYPT 
 

lotfyaa@yahoo.com 

Concept of stress and psychic trauma 
- Development of types and effects of human stressful 
traumatic experiences.  
- Stress disorders in nosological disciplines  
- Fright neurosis.  
- Shell shock. 
- Traumatic neurosis. 
- Combat exhaustion. 
- PTSD first in DSM III, and in current psychiatric nosological 
disciplines (DSM  IV, ICD 10). 

Posttraumatic stress disorder And acute stress disorder 

Posttraumatic stress disorder consists of (1) the 
reexperiencing of the trauma through dreams and waking 
thoughts, (2) persistent avoidance of reminders of trauma and 
numbing of responsiveness to such reminders, and (3) 
persistent hyperarousal. 

Common associated symptoms of posttraumatic stress 
disorder are depression, anxiety, and cognitive difficulties (for 
example, poor  

الشاملة و الىت تتضمن اهلجوم املباشر على
دون" العدو" "اآلخر"املفكرين و املنفذين 

 .التمييز بني محلة القلم و محلة البندقية
ميثل" اآلخر"يبدأ العنف ىف العقل، بتخيل أن  -

هتديدًا شديدًا، و ان العامل ال يقبل و ال يفهم
اإال لغة القوة ، و بالتاىل فعلى العاملني ىف

ل الصحة النفسية حتمل مسئولية ان تتجاوزجما
و ملواجهة العنف، عليهم. ادوارهم التقليدية

أن يتحملوا مسئولية الوقاية، الىت متثل
القضية ىف ختصصنا حبيث ميكننا التنبؤ بالعنف

 .، مع نشر و غرس ثقافة الال عنفقبل حدوثه

 :ةــــــى أزمـــــــة فــــــاالنساني ■
 . مسلح سيمحو الحياة من على سطح الكوكبإن أى صراع عالمى -
 .يجب عدم ترك التطور الحضارى للصدفة -
 .ال يجب علينا إنتظار التطور البيولوجى ليغير طبيعة االنسان -
 .السالم عملية ديناميكية و أحد خصائصه تغيب االستعداد للحرب -
لقد إعتاد البشر على حسم صراعاتهم بالقوة مستخدمين مدى  -

.الجسدية مروراً باالقتصادية و انتهاءاً بالقوة العسكريةواسع من القوة 
يعتمد حل الصراع على فكرة، أنه من االفضل أن يحل الصراع  -

 .قبل تدميره لعالقات البشر و قبل أن يتصاعد إلى عنف
الوقت الذى يتطلب فيه إستخدام القوة قراراً من جانب واحد  -

 .يتطلب حل الصراع إلى إجماع و توافق

 راعــــــــل الصــــــح ■
يعتقد العديد من الناس إن عمليات حل الصراع تتوقف بمجرد  -

 .)صنع سالم(أن يتوصل فيها االطراف إلى إتفاق سالم 
 .ال ينتهى الصراع بتوقيع االتفاقيات -
لبناء "إن عملية حل الصراع هى عملية طويلة و تدريجية  -

 .)صنع السالم (التى تتبع عملية" السالم

 اب ــــــــــــاوض و االرهــــــــــــــالتف ■
إن الساسة العامة للتعامل مع االرهاب هى عدم التفاوض، حيث  -

يمثل التفاوض إستجابة لمطالب االرهاب و من ثم ترسيخ حقيقة ان 
 .االرهاب مجدى

و قد ينتج عنها الخسارة بضحايا " مكسب و خسارة"و قد غلق ذاك  -
 .فى مجمل اللعبة ال يمكن تجنبهماالرهاب، و يصبح المشاركون االبرياء 

و تستخدم اساليب المفاوضات كوسيلة للتأجيل حتى يبدأ  -
 .االرهابيون فى قبول التنازالت مقابل التنازالت من قبل المفاوضين

 فــــــــــــــن و العنــــــــــالدي ■
رغم ان كل االديان تقريباً تنطلق من االعتقاد بأن على االنسان  -

 .الم و السكينة فى عالقته مع الربأن يبحث عن الس
إال أن معظم الحروب الشريرة قد سنت بأسم الدين، فالمعتقدات المتعصبة 

 ".هم"و " نحن" تدفع التابعين لها إلى حالة يتم فيها تقسيم البشرية إلى )الدوجما(

ةــة العالميـــاء فى الجمعيـات االعضـداف الجمعيـــأه ■
 ىــــب النفســـــــللط

أكيد على عدم جدوى مواجهة الكلمات و االفكار بالقمع و الت .1
 فى استئصال – طوال تاريخ االنسان –أن هذه االسلوب لم ينجح قط 

فكرة مهما بلغت سخافتها، و التأكيد على الضحايا أن ضرر العنف و 
 .التعذيب ال يقتصر فقط على الضحايا بل يمتد إلى المعتدين أنفسهم

تتشكل عبر عملية التنشئة " اآلخر"التأكيد على أن صورة  .2
االجتماعية من سن مبكرة و لذلك فمن المهم وضع برامج تدريبية و 
مراجعة المناهج المدرسية و مضمون وسائل اإلعالم بهدف مساندة هذا 
.االتجاه خاصة و أن الدين و الروحانيات تلعب دوراً محورياً فى التنشئة
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Epidemiology 
The lifetime prevalence of posttraumatic stress disorder is 

estimated to be from 1 to percent of the general population, 
although an additional 5 to 15 percent may experience 
subclinical forms of the disorder. 

Among high-risk groups whose members experienced 
traumatic events, the lifetime prevalence rates range from 5 to 
75 percent.  

Consequences of stress  on specific groups. 
 War victims  

- Martins and their families 
- Families of the injured and children  

 Other e.g. victims of violence e.g. crimes and tortune  

N.B. Victims of natural disasters are less affested then those of 
man-made stress.  

Aim of the study 
 Description of stressful situations and traumas of 

different types and the consequent mental health 
problems. 

 Description of consequence of specific traumas and their 
influence on certain groups of population. 

Receiving the cultural approach of interpretation and 
management of stressful situations from both psychiatric and 
Islamic perspectives.  
Cultural and social factors 

 Community - based studies revealed a lifetime 
prevalence  of PTSD 1-14% at risk individuals (Victims of 
violence and war) Have high prevalence rate 3-58% 

 Influence of social unrest and civil conflicts 
 Vulnerable groups e.g.  (minorities, immigrants) 
 Political considerations. 

Concepts and Beliefs in Arab culture: 
In the Arab culture, there are some concepts and beliefs, 

which are widely accepted by local populations. Among the most 
prevalent beliefs among Arabs is that the causes of being upset 
are almost thought to be beyond one’s control and out of his 
responsibility.  

The Current situation 
Stress and psychic trauma are among priorities of mental 

health in recent years because of : 

- Increased numbers of victims of:  
 Natural disasters  
 Man-made disasters and conflicts 

- Mass effects and vulnerable cases depending on individual 
traits, nature of disaster, social and cultural background. 
- About 25 % of people involved in stressful experiences 
show PTSD symptoms and signs 

Influence of trauma 
The effect of stress and trauma depends on: 

Personal attitude and concepts of the situation (cognitive 
aspects) 

- Nature and magnitude of the stress which causes traumatic 
shock. 
- Response to the situation by symptoms and disability. 

Evaluation of cases 
The following questions need to be answered: 

- In a group of people or a society over whelmed by stress, 
who will be affected by a disorder. 

- Among those affected  by the trauma, who will immediately 
show the symptoms and who will react later? 
- Does the manifestations continue for life or they are 
reversible? 
- It is possible to differentiate between true and similar 
cases? 

Stress , Distress & Disease 
- Stress can be defined as change in external or internal 
environment of a degree (Strength, intensity or duration) that 
lead to disorganization of behaviour or dysfunction.  
- Distress denotes an unpleasant emotional experience 
caused by stress.  
- Disease is a term used to denote disability arising bodily or 
mental malfunction which interferes with well-being.  
- Stress -  Distress - Disease 

Islamic perspective of stress and conflicts 
Origin of stress and conflicts: 

- Origin of stress and conflict as mentioned in Holy Quraan:  
- As a human nature: 
- As a must for human life and progress: 

وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم 
 118هود "

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض  "
 251البقرة "

Origin of stress and conflicts in verses of Holy Quraan 
 As influence of devil. 

" .. الشيطان يعدآم الفقر ويأمرآم بالفحشاء 
  البقرة268

 As a test of believers. 
ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال

155البقرة "  واألنفس والثمرات وبشر الصابرين 

Trends in management: 
Psychiatric management of victims of stress include the 
following procedures. 

- Early intervention for control of symptoms and preventing 
disabilities. 
- Brief, and direct treatment short term is indicated to help 
the subject return to life soon. 
- Using more the one line of treatment at the same e.g. : 

• Supportive psychotherapy 
• Behaviour therapy 
• Group therapy 
• Family and couple therapy 
• Pharmaceutics therapy 

i.e. anxiolytics  (e.g. benzo diazepines) 
antidepressants adrenergic blockers  

The belief in ” God’s will ” 
The belief in ”God’s will” as fatalistic determinant of events is 

quite common among Muslims and Arabs. Symptoms, like any 
other event, may be part of this attribution, which leads 
individuals no further in attempts to formulate any Knowledge 
about their illnesses. Part of the fatalistic belief may be that 
whatever appearing through God’s will such as symptoms may 
also disappear by “God’s will”  and prayers to  “Allah”  May help 
the affected individual.  

Islamic perspective of  intervention and management 
- A preventive measure, being with god. 

 الذين أمنوا وتطمئن قلوهبم بذآر اهللا
 28الرعد ”  أال بذآر اهللا تطمئن القلوب 

- Prayers and asking Allah: 
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ين إذا أصابتهم مصيبة قالوا آنا هللا وآناالذ
اليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة

 157 , 156البقرة "    وأولئك هم املهتدون

Positive interpretation of all situations 
لكي ال تأسوا علي ما فاتكم وال تفرحوا مبا أتاآم

 23احلديد "     
Patience: 

 يا أيها الذين  أمنوا إصربوا وصابروا
ال عمران " ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون 

200 
 155البقرة " وبشر الصابرين  "

 35فصلت  " وما يلقاها إال الذين صربوا  "
Conclusion 

-  In this paper the concept of stress and0 traumatic situations is 
reviewed as mentioned in psychiatric literature.  
- The Islamic concept of stress and trauma and their impact are 
discussed in the light of the holly Quraan and Hadith of the 
prophet as being regarded as test of faith of believers.  
- An outlook of the methods of confrontation and management of 

hard situations from both psychiatric and Islamic perspectives is 
then reviewed. 
- In the second part of the paper, some      detailed and almost 

practical examples of stressful and traumatic situations which 
affect  individuals and groups are discussed. 
- In conclusion, the Islamic perspective regarding the concept 

and management of traumatic situations is put foreword as an 
alternative solution of conflicts  which is effective when added to 
psychiatric methods in prevention and management of such 
situations. 
- At the end some recommendations are put in relation to the 
points concluded in this paper.  

Recommendations 
More research is needed in the area of stress and its - 
sociocultural aspects in different cultures 

- There is a need for research tools that can work in variable 
cultures to study the nature and magnitude of the problem of 
stress and its consequences. 
- The need to exchange of experience between experts in 
different cultures 
- Emphasis of cultural and religions, aspects of the problem and 
the importance to take it into consideration when planning for 
strategies to help people to face traumatic situations.  
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 في فلسطين، لكنها أحدثت تأثيراً نفسياً مع        48 دارت حرب    .1973 و 1967و 
صدمة كبيرة، جاءت من تعلقّ الوعي الجمعي بالهزيمة، إضافة الى نشوء دولة            

ثقافي والديني والتاريخي، ما يـوازي نفـسياً        إسرائيل، بكل اختالفها العرقي وال    
وحملـت  . حضور اآلخر باعتباره تهديداً للشعور العميق باالسـتقرار واألمـان     

ومن الناحية النفـسية،    .  تهديداً مباشراً لإلنسان، تحديداً في مدن القناة       56حرب  
ساهمت أعمال المقاومة، في مدن مثل بورسعيد واالسماعيلية وغيرهمـا، فـي            

 تمـوز   23وحينها، كانت ثورة    .  الناس من حال اإلحساس بالعجز نفسياً      إخراج
في بدايتها، والمد الناصري في أوجه، مع ماكينة إعالمية قوية حملـت            ) يوليو(

نبرتها في السياسة تركيزاً على المعطيات النفسية التي تلمس أوتاراً عميقة لـدى             
 .كرامة والشرف وغيرهااإلنسان المصري والعربي، مثل معطيات العزة وال

وعلى سبيل المقارنة، فإن إرسال الجيش المصري إلـى الـيمن، وكـسر             
عظامه في الجبال الوعرة هناك ما أدى إلى صدمات وكـروب وشـدات             

 وغالبـاً . نفسية متتالية ألسر كثيرة، فُقد أبناؤها أو ُأصيبوا في تلك الحرب          
عنى أنها انكفأت   ما ظهرت في صورة الصمت المطبق والحزن الشديد، بم        

وأبدت بعض اُألسر رد فعـل      . على نفسها وأغلقت بابها واتشحت بالسواد     
فقد خرج بعـض النـاس إلـى        . أكثر عنفاً، على رغم المخاطر السياسية     

الشارع وأقاموا السرادقات ألبنائهم الشهداء، صرخوا في وجه عبد الناصر          
ق أبناءه ورمى بهـم     حينذاك وحملوه المسؤولية، باعتباره رأساً لنظام حر      

 .في أتون حرب خاسرة وغير مفهومة، وبالتالي مربكة نفسياً
وسادت البالد أحاديث، همساً وجهراً، عن شباب يقتل طعناً بالخنجر أو           

لم تكن ثمة حـصانة نفـسية       . يالقي حتفه بأن يرمى من فوق قمم الجبال       
 .حيال تلك الحرب، ما جعل ثمنها النفسي مرتفعاً

فقد سبقتها إيحـاءات    . ، لتحمل ملمحاً نفسياً آخر    1967رب  ثم جاءت ح  
ثم جاءت  . واستعدادات وصيحات، حضرت الشعب نفسياً الستقبال النصر      

دحـر  . الهزيمة المدوية وانهارت صورة القوة وأمانها، الذي ثبـت زيفـه   
وقتل بعضهم خـالل    . ونُحر مئات اآلالف، وأسر الكثيرون منهم     . الجيش

 .ء التيهاألسر في صحرا

وحينها، قيل ان الرئيس عبد الناصر أدخل نفـسه فـي صـورة األب              
نفسياً، فلما هزم، عادلت تلك الهزيمة نفسياً مصرع األب وانهيار مـصدر            

أو األنـا األعلـى بـالتعبير       (األمان، وكذلك مركز الـضبط والـسيطرة        
كان األثر الصدمي األكبر يتمثل أكثر فـي حـال االنكـسار            . )الفرويدي

أما مدن القناة، فقد هجر     . لشديدة، والذل العميق الذي نال النفس المصرية      ا
ولـم  . أهلوها وعاشوا في المدارس ومساكن اإليواء، في مدن غير مدنهم         

يراعوا اجتماعياً بالقدر الذي يحفظ كرامتهم، مـا أدى إلـى اضـطرابات             
 .نفسية، كما سيرد الحقاً، أثرت كثيراً في نفوس أجيال مختلفة

، فكانت إسرائيل 1970 و1968أما في حرب االستنزاف، بين عامي 
بطائرات الفانتوم تحاول ضرب أهداف مصرية عسكرية في العمق، وكما 
هو شأنها دائماً كانت تضرب مدرسة في بحر البقر أو مصنعاً في أبي 
زعبل، ما أثار الرعب في نفوس المدنيين، الذين افترضوا أنفسهم بعيدين 

 .معاركمن عنف ال

، دار قتال ضار، لكنه انحصر في 1973وفي حرب العبور عام 
ولم يطاول البنايات وال البنى التحتية وال محطات . الجبهات العسكرية

وإضافة الى األثر المعنوي اإليجابي للعبور، فإن بعد المعارك . الكهرباء
 .ساهم في حماية المدنيين من آثار الحرب النفسية بنسبة كبيرة

 »ةــــــد الصدمـــــّدة ما بعـــــــش«: انـــــلبن
 آثاراً بدنية ونفسية 1990 – 1975تركت الحروب األهلية اللبنانية 

ولعل أكثرها إثارة لنوازع النفس اإلنسانية هي . مركّبة، تدعو الى التأمل
 .حيث كان حجم الدمار هائالً ومروعاً 2006الحرب األخيرة في 

 ، Post Traumatic Stress Disorder» دمةشدة ما بعد الص«تعتبر 

تدعو احلروب وتأثرياهتا يف اإلنسان العربي، يف حايل
مصر ولبنان، إىل آثري من التأمل، إذ شهدت مصر

 حروبًا شىت مع إسرائيل، مث1973 وحىت1948منذ 
ُأضيف اليها العنف اإلرهابي املسلح على أرضها مع

وطحنت احلروب. عات املتشددة بعد ذلكاجلما
اإلقليمية والطائفية اللبنانيني على خمتلف
طوائفهم، فأكتهم، على رغم صالبتهم، وقدراهتم
على امتصاص الصدمات، ومعاودة االنبثاق من

 .الرماد آطائر الفينيق

 نــــــــ واليم56ي ــــــة بين حربـــــوارق نفسيــــف
1956 و1948وشملت حروب . ى مدى أربعة عقودامتدت حروب مصر عل
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إضافة الى عنفها، ما يختلف عن الحال المصرية التي تتسم بالحروب 
 .التي ال تستمر سوى أيام معدودة

إذن ما الذي حدث داخل األنا اللبنانية على مدى تلك العقود نتيجة 
واحدة من الصدمة العنيفة : العنف المزمن؟ تدور هنا ثالثة أفكار

، )لبدني والنفسي، العميق والمتشظيا(والثانية من الجرح الغائر 
 .والثالثة هي تلك اآلثار والتوابع الممزقة للكيان البشري ككل

ومن المعلوم ان الصدمة تكون أكثر أذى، من الناحية النفسية، إذا 
ما جاءت من األهل أو العشيرة أو الوطن، كحال الحرب األهلية أو 

وفي تلك . ت التعذيبإرهاب الدولة بشرطتها وجهازها األمني في حاال
وفي مقابل الوضع . األحوال، تسيطر الكآبة على االضطرابات النفسية

االكتئابي، تأتي أحوال هيمنة أفكار االنتقام والتشفي، بمعنى إخراج 
وتعقد دائرة جهنمية بين األذى واالنتقام، . األذى من الذات الى اآلخر

من جهة، ومبرراً ويصبح هاجس فقدان العزيز شاغالً مرهقاً منهكاً 
 .نفسياً لالندفاع نحو ممارسة العنف المضاد

وما بين الجالد والضحية تدور دوائر العنف والقسوة، ودوامة 
الشعور بالذنب، واإلحساس بالعجز، ثم االندفاع نحو ما يمكن أن يحقق 
الخالص، أو أحياناً الوقوع في فخ التقوقع والعزلة الفردية الخانقة، في 

 .ائسة الستعادة فردوس األمان المفقودمحاولة ي

خبري يف علم النفس السياسي

17/09/2006 احلياة* 

אא אאא

א−אא -א. א
s_djarallah@yahoo.fr           

الصدمة النفسية هلا نقطة:عـــامملخص 
باحلدث الذي وّلدها بداية واضحة مرتبطة 

، لكن هناك سؤال حمري ، وهو ملاذا الكثري
من الناس الذين عايشوا نفس احلدث مل

لة خطريتأثروا به ؟ يعيشون احلدث آحا
هدد حياهتم ويتولد لديهم ضغط نفسي ،
لكن يتغلبون عليه ويتكيفون مع املوقف
الناتج عن ذلك ، بينما آخرون يغوصون يف

 تلك القصة اليت أرعبتهم؟

إن ذلك ليس مرده إىل خطورة الكارثة
وشدة الضغط النفسي املتولد عنها و فقط
، بل إىل الكيفية اليت عايش الفرد فيها

وماذا آان جيب أن..ماذا فعل < الكارثة
، مما جيعل منها صدمة نفسية> ...يفعله

إن مرجعيتهم النفسية. دائمة أو عابرة 
من عقيدة وتقاليد عائلية واجتماعية
وخمتلف مكتساهبم التعليمية والثقافية
عموما؛ مكنتهم من التكيف، بفضل توظيف

   . األساسية السابقة الذآر  معارفهم

  ـراب الشــــــدة عقــــــب الصدميـــــــةاضطـــــــ 
 . يوضح مراحل اضطراب الشدة عقب الصدمة   المخطط الموالي

 أبرز االضطرابات النفسية التي تُخلفها PTSDالتي تختصر بمصطلح 
الحروب، كما أثبتت الدراسات النفسية المتوالية بالنسبة الى الحربين 

عاصفة »ك فيتنام والوس وكمبوديا والعالميتين األولى والثانية ومعار
وتتطلب تلك الشدة فترة .  وغيرها11/9وضربات اإلرهاب في » الصحراء

واألرجح ان . حضانة، تتفاوت مدتها، ثم تبدأ عالماتها وآثارها في الظهور
ينطبق األمر على الحروب األهلية في لبنان، وكذلك الحروب اإلسرائيلية 

لحروب وكثافتها واستخدام أحدث أسلحة الدمار عليه، نظراً الى طول مدة ا
وتتولّد اإلصابات النفسية جراء القصف والتدمير والتهجير، مع ما . فيها

يصاحبها من هول ورعب وصدمة، إضافة الى فقدان البيت واألهل 
وتتضافر تلك العوامل مع فقدان اإلحساس باألمان الداخلي، بما . والخالن

 .لعام الذي يرتبط بمفهوم الوطنفي ذلك اإلحساس باألمان ا

. أما ردود الفعل فتتمحور حول الخوف الشديد، واليأس والعجز
االستعادة النفسية للصدمة «ويتميز ذلك االضطراب بأعراض مثل 

األولى كأن يذكّر صوت المفرقعات بالقصف الجوي، فيعيد المصاب 
تلك وأحياناً، تُستعاد . الى حال الرعب التي عاشها تحت القصف

وكذلك يحاول المصاب، وبطريقة . الصدمة في النوم، فتتولد الكوابيس
ويمكن . الشعورية، تجنب الظروف التي حدثت فيها الصدمة األولى

وفي . توقع ان بعضاً من أهالي قانا أو الضاحية قد يتجنب العودة إليها
أحيان كثيرة، تستعاد تلك التجارب خالل اليقظة، عبر ما يسمى 

 حيث يمر مشهد الصدمة ،Flashback Episodes»ت التذكّرنوبا« بـ
. األولى في مثل سرعة البرق في الذهن، ومن دون سبب واضح أحياناً

وتترافق تلك األمور مع العوارض األكثر عمومية لالضطراب النفسي 
ألدنى سبب، واضطراب النوم، » النرفزة«مثل التوتر الدائم والميل الى 

 .كثار منهسواء باألرق أم باإل

ففي الحال .  أنواع3الى » شدة ما بعد الصدمة«ويمكن تقسيم 
 يستغرق االضطراب أقل من ثالثة أشهر كي Acute PTSDالحادة 
. Chronic PTSDوتتأخر المدة عن ذلك في الحال المزمنة . يظهر

 6 بعد فترة حضانة تمتد نحو Delayed PTSDويأتي النوع المتأخر 
حدث، يكون الشخص طبيعياً خالل تلك الفترة أشهر من التعرض لل

 .وبعدئذ تبدأ األعراض بالظهور

التي تنجم » شدة ما بعد الصدمة«من المؤسف أن نحو ثلث حاالت 
عن الحروب والكوارث ال تتعافى حتى بعد مرور سنوات، بحسب ما 
هو متاح من إحصاءات ودراسات في أماكن مثل البوسنة والهرسك، 

بل إن إحدى . بنان، فلسطين، الصومال وفيتنامصربيا، العراق، ل
الدراسات العالمية تشير الى أن نحو نصف أسرى الحرب العالمية 

 .الثانية، لم يتعافوا من تلك الصدمة طيلة حياتهم

أما األمر في لبنان فهو جد مرتبط بالشدة، أي بدرجة العنف، 
وتشير . مدةباعتباره الصدمة المولّدة لالضطراب النفسي، وكذلك بال

تلك الشدة مع أعراض مرضية » تصاحب«بعض الدراسات الى 
. Co-morbidity» األمراض اإلضافي« أخرى، أو ما يسمى علمياً بالـ

 ليست اضطراباً خالصاً PTSDشدة ما بعد الصدمة «ويعني ذلك ان 
وكثيراً ما تتصاحب مع الكآبة، حاالت الحصر . كما يتصور البعض
رابات السلوكية، وإدمان المهدئات والمخدرات والتوتر، واالضط
 .والخمر وغيرها

وأحياناً، تُفجر الصدمات النفسية اضطرابات أهمها االكتئاب الجسيم 
وفي أحيان ُأخرى، يغطي االكتئاب . والخطير وإدمان المخدرات
 .كافة» شدة ما بعد الصدمة«بأجنحته السود على أعراض 

 اللبنانية، بتطاول فترات المعارك، وتتميز صدمة الحرب، في الحال
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باألسلوب العمدي الذي لجأت إليه القوات األمريكية والخاص بإلقاء قنابل 
 الغاية منها العواقب النفسية  ،>>صعق الحواس <<  من ميزتها األساسية 

 وخاصة على نفسية األجيال الصاعدة من ،والبدنية على الشعب العراقي
 أنه ليس ،البوشية وتنسى الوحشية .األطفال الذين تعرضوا لهذه الصدمات

 ، ومرضا زائفا، رعبا دائما مثل هذا الصعق الذي يغرس في نفوسهم
 ذلك الذي يصعق له من في السماوات ،ألنهم يخشون صعقا آخر

 وهل حر الشمس مثل حر جهنم ؛ رغم أنه ال يمكن مقارنة ،واألرض
ة هي أشياء بما التقارن كما وكيفا، هذا النوع من المعرفية الدينية اإلسالمي

 .وقاية نفسية كبيرة

 سيـــــفــــط النــــغـالض .3
 وهي التي تهيئ الفرد وتجعله في حالة ، مهمة جدا حالة الضغط

 وتتمثل في رد فعل بيولوجي وفيزيولوجي .استنفار أمام خطر يهدد حياته
ونفسي؛ ينتج عن افراز شحنات من األدرينالين التي تعطي من الناحية 

 ، إنفتاح القصبات الهوائية وعمق التنفس،قات القلبالفيزيولوجية تسارع د
 من الناحية النفسية ؛ . تدفق الدم إلى األعضاء الحساسة،توتر العضالت

  .زيادة النباهة والتركيز ورهافة اإلحساس

يزرع الرعب والذهول في النفوس، حيث وصف   زلزال عنيف ،مثال
وترى الناس < بقوله تعالى لي أحدهم الحالة النفسية التي إنتابتهم أثناءها 

 .يهرع الولدان والشيب ويرتبك اآلباء واألمهات.>سكارى وماهم بسكارى 
 البنايات   تشقق،تتهاوى المباني وتتهشم على من فيها وتتساقط الجدران

امتزج الصراخ بالعويل  .المتماسكة ؛ بل تشققت األرض في بعض األماكن
 . يزيد من امتالء النفس رعبا وتكرار الهزات،وذاب في وسطهما األنين

أثناء مواجهة واقع الموت المفاجئ في لحظة ما وزواله ثم عودته 
فعال أو معايشته باستعادته، يفتت صالبة النفس ويفقد حتى النفس  المتكررة 

هول الكارثة يجعل الفرد  .المرنة كيفية التعامل مع هذا النوع من الصدمات
 .واليدري إن كانت موفقة أم الال يستطيع أن يتحكم في سلوكاته 

 فلم يعد قادرا على أخذ ،لقد فلت مقود التحكم والسيطرة من يده 
 ، تلك اللحظات في القرارات وغابت السلوكات الصائبة والمناسبة للموقف 

  .لكونها جميعا التستجيب لذلك

تبعثرت المعارف وتشردت فلم تعد تقوى على مواجهة ذلك الصعق  
ة، فيكون الفرد في حالة ذهول ألن توظيف أفضل المعارف لحواسه المختلف

 فتكون حالته كمن هو ،المكتسبة التنفع والتجنب الفرد تعرضه للضغط
  .سكران وهو ليس بذلك

 ةـــــدميــب الصـــدة عقــراب الشـــص اضطـتشخي   .4
 و وجود  الصدمة تمأل النفس رعبا بما حملته من خطر هدد كيان

 فتسري في نفسيته أحاسيس معبرة عن هذه . وسريعة ئية فجا  بصفة،الفرد
 هذه الصورة الذهنية تصبح بمثابة .التجربة المخيفة المؤدية إلى الموت

جسم غريب في نفسية الفرد وتبرز إلى الوعي مصحوبة بالحالة النفسية 
 تعطي إضطرابات نفسية وجسدية  هذه الصورة.التي أحدثتها أثناء الصدمة

 .>>إظطرابات الشدة عقب الصدمية<< تعرف بإسم 

 ة ـــــي دــسـة والجــــراض النفسيــــــاألع 
 وقعها في ، هي هجوم مباغت على أعضاء الحس،فجائية الكارثة

  .النفس يترسخ في الذاكرة وبكل تفاصيلها

 ة ـــــارثــــة الكــايشــــرار معـــــتك 
فاألطفال يعبرون . وهو العنصر األساسي الدال على الحالة المرضية

 معايشة الحدث . وفي ألعابهم،عن صدمتهم بتمثيل ذلك في رسوماتهم
  خاصة عندما يكون الطفل شارد الذهن أي يكون في حالة إسترخاء،حسيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إفراز شحنات اإلدرينالني

ة الضغط النفسي عقب الصدمة ، يبدأ من الخوف الشديد ليصل إلى حال
وصيرورة األعراض النفسية والجسدية رغم مضي شهر . الرعب والذهول

  عليها وتمتد على مدى عدة سنوات ، تجعلنا نصنف الحالة ضمن
 .اضطراب الشدة عقب الصدمية

 بــــرعــــــدث المـــــالح  .1
بذكر الحوادث  يمكننا أن نتكلم عن اضطراب الشدة عقب الصدمية، 

كوارث الحروب، حوادث وسائل النقل .عنها ذلكاألكثر شيوعا، التي ينجم 
عموما، اإلغتصاب الجنسي لدى اإلناث، الكوارث البيئية مثل الحرائق 

فتخلف الجرحى ...والزالزل، الفيضانات، العواصف العاتية والبراكين
 فقدان المسكن وبالتالي التشرد والتقطع المفاجئ للتواصل ،والموتى

ات الحياة ؛ فتتولد مشاعر التهديد والخوف األسري وانقطاع المدد بمستلزم
 .الشديد نتيجة فواجع الموت والعوز وصعوبات الحياة اليومية والمستقبلية

وهذا ماأحدثه أيضا الزلزال الذي ضرب منطقة بومرداس بالجزائر، 
 هو أكثر من ذلك ماخلفه العدوان األمريكي على الكثير من ،وبدون شك

 .أبناء الشعب العراقي

 واس ـــــــق الحـــــــصع  .2
ويخص حاسة . قوة وشدة المنبه وبصفة فجائية هي صعق للحواس

 في حالة الزلزال، فإن فجائية العوارض المحسوسة .واحدة أو عدة حواس
 سماع صوت مدوي كأنه . هي صعق ألعضاء الحس المركزية،وشدتها

 ارتجاج األرض من تحت األقدام واختالل توازن ،إنفجار قوي وبعيد
 بعد هذا الصعق المرتبط بزمن . ارتجاج كل ماهو محيط بالفرد،الوقوف
 يليها الصعق الثاني المرتبط بعواقب الكارثة، في الفترة الالحقة ،الحادثة

 رؤية الجدران والمباني بأكملها .>أحيانا تتداخل المرحلتين < مباشرة 
 صوت  سماع،تغادر مكانها لتعود إلى ماكانت عليه أكواما على األرض

 كان هذا ،إرتطامها المفزع مع صراخ الولدان وأصوات لكل األعمار
 .الصعق الثاني للحواس

ذكرنا مرحلتين من الصعق؛ ألن هناك إحتمال كبير لحدوث صعق  
للحواس بالعوارض المحسوسة األولى دون الثانية، وبالتالي اإلضطراب 

لن يكون بنفس  ،النفسي عقب الصدمية الحاد أو المزمن الذي سيتبع ذلك
   .الحدة والتأثير النفسي والبدني على المصاب

   علم،كل متتبع ألحداث العدوان األمريكي األخير على العراق 
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o راضـــــــم األعــــــأه 
 اإلنقطاع ، غياب أي سند نفسي،تذكر الكارثة؛ الوهن النفسي

 .  تدني روح اإلهتمام ؛ رهاب محدد وكآبة،واإلنعزال

o وعــذا النـة بهـراض خاصــأع  
 ؛ قدرة " هناك تخدير نفسي إزاء اإلحساس باأللم "ساس باأللم غياب اإلح

  .على التنويم الذاتي ؛ فترات من إنفصام في الشخصية

o  ابـــــدى الشبـــدة لــــات جديـــــور سلوآــــظه 
 بدنية -الصدمات أيضا، اضطرابات نفس عواقبا ومن

سقوط الشعر،  داء ، أمراض القلب،أمراض الهضم"  مثل "السيكوسوماتيك"
 . "... الربو، السكري،اإلكزيما، البسوريزيز

 سي ــــنفــالي الـــــل اإلستعجــــدخـــالت 
لعدة أفراد أخصائيين في علم  أصعب مرحلة، التدخل السريع  إنها

النفس والطب النفسي ؛ تكمن في تحديد طرق التعامل مع المصابين 
و تنظيم فرق العمل الطبية وزمن التدخل، فيكون الجهد المبذول موجه نح

 .والنفسية

في مثل هذه الحاالت الكارثية، التدخل العاجل يكون من أجل ربط 
ثم الحفاظ . النفسية، وفي موقع الكارثة  التواصل بين األفراد والمؤسسات

  .على هذا التواصل لفترة تكفي للتكفل بالجانب النفسي

اية ظهور األعراض النفسية أثناء الفترة التي تفصل بين وقوع الكارثة وبد •
 بها، أوتعبير عن  والبدنية، كل حديث عن محتوى التجربة التي مروا

ألن ذلك .األحاسيس التي يشعر بها المعرضين للكارثة، هي عالج نفسي
 .أي أن لها دور وقائي. يسمح لهم بتجنب بناء اآلليات النفسية المرضية

 عرض الواقعة صدمة حديثة، يلزم فقط أن نطلب من المريض -
أي التفريغ اإلنفعالي، لكي يضعف تأثير معايشة الصدمة . بتفاصيلها

من حين آلخر، التي تعتبر من األسباب الرئيسية في المحافظة وديمومة 
  .اضطراب الشدة عقب الصدمية ثم تطوره إلى حاالت أخطر

 في أي من األزمنة التي تلي التعرض  كل أنواع العالج النفسي فعالة •
 :دمةللص

 العالج النفسي الداعم والمساعد على التكيف والعودة للحياة -       
مع االنتباه الشديد لضرورة متابعة تطورات الحالة في . العادية

  . المستقبل

   . العالج باإلسترخاء، وهو أكثر إستعماال، ويعطي نتائج مرضية-      

فسية السابقة للفرد ونظرا  الن  العالج بالتحليل النفسي تبعا للخبرات-      
 .للحالة المزمنة للمرض

 .العالج النفسي األسري والجماعي، بالنسبة للتجمعات وخاصة األطفال -       

مهم جدا، خاصة عندما يصحب اضطراب :  العالج السلوكي -       
 القهرية   والوساوس  الشدةعقب الصدمية ؛ حاالت الرهاب

تمد على تقنيات ترميم أوبناء المفاهيم يع: العالج المعرفي -       
   .المعرفية وتأسيس مرونة في كيفية مواجهة األحداث المختلفة

 مراحل ردود الفعل والتكفل بالمريض النفسي   
التكفل نفسيا، يكون تبعا لمراحل ردود الفعل النفسية عقب الصدمية ؛ 

   . "ة هناك تقسيمات متعدد"ويمكن تقسيمها عموما إلى ثالث مراحل 

وهي مرحلة اإلنذار وحالة اإلستنفار : المرحلة األولية اإلستعجالية .1
 في موقع همع العلم أن حضور األخصائيين النفسانيين لوحد. النفسية

 له وزن من ناحية التخفيف من شدة الضغط ،الكارثة وفي هذه الفترة
  .النفسي لدى المصابين

 ،فزيون، أو منشغال بعمل مدرسيمثال، عندما يكون أمام شاشة التل< فكري
 .>وأثناء النوم 

 .ةــرفيـــعــة المــيفـــات الوظــرابــــإضط 
األطفال يسردون حالة الذعر والخوف التي مروا بها دون نسيان أدنى 

 لكن بصفة غيرمتتالية زمنيا، هناك إضطراب في سرد تتالي ،حدث
الي تأخير وتقديم سير تتالي  التوقع وبالت، أفكار دخيلة ؛ مثل  نتيجة،الوقائع

 .وقائع الحادثة

أحيانا فرط .أما الكبار فهي حالة توتر و قلق، بطء فكري وحركي
   .حركي وتهيج

 وم ــــراب النــــــاضط 
 ،األرق نتيجة حالة المقاومة المتمثلة في اإلبقاء على حالة النباهة 

. احل النوم للدخول في أول مر وبالتالي منع حالة اإلسترخاء الالزمة
 ، بسبب األحالم المزعجة،وهناك حاالت اإلستيقاظ المتكرر من النوم

  . دون تذكر الحلم المزعج، تعرق، قلق شديد،ويصحب ذلك خفقان القلب

 ذاء ــــي الغـراب فـــــاضط 
 . أو عملية إختيار لنوعية األكل،يمكن أن يحدث فقدان الشهية

 ة ــــديـات جســـرابـــاضط 
 ،ض الجسدية التي يشتكي منها المتعرض للصدمة، صداعمن األعر
     . أحيانا تقيء،تعرق، خفقان القلب،ألم في البطن

 ةــــسيــات جنــــطرابـاض 
  ... اضطرابات في العادة الشهرية لدى المرأة،ضعف جنسي نفسي

 ة ــميــعليــات تــــرابـاضط 
 إهتمام بمتابعة  نالحظ فقدانهم ألدنى،بالنسبة لالطفال المتمدرسين

حالة التوتر وفرط الحركة . “خاصة أطفال المرحلة اإلبتدائية “التعليم 
وإضطراب التركيز ورهافة اإلحساس، تمنع على المدى القريب من 

 انتظام قدرة اإلستيعاب ؛ التي تستلزم حدا من ،الصدمة أو المتوسط
                  .اإلستقرار النفسي والصحة البدنية

 ،يقسم تناذر إضطراب الشدة عقب الصدمية>لينور تار< بة لـ بالنس
؛ إما مرة واحدة أو > خاصةالطفل“الفرد لذلك  حسب عدد مرات تعرض 
 .تكرار تعرضه للصدمات

 صدمة واحدة حدثت للفرد: الصدمة من النوع األول  -
      اضطرابات متعددة-         
        قلق عام-         
    التجنب  سلوك-         
رهاب الظالم، الماء، من :  رهاب محدد خاص بالكوارث -         

    .الغرباء، من السيارات، من الفراغات الضيقة
      الكآبة–         
    .اضطراب النباهة، والتركيز، اإلستيعاب، والحفظ:  صعوبات تعليمية -         
 فرط الحركة ،يجالته: اضطراب السلوك والمعامالت  -         

   .أو الخمول،والتفكير

 التعرض المزمن للصدمات:الصدمة من النوع الثاني  -
 يقوم الطفل بمحاوالت عديدة من أجل الحفاظ على ، "تار" حسب رأي 

    .نفسه واألنا التي تعبر عنه

o آليات المقاومة والتكيف 
ذيب الذات  تع، محاولة اإلنتحار"الرفض والمنع؛ القهر؛ اإليذاء الذاتي 

  "..، كسر األشياء،تهيج، صراخ" ؛ اإليذاءات المختلفة "
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ردود :الراشدون يستجيبون للخبرات الصادمة نفسيا بـالطرق التاليـة         

سـوء  ¸تجنب ما يذكر بالحدث   , المخاوف و القلق    , الفعل الطبيعية الالحقة  
الـذنب  , استرجاع الحدث الحزن و الغضب    , اإلدراك و التخيالت واألحالم   

مشكالت النوم و خالل بضعة أيام تحـدث        , كيزمشكالت التر , و لوم الذات  
و تستمر حالة القلق لـدى النـاس و يـسود           , ردود الفعل العادية الالحقة   

 لذا نجدهم يتجنبون األماكن و الظروف التـي تـذكرهم مباشـرة              الخوف
 .بالصدمة النفسية التي تعرضوا لها

 و يستمر إدراكهم لعمليات الحياة اليومية بالتأثير و التـشويش          
و يقوم كل فرد    , و األحالم   , نتيجة المدركات المغلوطة و التخيالت    

. تقريبا بإعادة تجميع صور األحداث الرهيبة التي خبرها و عايشها

و , فهم يعيدون مراجعة الحدث برمته و بكافة جوانبه مرة تلو األخرى          
نكهات فـي الفـم و      , روائح,أصوات, كثيرا ما تكون بشكل صور متفرقة     

 و بنفس الوقـت تظهـر مـشاعر          .خرى تقتحم تفكيرهم  أحاسيس أ 
  .الحزن و الغضب المتعلقة بالخسائر و اإلذالل و اإلحساس بالعجز         

مصحوبة في األغلب بمشاعر قوية من الذنب و تأنيب          و هذه تكون  
 فاألفراد الذين يمرون بخبرة الصدمة النفسية يتأملون مليـا           .الذات

تـصرفاتهم و يلومـون أنفـسهم       بالهفوات و األخطاء المحتملة في      
الفتقارهم للنشاط و عدم مـساعدتهم لآلخـرين و خـالل سـعيهم             
المتواصل لفهم ما حدث و إضفاء معنى على الصدمة النفسية التـي         
تعرضوا لها فإن أغلبية الناس تظهر لديهم مشكالت التركيـز فـي            
أنشطة الحياة اليومية باإلضافة إلى صعوبات فـي االسـترخاء أو           

  .راق في النوم أو االستمرار فيهاالستغ

: النفسية عن طريق  المصابين بالصدمة يمكن لآلباء مساعدة أبنائهم
شرح الحدث الصادم وتعريف الطفل بخبراته ومشاعره بكلمات بسيطة 

 متكررة بأن الطفل اآلن آمن وأنه لن يحـدث           إعطاء تأكيدات  −
 .سوء أي

ـ         − ه الطفـل مـا     منح راحة مستمرة وتقارب مكاني إذا ما واج
 ) ……أصوات, أنشطة  ,  أشياء, أماكن(يذكره باألحداث الصادمة 

تناول األوضاع التي تخيف الطفل شيئاً فشيئاً مع إبقاء الطفـل            −
عليه ، وإطعامه أو تـشتيت       التربيت,مثالً هزة   (في حالة استرخاء    

  ).انتباهه

توجيه انتباه الطفل الخائف إلـى األطفـال اآلخـرين الـذين             −
   مع األمور التي تذكر بأحداث ونيتعامل

 .الصدمة بدون خوف  −

سرد قصص عن أطفال في أوضاع مـشابهة وكيـف تعلمـوا             −
 .التغلب على خوفهم 

التعبير عن التفهم لتوتر الطفل وغضبه مـع وضـع قواعـد             −
 المقبول وللسلوك     وحدود ثابتة وحازمة للسلوك العدواني غير     

                                                   التخريبي

إشراك الطفل في أنشطة بدنية وألعاب وأغان وتأليف قـصص           −
 .من أجل توفير متنفس للتوتر والضغط االنفعالي

تحمل السلوك النكوصي لبعض الوقت مـع تـشجيع وتعزيـز            −
 .السلوك الذي يتالءم مع المرحلة العمرية 

 تكليف الطفل بأعمال ومهام صغيرة ومسؤوليات لتقوية حـسه         −
   .بالكفاية والقوة 

هذه الفترة العصيبة، تتطلب رابطة إتصال وتبادل الحديث مع 
 بعض األطباء النفسانيين ينصحون أيضا بتقديم أدوية .المصاب

 وهذا مهم جدا للتخفيف من ، عندما يبلغ القلق مداه،معدلة للمزاج
      .حدة اإلنفعاالت

 ي مرحلة المقاومة بتطويروه:" الشهر األول"القريبة األمد  المرحلة   .2
وهي مرحلة حاسمة، .دفاعية،وتوظيف السلوكات والمعارف المكتسبة وسائل

 الذي أرعبه ويتكيف مع  ألنه خاللها يتمكن الفرد من قهر الضغط النفسي
وإذالم يتمكن من السيطرة على الضغط النفسي، الذي يتولد من فترة . الواقع

فاعية الذاتية، وتحولها إلى عوامل مدعمة إلى أخرى، مع نفاذ قوة الوسائل الد
      . لديمومة األعراض المضطربة ؛ عند ها تبدأ الحالة المزمنة

وهي مرحلة :"بعد شهر وعل مدى سنوات" البعيدة األمد المرحلة  .3
اإلنهاك نظرا لعدم التكيف مع واقع الكارثة ونتائجها الوخيمة، 

رار حالة معايشة الضغط مما يؤدي إلى إستم.المعنوية منها والمادية
 . كما سبق تسمية ذلك، وترسخ الجسم الغريب في النفس،النفسي

 تؤدي إلى أضطرابات ،حاالت القلق والضغط النفسي المتكررة
نفسية مختلفة يمكن أن تصل إلى حد الكآبة واإلنتحار أو إلى مرض 

وتسلتزم عالج نفسي يشرف عليه إخصائي في علم النفس .الفصام
 .ي أو الطبيب النفسانياإلكلينيك

 ع ــــــراجــــم المـــــأه   
 - Bailly L.Les catastrophes et leurs consequences psychotraumatiques …. 
Ed. ESF .Paris 1996. 
 - Vila G.,  Porche L.M., Mouren-Simeoni M.C. L’enfant victime d’agression.  
Etat de stresse post-traumatique chez l’enfant et l’adolescent. 
Ed. Masson. Paris.1999.    
-Amaya-Jackson. L.March.J.S., Post-traumatic stress disorder in anxiety  
disorder in children and adolescents . Ed .March 1995. 
- Faire face aux urgences majeures - Strategie et approches de l’ O.M.S. 
Geneve 1995  
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يف ظل األوضاع الصعبة اليت مير هبا الشعب الفلسطيين
لرصـاص وقـصف البيـوتواليت تتمثل يف التعرض إلطالق ا  

واستنشاق الغاز و إصابة األطفال والبالغني بالرصاص
و مشاهدة املصابني و الشهداء علـى شاشـات التلفـاز
فإن األطفال هـم األآثـر عرضـه للمعانـاة واخلـربات
النفسية الصادمة واليت توصف بأـا أحـداث مفاجئـة

تكـون خـارج حـدود اخلـربة اإلنـسانية, وغري متوقعة 
,تتهدد أو تدمر صـحة الفـرد أو حياتـه         , العادية

 .لعجز أو الرعـب   1,يستجيب هلا الفرد باخلوف الشديد    
وغالبا ما تكون خـربات الـصدمة النفـسية مـصحوبة
بانطباعات حسية شديدة وهي تنـاقض وهتـز االفرتاضـات
األساسية اليت حيماها النـاس جتـاه اسـتفزاز حيـاهتم

ــري يف     ــوفر اخل ــا وت ــؤ هب ــة التنب ــنسوإمكاني اجل
ويصحب خـربات الـصدمة النفـسية يف الغالـب.البشري

وال, انطباعات حسية شديدة تلتـصق بالـذاآرة لألبـد     
تؤثر الصدمة النفسية على مجيع الناس بنفس الطريقة
إذ يعتمد التأثري علـى شـدة ومـدة ومقـدار تعـرض

إدراك األفـراد و, األفراد لألحداث املـسببة الـصدمة    
ــد  ــسريهم للح ــيمهم و تف ــضج , ثتقي ــر و الن ,العم

 .الدعم االجتماعي, اخلربات السابقة, الشخصية
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 )إيران(، ثم اآلن )صدام(، صار )االتحاد السوفيتي( اآلخر؛ فبعد )عدونة(
، ثم )حماس(والمد الشيعي ؟؟؟، إلى فلسطين والتنكر لديمقراطية انتخبت 

؛ إلى االمتداد )اليمن، ليبيا والسودان بشكل مضحك تماماً(تحييد بلدان مثل 
واضح في العراق إلى أرض الشام، وسط كل هذا كانت المقاومة بعد الفشل ال

اللبنانية تحفظ الدرس وتتعلمه وال تنتظر، لكن تكون على أهبة االستعداد 
 .لمنازلة الخصم، وال نزال كل الحق له بقتله وأسره و الصمود في وجهه

عودة إلى السالم النفسي؛ فإسرائيل ال تعامل حسن نصر اهللا كما 
تصريحات بوش األخيرة (م أو بن الدن، أو حتى الظواهري عاملت صدا

، )تعقيباً على كالم الظواهري المتلفز كان فيه استخفاف بذلك الكالم المكرر
فحسن نصر اهللا كشخص وكزعيم، كقائد ومفاوض يمتلك كل اإلمكانيات 
النفسية و الشخصية التي تؤهله ألن يكون نداً إلسرائيل، بكل ترسانتها 

ألمريكا بكل غطرستها الرهيبة؛ فهو يعرف أصول اللعبة، وال يبدأ العفية و
إطالق (بالحد األدنى لكن يرتفع بهامته بسقف الشروط إلى حدها األقصى 

سراح جميع األسري العرب، كشف مصير كل المفقودين العرب أو إعطاء 
معلومات عنهم وكذلك إعطاء معلومات عنهم وكذلك إعطاء خرائط عن 

 ).غام التي زرعها اإلسرائيليون وميلشيا لحدمواقع األل

وعندما وجه نصر اهللا رسالته األخيرة المنمقة ذات المنهج المرتب 
مرحلة ما (، لكنه قال )سنضرب تل أبيب(المتسلسل لم يقل كما قال غيره 

؛ )مرحلة ما بعد، بعد حيفا(، )وفي الزمان المناسب(بعد حيفا، وبعدئذ أردف 
م يحدد وترك عدوه في حيرة شديدة وارتباك وخوف إذن فهو لم يهلل ول

، وهو رغم خطاباته )ألنه وعد وصدق في كل ما سبق ووعد به(حقيقي 
، إحتراماً )علو الصوت(، أو )الكلمات الحماسية(السابقة لم يلجأ إلى 

للشهداء، ومالحق ببلده وأهله من ناحية ومن ناحية أخرى ليطيح بكل 
إذن فهو قد بدا  .)ابي فظيع متعطش للدماءإره(تصورات الغرب عن أنه 

، وقادراً على الوصول إلى القلوب ربما )للغاية(، ذكياً )جداً(متحضراً 
 .لبعض أعدائه قبل مناصريه في كل العالم

فذلك أيضاً (في اإلطار العام لكل ذلك، دائماً ما يحتفظ هو بورقة 
 رون 1986 لبنان ورقة الطيار اإلسرائيلي المفقود في(: )أسلوب إسرائيل

راج عن سمير فأراد والتي ربطتها إسرائيل ألسباب داخلية بورقة اإل
 .)القنطار عميد األسري في سجون العدو

هذا من ناحية، من ناحية أخرى تسبب نصر اهللا في هز، بل وتشويه 
إن قوة سماحة السيد . صورة إسرائيل أمام نفسها وتهشمها أمام شعبها

ي حنكته وخبرته ودرايته الشديدة باالسرائيلين؛ فهو حسن نصر اهللا تكمن ف
 ويأتى بالمهر الالزم لفك )األمة العربية( الذي يبهر حبيبته )الشاطر حسن(

أسري األسرى، وهو ـ بالقطع ـ يفاجئنا ويفاجئ العدو باستراتيجية لي 
أو من ال ... الذراع، عض األصابع، من يصرخ أوالً، من يصرخ أكثر

على الرغم من القسوة الشديدة واإليالم العنيف الذى يقع ... يصرخ إطالقاً 
عليه بسبب تفوق عدوه عليه عسكرياً، إال أنه قادر على أن يوجعه بضرب 

 .، وأيضاً بضرب هذا العدو في عقر داره)بالصمود( و)البارجة(

نفسية ـ سياسية ـ اجتماعية باألساس وهنا (إن المسألة برمتها مركبة 
للمقاومة اللبنانية،  )Psychological Spaceفضاء النفسي فإن مفهوم ال

للعدو اإلسرائيلي، ألمريكا، لكونداليزارايس، للسيد حسن نصر اهللا، 
ألولمريت، يعنى تلك البيئة المحيطة التي تتغذى من كل ما حولها ومن 
معطياتها األمنية والسياسية وأيضاً الشخصية، وهنا فإن لكل من هؤالء 

على الرغم (، حتماً غير أي رئيس أمريكي آخر )جورج بوش(تفرده، فـ 
ى نسنجاف، وأحمدي نجاد غير ر)من اإلدارة األمريكية واحدة في سياستها

، على الرغم من أن السياسة اإليرانية واحدة، حتى في توجهها )حتماً(
، كل تلك التفردات تخلق فرصاً للتفاوض أو )منذ عهد الشاه(اإلقليمي 

التفاوض ( وما هو معنى )كيف(ل األسرى والمعلومات ؟؟ تعدمها، تباد
  مع أخرى، )غير مباشر( مع أطراف و)مباشر(، الذي هو )غير المباشر

 

أآثر ما وردت يف احلرب) النفسية(وردت صفة 
األخرية بني الكيان الصهيوني واملقاومة اللبنانية،

ى فيها مقاومةنظرًا ألا املرة األوىل اليت تتصد
عربية حملور إسرائيل ـ أمريكا هبذا الوضوح

وهى حرب. والشفافية، وأيضًا بكل تلك البسالة
)نفسيًا(الشعوب اليت انطلقت على أرض لبنان لتثأر 

فاملوت أهون على(لعقود من املرارة وجترع الذل؛ 
واألمر بني). احلر من حياة جترعها غصص ذل وهوان

زب اهللا حتديدًا أشبه جبلسة نفسيةالكيان الصهيوني وح
يستخدم فيها آل طرف آل احليل النفسية آلها لكسب

، هنا جاء)إعالميًا ـ شعبيًا وسياسيًا(املعرآة 
اخلطاب املقاوم هادئًا مبتسمًا متواضعًا واثقًا ثابتًا
وصادقًا، يف حني بدا اخلطاب املهاجم ملتبسًا، معتمدًا

حماوال قدر اإلمكانعلى أمريكا، خمفيًا خسائر، 
التشويش على أي انتصارات بإنزال خسائر أو بكسب

 .معرآة األسري واملعتقلني

هنا تقف إسرائيل بكل جبروتها وعنفوانها، عربدتها وتفوقها العسكري، 
عاجزة عن التحايل، فالمكتوم أصبح يذاع من خالل كل أجهزة اإلعالم 

. )الموبايل( الرسائل الخلوية المرئية و المسموعة، وكذلك عبر االنترنت و
الترهيب، التخويف، التهجير، التدمير، الهزء (لجأت إسرائيل إلى كل شيئ 

من اآلخر، التقليل من شأنه ومن حجمه، ومحاولة إحداث بلبلة أو شق 
للصفوف للحط من القدرة على الصمود وعلى المواجهة، لكن ما يحدث لم 

ل الكامل من جنوب لبنان في مايو تتوقعه إطالقاً،  فبعد انسحاب إسرائي
 قسراً، ودون أية شروط إطالقاً بدأت في العالم كله مجموعة من 2000

األحداث وكأنها سيناريوهات دقيقة، ربما لم يكن بعضها مقصوداً فالحدث 
، وأياً كانت )أمريكا( عندما هاجم تنظيم القاعدة 11/9/2001األكبر كان في 

ا المجال، إالّ أن ثمة نقطة تحول نفسية نالت التأويالت والتفسيرات في هذ
 .من الهيبة األمريكية الفظيعة

ويمكن اختصار القول في تلك المسألة بذلك الولد مدمن الهيروين الذي 
 سبتمبر، رقص وصاح، غنى وقفز، لمست 11 جاء إلى طبيب نفسي بعد
ى أمريكا بحالها اتضربت يا رجالة، هادور عل(يديه سقف الغرفة وقال 

طريقة أنخرط فيها في المقاومة في أي مكان على وجه األرض ضد 
، إذن فالحدث الجلل كان عامل شفاء ال يسجل في أكبر )أمريكا وإسرائيل

معاهد وأماكن عالج اإلدمان في العالم، إنه التحول النفسي األشد الذي 
عودة إلى شكل األحداث فمن . يفجر في النفس طاقاتها ويطلق إبداعاتها

، مروراً بنكبة العراق منذ )الشرق األوسط الجديد(ديث خجول عن ح
احتالله، وفشل اإلدارة األمريكية علناً، كما فشلت وجرت أذيال الذل و 

 .العار في فيتنام و الصومال

، إلى محاولة )فرق تسد( باللعب على األسلوب العتيق )الفرشة(ثم بدأت 
 بتغيير المناهج، )اإلرهاب(تخفيف ينابيع العنف السياسي وحسب قولهم 

بتشجيع كل أمور اإللهاء بل والتدمير الجسدي والمعنوي لألمة العربية من 
 في مصر ثقافياً وشعبياً، )حصان طراوادة (، إلى)بالمخدرات(خالل شبابها 

بحيث يتم إلغاء الناس بأكل العيش، وهو حل ويأكل كل الوقت ـ إلى الفن (
شار كل المعوقات االجتماعية، التى ال الرخيص واستشراء الفساد وانت

تسمح إالّ بالسكون و السكوت، اذا خرج شيئ فهو صيحة وصرخة وألم 
دون أي تفعيل يمكن أن يضر بمصلحة الواليات المتحدة واسرائيل، انتقاالً 

، إلى اللعب على أوتار )الحريري(إلى سوريا وتخويفها بقضية اغتيال 
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الجـيش  ( وحتى تفسيرات ما يجرى يلخصها أحـد االسـرائيلين بقولـه            
اإلسرائيلي قوى جداً ـ لكننا لم نتوقع من حزب اهللا كل ذلك ـ لقاء مـع    

خالصة الحرب النفسية تلك الدائرة أو غيرها عبر األزمنـة          )قناة الجزيرة 
إدارة العمليات بكل أبعادها ـ اختراق العدو بكافة السبل  (خص في تكاد تتل

للتأثير على  معنوياته ـ مراعاة تأثير الصورة والكلمة على جميع النـاس   
االعتماد على الموروثات الشعبية والدينية وغيرها مثل إعطاء معلومـات          
مغلوطة، خلق وسط محلي وعالمي مساند في المواجهة، تطويع األجـور           

يئة لصالح القضية، البروباجاندا بمعناها األوسع، والقدرة على الـتحكم          الس
 مباشرة وعن بعد عن طريـق       )االبتزاز(في األزمات، وحلّها ثم يأتي دور       

وأعتقـد أن   . تحوير األمور، وكذلك استغالل نقط الضعف لـدى العـدو         
المقاومة ككل، وحزب اهللا تحديداً، والسيد حسن نصر اهللا، ونحن، داخـل            

ذه األطر حتى اآلن ال مناص من اتساع األمور، كما تـزدان الجمـوع              ه
 .العربية بشرفها الذي طالما مرغته إسرائيل في الوحل

א *אא
يا صاحيب إن حصل ومررت يف جنوب لبنان، إحِن رأسك 

 . هنا يرقد شهداءفف الوطء والتزم الصمت؛وخ
 

 ،−אא−א
ahabalah@idm.net.lb   

األجيـال  . عالمتحمل لبنان وشعبه أكثر مما يمكن أن يتحمل أي شعب في ال           
أما الجيل اللبناني فقد عرف أكثر من حـرب         . تعرف حرباً واحدة في الحياة    

باإلضافة إلى الكارثة الكبرى    . 1948منذ أن تأسست الدولة اإلسرائيلية عام       
 سنة فرقت الشعب اللبناني     15وهي أم الحروب التي عاشها اللبنانيون، طيلة        

لماذا هذا العذاب؟ ولماذا    .س الطوائف وأفرزت حدوداً جغرافية جديدة على قيا     
هذه المآسي؟ ولماذا كُِتب على اللبناني أالّ يعرف الراحة والطمأنينة؟ ولمـاذا            
هذه اللعنة التي حلّت على البلد منـذ تكوينـه كـي ال يعـرف الـسالم وال         
االستقرار وال الطمأنينة على مصيره وأبناءه؟ أسئلة ال بد مـن أن يتوقـف              

ي يتمتع بوجدان صادق وبرغبة في الحيـاة كـي يـستخلص            أمامها كل لبنان  
الِعبر ويحاول أن يرى في الضباب السياسي أن األولية الكبرى هي الحق في             

 .الحياة، والحق في السعادة واالستقرار

وقد يخطر في البال أن هذا هو قدر اللبنانيين، فإمـا أن يكونـوا علـى                
ويقول . ن قدر اإلنسان في جسده    يقول فرويد أ  . الصليب أو في خُضم كربالء    

هل يجب أن نستسلم إلى هذه القَدرية       . نابليون أن قدر الشعوب في جغرافيتها     
 الجغرافية تتحكم بمصيرهم وتُسيرهم باستمرار إلى تغذية قوى العنف

المخيف في الموضوع هو أن يصبح العنف جزءاً من البنيـة النفـسية،             
 .، يفقدنا لذّة الحياةفيصبح والسلم األهلي مضجراً وممالُ

فقد تركت  .  كلبنانيين نعاني من عواقب صدمة الحرب األهلية        ال نزال 
وقد تأخذ أشـكاالً إيديولوجيـة لكـن        . إرثاً عنيفاً يتحكم بتصرفاتنا، بتحالفاتنا    

هدفها في الوعي االجتماعي هو إيجاد منفذ لهذا العنف كي يجد مبـرراً لـه               
خصومات السياسية نجدها تُجنّد نفسها إلحياء      وحتى ال . يفلت من رقابة الحياة   

قابيل (هذا العنف الذي حكم على اإلنسان أن يتعامل معه منذ الجريمة األولى             
وليس من المصادفة أن الحروب التي كانت تُخاض فـي التـاريخ            . )وهابيل

الغابر من دون قيد وشرط، تُباح منذ اندالعها كل المحرمات قد ضبطت في             
ثم في العهـد اإلسـالمي ضـمن        " الحرب المحقة "في حدود   العهد المسيحي   

أصبحت الحرب فـي    . ضوابط أخالقية فال تطاوُل النساء والشيوخ والمدنيين      
أي أن الحـرب    . عهد الحداثة تخضع لرقابة دولية ملتزمة اتفاقيـة جينيـف         

تقتصر على المقاتلين فيحيد فيها المدنيون وال يجوز االعتداء عليهم، بل أكثر            
 .األسرى يعاملون معاملة إنسانيةفإن 

 ماذا نستخلص إذاً من قوننة الحروب في المجتمع اإلنساني؟

هو االعتراف بأن اإلنسان يتجه إلى العنف منذ اللحظـة          : أوالًالمقصود  
التي يكتشف فيها اآلخر ويرتبط معه بعالقة أنسنة ممزوجة بـدواعي عنـف     

 . لقتل هذا اآلخر

 اإلنسان األولى وإالّ لما كان هنـاك داعـي          العنف إذاً هو جزء من بنية     
 .للحروب بسبب أو من دون سبب

المجتمع اإلنساني ال يلغي الحرب وال قتل اإلنسان إنما يعترف بها           : ثانياً
ضمنياً كمنفذ طبيعي لكي يخفف الضغط الـداخلي، وإالّ لمـا كـان هنالـك            

 .ضرورة لحصرها في قنوات يشَرعها

اربة اإلرهاب ليس بتحريم العنف، فهو قاسـم     والفارق بين اإلرهاب ومح   
إنما الفرق هو في غياب الشرعنة التي تحول استعمال         . مشترك بين الطرفين  

العربـي أن   -اإلسـرائيلي -ونحن نرى في الصراع األميركي    . العنف بحق 
العنف المشرع قد يكون أكثر إرهاباً وتدميراً وقـسوة مـن العنـف غيـر               

 .الشرعي

لحرب اإلسرائيلية على لبنان، فالمقاومة التي سميت       وهذا ما شهدناه في ا    
إرهاباً في نظر الغرب كانت أقرب إلى أنسنة الحرب وأكثر إلتزاماً بـروح             

أما العنف اإلسرائيلي الذي شُرع دوليـاً فهـو أقـرب إلـى             . اتفاقية جنيف 
الحروب الهمجية التي كانت تخاض في العصور الغابرة أرض الميعاد، مـع            

  اآللة العسكرية أكثر تطوراً في إبادة شاملة ال تُفرق بينالفارق أن 

 سيبقى تاريخاً حاضراً في األذهـان كحـدٍث شـكل    )يوليو(  تموز12
اريخ، ال نعرف حتى اآلن تداعياته االجتماعيـة والنفـسية          انقطاعاً لمسار الت  

 .على األجيال

نحن لسنا في سياق فتح باب المحاسبة والمساءلة حول ظروف العـدوان            
فهـذا شـأن رجـال      . اإلسرائيلي على لبنان وارتباطاته المحلية واإلقليميـة      

 أو  السياسة وطريقة تقويمهم للحدث انطالقاً من موقف ديني أو موقع سياسي          
فمن جهتي أنطلق من الواقع على األرض ومن التحليل         . صراع على السلطة  

اجتماعي ولكن، في رأيي ال يجوز المحاسبة والمساءلة قبـل مـرور         -النفس
 .فترة الحداد، إالّ ألصحاب النيات السيئة

الواقعة قد وقعت والصدمة قد حصلت، ومنذ ذلك التـاريخ القـدري ال             
 عندما يحـصل ويـشكل   )Le Réel(فالواقع أي . يمكن الرجوع إلى الوراء

استحالة ال يمكن تخطيها، يدخل في إيطار القدرية يفرض قانونه وال يمكـن             
االلتفاف حوله والتصرف كما لو كان لم يحصل ألنه قـال كلمتـه ومـشى               

الشهداء سقطوا واألطفال قتلوا والبيـوت      . وأصبح أمراً واقعاً ال يمكن تفاديه     
بها، ومصادر العيش نضبت والعـائالت تـشتتت        هدمت على رؤوس أصحا   

أطفـال أيتـام   : وهنالك قرى دمرت بأكملها وأصبح مقابل الضحايا والشهداء      
وأمهات ثُكالى وأرامل وعائالت انقطعت ساللتها أو فقدت فرداً أو أكثر مـن          
بينها، ومجتمعات تفككت بعد أن كانت نسيجاً متجانساً من مجتمعات سـكنية            

أضـف  . انها أن تجد األطر التي كانت تحدد معالم وجودهـا       ولم يبقَ في إمك   
إلى ذلك الواقع المعيشي الذي أصبح أكثر صعوبة مما دعـا الكثيـر مـن               

 العائالت إلى التفكير بالهجرة

األهم من ذلك هو المجهول الذي يتحكم بالمستقبل، فال أحد يعرف مـاذا             
. الحـروب سيحصل وهل هنالك جوالت أخرى أم إن هذا الحدث هو آخـر             

ففقد اللبناني الثقة في وطنه وفي مستقبله بعد أن نفذ صبره وخانه الدهر فـي               
كل مرة يفتح بها فسحة أمل، ألن الحروب المتتالية لم تعد تترك مجاالً للثقـة               

المواطنون الذين تركوا مراكز العمل فـي البلـدان الغربيـة           . في المستقبل 
 ويوظفـوا أمـوالهم فـي بنـاء         والخليجية لكي يعودوا إلى لبنان ويستقروا     

المشاريع والمساهمة في بناء هذا الوطن، قد خاب أملهم وفقدوا ما كانوا قـد              
ذخروه في هجرتهم، وأصبح القلق يساورهم على مستقبل أوالدهم، وال شيء           

 .يضمن استمرار إعادة البناء أو عودة التدمير في حرب أخرى
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 . في حاجة إلى العرب كساحة حروب توحد سكانها–المحللين النفسيين 

 .ة العرب عامل توحيدي وال وجود للهوية إالّ بالحربومحرق

ال يمكن ألي إنسان في الكون أن يعيد عقرب التـاريخ إلـى             : والثانية
الحقبـات  ) Forclusion(واعـدام   ! فكيف يمكن القفز فوق التاريخ    . الوراء

كيف يمكن تجاهل الوقائع بأنه فـي       . التاريخية والتعامل معها كأنها لم تكن     
؟ ...قد نشأ اإلسالم ودارت حروب ومرت الحملة الصليبية إلخ        هذه الحقبة   

كيف يمكن القفز فوق ما خطّه الزمن ومحو ما ال يمحى والتعامـل مـع               
 .ذاكرة أحداث التاريخ كما لو كأنها لم تحصل

أي أن يكونـوا وقـود      . اإلسرائيلي بحاجة للعـرب لهـذين الـسببين       
وأن يلغوا الواقع التاريخي    . الهولوكوست بدالً من ضحايا الماضي النازي     
 .ويشاركوهم في الكذب والتحايل على الحقيقة

لكل هذه األسباب نرى أن العنف قد وِجد في الحقل الذي توفرت لـه              
 .كل الشروط لكي يتحقق

هنالك عنف في سـبيل إخفـاء       : ولكن كي ال نخلط األمور فيما بينها      
. قيقة وانتزاع الحق  الحقيقة وإنكار الحق، وهنالك عنف في سبيل جالء الح        

ولكن من المؤسف أن يتبين لنا أن األول يتمتع بذكاء وإعالم ناجح والثاني             
 .مهمل ألن القوة غير كافية إلحقاق الحق

يا صاحبي إن    .وهنالك مقاومة عسكرية وهنالك مقاومة فكرية وثقافية      
حصل ومررت في جنوب لبنان، إحِن رأسـك وخفـف الـوطء والتـزم              

 . شهداءالصمت؛ هنا يرقد

23/09/2006احلياة *

אאאא

א−אא..  −א
nabulsy@cyberia.net 

تلقى لبنان العدوان اإلسرائيلي األخري بعـد
قائمــة مطولــة مــن التهديــدات اإلســرائيلية

هلـذا العـدوان اإلعـالنوآان املدخل   . واألمريآية
ــساحة ــرائيل اىل ال ــودة إس ــن ع ــدرامي ع ال

فهي إستبعدت خالل احلـرب األمريآيـة. اللبنانية
أو بإغتيال احلريري/ اإلفرتاضية اليت بدأت مع     

فقـد. واليت إستهدفت الدور الـسوري يف لبنـان       
جرت التعمية ومعها اخللط بني الوجود العسكري

 .السوري وبني الدور السوري

هو خلط إستوجب استنفار آل اخلطط واحلمـالتو
وآانــت. اإلعالميــة األمريآيــة مطبقــة يف لبنــان

النتيجة خروج سوري وانتظار عودة اسرائيلية
آنتيجة طبيعية للعرفان بدور الصديق األمريآي

ــد  ــان اجلدي ــانع لبن ــسحاب. ص ــة وأن اإلن خاص
االسرائيلي إقتضته ظـروف الـضغط علـى سـوريا

 شباط هتمـة التعـاون مـع14اعة  ومعها جتنيب مج  
.اسرائيل ىاليت آان اختفاؤها ضروريًا يف حينه      

وبعد مضي الفرتة الالزمة وتعمق الـساسة اجلـدد
يف مقاعد سياسية عادت اسرائيل بصورة درامية

ومل يتحـرك. عرب اغتيال الشقيقني جمذوب يف صـيدا      
ساسة لبنان اجلدد هلذه العملية قـدر ممانعتـهم

 .اهللا األخريةلعملية حزب 

من الواضح أن الجدد يرون التغاضي عن قيام دولة عـدوة بعمليـات             
 لكنهم ال يتساهلون مع اختطاف جنديين . إغتيال وتجسس وغيرها

 .مدني وعسكري، بين رجل وامرأة 

وكل من تشجع في زيارة استطالعية إلى  ضاحية  بيروت الجنوبية 
 .وإلى جنوب لبنان يتأكد أن الحرب كانت إبادة البشر والبهائم والشجر

في آخر زيارة لقانا، اجتمعت برجلين يلبسان السواد؛ األول أحضر لي           
كانوا : قال. ه ولزوجته وأطفالهم األربعة ثالثة صبيان وابنة      صورة عائلية ل  

نائمين بهدوء وطمأنينة ألن والدهم إلى جانبهم وال ضير عليهم، ملتصقين           
وفجـأة، أتـت القذيفـة    . به ألن األبوة في نظر الطفل تحمي من المخاطر   

اإلسرائيلية وكان من تأثيرها بحكم الضغط أن قذفتني إلى أقصى الغرفـة            
 .تتحكم بأجساد األطفال تمزيقاًلكي 

ال أعرف ما إذا كان قنبلة ذكية، هذا الذي يفـصل األب عـن أوالده               
ألـيس  : ليريه بأم عينه استشهاد أطفاله الثالثة، واألب كان يتساءل أمامي         

هذا عمل شيطانياً؟ لماذا فصلتني القنبلة عن أطفالي؟ لماذا لم تأخذني معهم            
 .ختارت أطفالي بدالً مني؟ ليتها كانت غبيةفال أرى ما حصل؟ ولماذا إ

يسأل وقد جفّ الدمع في عينيه ولم بيقَ له إالّ حزن عميق يتآكله فـي               
 .وحدته من الداخل مع طفلته الناجية الوحيدة

والثاني يبدو وكأنه ال يزال تحت وطأة الصدمة  تحجرت معالم وجهه            
صـامت ال   . م وكآبـة  كأنه قناع، ال تكفي تعابيره لجزء مما يخالجه من أل         

أحضر صورة عائلته المكونة من خمسة أطفـال، تبـدو          . يفوه إالّ بالقليل  
 ولربما كانت أول وقفة وآخر وقفـة        –الطفلة الصغيرة تبتسم أمام األربعة      

فتأملت وجهها فـي    .  ألنه قال إنها ال تتعدى السنة من عمرها        –في حياتها   
زرقاوين، ال تعي من الـدنيا      الصورة وبراءة الطفولة واضحة في عينيها ال      
 .سوى أن إخوتها معها ووالدها وأمها وراءها

أصبحت وحيداً في هذه الدنيا، لم يبـقَ لـي          : قال كلمة واحدة ولم يزد    
 .سوى ألعابهم وثيابهم فأشم رائحتهم كل يوم

هنيًأ لك  : تقدمت منه امرأة زائرة ولم تستطع أن تحبس دمعها وقالت له          
 .بحوا مالئكة يسبحون في سماء الربفهؤالء األطفال قد أص

فنظر إليها متأمالً والزم الصمت وحول نظراته إلى السماء لربما يرى           
 .وصدق ما تقوله هذه المرأة

هذه عينة من نتائج الحرب الجهنمية حيث يبدو العنف وغريزة الموت           
 .بوضوح، وال خجل من االختباء وراء أعذار أو حجج مموهة

كل من يريد أن يرى ويشاهد كيف تُذعن اآللة         نتائج الحرب واضحة ل   
العسكرية بكل تكنولوجيتها كي تلحق األذى وتنشر الموت والدمار لخدمـة           

 . دون أن تترك مجاالً للحياةThanotosثوناتوس 

. لماذا كل هذا الدمار وكل هؤالء الضحايا      : والسؤال الذي يطرح نفسه   
يتقبلها وال السبب فـي     ال المنطق العسكري الذي يتحكم في سير الحروب         

خطف جنديين، إذا كان السبب هو استعادتهم فقـد         : اندالع الحرب يبررها  
فما سبب هذه الحسابات الخاطئة؟ يريدون      . جندياً إسرائيلي بعدهم  140قُِتل  
كيف يمكن الحصول على السالم مع جيران لهـم بعـد أن تـدمر        : السالم

بنى التحتية، حتى أصـبح     بيوتهم ويدب الذعر في نفوس األطفال وتهدم ال       
 .المواطن العادي يرى كل يوم في صعوبات الحياة شبح إسرائيل الجهنمي

 فهل يمكن بعد ذلك أن يحققوا السالم؟
إسرائيل منذ أن تكونت حملت معها مسألتين وطلبت مـن العـرب أن             

 :يساعدوها على حلّها

عـام  كيف يمكن ألفراد شعب تحدروا منذ ألفي        : مسألة الهوية : األولى
وترعرعوا في ثقافات مختلفة وانتسبوا إلـى أمـم عديـدة أن يجتمعـوا              
ويتوحدوا فقط باسم الهوية الدينية، هذا أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع إذا             

  كما قال لي أحد األصدقاء اليهود من –راجعنا تاريخ األمم، فإسرائيل 
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 . فئة مستهدفة وفق ضرورات الحرب -2

وهـذه .  فئة تعتقد بكونها محصنة وتتعرض فقط للضرر المـادي         -3
ياة من الشعور بتهديد مباشر للح    . الفئات تختلف في كل مظاهرات الصدمة     

 ولغاية مشاعر الذنب لدى الناجين

صدمة    3    ة ال تعرض اللبنانيون الى كم متراكم مـن الـصدمات         : تراآمي
 مروراً بـالحرب األهليـة      1958المتالحقة بدءاً من الفوضى األهلية عام       

ثم يأتي العدوان األخيـر     . الطويلة ولغاية اإلعتداءات اإلسرائيلية المتالحقة    
ترافقت مع حـرب نفـسية جعلـت اللبنـانيين          بعد صدمة الحريري التي     

ومـن المعـروف ان     . يشكونفي عمقهم االستراتيجي العربي واالسـالمي     
الصدمة التكرارية تحمل معها مجموع اثار الـصدمات الـسابقة اضـافة            

 .للصدمة الحالية

ة 4  شيزوفرانيا اللبناني  يــأتي العــدوان الحــالي علــى أرضــية :ال
رب نفسية إنطلقت مع إغتيال الحريري ولم       شيزوفرانيا لبنانية ناجمة عن ح    

مـن مؤيـد    . حيث تفكك المجتمع اللبناني على محاور متعـددة       . تنته بعد 
لسوريا ومعارض لها ومن توزيعات طائفية ومذهبية ومن دعاة األمركـة           

وتبـدت  . ومعاديها ومن متمسكين بالهوية العربية االسالمية ورافضين لها       
 بالتباسات انفصامية كمثـل المواقـف مـن         هذه الشيزوفرانيا قبل العدوان   

ثم جاء هـذا    . حماس ومن احتالل العراق ومما يجري في المنطقة عموماً        
 .العدوان ليكرس هذه االنفصامية

 على المدى القريب سوف يضطر اللبنانيون الـى  :مستقبل الصدمة 5 
استشعار مصدر التهديد المباشر لحياتهم وبالتـالي الـى حـصر مفهـوم             

كمـا  . باسرائيل وحدها وخاصة مع استمرار العدوان لفترة اطول       المعتدي  
. أن خسائر الحرب ستضع اللبنانيين امام تقسيم حاد وخطير للفئات اللبنانية          

وسيدفع الفئات االكثر تضرراً الى المطالبة بمميزات في حال عودة لبنـان            
أما في حال حدوث متغيرات فـإن المتـضررين         . الى وضعيته االساسية  

أي أن  . أون لإلنتقام من الفئات األقل تضرراً بوصفها متسببة بالكارثة        سيلج
 .العدوانية ستتحول الى الداخل بعد نهاية العمليات

 دوانــة العــة لصدمــم العامــالعالئ
أما عن العالئم العامة لصدمة العدوان الحالي فنستطيع تمييز العالئـم           

 :التالية

وهـو  . ى الفئات اللبنانية المختلفة   تهديد غريزة استمرار النوع لد    -1 
 .تهديد مصدره إسرائيل للبعض وسالح حزب اهللا للبعض اآلخر

وهي اكثر انتشاراً بين سكان الحنـوب       : تهديدات الحرب التقليدية  -2 
 .كونه االكثر استهدافاً

  .تهديد الحياة الفردية المباشر-3 

 .مشاعر الذنب لدى الناجين من الكارثة -4

 .المادية والمعنويةالخسائر -5 
حيث اإلستعداد للتضحية يصطدم بنتائج غيـر       : صدمات التسامي -6 

وهي صـدمة حاصـلة حتـى فـي حـاالت           . مطابقة لدوافع التسامي  
 .ألن التسامي ينطوي على شحنات انفعالية كبيرة ومتطلبة. االنتصار

األهم أن هذه الحرب تنطوي على جرعـات كبيـرة مـن العقائديـة              
 وعليه فإن عالج آثارها النفسية ال يقف عند حدود عالج آثار            واإليديولوجيا

فردية بل هو يتعلق بتقنين اآلثار االيديولوجية والعقائدية التـي سـتترتب            
 .عليها

  :ربــذه الحــد هــان بعــلبن
إذ بات من المؤكد أن     . تدخل حزب اهللا في توقيت هذه الحرب فإستبقها       

 وحزب اهللا لم يقدم لها . حجة أو بأخرىإسرائيل كانت تعد العدة لبدئها ب

والواقع أن إسرائيل لم تعتدي على أحد ينتمي الى هؤالء الجدد           . إسرائيليين 
 .بل على معارضيهم

اآلن وقد وقعت الواقعة وأخطأ حزب اهللا خطًأ ال يمكن تخيل الجدد 
 .يرتكبونه فماذا نفعل؟

الجدد أن إسرائيللم تعد فقد سمعنا من قادة . فلنبدأ بتعريف العدو وهو حاجة
. وقال فريق منهم أنه يحب إسرائيل وأكد أن إسرائيل هي خياره. عدواً؟

 14وهي إعالنات متكررة نقلتها الصحافة األجنبية عن قواد تظاهرات 
كما رأينا معارضة سوريا من قبل الجدد تصل الى حدود . شباط المتتالية

ريين على طريقة النازيين اعالن العداء والتصفية الجسدية للعمال السو
 .فحق لنا التساؤل عن العدو. الجدد

بداية فان تعايش اصحاب الخيار االسرائيلي مع معاديه مـسألة غيـر            
وإذا أصر هؤالء على صداقة اسرائيل فـان لـذلك          . واردة إال بفعل إبادة   

فإذا ما إكتفينا بالتكاذب القائم     . معنى واحداً هو االبتداء بحرب أهلية جديدة      
المعلن عن إتفاق على إعتبار إسرائيل عدواً فإن على جميع اللبنانيين أن            و

 .يقفوا ضد العدوان اإلسرائيلي

  :دوــف العــتعري
. يكون العدو محدداً بدقة في الحروب وهو الذي يمارس فعل اإلعتداء          

ويحصل أحياناً ونتيجة للحرب النفسية أن تحصل إنحرافـات فـي هـذا             
التوحد بالمعتدي ومحاولة تقمصه لدرجـة ترديـد        وصوالً الى   . التعريف

طروحات العدو وتوجيه العدوانية نحو عدو بديل تحدده وتوحي به الحرب           
وفي الحالة اللبنانية الراهنة ينعكس اإلنقـسام الـسياسي بانقـسام           . النفسية

 : الموقف من العدو فنلحظ المواقف التالية

 . دية بدقة وهو اسرائيل المعت موقف يحدد العدو-1

دو    -2  ويعتبر ان العدوان موجه نحو الفئة التي رفضت  موقف يحيد الع
التوحد بالمعتدي وبالتالي فإن هذه الفئة تحيد نفـسها وتعتبـر انهـا غيـر      

وبذلك ينحرف  . مقصودة بالعدوان االسرائيلي حتى لو اصابها ودمر لبنان       
 . مفهوم العدو من اسرائيل الى الفئة المقاتلة إلسرائيل

ة م-3 رائيل حليف ر إس ــار وقف يعتب  وهــو موقــف اصــحاب الخي
ويزداد ارباك  . اإلسرائيلي من اللبنانيين وعددهم متزايد في الفترة األخيرة       

تعريف العدو عند جمهور اللبنانيين مع اختالف المواقف العربية المتوزعة          
بين معارضة حادة لعملية حزب اهللا وبين نقدها من جهـة وبـين تأييـدها      

 .القية من جهة اخرىبصورة اط

ري   1  ال الحري صدمة إغتيال الحريري :  يوجه فرضيات العدوانإغتي
ومـن المعـروف أن العـدو       . طرحت عدواً إفتراضياً جاهزاً هو سوريا     

اإلفتراضي الجاهز يجلب خطر تشجيع آخرين على إرتكاب الفعل لسهولة          
م ذلك  وهكذا جرى انتخاب سوريا كعدو ودع     . تحويله الى العدو المفترض   

حتى بات المتعرضون لحمالت غـسيل المـخ        . بحمالت اعالمية ضخمة  
. بمناسبة االغتيال يبحثون عن دور سوري في الحرب االسرائيلية الحاليـة      
. حيث يصعب على جمهور مصدوم ملكية مرونة تحويل مفهـوم العـدو           

واالرباك الحالي ينجم عن رغبة الحفاظ على مكاسب تعويضية عن اغتيال           
 .ومعها رغبة تجنب العدوانالحريري 

دوان  2  العدوان االسرائيلي ال يمارس بالقوة نفـسها علـى   : تدرج الع
حيث تروج الدعاية اإلسرائيلية تحييد فئـات معينـة مـن           . الفئات اللبنانية 

وبغض النظر عن تلوينات لبنـان الداخليـة فـان          . اللبنانيين من عدوانها  
يث يمكـن تـصنيف الفئـات       ح. الصدمة تطال اللبنانيين بصورة متدرجة    

 : المتعرضة للعدوان كالتالي
 فئة مستهدفة بشكل اساسي وهي تحدبداً سكان الجنـوب اللبنـاني            -1

 . بكافة اطيافها
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حيث دافع. يروي القديس اوغسطني قصة االسكندر
أنت": القرصان عن نفسه أمام االسكندر قائال

وأنا اسرق سفينة" تسرق العامل فتدعى إمرباطورا
وقصة هذا القرصان، ختتصر نسبية"!. فأدعى لصا

تعريف الصراع وتفرعاته من عنف و إرهاب وضحية
هذه النسبية اليت تربك. ا من املصطلحاتوغريه

موقف الطبيب النفسي من هذه الوضعيات وجتعل
"دوره والتزامه بالقسم األبقراطي موضوعا

يف خضم هذا االرتباك على الطبيب. بدوره" نسبيا
فيزيد. أن يقدم الدعم والعناية لطالبيهما

هذا االرتباك من انعدام الدقة يف التصنيفات
التصنيف األمريآي"  املطروحة وخصوصاالسيكياترية

).P.T.S.D(الضطرابات الشدة عقب الصدمية 
   ".والدليل األمريآي لالضطرابات العقلية عموما

  ثغـرات التصنيــف األميرآــي -1
"  يعجز التصنيف األميركي ومعه التصنيفات األخرى المطروحة عالميا   

 : نختصرها بالواقعة التاليةعن اإلجابة على قائمة طويلة من األسئلة، 
 أثناء الحرب العالمية األولى سجل األطباء األلمان ردود فعل كارثية       

. لدى الجنود األلمان من نوع الهيستيريا ومنها داء االرتجاف الهيستيري
أما في الحرب العالمية الثانية فقد سجل هؤالء األطباء ردود فعل كارثية 

نوع القرحة وارتفاع الضغط وغيرها من ردود لدى الجنود األلمان من 
 . الفعل البسيكوسوماتية

 الجندي األلماني واختلفت بهذه  لماذا تبدلت ردود فعل:  السؤال هنا   
   الصورة؟ 

  البعــــد الثالــث -2
 إن اإلجابة على مثل هذا السؤال تقتضي استبدال النظرة المسطحة التي    

عنف وضحية بنظرة أخرى هولوغرافية أي تنظر إلى الصراع على أنه 
والبعد الثالث الذي نقترحه هو طريقة وعي ومعايشة . ثالثية األبعاد

 – السياسية، وهذا ما سنسميه باللحظة االقتصادية –الظروف االقتصادية 
 –فلو نحن نظرنا إلى الوضع األلماني في لحظته االقتصادية . السياسية

لوجدنا أنها كانت تمتاز بحس وطني عال هو السياسية إبان الحرب األولى 
الذي جعل الجندي بحاجة إلى المكسب األولي للهيستيريا كي يهرب من 

أما في الحرب الثانية فقد طغى . الحرب بدون أن يشعر بالخجل والعار
الحس العنصري على الحس الوطني وعندها اقتصرت اإلصابات 

 . الهيستيرية على الجنود العنصريين
 السياسية هو االتحاد –ثال آخر على أثر اللحظة االقتصادية  م    

السوفياتي ومعه أوروبا الشرقية التي وجدت في لحظة منعت انفجار 
 -الصراعات فيها حتى نهاية الثمانينات حيث تبدلت اللحظة االقتصادية

 . السياسية فانفجرت هذه الصراعات
راعات المندلعة في وقتنا  لكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن معظم الص    

الحاضر هي صراعات متمركزة في الكيانات التي ظهرت كنتيجة 
فالتغيرات الجغرافية التي حصلت عقب . مصطنعة للحرب العالمية األولى

السياسية بل كانت -هذه الحرب لم تكن مجرد تغيير في اللحظة االقتصادية
 . في تاريخ الزمن" مصطنعا" تغييرا

، فبلدان التوازن واالزدهار في اللحظة الراهنة "أيضا العكس صحيح    
 فحوادث لوس أنجلوس. ليست بمنأى عن الصراعات في المستقبل

وهنا . الحجة بل فرض عليها التوقيت والحدود ونزع عنها عنصر المفاحأة          
فهي دمـرت   . يجب التذكير بأن إسرائيل لم تكن يوماً حريصة على لبنان         

وهي كانت تنتظر موسم السياحة في كل سـنة    . راراًبناه التحتية مراراً وتك   
لتقوم بحركات عدوانية لضرب الموسم وإقتضى التذكير لفقـدان الـبعض           

 .لذاكرتهم

لكن لبنان يدخل هذه المعركة وهو في أدنى درجات جهوزيتـه فهـو             
. وهو المصطلح الجديد لألكثرية الشباطية    . واقع تحت حكم الدولة المنتخبة    

 وفي أية   14لدولة هو أنها منتخبة ال يهم متى وأين وكيف          فكل ما في هذه ا    
ظروف وعبر أية تحالفات وآليات تدخل الوصايات األجنبية وشخـصيات          

ولعل الرئيس السنيورة خير ناطق باسم هـذه الدولـة       . هذه الدولة المنتخبة  
وهـي  . التي تلجأ الى الدموع المتأثرة على تهديد الوضـعية اإلنتخابيـة          

لجدد يسوقون مرشحين رئاسـيين علـى الطريقـة التـي           وضعية جعلت ا  
وذلك وفق آليات التحكم عن بعد مـن قبـل اللـوبي اللبنـاني              . أوصلتهم

والوصفة السحرية للجدد باتت كامنة فـي زيـارة         . الصهيوني في أميركا  
. ألميركا وخاللها لقاء مع الصهاينة اللبنانيين وبعدها يحق للرعاع الطموح         

وذلك بغض النظر عـن     . بعد قوائم الرعاع السياسي   وخطأنا أننا لم نضع     
  .نتائج الصراع الحالي

اآلن ماذا بعد الحرب؟ الجواب يرتبط بنتائج الحرب بطبيعـة الحـال            
 :وتطرح ثالثة إحتماالت

. وهي تستتبع حرباً أهلية غير ممكنة التجنـب       : خسارة المعركة -1 
 مذهبية على غرار    – والتدخل فيها يستطيع تحويلها من عقائدية الى طائفية       

 .ما يجري في العراق

وهو يستتبع تصحيح األوضاع الشاذة الناجمة عن       : ربح المعركة -2 
اإلنتخابات األخيرة وأولها إحياء الخيار اإلسرائيلي باطالق رمـز الخيـار           

بل أولها التخلص من الرعاع السياسي الواصـل        . سمير جعجع من السجن   
خالص من وضعية التسول وإنتظار موسـم       ومنها ال . من النافذة المتصهينة  

فكسب المعركة يجب أن يقترن بنخليـصه مـن         . البنات والحمص اللبناني  
ومن يريد سياسة الكباريـه فليمارسـها       . وضعية الكباريه التي سعوا اليها    

 .خارج لبنان

هي وعود بتوجيه البلد نحو أحد الخيـارين        : التسويات الوسطية -3 
 .السابقين

  :انــة في لبنــجنبيالت األــالتدخ
الكيان اللبناني كيان مختلق وهذا ما يفتح األبواب أمام كل الطروحات           

ومنذ إنشائه يقف الكيان على قدم واحـدة        . الراهنة من التقسيم الى التدويل    
وكـان  .  التي ضربها الطارئون الجدد في صـميمها       1943تعرف بميثاق   

سوريا وفرنسا  : ساسيين هم توازن الكيان مرهون بتفاهمات أربعة العبين أ      
والفوضى الراهنة تعود لإلخالل بهذه     . ) بريطانيا قبلها  (واسرائيل وأميركا   

فقد تم إقصاء سوريا مع دخول العبين جـدد مثـل الـسعودية             . الموازنة
فإذا ما أردنا   . وإيران وزيادة متضخمة لحصص إسرائيل وأميركا في لبنان       

اح الحالي فإن األمـر يقتـضي إعـادة         العودة الى القدم الواحدة بديلة الكس     
توزيع األدوار العالدلة بـين الالعبـين األساسـيين وإسـتبعاد الالعبـين             

وهـي  . واألهم تطهير السياسة اللبنانية من آثار الدولة المنتخبة       . الطارئين
 .حصيلة كل الفوضى التي اوصلت لبنان الى الهاوية الحالية

الواحـدة ال تبـشر     لكن تجاربنا السابقة مـع سياسـات القـدم          
. باإلستقرار الطويل األمد وال توحي باحتمال قيام دولة فـي لبنـان           

وعليه فان هذا الحل المؤقت ال يرضي طموحات اللبنانيين الساعين          
وهي طموحات ستفجرها نتائج هذه الحرب    . إلقامة دولة ينتمون اليها   
 .مهما كانت هذه النتائج
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للحد من التطورات  (Anxiolytiqueوصف مضاد للقلق        -  أ
 . )يكوسوماتية غير المنتظرةالبس

، وتالفي تراكم "العمل على تصريف االنفعاالت وتوجيهها إيجابيا   - ب
  ).Non Ellaboré(االنفعاالت غير المعبر عنها 

في حال وجود مؤشرات أمراض جسدية يجب العمل على العالج     - ج
 . الوقائي لهذه المؤشرات والحتماالت تطورها وتعقيدها

نهي حديثنا عن رعاية ضحايا الصدمة ونحن نتساءل عن  بهذا ن  
مدى التزامنا بالقسم األبقراطي وعن الضوابط األخالقية القابلة للتعميم 
والتي تحدد دور الطبيب النفسي في حل الصراع وفي التدخل في الحاالت 

مع تسجيل تحفظنا على توريط االختصاص واالختصاصيين في . الكارثية
كما هي حال . تمل مصطلحاتها اللبس وإساءة اإلستخدامالقضايا التي تح

 .اإلرهاب والصراع والعدالة والحقوق وغيرها: مصطلحات 

 *מאא
 

א−..  ،א−מ

kadrymh@yahoo.com 
لنفس اإلعالمي أن رواج سلعة معينـة ال يتوقـف          تؤكد دراسات علم ا   

علي مجرد اإلعالن عن وجودها و عرض مزاياها بل أن الرواج األمثـل             
إنما يتحقق بقيام ثقافة مساندة للسلعة تضمن لها دوام و تـصاعد الطلـب              

و يتطلب خلق مثل تلك الثقافة تشكيال لخريطة الوعي بما تتـضمنه            . عليها
هات بحيث يصبح الطلب علي تلك السلعة جزءا ال         من معايير و قيم و اتجا     

يصدق ذلك علي صناعة السياحة بقدر صدقه       . يتجزأ من نسيج تلك الثقافة    
 .علي صناعة السينما و جراحات التجميل و كذلك األسلحة

و لعلنا ال نضيف جديدا إذا ما ذكرنا أن صناعة السالح تعد من أضخم              
لك فمن الطبيعي أن تـسعي تلـك        و لذ , مجاالت الصناعة و أكثرها ربحية    

و أن تجنـد    , الصناعة لدعم الثقافة التي تساندها و تساعد علي ترويجهـا         
 تراثا ضخما مـن مختلـف العلـوم         -أي ثقافة الحرب  –لنشر تلك الثقافة    

و هكـذا  . اإلنسانية علي رأسها اإلعالم و علم النفس بل و التاريخ أحيانـا    
بـل و   , و الكتب و دواوين الشعر     طوال آالف األفالم     خشهدنا عبر سنوات  

التي تصب جميعا في تقديس العنف و اعتباره جـوهر          " العلمية"الدراسات  
الطبيعة اإلنسانية و السبيل األوحد للحصول علي الكرامـة و االحتـرام و      

 .الحفاظ علي الحقوق

لقد ازدهرت تلك الثقافة و ضربت بجذورها في كافة نواحي الحياة 
دول و الجماعات مهرب من غواية الحصول علي بحيث لم يعد أمام ال

فعليها دوما تكديس األسلحة لكي ال , األسلحة حتى لو لم تكن تخطط لقتال
و بحيث تستمر تجارة السالح في االزدهار , تغري أحدا باالعتداء عليها

و ما أن تشتعل الحرب حتي يبلغ ذلك االزدهار أوجه . تحت كافة الظروف
باح آنذاك علي منتجي السالح فحسب بل يشمل و ال يقتصر تدفق األر

و مما يدعم ذلك أن , العديد من المهربين و تجار السوق السوداء و غيرهم
خاصة فيما يتعلق بصفقات األسلحة و –مناخ الحرب بما يفرضه من سرية 

بعكس ,  يشجع استشراء الفساد دون رقابة أو خوف من افتضاح-عموالتها
السالم من شفافية تتيح علي األقل فضح ما ينبغي أن يفرضه مناخ 

و لعلنا ما زلنا نذكر تعبيرا شاع بيننا خالل فترة , الفاسدين و المرتشين
أي أولئك الذين ظهرت عليهم " أغنياء الحرب"الحرب العالمية الثانية عن 

أغنياء "غير أن , مظاهر الثراء فجأة بفضل مناخ الحرب و السوق السوداء
 .تلون سوي ذيل قائمة أغنياء الحرب الحقيقيةهؤالء ال يح" الحرب

 كتابا بعنوان 2002جدوين باروز عام  لقد أصدر الصحفي البريطاني 
 مشيرا إلي قائمة" المجموعة القذرة"استخدم فيه تعبير " صناعة السالح"

 هي إنذار باحتماالت نشوب حرب أهلية أميركية إذا ما تغيرت )1991(  
 . سية الراهنةالسيا-اللحظة االقتصادية

 ة ــــار الصدميـــص اآلثــتشخي -3
نخلص مما تقدم إلى أن تشخيص اآلثار الصدمية مرتبط مباشرة  

 : بتشخيص الصراعات، التي نقترح لها التصنيف التالي

 و هي الكيانات التي تعاني :Schizoide الكيانات المنفصمة   - أ
تهدد بانفجار نوبات عنف وهي . أو فكرية/ أو دينية و/تناقضات عرقية و 

 السياسية المتمثلة بالحروب األهلية -من نوع الشيزوفرانيا االقتصادية
 . وعمليات العنف واالغتياالت وغيرها

 وتعاني من تهديد هويتها :Depressive الكيانات االنهيارية - ب
وشخصيتها القومية مما يدفعها إلى اليأس بحيث يمكنها أن تعمل على إيذاء 

إلى قيام األفراد بارتكاب أعمال "  واآلخرين بطريقة عشوائية، وصوالذاتها
 . السياسية-انتقامية ضد العدو المفترض حسب اللحظة االقتصادية

 حيث يتظاهر الصراع من خالل :Manic الكيانات الهوسية  - ج
هذا الهوس الذي يتفشى في . هوس التطرف القومي أو العرقي أو الديني

، لكنها تملك القوة غير العادية التي يتمتع بها "سبيامجموعات صغيرة ن
 . المهووس

 حيث ال خلفيات إمراضية حقيقية :Hysteric الكيانات الهيستيرية   - د
و إنما هو الصراع على السلطة أو على السيطرة على اآلخرين وعلى 

 .مقدراتهم

نجاحاته  في هذه الحالة علينا أن ال نهمل مسألة اإلغواء الهيستيري و   
كما أنه علينا أن نمهل احتماالت بداية الذهان . في السيطرة على اآلخرين

 .تحت ستار الهيستيريا

 ة ـــاالت الصدميــص الحـــ تشخي-4
في رأينا أن التشخيص األمثل لحاالت الصدمة عقب الكارثية يجب أن 

 : يتضمن البنود التالية
ما فيها من اختالالت نفسية تحديد البنية الشخصية األساسية ب       - أ

 . وجسدية
 . تحديد عالئم السلوك االعتيادية   - ب
تحديد عالئم السلوك الراهنة والمقارنة بينها وبين تلك االعتيادية   - ج

لتحديد التغيرات التي أحدثتها الصدمة، وتحديد خلل التوازن الذي أحدثتها 
احتماالت تطوراته البنية الشخصية األساسية من حيث حدة هذا الخلل و

 . المستقبلية

  ةـــة العالجيــــاالستراتيجي -5
ال بد لها من أن تستند إلى معرفة وثيقة بهيكلية االضطراب الصدمي، 

 : التي نختصرها على النحو التالي
.  إن وضعية الضحية هي وضعية بارانويائية بمعنى الكلمة   

دفع بالمريض إلى توقع والمشاعر االضطهادية المرافقة لهذه الوضعية ت
لكنه يعجز عن . ظلم القدر له بتعجيل موته فتنفجر لديه الوساوس المرضية

تعقيلها بإدراك طبيعتها الوسواسية فيتحول خوفه من المرض إلى خوف 
من الجنون، ثم يتراوح المريض بين الخوف من الموت والخوف من 

صادفها في عيادة هذه الهيكلية االمراضية المختصرة هي التي ن. الجنون
 : أما عن تعقيداتها فهي متشعبة ويمكننا اختصارها بـ. الصدمة
 . تعقيدات سيكياترية       - أ
 . تعقيدات سيكوسوماتية   - ب
 . مهنية-تعقيدات اجتماعية    - ج

ونأتي إلى العالج حيث تتركز استراتيجيتنا العالجية وتتمحور حول 
 : النقاط التالية
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واضحة،أصبحت آل األمور مكشوفة، ومعامل األزمة  

وآثارها النفسية واإلنسانية السلبية ال ختفي
على أحد، إال أننا وسط األزمة واملأساة وما
أصابنا من اليأس واالنكسار جند أمامنا بعض
اإلجيابيات يف ما تفعله املقاومة اليت تبعث األمل
يف النفوس، ويف البداية جيب أن نرصد بعني

آل إليهالتحليل النفسي دالالت ما حيدث، وما 
الوضع نتيجة األحداث املأساوية على أالرض

 .العربية يف لبنان و فلسطني

 ثــــــار النفسيــــــة السلبيـــــة اآل 
من وجهة النظر النفسية فإن العوامل وراء هذه االنفعاالت والمشاعر 
السلبية التي تتملك الواحد منا وهو يتابع األحداث الراهنة في أي موقع 

 :ن يمكن تحديدها في بعض النقاطومن أي مكا

التساؤالت التي ال تجد إجابة ويطرحها كل منا على نفسه وعلى  -  
المحيطين به حول تفسير ما يجري بين قوات العدوان واالحتالل التي 
تملك كل األسلحة الحديثة، وتتمتع بتأييد فاضح غير مشروط من القوة 

م في لبنان فرضت عليه الكبرى في العالم من ناحية، وبين شعب مسال
الحرب  واخر أعزل قي فلسطين ال يملك سوى وسائل مقاومة بسيطة 
وبدائية تحت االحتالل والقهر والظلم، واستمرار هذا الوضع وتفاقمه 

 .بصورة تثير الغضب

ما يحدث على االرض العربية  من حرب قذرة قي لبنان هو نموذج   -
، وأتصور أن المعنى اللغوي لصراع أو نزاع يحدث بصورة غير متكافئة

لتعبير الصراع يعني أن طرف ما البد أن يتغلب على اآلخر، أما النزاع 
فإنه أمر قابل للتسوية بين أطرافه، وفي كل الحاالت فالطرف األقوى يريد 

 .ان يفرض ما يريد دون اكتراث

لقد أثارت األحداث األخيرة مشاعر اإلحباط العام وشعور الهوان  - 
ل لدى اإلنسان العربي نتيجة لمواجهة هجوم وعدوان شرس بما واإلذال

يشبه االستسالم والعجز عن المواجهة، وهذا شعور قاتل يستفز المشاعر، 
وله آثار نفسية سلبية على الناس في كل المجتمعات في العالم العربي 

 .واالسالمي وغيرها

 مـن   يدفع ذلك إلى تساؤل آخر ال يجد إجابة واضحة عما يجـب عملـه             
الجانب العربي في هذه الظروف العصيبة التي تفرضها األحداث الحاليـة،         
وفيما بين االتجاه إلى االكتفاء بالمراقبة وكبت شعور الغيظ والغـضب، أو            
البحث عن وسيلة للتعبير في حدود ما تسمح به الظروف يستمر الغليـان             

ـ              ي الداخلي الذي يهدد بعواقب ومضاعفات وخيمة قـد تظهـر آثارهـا ف
  .المجتمعات العربية عاجالً أو آجالً

 ثــــــــار النفسيـــــــة اإليجـــــــابيــــــــةاآل 

رغم أن الموضوع الذي نتحدث عنه وهو األزمة والمأساة التي يعيشها 
االنسان وسط امسرح الذي يدور فيه القتل والتدمير قي لبنان و الشعب 

سرها ال تبدو فيه سوى نذر السوء الفلسطيني واالنسان العربي والمنطقة بأ
والتشاؤم، وأسوأ االحتماالت إال أنني بحكم عملي في مجال الطب النفسي 
أستطيع مالحظة بعض اإليجابيات التي ظهرت كبقع من الضوء الخافت 
الذي يمكن رؤيته وسط هذا الواقع المظلم، وبعيداً عن السياسة أو األمور 

ها شيئاً فإنني أرى هذه اإليجابيات في العسكرية التي ال أفهم في تفاصيل
بعض النقاط التي يجب أن تكون موضع تركيز لكل من يحاول التحليل 

 :الدقيق للوضع الحالي، ومنها

رغم أن أهم األهداف النفسية للتحرك العسكري اإلسرائيلي كان  -
إثارة الرعب والخوف لدى الجانب العربي واللبناني و الفلسطيني فإن ما 

ى مدى الفترة الماضية نتيجة للرد بأسلوب المقاومة وتوجيه حدث عل
 الضربات   دون خوف او استسالم كان إعادة تصدير الهلع إلى إسرائيل

, الدول التي تتصدر صناعة السالح و تتربع الواليات المتحدة على رأسها           
ك حيث تستأثر تل  , وألمانيا ، ثم هولندا   , ثم بريطانيا , ثم فرنسا , تليها روسيا 

 من السالح في العالم و تحتل إسرائيل المرتبة         %85الدول الست بتصدير    
ومن المثير لالنتباه أن الدول األربعة التـي        , الثانية عشرة في تلك القائمة    

الـسالم  "تتصدر تلك القائمة أعضاء دائمين في مجلس األمن المسئول عن           
 ".العالمي

ومـة الـشرسة التـي      نستطيع في ضوء ما تقدم أن نفهم مصدر تلك المقا         
فهي في النهاية مجرد ثقافـة ال تـستند إلـي           , تثيرها الدعوة لثقافة السالم   
شأنها في ذلك شأن ثقافة الطب الوقـائي فـي          , صناعة تدعمها و ترعاها   

و ثقافة حماية البيئة في مقابل الصناعات الملوثـة         , مقابل صناعة األدوية  
 .للبيئة

و غنـي   , "المجموعة القذرة "بير  جدوين باروز في كتابه تع    لقد استخدم   
فهـو شخـصيا   , عن البيان أنه ال يقصد بطبيعة الحال شعوب هذه الـدول     

ناشط بريطاني في حقل المنظمات غير الحكومية المعارضة لهذا النوع من           
و غيره العديد في كافة أنحاء العالم يـدعمون و يمولـون بـل و        , التجارة

و لعل بعضنا ما زال يـذكر       , لثقافةيقدمون أرواحهم أحيانا دفاعا عن تلك ا      
المناضلة األمريكية اليهودية داعية السالم راشيل كوري، البالغة من العمر          

 عاما التي سحقتها جرافة إسرائيلية خالل احتجاجها علي الممارسـات           23
 .2003اإلسرائيلية في رفح مارس 

 ال  صحيح أن مجموع أعداد الناشطين في مجال ثقافة السالم  في العالم           
يمكن أن يقارن بأعداد العاملين في أجهزة القتال و األمن فـي الواليـات              

و صحيح كذلك أن تمويل أنشطة الـسالم        , المتحدة األمريكية وحدها مثال     
بل و حتى أنشطة التعليم و الرعاية الصحية ال يمكـن أن يقـارن بتلـك                

ن و صـحيح كـذلك أ     , المليارات التي تنفق علي صناعة و تجارة السالح       
تتعرض دوما لمحاوالت التزييف و التهجم و وصمها        الدعوة لثقافة السالم    

و أنهـا نقـيض لثقافـة       , بأنها ليست سوي دعوة الستسالم المظلوم للظالم      
المقاومة؛ و رغم كل ذلك فإن ثقافة السالم ما زالت رغم كل شيء تحاول              

لوجيـا  االستمرار في الحياة مستندة إلي تزايد الدمار الـذي تحدثـه تكنو           
و ما  , و ما تنذر به أسلحة الدمار الشامل األكثر تطورا        , األسلحة المتطورة 

يؤدي إليه ذلك من تزايد وعي من يدفعون بالفعل ثمن  الحرب و يتحملون              
 خسائرها و دمارها

تري هل يمكن أن تري األجيال القادمـة تـصاعد وعـي المقهـورين و               
النضال السلمي و الكفاح    المظلومين وضحايا الحروب بإمكانيات و جدوى       

في مقابل ذلك الثمن الباهظ و النتائج غير الحاسمة لالعتماد علـي            , المدني
 .السالح

2006 سبتمرب 7األهرام * 
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والقتل والدمار عنوان احلرب..املذابح
ومشاعر الغضب واالمل واالحباط عنوان رد..احلالية
وقد الحظت حبكم عملي يف جمال الطب... الفعل

النفسي زيادة ملحوظة يف أعداد الناس من حويل من
وا نفسيًا بعمقالذين صدمت مشاعرهم، وتأثر

باملشاهد املأساوية لألحداث األخرية يف احلرب القذرة
اليت تعرض هلا لبنان ومن فبل يف فلسطني، ورغم
حلظات احلقيقة مع الغضب واالنفعال اهلائل اليت

 يعيشها اإلنسان العربي يف آل مكان بعد أن
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وهذا الشعور بأنه اآلخر ولست أنا كسرته صدمة مشاهد األحدث دون قيود 

  ان التأثير اإلنساني لها واسع االمتدادللغة أو الجغرافيا فك

  لتجــــاوز اليــــاس و اإلحبــــــاط دعــــوة 

 سواء  النفسيالمشاهد المأساوية التي تدعو إلى اليأس واإلحباط واأللم رغم
 )، فلسطينلبنان(مستوى ما يحدث من عدوان في األرض االعربية  على
لعربي، أو على المستوى بين االحتالل والمقاومة، أو في العالم او

اإلنساني، فإنني في مواجهة كل هذا أتوجه بدعوة ونداء للجميع بضرورة 
 "ال تبتئسوا"االحتفاظ باالتزان النفسي والتماسك دون انهيار وأقول لهم 

فهناك ما يمكن أن نقوم به اآلن في مواجهة اآلثار النفسية للوضع الراهن 
لة اضطراب الصدمة التي تعرف حتى ال نفقد عقلنا ونصبح ضحايا لحا

 وتنشأ بسبب الخبرات األليمة والمشاهد المأساوية التي ال PTSDاختصاراً 
تحتمل من قتل ودمار وقهر وظلم، وأعتقد أن مجرد متابعة نشرات 
األخبار اليومية حالياً بما تتضمن من أحداث واقعية على أرض فلسطين 

ئاب الجماعي لدى قطاعات يكفي إلثارة مشاعر اليأس واإلحباط واالكت
كبيرة من الناس، وهنا نذكر بعض الخطوات العملية التي يمكن أن تخفف 

 :علينا اآلثار النفسية لألزمة، ومن أمثلتها

االستمرار في حالة الوعي واالنتباه واليقظة لدى كل قطاعات  -
المجتمعات العربية وخاصة الشباب الذين اعتادوا على الغياب عن المواقف 

وطنية لفترات طويلة، ويمكن اعتبار االنشغال بهذه األزمة بداية للتخلي ال
عن االستهتار والالمباالة، واالنصراف الي اللهو واالستهتار والحياة بال 

إلى المواقف اإليجابية الجادة لتغيير واسع يشمل كل نواحى ... هدف
 .الحياة

فكير فيما لتكن األزمة الحالية بداية ألسلوب عربي جديد للت -  
يدور حولنا من أحداث، والفهم الجيد لما يصادفنا من أزمات، والتشخيص 

مالئمة، وهذا هو أسلوب الذين  الواعي لها حتى يمكن معالجتها بصورة
سبقونا في التقدم العلمي والحضاري، وأصبح علينا أن نلحق بهم، وال 

 . هو الحال اآلننسمح لهم بالسيادة المطلقة علينا والتحكم في مقدراتنا كما

ال داعي لليأس القاتل واإلحباط الجماعي الذي يمنع الناس من  -  
القيام بأية خطوات إيجابية، فهناك الكثير من البدائل ال تزال ممكنة أهمها 
رفض هذا الواقع، والتخلص من الخوف الذي تحاول الحروب النفسية 

ال طاقة "ها هو أنه لألعداء أن تبثه في نفوسنا برسالة غير مباشرة مضمون
، أو أن هناك قوة عظمى تحكم العالم ويجب التسليم "لنا بالعدو وجنوده

 .واالستسالم لها لتفعل ما تريد

ال بد من تبني بعض األفكار على المستوى الفردي والجماعي  -
من وجهة النظر – تسهم في مقاومة مشاعر اليأس واالنكسار التي تعتبر

ل جوانب األزمة األخرى بما فيها الخسائر في أقوى أثراً من ك-النفسية
األرواح والممتلكات، وأرى أن المنظور اإلسالمي في هذه المواقف يتفق 
 تماماً مع الصحة النفسية، فاإليمان القوي والعودة إلى اهللا، وما تتضمنه

تعاليم الدين اإلسالمي من تعظيم قيمة الصبر، واإلشارات األخرى التي 
وال تهنوا وال تحزنوا : "قران الكريم مثل قوله تعالىوردت في آيات ال

من شأنه أن يضمن االحتفاظ بحالة معنوية " وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنين
 .مهما كانت تداعيات األزمة ومضاعفاتها عالية

 و نظــرة على المسـتقبــل... المــاضــي و الحــاضــر 

ضع الراهن يمكن إذن فالنظرة الشاملة على الماضي والحاضر والو
أن تثير لدى كل منا الكثير من االنفعاالت والمشاعر والتساؤالت عما 

ورغم أن أحداً ال يعلم إلى أين تسير .. يمكن أن يأتي في المستقبل 
األحداث فإن المطلوب حالياً هو االستمرار في المقاومة في مواجهة عدو 

 أو يشعر باألمن، يجب أن ال تدع العمليات المتواصلة له فرصة ليستريح
ومطلوب من الشارع العربي أن يظل على نفس المستوى الحالي من 

 نحن معكم إخواننا: "الغضب وااللتهاب حتى تصل الرسالة التي مؤداها

ونالحظ أن انتقاد الشعور باألمن له تأثير نفسي هائل على الجانب  
 .اإلسرائيلي أكثر من جانب المقاومة

تي تحققت بوضوح كسر المقاومة لحاجز من المكاسب الرائعة ال -
الخوف من إسرائيل، ودليل ذلك هو تحويل اإلحباط إلى مقاومة تتسم 
بالجرأة في صورة شباب مقاتل يقدم دون تردد على الشهادة، أو يتحدى 
جندياً مسلحاً، ال يخشى دبابة او قصف جوي، ويؤكد ذلك أن العقيدة أقوى 

 .من أي سالح

نتائج الخسائر البشرية من الشهداء أو من الغريب أن أحد  -
الجرحى في الجانب  اللبناني  وقبل ذلك الجانب الفلسطيني والخسائر 
المادية من تدمير للمنازل والممتلكات والمرافق كان ارتفاع الروح 
المعنوية، والتماسك، وتقوية دوافع المقاومة، واستبعاد خيارات الخضوع 

يدة للعمليات، والختراق العدو بضربات واالستسالم، وابتكار أساليب جد
 .تسبب له أكبر قدر من األلم والرعب

 ــةـــــنفسيـــــــال الـــــ ردود األفعـ 

عندما نرصد رد الفعل الذي أثارته األحداث المأساوية ومشاهد األزمة لدى 
 هذه الناس في العالم العربي واإلسالمي وبقية أنحاء العالم، حيث بدت معالم

اة من خالل المشاهد التي تابعها العالم على مدى األيام الماضية المأس
 :ونذكر منها

المشاهد القاسية للعدوان وما يسببه من خسائر بشرية وقتل  -
وتحطيم للممتلكات من جانب قوة تتصرف وكأنها فوق القانون وال تفهم إال 

تطيع لغة واحدة هي فرض القوة، مع شعور بأنه ال يوجد في العالم من يس
 .التصدي لهذا العنف أو يوقفه

تسير وتيرة العنف من الجانب اإلسرائيلي بصورة متصاعدة ورد  -
مبالغ فيه على أي محاولة للمقاومة، ويشبه ذلك الجرائم المركبة مثل اللص 
الذي يسرق ثم يقتل ويقاوم الشرطة، حيث تبدأ العمليات بقصف او غارات 

يد من القتل العشوائي او محاوالت اجتياح ثم حصار ثم مز
اوالتدمير الهائل للمنازل والمرافق باستخدام كل االسلحة غير ..لالبرياء

أي " الهروب إلى األمام"ويطلق على ذلك .. المشروعة إلسكات المقاومة
إلى مزيد من العنف الوحشي، حتى أنه تم تشبيه ما يفعله جيش االحتالل 

المدن الفلسطينية بفيل دخل في لبنان  وقبل ذلك في غزة  وغيرها من  
 .إلى محل للزجاج أو السيراميك وحطم محتوياته

في المشاهد الحالية من الجانب  اللبناني والفلسطيني مقاومة عنيدة  -
بإرادة أسقطت حواجز اليأس والخوف، وخلفية ذلك إقبال بال تردد على 

ألزمة الشهادة من جانب المقاومة وكل الفئات والقيادات التي وحدتها ا
بشكل غير مسبوق، ومن وجهة النظر النفسية فإن للمستغني عن حياته 
والمستعد للتضحية بها يمثل قوة غير محدودة يمكن أن تكون عامل توازن 

 .مع قوة السالح الهائلة التي يملكها يمتلكها المعتدون ومن يقف معهم

 بين تعبيرات الغضب -العام غير الرسمي–المشهد العربي  -  
نفعال في صورة مظاهرات وخطابات وكتابات واجتماعات وتغطية واال

إعالمية، وبين شعور ال يخفي على أحد بالسخط واإلحباط العام، لكنه في 
النهاية يحمل بعض اإلشارات اإليجابية في صورة اتفاق في الشعور 

يرفض الواقع الراهن ويصل إلى حد اإلجماع تقريباً لم يحدث منذ وقت العربي 
 .طويل

 المشهد اإلنساني لألزمة حرك مشاعر الناس في أنحاء مختلفة -  
ودليل ذلك أن أحداث هذا العدوان والمشاهد المأساوية للحرب  من العالم

جعلت الكثير من الجهات ال تستمر في موقف المتفرج، وعادة ما يتجه 
 الناس إلى تجاهل األحداث األليمة بعد وقت قصير حيث نرى الواحد منا

ر بحادث طريق فيخفف السرعة لدقائق ثم يعود، أو يتأثر وهو يشيع يتأث
 جنازة لكنه ال يفكر بأنه نفسه من الممكن أن يكون في موضع المتوفى، 
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 On September 2000, the Al Aqsa Itifada erupted. 

Palestinian children and families have been exposed to a variety 
of traumatic events, ranging from hearing of killing, to 
bombardment by helicopters at the entire Gaza Strip. The 
current conflict differs from the previous Intifada, in which events 
such as night and day raids were common occurrence in 
previous Intifada (1987-1993). Shelling and bombardment 
became the main them of trauma to children and 
familiesespecially after the disengagement plan from Gaza Strip 
in 2005.  Even after the withdrawal of the Israeli occupation 
forces from Gaza Strip, shelling of north and east of Gaza Strip 
is still a daily act of violence against the Palestinian. Added to 
this,  the sonic sound of jetfighters, bombardment by helicopters, 
jetfighters, and pilot free aeroplanes including assassinations of 
Palestinian Militants. 

Common feelings and reactions in the aftermath of a 
traumatic event include sadness, anger, rage, fear, numbness, 
stress, feeling of helpless-ness, feeling jumpy or jittery, 
moodiness or irritability, change in appetite, difficulty sleeping, 
experiencing nightmares, avoidance of situations that are 
reminders of the trauma, problems concentrating, and guilt 
because of survival or lack of harm during the event (American 
Psychiatric Association, 2000). 

For young children, responses to victimization may differ 
from those of adults. Very young and elementary school children 
who do suffer negative consequences of exposure to terror may 
display regressive behaviors (Thabet et al, 1999, 2000). 

■ Effect of bombardment and other traumatic events  
              on Palestinian children 

In the last six years, there was changing in the intensity and 
type of traumatic events   Palestinian children were exposed. 
Thabet & Vostanis (2001) found that the most common 
traumatic events reported by Palestinian children were: seeing 
victims’ pictures on television (92.3%), followed by witnessing 
bombardment and shelling (83.6%).  The most common PTSD 
reactions were waves of strong feelings about the event (49%), 
being distressed when thinking about the event (40.9%), and 
reminders of the event (40.9%). In this study (34.3 %) of the 
children fulfilled criteria of PTSD. 

In another comparative study of children witnessed 
bombardment of their homes, the most frequently reported items 
of the post traumatic stress symptoms, were: identifies event as 
extreme stressor (66.0%), difficulty in concentrating (58.3%), 
sleep disturbance (57.2%), and avoidance of reminders (51.7%). 
Our results showed that 59.3% of children reported PTSD. 
Anxiety symptoms were also common, 22% of the children had 
anxiety disorder. Children reported fears symptoms such as: 
being at a high place, feel that he will collapse (75.8%), feeling 
scared in a dark place (71.4%), fears of being in a closes space 
(69.2%), fears of height and high buildings (69.2%), fears of 
things and people the child knows they will not hurt him (67.0%), 
and fears of having an untreatable disease (63.7%)  (Thabet & 
Vostanis, 2002). 

In another study of 944 aged 10-19 years Palestinian 
children in the Gaza Strip (Qouta & El Sarraj, 2003) found that 
the most common traumatic events reported by children were: 
witnessed shooting (83.2%). While, 32.7% of children were rated 
as having PTSD. 

Television exposure to scenes of violence and bloodshed are 
pervasive and require that parents both monitor exposure to 
such televised events and process their meaning in 
developmentally appropriate ways.  

، والتي تتضمن "في لبنان وفي فلسطين وفي كل مكان يتعرض للعدوان 
نحن كلنا نقف صفاً واحداً في مواجهة العدوان بإرادة صلبة التنكسر "أيضاً 

 "و ال تعرف الكلل

ويتطلب ذلك تقديم المساندة المادية والمعنوية للمقاومة التي تتعامل مع 
كخيارات بديلة لخيار السالم " ةوالمقاوم"العدوان بالقوة، والي وضع الكفاح 

الذي تتبناه المواقف الرسمية العربية، ويجب أن يتوفر االستعداد للمضي 
في ذلك بنفس طويل، وهذا من شأنه أن يعيد االتزان المفقود بين الطرف 
اللبناني أو الفلسطيني الذي تبدو صورته حالياً وكأنه الطرف األضعف ألنه 

 لدى كل أفراده إرادة المقاومة، ويفضل يمثل تقريبا شعب أعزل، لكن
الشهادة على ا لحياة، كما أثبت أن لديه قدرة هائلة على احتمال أوضاع 
صعبة، وبين آلة الحرب العسكرية اإلسرائيلية التي يدفعها الرعب إلى 

بزيادة العنف واإلرهاب من جانب قوات االحتالل " الهروب إلى األمام"
 .كلما زادت المقاومة

 هذا الوضع مأزقاً حقيقياً يعاني منه أوالً اإلسرائيليون ويمثل
لكن المتوقع حين .. الذين صنعوه بغرور القوة والدعم من حلفائهم 

تتأزم المواقف على هذا النحو الذي يمثله الوضع الراهن هو اقتراب 
الوصول إلى االنفراج او الحل النهائي، ويتم ذلك في النهاية بحصول 

 -وهو المقاومة-لصمود، والتصميم على التضحية من يملك إرادة ا
على ما يسعى إليه وهو يقوم بتقديم التضحيات الكبيرة لتحقيق أهدافه 

 .المشروعة في الحرية والسالم مهما كان الثمن

وبعد ذلك فإنني أتوجه إلى نفسي أوالً ثم إلى إخواني العرب 
تهم المشاهد والمسلمين وإخوان اإلنسانية في كل مكان من الذين فجع

المأساوية التي شهدتها لبنان و فلسطين مؤخراً بأن يتجاوزوا صدمة 
، فمن خالل مثل "ال تبتئسوا: "هذا الواقع األليم، وأقول لهم مرة أخرى

هذه األزمات والمواقف األليمة يأتي االنفراج بأوضاع جديدة تعد 
بأمل في حياة أفضل، وفيها تعويض عن كل صعوبات الواقع 

 .اهنالر

 اقتـــــــــــتراح 

اطرح هنا فكرة تكوين فريق من االطباء العرب للتواجد في اماكن 
القتال وتقديم العون الطبي للضحايا  علي غرار منظمة اطباء بال حدود 

واقترح ان يتولى االخ االستاذ ...فنحن اولى بهذا الجهد االنساني
ء فورا باالطباء الدكتور جمال التركي تبني نشر هذه الفكرة  والبد

النقسيين واعتبار  كاتب هذه السطور اول المتطوعين في هذا 
   .وليتم العمل فورا دون تأخير...الفريق

Effect of bombardment on Palestinian children in the 
Gaza Strip

Abdel Aziz M. Thabet   - Gaza, PALESTINE  

thabet@gcmhp.net  - abdelazizth@yahoo.com 

Introduction : A central characteristic of the Palestinian 
experience over the last fifty eight years has been the systematic 
violation of virtually every internationally recognised human 
right by the Israeli government.  Dispossession, forced 
migration, occupation, economic siege, curfew, closure, land 
confiscation, deportation, house demolition, night raids, tear 
gas, beatings, 'rubber' bullets… and recently bombardment and 
shelling were of the most overt and destructive Israeli abuses 
that have been used. 

■ Types and severity of traumatic events 
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Thabet et al, (2004) in study of Palestinian children found 

that children had been exposed to a wide range of traumatic 
experiences. The average child endorsed an average of four 
(SD 2.9, range 0-16). The most common traumatic events were, 
watching mutilated bodies and wounded peoples on TV (92.1%) 
and witnessing bombardment by airplanes and helicopters 
(71.2%).  Both direct and indirect experiences of beating, 
shooting and killing of close relatives or friends were commonly 
reported. As consequences to these traumatic events, the most 
common symptoms/items rated as occurring most of the time 
were: difficulty in concentrating (41.9%), avoidance of reminders 
(37.5%), upset when thinking about the event (37.5%) and 
thoughts of event interfering with learning (35.2%). Twenty four 
children reported PTSD.  

As the Israeli aggression toward Palestinian continued, 
Palestinian children still reported traumatic experiences. In study 
of Thabet et al (2006)  in study of 349 children from Gaza Strip 
and West Bank found that the most common traumatic events in 
the  Gaza Strip were: watching mutilated bodies and wounded 
people on TV (82.4%), witnessing bombardment of other homes 
by airplanes and helicopters (50.8%), and witnessing firing by 
tanks and heavy artillery on a neighbor's home (34.3%). The 
mean number of traumatic experiences in the Gaza Strip 
children was 5.1 (SD = 3.4). Eighty-seven (39.2%) of children 
from the Gaza Strip reported post traumatic stress disorder (40 
and above in IES). 

■ Conclusion 

From the above mentioned research, children living in the 
Gaza Strip experienced a variety of traumatic events. The most 
common traumatic events for children in both sites were the 
watching of pictures of mutilated bodies on TV and the 
bombardment of houses by helicopters and tanks.  While the 
most common symptoms were concentration problems, 
reexperiences of the traumatic events, low school performance, 
avoidance and fears (Thabet et al., 2001, 2002, 2004, 2006; 
Quota & El Sarraj, 2003). 

■ Case Vignette 1 

A young man age 16 years old from north of Gaza Strip, his 
father is employee with high education degree and his mother is 
45 years staying at home. He had 5 siblings. He came to our 
clinic with history of witnessing bombardment of his area by 
tanks for the last 4 months. Few days back he witnessed 
shelling of area which targeted |his cousin. He said that " at that 
night there was shelling of the area and they told me that there 
were injured people in the area… when I went their I found 
pieces if flesh and body without a head. .. I searcher for the 
head and I found it…. It was my cousin head…I was shocked 
and cried for people to come to help me". 

He said "few days later after the finishing of the funereal and 
coming to my home I start having bad dreams about the 
accident, with excessive sweating, chocking attacks, and my 
heart beats rapidly.. I feel I am going to die... This thing 
happened especially at night". 

He said "later on, I started to avoid going outside my home.. I 
avoided the place of bombardment where my nephews were 
killed".  He continued "my school performance started to 
deteriorate in the last few weeks.. my concentration is much less 
than before.. I had severe headache... Sometimes when I am at 
home, I smell burned flesh.. The most reexperienced and 
frightened moment for me was catching the separated head of 
my cousin. 

This young was treated by individual psychotherapy and 
showed improvement in PTSD symptoms. 

 ■ Case Vignette 2 

Mohammed is 13 years old child live in the middle area of 
the Gaza Strip; he is the oldest one in his family with 4 other 
siblings.  This boy came from poor family in which his father was 
unemployed and he was not able to offer his family their basic 
needs.  The boy is anemic and was treated by iron supplements.

He had been exposed before to shooting between his legs 
during the Intifada because he was living near one of the 
settlements in the Gaza Strip. He also, reported experiencing of 
night and day raids and bombardment of his area.   

He said" I used to go to my school near Netsareem Settlement 
in  the  Middle  area  of the Gaza Strip and soldiers used to 
shoot between my legs to frighten me.. they were coming at the 
mid of the night knocking our doors and searching our home.. 
our home was a target for shelling many times. As a result of 
these experiences I started to wet my bed.. I had very bad 
dreams about the shelling and killing, all my dreams were 
recurrent and distressing.. I started to be jumpy and irritable… 
my concentration becoming poor.. I had intense fears, and 
nervousness. 

He said "all of the above symptoms were increased after the 
assignation of Ahmad Yassin".  

This child was treated by individual psychotherapy and 
showed improvement. 

■ Case Vignette 3 

Ibraheem is 14 years old boy in the third elementary class. 
He said I awaked at 11:30 at midnight on very high explosive 
sound.. when I was fully awaked…I did not know what was 
happened.. the electricity was cut off.. I thought there as an 
earthquake.. I started to rub out of my room and I stucked by 
something in the ground which was hot and smooth. . It was a 
body of one of our neighbors in my house.. when I lightened a 
candle I say parts of hands covered by blood and at that 
moment my heart started to beat forcible, and I had fears .. I 
started looking for my brothers and I did not found any of them 
at home. He continued "I went outside the house and saw 
ambulances carrying bodies of children and adults. In looking 
around me, I saw all the house smashed to the ground as if 
there was and earthquake… when I asked people in the street 
about what happened.. they told me that a jetfighter (F16) fired a 
rocket in the area to assassinate one Palestinian.  

He said "later on I had sleep problems, bad dreams about 
the event, remembering the dead body of my neighbor.. I 
stooped eating meat because it reminds me of the dead body of 
that man.. I am anxious and jumpy all the time.. I lost my 
appetite and avoid coming to the area later on." 

Ibraheem was treated by individual psychotherapy and 
showed some improvement. 
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 ،أما قبـل

نوصلتىن تلك احلقيقة من آل مصدر، حىت تيقنت أن  اإلميا". فطرة اهللا الىت فطر الناس عليها"
الطبيعة السليمة مل "..الفطرة لغة هى. هو أصل ىف الوجود البشرى البيولوجى الكياىن املمتد

املعتقد خياطب : هذه الفطرة تتجلى ىف األديان عبادات وعقائد ). الوسيط.." (ُتـَشب بعيب 
آة العقل الظاهر آما نعرفه، أما العبادات فهى حترك نبض اإلميان مباشرة من خالل اجلسد واحلر
من. واجلماعة، تفعل ذلك بانتظام وتكرار لتنقية الوعى السليم حنو ما خلق به، وما خلق له

إنه  ال فائدة من العبادة إال العبادة نفسها، وما يرتتب عليها من رحابة : هنا ميكن القول
ىل،وتسامح وإبداع وتواصل إىل غاية ما تعد به الفطرة ىف رحاب الكون األعظم حنو وجه احلق تعا

 .الذى ليس آمثله شىء، وهو السميع البصري

 مناسبة تكرار ذلك اآلن هى حماولة التذآرة بأننا نصوم ألن ديننا قال ذلك، ال أآثر، حنن
ال نصوم إذن، من باب الرجيم أو لتقوية اإلرادة أو خلفض السكر ىف الدم أو لعالج آالم 

 حتتاج للصوم لتزداد إميانأ، هذا هو آل ما، الناس حتتاج إىل اإلميان لتصوم، آما.....املفاصل
 .ىف األمر
 

كان األمر كذلك فكيف نرعى الطفل الذى يمثل هذه الفطرة أكثر، وكيف 
 هو سبيل اإليمان السليم؟ " إليه-بنا"نحافظ عليه حتى يصير وعينا 

الطفل يولد وهو يحمل كل يقين برامج فطرته القادرة على بسط نفسها فى 
ما ن مولود إال يولد على الفطرة، وأهله "..فى الحديث الشريف . ح االتجاه الصحي

كيف نحسن االستماع إلى تلك الفطرة، بدال من أن نشكلها قسراً فيما : إذن" . إلخ..
هو ضدها من أوهامنا وضالالتنا؟ كيف نحافظ على سالمة خطى أطفالنا 

نحن نخاف منهم؟ نخاف برغم أننا نزعم أننا نخاف عليهم، فى الحقيقة " نحوها/بها"
 .منهم أن يحركوا أطفالنا داخلنا؟ أطفالنا الذين قتلناهم أو نسنياهم أو شوهناهم

 .نستمع إلى هذا الطفل أوال وما دار بينى وبينه بعد حادث األقصر اإلرهابى المشئوم

 اهللا أآبر: )1(ةــــــحكاي
 )26/11/1997نشر النص ىف : (النص

) " ...لى السائحني باألقصرحني مسعت خرب االعتداء ع( 
 أريكة على    جزعا وآأىن أتكوم، حططت   األرض هبطت ىب 

خدى على  يدى    وضعت قعرها،    من   أنفذ   آدت حىت  ىب    غاصت 
 حني تعرفىن  فهى  فسكتت،  ىب    حل   ما زوجىت    والحظت وصمت،  
 أربع " ( على " حفيدى  لكن أنبس،    فال   احلزن   هذا   أحزن 
 إنت جدى  :" حذر ىف  ىل    تقدم و قال... -)  سنوات 
 اإلجابة   تكفه   فلم , " أيوه  " اقتضاب ىف    رددت , " ؟  زعالن 
 فوق   احلزن   من   درجة   له   بينا ووجهى  جلسىت    أن   يبدو   إذ 
 بنفس دى ر   فكررت , "  قوى؟   زعالن   إنت :" فتمادى تصوره،  
 أآثر ىب    تغوص   واألرض خدى،  على  يدى    ومازالت   االقتضاب 
 برغم أن صوتى آان اإلجابة   تكفه   مل , " أيوه : " فأآثر 

 أآرت   زعالن   إنت :" يقول أعلى، يبدو أنه مل يَخف، فمضى 
، و بصوت الطريقة   بنفس   قلت ," ؟   حاجة   آل   من 

 بيدى    وآدت أزحيه , " أيوه :"أعلى

  ...!!"ىـــــنــَتــلْقـــما خــــى آــــّرب"  
البد أن نفرق ابتداء بين تصويرنا للطفل كيانا بريئا ساذجا غُفْال، 

 كبارا -وأحيانا أبلهاً، وبين حقيقة الطفل مشروعا بشريا واعدا يتجاوزنا  
ا العمر، ال يتقدم  أن نتذكر أننا إذ يتقدم بن-كذلك- نموا وتطورا؟ البد-

 –المفروض أننا ال نحذف طفولتنا لنحل . على حساب ما هو طفُل فينا
 محلها، وإنما أن نتقدم فى العمر بأطفالنا فينا، فى جدل مستمر، -كبارا

 .وليس مجرد تبادل نوبى

فإن البدائية غيرالفطرة، بل تكاد تكون عكسها، البدائية تشير إلى : وأخيرا 
مة قابعة متربصة بين جنباتنا، بقدر ما هى خارجنا عشوائية فجة مرحلة كامنة قدي

تتمثل فى مجتمعات مغلقة مهملة منسية، وملغاة فى مكان جغرافى ما، على 
 يمكن أن تنقض علينا فى أى وقت - البدائية –وهى . جانب من الدنيا الواسعة

لمدنية أخطر أنواع البدائية هو ما لبس ثوب ا. منفصلة عن باقى ما هو نحن
فى العراق أو فلسطين أو أفغانستان (القاتلة القاسية الميكانيكية العمياء المتعملقة 

البدائية التى تدعى لبس ثوب الدين، وهى تختبئ : ، مثلها فى القبح والخطر)مثال
.وراء دروع تفسير خاص لكلماته، لتنفجر فى نفسها وفى اآلخرين، غباء، وفناءا

المشروع البشرى "ك تماما، الفطرة هى الفطرة السليمة عكس ذل
هى البرامج البيولوجية الجاهزة للجدل، الحاضرة نبضا فى ". التطورى

الفطرة هى أصل وقوانين . اإليقاع الحيوى طول الوقت، طول العمر
 .وبرامج ونبض وحركةُ وجدُل معا

ف: "إن اإليمان إنما يتجلى فى انطالق الفطرة السليمة : لكل هذا  نقول
 ".اهللا التى فطر الناس عليها

 .كل هذا يبدأ منذ الطفولة الباكرة
 إذا :  السؤال العملى الذى يطرح نفسه بإلحاح بعد هذه المقدمة يقول 
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بعقولنا املتحفزة لفهم أآثر ) القراءة(املوجز 
تفصيال، أعتقد أنه لو أيقظ النص املنغم  أطفالنا 

فينا بدرجة آافية، رمبا ال حنتاج لقراءة النقد 
 .بعده، ورمبا آان هذا أفضل

 ص ـــــالنــــ
 الكالم احللو  عمره  ما يبقى حلو،

 لو فضل دّش وخالص
 الكالم احللو هو عهدنا،

 مع ربنا
 نفسى احافظ عاألمل

 والكالم احلْلو، عمره ما يبقى  حلو،
 إال  ّملا يتعمْل

 شفتىن إبنك، لكنك لسه إبىن
 يبقى  ممكْن إحنا نتصاحب وِنبى
 ويـا أوالدى وأحفادى وبناتى

 يـّا شوَفاىن، وأَّيامى، وآهاتىو
 آنت قربت أقول ما عادشى فايدة
 ّمها الفراودة:  إمنا ْلقيت العياْل، ويا البنات

  ناخدها جـَـد- رغم آله–قلت ياهللا 
 ما لقيتشى احلارة سد
 بكره ِو بعده:  يالال نعملها سوا 

 ِمالنهارده، احللِو برضه،
 لو حنّطه على بعضـه، 

 راءةــــــــــقال
هل الحظتم معى  ذلك الكم الهائل من الكالم والنصائح والمواعظ الذى 

 وعى أطفالنا بمناسبة، وبدون مناسبة؟ هل زاد كل - نحن الكبار-نغرق به
نحن نفعل ذلك ونحن ال ندرك محدودية .ذلك اآلن فى مناسبة رمضان مثال ؟ 

إن الطفل إذا  لم . معادا فحسبفعل الكلمات الخطابية إن هى ظلت كالما عاليا 
الكالم "ير الكلمات حراكا ماثال أمام وعيه تصبح الكلمات عبئا عليه ال هاديا له 

، طفلنا ال يتوقف عند ألفاظنا وخطبنا "الحلوعمره ما يبقى حلو، إال لما يتعمل
ونصائحنا، هو يغوص فى أعيننا فيقرأها هى وما وراءها، وهو يستنشق 

 يستمع الطفل إلى – مثال–فى رمضان. دس ما بضمائرناروائحنا، وهو يح
الخ، ثم البد أنه يحتقر هذا ..حديثنا عن فوائد الصوم وأنه يذكرنا بجوع الفقراء

 . حين يرى ما يراه على مائدة اإلفطار- وربما يحتقرنا -الكالم 

اإلشارة الثانية الواردة فى النص، والتى قد ال ينتبه إليها معظم الكبار هى 
اإلنصات الحقيقى، (لو أحسن الكبار اإلنصات لما يقوله األوالد والبنات : نهأ

، فلربما يكتشفون ما أكتشفه عادة مع )باحترام حقيقى، وبال تفويت من أعلى
، حين أتعلم منهم، فيكونون هم الوالدين وأنا األصغر، لكن )ومرضاى(أحفادى 

المتجددة إلى الدعم األبوى علينا أال نبالغ فى هذا االتجاه ، فننسى حاجتهم 
 إلخ..، " شفتنى إبنك لكنك لسه إبنى"الصريح ، من هنا ال بد من االستدراك، 

كذلك، ومن منطلق إنصاٍت آخر لحركية انطالق األطفال، يمكننا أن نعالج 
". الالجدوى"اليأس الذى يالحقنا وهو يلوح لنا برفاهية االنسحاب، وخدر 

كة والنماء تحت كل الظروف، لم يصلها خبر فطرة األطفال الجاهزة للحر
هما (لتكن البداية منهم . خيبتنا أو استسهالنا الذى يبرر لنا اليأس والتبلد

. )أحلى حاجة فيها هيا إنى عايش(" أنهم ولدوا" احتراما لحقيقة بسيطة )الفراودة

إن الذى يجعل الكالم، العالقات، وتبادل األدوار، حقيقة ممتدة، هو أن 
هذا القاسم . جمع كل ذلك قاسم مشترك عام يتجمع إليه الكبير قبل الصغيري

المشترك هو أشبه بالعقد اإليمانى االجتماعى معا الذى يتجلى فاعال حين 
يستشعر الجميع أن التعاقد هو بين البشر كافة، ألنهم بشر، وليس بين طرفين 

المعنية، هذه فحسب، هوعهد مع الحق سبحانه وتعالى، بمشاركة األطراف 
العالقة فيها ما يذكرنا بالفرق فى نوع التواصل تحت مظلة أكبر وبين نوع 
التواصل الثنائى المنغلق، وكأن العالقات البشرية المحدودة بين اثنين أو جماعة 

 أن   يبدو   . جدا ره إىل    أضطر   ال حىت  عىن    بعيدا   هبدوء 
عله يدعىن وحدى،أوضح وأشد من أن جي   آان حزىن  
 من آل أآرب   زعالن   إنت  "  :مندهشا متعجبا   فاستمر 

, "  ال : مفحما   فقلت "  ؟   ربنا   من حاجة؟ يعىن أآرب 
 حاجة   فيش   ما   عشان أيوه آده،  :  على الفور   فقال 
تقبيله،   أستطع   ومل   ظهره   فهدهدت  .  ربنا   من   أآرب 

  .... .صلتىنلكن رسالته و

 راءةــــــــــالق 
حين قرأت هذا النص اآلن بعد ما يقرب من عشر سنوات رحت أتساءل .. 

 سنوات، ثم 4عما نفعله بأطفالنا الذين يقولون بتلقائية مثل هذا الكالم فى سن 
نراهم عكس ذلك تماما  بعد خمسة عشرة عاما أو عشرين؟؟ لم أربط آنذاك بين 

الذى دارت حولهم هذه " الضحايا/القتلة " عمره، وبين حفيدى فى الرابعة من
ما الذى يجرى لهذا الطفل . ألم يكونوا يوما ما أطفاال مثل هذا الطفل؟. الحكاية

حين يكبر؟ لماذا لم تصل هؤالء الشباب القتلة تلك الحقيقة البسيطة التى أوصلها 
 لو وصلهم مثل – ، فخفف عنى بكل يقين، لقد كان أحرى"اهللا أكبر"أن " على"لى 
تلك الكلمات نقولها فى األذان، وفى كل " !!! اهللا أكبر. " أن يكونوا غير ذلك-ذلك

تكبيرة صالة، ومع كل ركعة، وسجدة، وفى حروب التحرير، وعند مواجهة 
هؤالء الشباب القتلة من . الظلم، لكن يبدو أننا نقولها ونحن منفصلون عنها

 قد قالوها مئات اآلالف من المرات دون أن األقصر إلى شرم الشيخ قد يكونون
. تصلهم أصالً، بل ربما هم قالوها وهم يطلقون رصاصهم،أو يفجرون أنفسهم

اهللا أكبر فى المكبرات ربما تخترق الليل وال تصل إلى وعيهم، تخترق الظالم 
. لكنها ال تضيئ بصيرتهم ألنها تصلهم مغتربة عن حركية الفطرة إلى وجه اهللا

 أكبر المفرغة من معناها وفاعليتها تخترق السكون فال تحركه، وإنما ، اهللا"
التى قالها " اهللا أكبر"تجمده فى تعصب متشنج جاهز للتفجر فالقتل، فى حين أن  

لى حفيدى، والتى نرددها فى كل صالة، وفى كل أذان يحترم الناس ليال ونهارا، 
 .، هى أكبر من كل ذلك ومن غير ذلك

 )2(ة ــــــــــأيــحك
 نتعلم منهم وحنن نعلمهم

ىف جتربة جديدة، طلب مىن أحد الزمالء األصغر أن
 آان12-8اآتب له تقدميا لكتيب لألطفال من سن 

يعلمهم من خالله دروسًا بسيطة عن بعض أساسيات
هذا: ملحوظة(الوجود البشرى والسلوك والعالقات 

لهمخطر بباىل أن أست). اإلبن الزميل هو مسيحى مجيل
من آل فصل آتبه، ما يشبه األغنية، رمبا يرددها
الطفل، أو تصله آما تصله، أنا لست أعرف آيف مأل

أنه ال يوجد ما هو أآرب من ربنا،" على"وعى حفيدى 
هل يا ترى من حكايات أمه، أم من تكبريات األذان؟
هل الحظ تكبريات الصالة من أهله الذين قد يكونون

ها؟ األرجح عندى أن األطفالأقل انتباها منه إلي
تصلهم أنغام وإيقاع وتراتيل الكلمات مع وبدون
معانيها اللفظية املوصى عليها، ال أستثىن من ذلك
قراءة القرآن الكرمي بل لعلها أوىل بذلك، البد وأن

 حيرك- إن آان فطريا إجيابيا -ذلك اإليقاع النابض 
لفاظالوعى ىف اجتاه ما خلق له، سواء فهمنا األ

حتديدا، أم المست الوعى ىف سالسة آما حدث حلفيدى مع
 .، مث هى تشرق فينا الحقا حني حنتاجها"اهللا أآرب"

حني حل شهر رمضان، تذآرت هذه النصوص الىت
آتبتها لألطفال، وتصورت أا ميكن أن توصل لألطفال

ما يساعد على تنقية الوعى ىف) و خارجنا(بداخلنا 
 .لفطرة آما خلقت ملا خلقت لهاجتاه إطالق نبض ا

االقرتاح الذى أقدمه للقارئ معى هو أن نقرأ
النص وحنن ندندنه بأقل قدر من الفهم، نقرأه
بأطفالنا داخلنا، مث بعد ذلك ميكن أن نقرأ النقد 
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 ما انا منهم،
 يبقى الزم زيهم،

 حلو  خالص
 :بس انا برضه باالقيىن ساعات

 نص نص،
 :قلت أتعلم  ، وابص

*** 
 احلياة احللوه حلوه

 و مرة وْتتَأمل شويهحىت ل
 راح تشوْف مرارهتا حلوْة

 احلياة مش هيصه سايبه  منعكَشْة
 احلياة حرآة مجيلْةْ  مدهشْة 

 بس بتخوف ساعات
 ّملا بتعِرى احلاجات

 باترعب من خطوتى اجلاية ، ولكْن
 باترعب أآرت لو اّنى فضلت سـاآْن

 .أنبسْط:  ما بـَناتـْـُكم،  : آل ما بالـْقاىن ماشى
 إيدى ماسكة ىف إيديكم،  بابقى خايف إن واحد  ينفرْط

 داللى حلو ليا بيكم، 
 برضو حلو  ليكو  بيا

 يا حالوة لو تكون الدنيا ديه
 ِهيا هيه،: زى ما رىب َخَلْقنَا

 .تبقى رايح حنوها، تلقاها جايه
*** 

 احلياة احللوة ِتحلى بُكّلنا
 إنت واَنا
  فينا هوا بعضناآل واحد

 بس مش داخلني ىف بعض وهربانني
 زى آتلْة َقّش ضايعْة ْف حبر طني

 آل واحد هوا نفسه، بس نفسه هى برضه آلنا
 ماىل وعيه بربنا

حين كتبت هذه النهاية لهذه األغنية أو القصيدة لم يكن يحضرنى 
ا نختم به لعل خير م. الحديث القدسى الذى يكرم البشر بهذا الشكل المباشر

 :هذه الحكايات واألغانى هو بعض هذا الحديث الشريف الذى يقول

ابن آدم، لن تدرك ما عندى إال بأداء ما افترضت عليك، : إن اهللا تعالى يقول 
واليزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه، فأكون أنا سمعه الذى يسمع به، 

 ..".به الذى يعقل به،وبصره الذى يبصر به، ولسانه الذى ينطق به، وقل

 ىـــونــــــدقـص
 .الطفل يعرف معنى هذا الحديث، وحقيقة مصداقيته دون أن يقرأه

 .فطرته تهديه إليه

الصوفى، الذى استعرت منه عنوان هذا الموضوع يتقرب إلى ربه 
، "ربى كما خلقتنى" ربى كما خلقتنى" "ربى كما خلقتنى "بذكٍر يردده قائال 

حين تأملته وجدته يعنى تماما ما يقول . يعنيه، لم يردحين سألته عن ما 
إليه، يسعى بدون " بكل ما هو" دون أن يعرف تفاصيله، رأيته يسعى 

؟ يردد مثل هذا النداء كل ساع إلى المعرفة آالف "إذن ماذا"، وال "ماذا"
 ".ربى كما خلقتنى"، وال إلى أين "إذن ماذا"المرات، دون أن يحدد كيف، وال 

، "ربى كما خلقتنى. "ترى معى فى ذلك تفعيالً للفطرة دون إلغاء العقلأال  
 .أال يشير هذا الترديد الهادئ المتزايد عمقاً إلى بعض تجليات ما جاء فيما سبق

 هل تجرب قبيل اإلفطار؟ أو بعده؟ دون أن تمأل بطنك لو سمحت ؟ 
 .....هيا 
 : ....عذرا

 اهللاكما خلقنا : وكل عام وأنت وأنا ونحن 
 .ما أمكن ذلك

أمانا  تصبح أكثر يكذلك ه متماثلة تصبح أقوى وأجمل حين تمتد لألكثر، 
وثقة حين تكون أنغاما فطرية خالقة، فى لحن كونى ممتد، أظن أن هذا 

، ويفترقان "على اهللا"هو المعنى الذى يصلنى حين أتذكر كيف يجتمع اثنان 
 المسألة ال تحتاج إلى تفسير أكثر ،)اجتمعا عليه، وافترقا عليه(" على اهللا"

من ذلك، أتصور أن هذا نوع من العالقات األجمل لنغمات الوجود البشرى 
- وهى التى تتجمع فى لحن الكون الممتد تلقائيا )الفطرة(الذى لم يشوه 

 . إلى كرسيه تعالى الذى وسع السموات واألرض-عبر البشر

 )3(ة ــــــأيـــــــحك

 فة عملية أسئلة األطفال فلس
توارت الفلسفة الفعل، احلقيقية، وراء ما تسمى
الفلسفة الكالم وشبه الفلسفة، توارت ىف صفحات
الكتب، وأحيانا ىف قاعات احملاضرات، أو ىف بعض

األطفال ليس هلم شأن بكل ذلك،. الرسائل األآادميية
هم ما زالوا يسألون نفس أسئلة الفالسفة األصيلة،

 وعن املوت، وعن األصل، وعنيسألون عن احلياة،
املصري، حنن عادة جنيبهم بأجوبة حامسة ومطلقة، وبيقني

رمبا دون أن(لسنا حنن على يقني منه، حنن نتصور 
أننا نستطيع أن خندعهم آما خدعنا أنفسنا ىف) ندرى

أعماق أعماقنا، لكنهم يعلمون ذلك دون تصريح منا
 نعرف أننا ال- غالبا –أو منهم، حنن ال نعلم 

حقيقة وال يقينية األجوبة الىت جنيبهم هبا عن
 .تسائالهتم الطفلية الفلسفية املقتِحمة

حني قرأت النص التاىل تصورت أنىن آتبته جميبا عن
 : بعض أسئلة األطفال اللحوح، مثال

ما هى احلياة؟ ما هو أهم شىء ىف احلياة ؟ هل
اة ؟صحيح أن املصريني طيبني؟ آيف نواجه مرارة احلي

ملاذا خناف من اهول؟ إىل أى مدى ميكن أن نرى
:، مالذى خنافه أآثر)نتعرى أمام أنفسنا؟(داخلنا 

أن نتحرك وحنن ال نعرف إىل أين؟ أم نطل منَّومني
مفضلني األمان الساآن؟ هل حنن الذين نتحرك ىف احلياة
أم أن احلياة حترآنا بطبيعتها؟ ما هى حقيقة عالقىت

ألخر، بالناس؟ آيف أآون نفسى وأآون ىف با– فردا –
نفس الوقت معتمدا على غريى؟ اهللا أآرب آبريا إىل ما ال
أعرف وال أتصور، إال أنىن أشعر به قريبًا جدا جدا،

 آيف؟ " !! هنا واآلن"أشعر به ميلؤىن، 

طبعا حتضرىن آل تلك األسئلة بعد أن آتبت النص(
 !!)من شهور، حتضرىن بأثر رجعى

 جاء ىف بداية النص إمنا يعلن أن أهم ماإن ما 
،"حياة"حنتاجه آبنية أساسية ىف الوجود هو حتديد أا 

 ."أحلى حاجة فيها هيا إىن عايش: "وأننا حنياها

وأنا أقرأ ما بعد هذا البيت ، مل:  بصراحة
وسط"أستشعر أن شرط شعورى باحلياة هو أن أآون 

 ىف النص إىل أنىن، ويبدو أنىن انتبهت"ناسنا الطيبني
ال ينبغى أن أبالغ ىف تقديس هذا الشرط، بل تصورت
أن من نتصور أنه ليس طيبا متاما، هو أيضا طيب

 اخل.... بشكل ما، وأنىن أيضا، وبالذات، نـُص نـُص

 ص ـــــالنــــ
 احلياه هى احلياه

 أغلى حاجه فيها هيه،
 :إّنى عايْش

 وِِسط ناسنا الطيبْني
 سنا النـُّـًص ُنصحىت نا

 ّمها ناس حلوين بَشاْآل
 .مها برضه طيبني
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2 – . . **אא.

 ،أما قبـل
علق) 1903 – 1820(ىف حديث االمام الشيخ حممد عبده مع الفيلسوف هربرت سبنسر ... 

:يقصد(العلماء هؤالء الفالسفة و"....اإلمام على نقد سبنسر ملادية احلضارة الغربية قائال 
وعدد بعضها ىف"...(الذين حققوا آل هذه االآتشافات ىف الطبيعة واملادة ) العلماء الغربيني

أفال يتيسر هلم أن جيلوا ذلك الصدأ الذى غشى الفطرة)... وغريمها..الكيمياء والفيزياء 
 " ؟...االنسانية ليصقلوا تلك النفوس 

 .سهام ىف جالء  هذا  الصدأ الذى غشى الفطرة البشريةمث أشار إىل دور الدين واالميان ىف اإل
لن جنلو الصدأ الذى حل على الفطرة البشرية بأن نفسر نبض الدين بظاهر العلم، أو أن

،"إدارة الدولة"نقرأ آيات تصف من ال حيكم مبا أنزل اهللا، فنختزل فهمها إىل صفقة هتدف إىل 
 هو أن حنسن فهم الطبيعة آما خلقها،- ال تفسريا  استلهاما–وصلىن أن احلكم مبا أنزل اهللا 

الطبيعة البشرية، والطبيعة الكونية، فكل هذا من عنده سبحانه، فهو أنزله، واحلكم به هو
، لعل هذا هو الذى دعى أحد املتصوفة أن يعرف طريقه إىل اهللا"إىل أحسن ما هو"أن نوجهه 

 حنن أيضا نتعرف على الفطرة آما خلقها اهللا من".أن متأل الوقت مبا هو أحق بالوقت: "..بأنه
الطفولة ىف نقائها، ومن الطبيعة ىف اتساقها ومجاهلا، وذلك من خالل آل وسائل املعرفة

 .وقنواهتا دون خلط أو استسهال أو تسطيح أو تعسف أو احتكار ألحد املصادر دون غريها

ى نص إهلى بذاته، وإمنا أقصد أن آلحني أقول إن اهللا أنزل قوانني الفطرة ال أقصد حتديد أ
علم أو معرفة أو إبداع حقيقيني هو من عند اهللا، مبعىن أن إبداع املبدع، وإجناز العامل، هو من
عند اهللا من حيث املبدأ، وهو إلزالة الغشاوة عن الفطرة، بغض النظر عن معتقد املبدع أو

إلعجاز العلمى للنص اإلهلى، ألنه ال يضيفهذا الرأى خمالف متاما للتفسري الذى يسمى ا. العامل
إىل العلم أو إىل املعرفة إال مغاالة ىف التأويل، وتسطيحا للمعرفة، وتشويها لإلميان، اللهم
إال إذا آان إشارة إىل استلهام متجدد ملعىن مواٍز، وليس متعسفا قاصرًا على آية نابضة

 .  مبعلومة ال تؤخذ إال ىف سياقها اإلمياىن
 .يقع النجاح آما نعرفه اليوم من نبض الفطرة وغايتها؟ هذا هو سؤال اليوم؟أين 

األمانة أو : يتم تحقيقها على حساب قيم أخالقية وإنسانية ودينية رفيعة مثل
الذى شاع . التراحم فى العالقة باآلخر، أو اإلبداع، أو اإليمان الحقيقى

جماعى، وفرط األنانية مؤخرا فى مجتمعنا من انتشار الغش الفردى، أو ال
الغبية على حساب اآلخرين، والمنافسة غير الشريفة، وشيوع مبدأ الغاية 

 .التى تبرر الوسيلة، كل ذلك يشير إلى فداحة الخطأ، ومدى الخطر

 ارىـــــروع االستثمـــن المشـــة، واالبــــة الثانويـــأزم
ن كانوا متفوقين ثم إن ما يسمى أزمة الثانوية العامة للمتفوقين، أو الذي

فجأة تعرقلوا وهم يقتربون من هذه المرحلة، تعلن بوضوح رفض األوالد 
هم . والبنات لما وصلهم، أو لِماَ صيغوا من أجله حتى هذه المرحلة

 فى هذه المرحلة الحرجة من العمر كيف - فى داخل داخلهم –يدركون 
ادها من خالل التفوق أنهم  بالنسبة ألهلهم ليسوا إال أداة مصقولة يتم إعد

يبحث الناشئ عن ماهيته، أو هويته، أو وجوده، فال يجد . لتحقيق النجاح
مشروع"نفسه إال كما صوروها له أو تصوروها عنه، باعتبار أنه ليس إال 

برغم " غير موجود"من هنا يصل إلى وعيه أنه .  البد أن ينجح"استثمارى
إنه لم يوجد . بب نجاحه بس- غير موجود–نجاحه، بل إنه أصبح كذلك 

أصال إال ككتاب مصقول يتم التأكيد على نظافته، وجمال إخراجه، ومدى 
 .جاذبيته، دون النظر إلى محتواه أو حقيقة معناه، أو فائدة توظيفه

فى فترة المراهقة بالذات يبدأ مستوى ما من مستويات الوعى فى التساؤل 
؟ أو حل محله؟ فإذا به من هو؟ أين هو من كل هذا الذى لصق به: عن

يكتشف أنه ليس إال كتابا يملكه الوالدان، فإذا احتدت األزمة لدرجة المرض، 
فإنه ال يتردد أن يمزق ذلك الكتاب الذى حل محله  أمال فى أن يجد نفسه 

 - كما صنعوه–مختبئا خلفه، فإذا به يكتشف أنه إنما يمزق نفسه ألنه لم يكن 
يا حبة " تركيز، وهات يا إعاقة للذى كان متفوقا وهات يا قلة!!! إال كتابا 

 !! ، وهات يا شكوى، و يا مرض، فطبيب نفسى، ويا ترى "عينى

 لــــــــداخـــــن الـــراءة مــــــق
 فى محاولة قراءة من داخل هذا الناشئ  يمكن أن نكتشف أنه ال يرفض

 ة ؟ـــــيلــــة أم وســـــأيـــغ: احـــــالنج 
جاح هى من أعظم القيم الدافعة للتفوق واإلنجاز والفرح، هذا قيمة الن

ماالقيش فرحان فى الدنيا قد. "ما يؤكده كل شىء تقريبا فى حياتنا
إلخ هذا صحيح يا عم عبدالحليم  .."الناجح يرفع إيده" -، "الفرحان بنجاحه

من يستطيع أن ينكر أنه يريد أن ينجح؟ وينجح جدا؟ !! أوحشتنا. يا حافظ
نجح أكثر من غيره، ويتفوق عليه؟ ما العيب فى ذلك؟ ال يوجد عيب وي

أال أريد شخصيا أن أنجح اآلن فى توصيل فكرتى لمن يهمه األمر، . طبعا
ومن ال يهمه األمر؟ أال نتكلم طول الوقت عن نجاح هذا الفيلم وحصده كذا 
من اإليرادات، وفشل ذلك الفيلم برغم عرضه فى العيد؟ ثم خذ عندك 

، فى المال والتجارة، وكافة أنواع البيزينس والشطارة "الذى هو"نجاح ال
، والحقد الذى يالحقهم من "أعداء النجاح"ثم حديث هؤالء بدورهم عن !!! 

 ما حكاية النجاح ومنذ البداية؟ . كل السماويين على األرض

يولد الطفل ليعيش، ال لينجح، صحيح أنه ينجح أن يمشى بعد أن كان 
من ينجح أن يكون جافا بعد أن كان يبلل كل ما يرتديه أو يزحف، و

 . يحمله، ال المشى هدف فى ذاته وال الجفاف مطلب مستقل

الذى يحدث غالبا، وخاصة عند الطبقة المتوسطة، هو أن ينقلب النجاح 
 إلى غاية فى ذاتها، بل إن النجاح يصبح غاية -خاصة فى الدراسة –

خرى حتى لو كانت أرقى، وقد تدور عجلة طاردة لغيرها من الغايات األ
النجاح حول نفسها، فال يكون بعدها إال مزيد من النجاح المفرغ من 

 .وظيفته مهما حسنت النوايا

 ك؟ ـــــان ذلـــــف آــــوآي: الواـــــق
فى مجتمع ذى فرص محدودة، وخاصة ألبناء األسرة المتوسطة وما 

، والتفوق المقدس، فى مجال "الغاية"دونها، يتم اإلعالء من قيمة النجاح 
التحصيل الدراسى، منذ سن مبكرة، األمر الذى يحتد تماما  قرب الثانوية 

مسألة"العامة، حيث كثيرا ما نسمع كيف أن المسألة قد أصبحت باختصار
  وحين تحتل قيمة التفوق والنجاح هذا المقام الخطير، قد ،"حياة أو موت
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 أنتفع بنجاحى لينا، يعىن ليا
 إىن أسعد لينا فيكم،  يعىن بيا

 إىن أفـْـهم نفسى أَآْتر
 يعىن أفهمكم واقدر

 يعىن أْآبـر
 النجاح دا زى عربية مجيلة،

 تبقى حلوة، لو أسوقها، مش تدوسىن
 نِفسى مرة ِفى عواطف ماألصيلة

 :مش تبوسىن
 ملا أجنح ،

 واما ما اجنحشى آإىن، مش تبعكم
 أنا حاجنح شكل تاىن، واشرتى حىت اللى باعكم

 ليكم انتم
 وانا معكم

  راءة ـــــــــالق
، هذا هو ما أشرنا "إنى ناجح"بس ما يحلش محلى "نالحظ معا تعبير 

إليه حاال من حيث أن النجاح هو نتاج الوجود الصحيح، وفى نفس الوقت 
 .  وليس بديال عنه. هو دعامة له، وسيلة إليه

هل يمكن أن يفهم األهل كيف وضعوا العربة امام الحصان، حين 
 اعترافهم بابنهم على نجاحه؟ األولى أن يكون - ربما ال شعوريا–لقوا ع

. نجاحه نتيجة أنه موجود معترف به، وبالتالى قادر على أن يطلق قدراته
هل يستطيع الصغير أن يخترق ما لحق به من إلغاء؟ هل يمكن أن يرد 

 وهو - بالمرض عادة -على هذا التجاوز، ليس بتمزيق نفسه وإزاحتها 
تصور أنه ال يمزق إال كتبه وال يعطل إال دراسته؟ هل يمكن أن تهديه ي

فطرته إلى أن تتجه خطواته نحو المعرفة المتصاعدة على سلم النجاح إلى 
 الناس فالعبادة واإلبداع بالصورة السالفة الذكر؟

إن الصغري يريد أن يستوىل على ناتج جناحه ليتكون
نه باعتبار أنهبه، وىف نفس الوقت يـسكت أهله ع

  .حقق ما أرادوا، لكن لغري ما أرادوا

أصل هوه األصل يا با، تبقى تعقْل، تنتبهلى تشوف "....  :نستمع إليه
آنا رايح ناحيتُه، زى ما هوا .  طريقى،  واللى خلقك، حاتالقينى وصلت قبلك

 ناه، أو كما رسمتنى أوهامكم "انا"خلقنى بحكمتُه، يعنى مش محدود بوهمى إن ".

هكذا يمكن أن ينقلب النجاح، هو هو، إلى وسيلة للنمو، وليس غاية 
حاعرف انى قد  كبرت، أرجع أنجح شكل تانى، "...: للتكاثر يقول صاحبنا

 " .مش بعيد ماألوالنى، بس أحلى

  من معانى النمو إال التقدم فى السن – غالبا – األهل ال يعرفون 
أن الولد أصبح أطول من أبيه، أو انه حصل أو ) بأمارة أعياد الميالد مثال(

على الشهادة الكبيرة، أو تزوج، كل هذا ال يعلن إال مرور األيام، والسنين، 
أما النمو بمعنى التغيير الكيفى، نحو مزيد من التطور، فهذا ما ال يعنيهم، 

 ليس إال –بل قد يرعبهم حتى يعتبروا أن النمو، مثال فى فترة المراهقة 
 .عصيا مرضا مست

 يقول صالح جاهين

  صـــــالنــــ
 البنت فارت والولد خنشر "

 يا ميت ندامة ألف بعد الشر
 يا ريتها آانت نزلة معوية

 وال وجع ىف البطن يتدبر
 إال اللى صاهبم آان قضى وناهبم
 مالوش دوا وال طب يا سى أنور

 البنت ىف اإلعدادى لساها
 آان إيه لزومه الغصن يتدور

إلى ماذا؟ وهل بعد .  وإنما هو يرجو أن يستعمله  وسيلة إلى ما بعدهالنجاح، 
نعم، النجاح ليس إال وسيلة لدعم : النجاح شىء؟ ترد الفطرة السليمة بقولها

بأن تتطور : قيل وكيف ذلك؟ قالوا". بما هى لما هى"الفطرة كما خلقها اهللا 
 :ى ما يلىقد يعن: قيل يعنى ماذا؟ قالوا. إلى غايتها فى نمو متصل

استلهاما من ". وما خلقت اإلنس والجن إال ليعبدون"لقد خلقنا اهللا لنعبده؟ 
 يأتينى معنى للعبادة، باإلضافة للبنية -هذه اآلية الكريمة، وليس تفسيرا

" مواصلة الكشف المعرفى إبداعا"األساسية من األعمدة الخمس فى دينى، إنها 
لى أنفسنا، فالكون، سعيا إلى وجه حتى نتعرف أكثر فأكثر، وبتجدد مستمر،ع

يقال إن ثم حديثاً شريفاً، ينسبه بعض الصوفية إلى اهللا . الحق سبحانه وتعالى
كنت كنزا مخفيا، فأردت أن أعرف، فخلقت "..سبحانه، برغم ضعفه، يقول 

نحن فى سعينا لرفع الغشاوة عن فطرتنا نتعرف على مختلف ".  إلخ...الخلق
يد تشكيلها، فنكتشف أنها تتناغم مع كون متسع ال طبقات وعينا معا، فنع

 نتعرف على - من خالل اإلبداع والعبادة–نعرف تفاصيل معالمه، لكننا 
 حالة كوننا  نتناغم مع طبقات وعى الكون، توجهاً إلى - فطرتنا–طبيعتنا 

معرفة أشمل بال نهاية، سعيا إلى وجه الحق سبحانه وتعالى، الذى وسع 
 . )ليس كمثله شى(وات واألرض، بما ال مثيل له كرسيه السما

 فى عمق وعيه ، )أو الناشئة(لو حاولنا أن نستمع لما يقوله هذا الناشئ 
هو ال . لوجدنا فطرته تحاول عرض ذلك بأبسط الكلمات وأنشط التلقائية 

يرفض النجاح، لكنه يريد أن يضعه فى محله كوسيلة إليه، عن طريق 
 .حو ربه ، جهادا أكبر إلبداع أروعالتعرف على نفسه ، ن

 ص ـــــالنــــ
 هوا حد حيب يسقط؟
 هوا حد حيب يغلط؟

 آنا طبعا  نفسى أجنح 
 .عايز افرح

 "إىن ناجح:  "بس ما حيّلش حملى
 .إنت مش واخدىل بالك، إنت سارح
 .ىف اللى ِنفسك اىن اجبيه حلد عندك

 .آنا باعبـد ربنا
  ليه عايزىن أبقى عبدك؟

 آنا عبده هوه وحده
 يعىن حاسعى حلد حده

 بس هوه تعاىل خارج آل حد
 وانا باسعى له ومش قايل حلد

 :َطب حاقولَّك
 آنا طول عمرى هنا من  قبل ما اجنح

 آنا موجود بعد ما اجنح 
 يعىن لو  تعرتفوا ىب لو سقطت

 أو غلطت
 حاعرف اىن قد  آربت
 أرجع أجنح شكل تاىن

 ىنمش بعيد ماألوال
 بس أمجل

 أصل هوه األصل يا با ، تبقى تعقْل 
 تنتبهلى تشوف طريقى،  واللى خلقْك

 حاتالقيىن وصلت قبلْك
 آنا رايح ناحيُته

 زى ما هوا خلقىن حبكمُته
 "انا"يعىن مش حمدود بومهى إّن 

 أو آما رمسْتىن أوهامكم هنا
 أنا حاجنح  مش عشانكم
 مش عشان  خاطر عيونكم

 ا ليا، وانا منكمالنجاح دا هو
 : النجاح احللو يعىن

 :هوا  إىن
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 ر ـــــــف العمــــــة منتصـــــــأزم
يحدد متن األغنية موقع النجاح كوسيلة إلى ما بعده، وإال كان كارثة 

النجاح دا زى عربية جميلة، تبقى حلوة، لو أسوقها، (....لمن يتوقف عنده
مش تدوسنى، نِفسى مرة ِفى عواطف ماألصيلة، مش تبوسنى، لما أنجح ، 

 )ا انجحشى كإنى، مش تبعكم، أنا حانجح شكل تانىواما م

 - كبارا–المقابل لهذا الذى يحدث للنشء صغارا هو ما نتورط فيه 
ال . من عبادة  المال، أو السلطة، أو اللذة الحسية المنفصلة،  كهدف نهائى

اعتراض على نجاح ومكسب وشهادات ودكتوراهات وحب وجنس ونقود 
 ل ذلك وسيلة لما بعده، أن يكون كط كثيرة، على شر

، أن يكتشف رجل "أزمة منتصف العمر"من بعض مظاهر، ما يسمى 
 أن نجاحه الذى حققه، لم يعد )الشديد الثراء وال مؤاخذه(األعمال الناجح 

عليه بما يميزه إنسانا، لم يسعده كما كان يتصور، فيصاب بما تيسر من 
للهم إال إذا زاد فى معاناة تصل فى كثير من األحيان إلى حد المرض، ا

 .سرعة دوالب الجرى فى المحل، لنجاح أكثر بريقا، يعميه عن أى شئ آخر

الحل لهذه األزمة قد يتمثل فى وقفة مراجعة إبداعية تعيد تقييم كل شئ، 
وذلك مثال بأن يهتدى هذا الناجح إلى تسخير ناتج نجاحه هذا لما يطمئنه، 

 ال يتم إال  بأن يصب نجاحه فى نوعية بالمعنى األصيل للطمأنينة، األمر الذى
وجوده الممتد فى الناس إلى اهللا، فيسمح له ذلك الوعى المراجع أن يشكل 

 إلى الحق سبحانه وتعالى - بكل ما حصل وجمع–وعيه الفائق برجوعه 
راضيا مرضيا، بأن يدخل فى عباده، إسهاما وإبداعا وتواصال وعطاء، فيدخل 

ا استلهمته من هذه اآلية الكريمة، التى يجتزئها جنته بفضله تعالى، هذا م
 . البعض حتى يجعلوها ال تفيد إال فى ترويج مفهوم التسكين المستسلم

نَّةُ ( يتُها النَّفْس الْمطْمِئ  * ارِجِعي ِإلَى ربِك راِضيةً مرِضيةً *يا َأ
 ) وادخُِلي جنَِّتي*فَادخُِلي ِفي ِعباِدي 

 ةــــــانيـــــوة رمضــــــدع
رمضان بكرمه يدعونا إلى إعادة النظر فى عادات األكل والشرب، 
فهل نستطيع أن ننتهزها فرصة ونعيد النظر أيضا فى عادات التفكير؟ 
وجوهر العبادة؟ وإبداع اإليمان؟ وقيمة النجاح؟ ومدى التكاثر لالستهالك؟ 

 .تالفيه؟وحقيقة الجوع؟ ومدى مسئوليتنا عن حدوثه؟ وعن 

 2005 –10–14 **، 2005 –10–7  *:روز اليوسف

 واأل الولد دا يا دوب دخل ثانوى 
 ليه خده ينطر شوك بدى املنظر

 مش ّملا بس يكملوا علومهم
 ما آانشى يومهم، يا النهار األغرب

 راءة ــــــــــالق
 ، نفهم منه أن األهل "مش لما بس يكملوا علومهم: "هذا التأجيل
ى البلوغ فى المراهقة، إال بعد انتهاء مرحلة الدراسة، وكأن يرفضون حت

إنهاء الدراسة ال يتم إال فى بداية .  للنمو أولويات من حقهم التحكم فهيا
. إن تأجيل السماح بالنمو ال ينتهى أبدا.منتصف العمر، ويا ليته وعد جاد

 أنها مرض خصوصا فى – من فرط المعاناة –أزمات النمو التى تبدو 
 تحتاج إلى إعداد سابق حتى نجتازها -فترة المراهقة ومنتصف العمر

بسالمة، بما فى ذلك استعمال عائد النجاح، باعتباره وسيلة إلى النمو وليس 
 .هدفا فى ذاته

 رضــــــــــالف
ربما برامج وضعها اهللا ( النمو يتم بقوانين التطور بالنسبة للنوع 

نسان، حين تجرأ فحمل األمانة، راح ، وإذا باإل)"سبحانه فى طين الدنا
هذا .   فيها بوعيه وإبداعه بالنسبة للفرد والمجتمع على حد سواءيسهم 

الوعى ليس بنفس شجاعة ومغامرة مسيرة التطور، ومن ثم نُرعب من 
 –مواصلة النمو أفرادا فجماعات، يبدو أن الذى يحدث هو أننا حين نعجز 

ا نَحّل فى أوالدنا حتى قبل أن يولدوا،  عن مواصلة النمو كبار–شخصيا 
نتصور، ونأمل، أنهم سوف يحققون ما عجزنا عنه، فينمون نيابة عنا، 
لكنهم ما أن يولدوا حتى تنقلب الحال، فبدال من أن نواكبهم آملين مسئوليين 
داعمين، نسارع بوضع قيم متوسطة للحياة  وأهدافها، باعتبارها نهاية 

 .، األمر الذى يعيقهم فيظلون أقزاماً مثلنا"لنجاحا"المطاف، ومن أهمها 

النمو هو السعى المتصل إبداعا نحو المعرفة المفتوحة النهاية التى 
توصلنا إلى وجه الحق سبحانه وتعالى، فيكون التوقف عند أى هدف دون 
. ذلك، باعتباره نهاية المطاف، هو نوع من الشرك بالحق تبارك وتعالى

هى دعوة شديدة العمق للسعى إلى حرية حقيقة " ه إال اهللاال إل"كلمة التوحيد
تسمح بالنمو و اإلبداع كما خلقنا اهللا بشكل متصل مفتوح النهاية، التوحيد 
الحقيقى يسمح بحرية إبداٍع متميز ال يمكن أن يحل محله أمر آخر، يتجلى 
الشرك باهللا إذن حين تحل الوسائل أو األهداف الوسطى محل النمو 

  .نحو الحق سبحانه وتعالى: ح النهاية باإلبداع والعبادةالمفتو
          

א א:א
א א - א −א

–א..
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אאאא
 رائي وفق فنيات التعلم بالتقليد و اإلشراط اإلج بالــذات املنزليةالعنـاية

 

א .. א،−מ   א

 maamria03@yahoo.fr  - bashir_psy@hotmail.com    

 ة ــدمـمق  
, تظهر يف آل اتمعات على حد سواء,  يعد التأخر العقلي ظاهرة اجتماعية خطرية 

حيث تشري منظمة الصحة العاملية إىل أن نسبة التأخر العقلي . وخاصة اتمعات املتخلفة
  من هذه النسبة يف اتمعات% 80ويوجد حوايل ,  من أفراد اتمع% 4 ـ 1ترتاوح بني 
وعبئا , مما يعد خسارة بشرية باهظة ). 62, 2001. آمال عبد السميع باظة( النامية 

ذلك أن الطفل . وصدمة ألسرها من الصعب التغلب عليها, ثقيال على آاهل هذه اتمعات
ومن مث فاألسرة تظل يف حرية من . املتأخر عقليا يف حاجة إىل رعاية خاصة تفوق طاقة األسرة

بل إن األسرة . وتنمية إمكاناته وهتذيب سلوآه,  عن آيفية التعامل معهوتتساءل, أمرها
أم , ويسلك مثل الطفل العادي, وهل سيتقدم سريعا, وتتساءل عن مستقبله, يف قلق مستمر

خاصة مع قلة اهليئات املتخصصة وضعف اإلمكانات . أنه سيظل على حاله دون أن يتقدم
 . أطفال متأخرون عقليااملادية لغالبية األسر اليت يوجد هبا

وإن آان ميتد أحيانا إىل أبعد من هذه , ويقرتن التأخر العقلي عادة مبرحلة الطفولة
ومع ذلك فإذا آانت اهتماماتنا تنصب على األداء العقلي واملسؤولية . املرحلة  بكثري

. هافسيظل التأخر العقلي مقرتنا بالطفولة وخصائص, االجتماعية وارتقاء أساليب التوافق
 ).  417, 1992, صفوت فرج(

فهو ال يستطيع أن يعتمد على نفسه إىل . والطفل املتأخر عقليا مشكلة متعددة األبعاد
وتشري الدراسات إىل أن . نه من سلوك سيء التوافقمجانب آونه مشكلة أسرية ملا يصدر 

وذلك , فالاألطفال املصابني بالتأخر العقلي تظهر لديهم معظم املشكالت السلوآية لألط
ويظهرون بشكل . بل ومقارنة باألطفال املرضى بأمراض أخرى. مقارنة باألطفال األسوياء

مثل العدوانية واضطراب االنتباه والقلق , أآثر من العاديني يف بعض املشكالت االجتماعية
  ).372, 1992, مايسة أنور املفيت, عادل آمال خضر( والشعور بالدونية 

فإن جهود العلماء يف التخصصات , بالتأخر العقلي حقيقة واقعةوإذا آانت اإلصابة 
واألمل القائم هو التقليل من , مل تفلح يف احلد منها, البيولوجية والطبية والنفسية

والطريق إىل ذلك هو التدخل من خالل العوامل البيئية إلآساب الطفل املتأخر . خطورهتا
 . وتدريبه على السلوك الالتوافقيوتنمية قدراته, عقليا املهارات االجتماعية

لقد آانت نسبة الذآاء تستخدم يف املاضي على نطاق واسع لتصنيف األفراد وفق مستوياهتم 
إال أن اعتماد نسبة الذآاء . وقد أفاد ذلك خاصة يف تقومي األداء املدرسي. العقلية
, تهم يف احلياة اليوميةال توفر وصفا آامال للطريقة اليت ميارس هبا األفراد استقاللي, وحدها

وهي . ويف االحتفاظ بذواهتم واالعتناء هبا, أو آيف يتصرفون بطريقة صحيحة يف بيئاهتم
, املعلومات اليت هلا أمهية آبرية ألولئك الذين يعملون على تدريب وتأهيل املتأخرين عقليا

 .ليتوافقوا سلوآيا ويستقلوا بذواهتم يف جمال إشباع حاجاهتم

واالستقالل عن , عقليا رغم أنه حمدود اإلمكانات يف التوافق عقليا واجتماعياإن املتأخر 
إال أن البيئة عن طريق برامج تدريبية ميكن , اآلخرين باالعتماد على نفسه يف حتقيق حاجاته

وتدريبه على االستقالل واالعتماد على , أن تؤدي دورا آبريا يف إآسابه مهارات سلوآية
 .نفسه

. اسات املتخصصة أنه ميكن تعديل سلوك األطفال املتأخرين عقليا بكفاءةوقد بيمن الدر
على نظريات التعلم اليت , ويعتمد االجتاه السلوآي يف جمال تدريب األطفال املتأخرين عقليا

ترى أنه ميكن للطفل املتأخر عقليا أن يكتسب االستجابة املالئمة للموقف من خالل مشاهدة 
ويستمر يف حماوالته لتقليد النموذج حىت يتقن .  من خطوات املهارةأداء منوذج مناسب خلطوة

. مث ينتقل إىل بقية اخلطوات حىت يصل إىل مستوى يتقن عنده آخر خطوة يف املهارة. تلك اخلطوة
ويتخل مراحل تدريبه تقدمي تعزيزات مناسبة  ). 1, 1995, مواهب إبراهيم عياد وآخرون( 

 .عزيزضمن جدول مناسب من جداول الت

والتدريب هبذه الطريقة يهدف إىل إآساب الطفل املتأخر عقليا سلوآا جيعله مستقال نسبيا 
 :مثل . وقادرا على أداء مهارات العناية بالذات, عن اآلخرين

 .إخل... استخدام املراحيض , متشيط الشعر, ارتداء املالبس, غسل الوجه, غسل اليدين
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 .كامال ومتسقا لحالة الطفل المتأخر عقليا

تعريــف التأخــر العقلــي .2  
 فهم ظاهرة ما وتناولها بأسلوب علمي ما لـم يتـوفر لهـا              ال يمكن 

ونورد فيملي لي مجموعة من التعريفات      . التعريف المناسب واإلجرائي  
ومن بين هذه التعريفات تعريـف بنـوا        . التي تم وضعها للتأخر العقلي    

Benoit              الذي يرى أن التأخر العقلي عبارة عن ضـعف فـي الوظيفـة 
, أو عوامل خارجية في البيئة      , خلية في الفرد  العقلية ناتج عن عوامل دا    

 نقـص   ىومن ثم إل  , بحيث تؤدي إلى تدهور في كفاءة الجهاز العصبي       
وبالتـالي فـي    , في القدرة العامة للنمو وفي التكامل اإلدراكي والفهـم        

  ).82, 1996, عبد المطلب أمين القريطي(. التكيف مع البيئة

 تعريفا للتأخر العقلي ظل 1941عام  E. Doll      وقدم إدجار دول 
يلـزم  , رأى أنه لكي نعرف شخصا بأنه متأخر عقليا     . شائعا لفترة طويلة  

  ).83, 1996, عبد المطلب أمين القريطي(: توفر شروط معينة 

 أن يكون غير كفء من الناحية االجتماعية والمهنية وال يمكنـه   ـ 1
 .إدارة شؤونه بنفسه

 .لية أقل من مستوى أقرانه العاديين أن يكون مستوى قدرته العق ـ2
 . أن يكون تأخره العقلي قد حدث منذ والدته أو في سن مبكرة ـ3
 . أن يظل متأخرا عقليا عندما يبلغ سن الرشد ـ4
 أن يرجع تأخره العقلي إلى عوامل تكوينيـة إمـا وراثيـة أو     ـ     5

 .مكتسبة
 .أن يكون تأخره العقلي غير قابل للشفاء ـ 6

,  استخدم عدم الصالحية االجتماعية والمهنيةDoll وبما أن دول
وتدني مستوى القدرة العقلية العامة كمحكين أساسيين للتعرف على 

. فإنه ربما يقصد فئة المتأخرين عقليا بدرجة شديدة, المتأخرين عقليا
ولكن هذين المحكين ال ينطبقان على الفئة العليا أو القابلين للتعلم الذين 

 .التعلم والتدريبيتحسنون بفعل 

 M. L. Bastchw & al 1997باستشاو وآخرون . ويورد مارك ل
الشخص الذي يعاني من نقص أو تأخر أو : تعريفا للمتأخر عقليا بأنه 

األمر الذي يؤدي إلى تدن في مستوى ذكائه , بطء في نموه العقلي
بحيث ال تتناسب قـدراته العقلية مع , وتكيفه االجتماعي والمعيشي

  ).236, 2005,  وحيد مصطفى كامل. (ه الزمنيعمر

 Diagnostic Statisticalوفي دليلها التشخيصي الرابع للصحة العقلية 
Manual 4 Of Mental Disorders أوردت , 1994 الصادر أواخر عام

 American Psychatric Associationالجمعية األمريكية للطب النفسي 
اضطرابات : ني تحت عنوان  التأخر العقلي ضمن المحور الثا

 Personality Disorders & Mentalالشخصية والتأخر العقلي 
Retardation )وتعرفه بأنه )59 ,1999, عبد الرحيم بخيت عبد الرحيم :

يتراوح بين ,  مصطلح عام يغطي مدى واسعا من درجات التأخر العقلي
أفراه يتراوح ومعدل ذكاء , تأخر عقلي تام يعوق عملية الكالم والحركة

ومعدل ذكاء ,  وتأخر عقلي بسيط ال يعوق الكالم والحركة.50 ـ 25بين 
ولكنهم , على أحد اختبارات الذكاء الفردية 70 ـ 55أفراده يتراوح بين 

يحتاجون إلى المساندة والتوجيه عندما يتعرضون لصعوبات تواجههم 
,  بخشأميرة طه (.التكيفي األداء ووجـود قصـور في, في حياتهم

محمد إبراهيم عبد  ) (236, 2005, وحيد مصطفى كامل ()221, 2001
    ).56, 2003, الحميد

 تعريفا .W. H. Oقدمت منظمة الصحة العالمية  1936وفي عام 
 Internationalللتأخر العقلي ضمن دليل التصنيف الدولي لألمراض 

Classification Diseases لي يصاحبه حالة من توقف النمو العق:  بأنه
 قصور في المهارات والقدرات المعرفية واللغوية والحركية واالجتماعية

ــثـــــــــداف البحـــــــــ  أهـ 
 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق ما يلي 

 تقديم تصور لمفهوم التأخر العقلي الذي ينظر إلـى أن الطفـل    ـ  1
ـ , المتأخر عقليا ليس عاجزا من الناحية العقلية فقط        ه سـيء   ولكن

 . التوافق سلوكيا

  تقديم األسس النظرية السلوكية التي تقوم عليها أساليب التدريب ـ2

التوضيح لآلباء أنه يمكنهم تدريب أبنائهم المتأخرين عقليا على   ـ      3
اكتساب مهارات سلوكية تساعدهم على االستقالل نسبيا في مجـال          

 .العناية بالذات داخل األسرة

يبي للمتأخرين عقليا على اكتـساب مهـارات   تقديم برنامج تدر ـ    4
 .سلوكية تساعدهم على التوافق والعناية بالذات داخل األسرة

  ث ـــــحـة البــــــميــــأه   
 :      تنبع أهمية البحث من المعطيات التالية 

وذلك من خالل وضـعية  ,  تعد هذه الدراسة ذات أهمية خاصة ـ     1
 .ئة المتأخرين عقليااألفراد الذين تهتم بهم وهم ف

 كما تعد هذه الدراسة مهمة ألنهل تسعى إلى مساعدة األسر التي  ـ 2
بتقديم طريقة لتدريبهم على القيام     , يوجد بين أطفالها متأخرون عقليا    

 .بشؤونهم الخاصة بأنفسهم داخل األسرة

 مفهـــوم التأخـــر العقلـــي.1  
ستخدام مفهوم اإلعاقـة    درج المختصون في التربية الخاصة على ا      

, اإلعاقة العقلية : لإلشارة به إلى األفراد غير العاديين من الفئات التالية          
, التأخر الدراسـي  , اإلعاقة الحركية , اإلعاقة البصرية , اإلعاقة السمعية 
إضـافة إلى فئة   , العيوب الكالمية , االنحراف السلوكي , صعوبات التعلم 

 ولكن هذه الدراسة سوف      ).9, 1984,  لطفي بركات أحمد   (. الموهوبين
 .تهتم فقط بفئة المتأخرين عقليا

عـدد مـن    Mental Retardationوتناول مفهوم التـأخر العقلـي   
. التخصصات كالطب وعلم النفس وعلم االجتمـاع والتربيـة والتعلـيم          
, ويركز الطب في تناوله لظاهرة التأخر العقلي على العوامل المسببة له          

والحالة الصحية والغذائيـة    , والصحي لألسرة والوراثة  كالتاريخ الطبي   
وما ترتب عنهـا مـن      , وظروف الحمل والوالدة  , لألم أثناء فترة الحمل   

وإصـابة الطفـل بـاألمراض أو       , عيوب وتشوهات عضوية وعصبية   
, الحوادث في فترة الطفولة المبكرة وآثارها علـى الـصحة الجـسمية           

واضطرابات وظائف الغدد   , يومعدالت النمو الجسمي والعصبي والحس    
أو ضمور وتلف في خاليا     , والنقص في كفاءة الجهاز العصبي    , الصماء

وما يترتب عن ذلك من شذوذ واضطراب في الوظائف         , المخ وأنسجته 
آمال عبد   ()87, 1996, عبد المطلب أمين القريطي   (العضوية والحركية   

ى الذكاء وتحديـد    أما علم النفس فيهتم بمستو    . )66, 2001, السميع باظة 
كفاءة القدرة العقلية العامـة وسـمات الشخـصية والـسلوك التكيفـي             

وذلك باستخدام مجموعة من االختبارات العقلية      , واالستجابات الوجدانية 
 بيني واختبار دافيد وكسلر واالستبيانات النفسية       ـمثل اختبار ستانفورد    

أما علـم   . ماعيلقياس جوانب أخرى من أساليب التوافق النفسي واالجت       
االجتماع فيركز على التاريخ التطوري للطفل مع أسرته والمحيطين به          

ومهاراته االجتماعية وقدرته علـى االسـتقالل وتحمـل         , في المدرسة 
آمـال عبـد    (والتفاعل مع اآلخرين    , المسؤولية الشخصية واالجتماعية  

 االهتمام   أما في ميدان التربية والتعليم فيتجه      ).67 ,2001. السميع باظة 
  فـي  نحو االستعدادات التحصيلية والقدرة علـى اسـتيعاب الـدروس         

وكـذلك  , المستوى المطلوب وفقا لمستوى األقران واألهداف التعليميـة       
الصعوبات التعليمية وكدى الحاجة إلى أسـاليب التربيـة الخاصـة أو            

  ).88, 1996, عبد المطلب أمين القريطـي    (التربية العالجية والحركية    
  التشخيص ينبغي أن تتكامل نتائج هذه التخصصات لتقدم ملمحا وعند
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 ي ــــــــف السيكولوجـــالتصني.1.3
يعتمد هذا التصنيف على القياس النفسي وخاصة على نتائج 

التي تعد من , اختبارات ستانفورد ـ بيني واختبارات وكسلر ـ بلفيو
وباستخدام المتوسط الحسابي . أشهر االختبارات لقياس الذكاء

 .متأخرين عقلياواالنحراف المعياري يتم تصنيف األفراد ال

ويصنف علماء النفس فئات التأخر العقلي وفقا لنسب الذكاء على 
ويتم ذلك . أساس أنها معيار مستوى األداء الوظيفي للقدرة العقلية

بمقارنة أداء الفرد على اختبار ذكاء مقنن بمتوسط أداء أقرانه ممن هم 
 . في مثل سنه وثقافته

 حاليا ما قدمه جروسمان عام ومن التصنيفات السيكولوجية المقبولة
ويتضمن التصنيف الفئات األربعة .  وفقا لتعريفه للتأخر العقلي1977

عبد ) (41, 1982, فتحي السيد عبد الرحيم). ( 1(المبينة في الجدول رقم 
 .)102, 1996, المطلب أمين القريطي

 نسب الذآاء
فئات 

التأخر 
 العقلي

اختبار 
, ستانفورد

,100= م . بيين
 16= ع 

اختبار وآسلر ـ
,100= م  بلفيو

 .15= ع 

تأخر .1
 55 ـ 69 52 ـ 68عقلي بسيط

تأخر .2
عقلي 
 متوسط

 40 ـ 54 36 ـ 51

تأخر .3
 25 ـ 39 20 ـ 35عقلي شديد

تأخر .4
 25أقل من  20أقل من  عقلي حاد

 ـوي ـــــــــف التربـــــــــالتصنيـ.2.3
فئة متأخرة عقليا وفق استعدادا  يقوم على نسب الذكاء لتصنيف كل 
ويتم التركيز في هذا التصنيف . أفرادها وقابليتهم للتعلم كمحك أساسي

على االحتياجات التعليمية والمناهج المالئمة لكل فئة أكثر من نسب 
 :ويتضمن ثالث فئات كما يلي . الذكاء في حد ذاتها

  Educablesم ــــون للتعلـــالقابل .1.2.3
ـ 70وتتراوح نسب ذكائهم بين . تأخر العقلي البسيطوهم فئة ال   50 

ال يستطيعون مواصلة الدراسة وفقا للمناهج      , وهؤالء بطيئو التعلم  , درجة
إال أنهم يملكون القدرة على التعلم إذا تـوفرت لهـم خـدمات             . العادية

وداخل بيئة تعليمية مالئمة    , واستعداداتهم تتفق وقدراتهم , تعليمية خاصة 
وغالبا ال يستطيعون البدء فـي اكتـساب        . س واألقسام الخاصة  كالمدار

مهارة القراءة والكتابة والهجاء والحساب قبل سن الثامنـة أو الحاديـة            
 .عشرة

  Trainablesب ــــون للتدريـــالقابل.2.2.3
 25وتتراوح نسب ذكـائهم بـين       . وهم فئة التأخر العقلي المتوسط    

ـ  إال قدرا  , ة تعجزهم عن التعلم   ويعانون من صعوبات شديد   .  درجة 50ـ
إال أنهـم قـابلون     . بسيطا جدا من مهارات القراءة والكتابة والحـساب       

للتدريب وفق برامج خاصة على مهارات العنايـة بالـذات والوظـائف            
االستقاللية والمهارات االجتماعية واألعمال اليدوية الخفيفة والرتيبة التي        

كنهم االستقالل جزئيا عن الكبـار      ويم. ال تحتاج إلى مهارات فنية عالية     
أو ممارسة بعض األعمال والحـرف      , ي تحملهم لتبعات الحياة اليومية    

 البسيطة التي قد تغنيهم عن أن يكونوا عالة على اآلخرين

  Custodials ــدونــلمعتما .3.3.3
وأكثر مستوياته تدنيا ,  وهم فئة التأخر العقلي الجسيم أو المطبق

   ).55, 2003, محمد إبراهيم عبد الحميد(. وأيضا قصور في السلوك التكيفي 

 H. J. Grossman 1983جروسمان . ج. وهناك تعريف طوره هـ
الشخص : ومنطوقه يقول . وتأخذ به الرابطة األمريكية للطب النفسي

مع , العام أقل من المتوسط بفارق دالالمتأخر عقليا يكون أداؤه العقلي 
يظهر خالل الفترة النمائية من , وجود سوء توافق شخصي واجتماعي

   ).55, 2003, محمد إبراهيم عبد الحميد. (حياته

 طورت الجمعية األمريكية للضعف العقلي 1990وفي عام 
American Association of Mental Deficiency ( AAMD )  تعريفا

 عناصر إيجابية نتجت عن الكم الضخم من البحوث آخر يتضمن
يشير التأخر العقلي إلى عجز : يقول التعريف . األكاديمية والتطبيقية

تظهر خالل أداء يكون , أساسيي في جوانب معينة من الكفاءة الشخصية
مصحوبا بعجز في المهارات التوافقية في , دون المتوسط للقدرات العقلية

, الفعالية في المنزل, التواصل: المجاالت التالية اثنين على األقل من 
, األداء األكاديمي, التوجه الذاتي, المهارات االجتماعية, العناية بالذات

, االستفادة من موارد المجتمع, األمان, الصحة, الفراغ, المهارات العملية
 .االستقالل في المعيشة

ة محددة في ويتعين أن تكون معايير العجز في المهارات التكيفي
كتلك التي يعيش فيها أقران الفرد ممن هم في مثل , سياق بيئة اجتماعية

غير أنه قد ال , ويبدأ قبل سن الثامنة عشرة من العمر. عمره الزمني
ألنه عند توافر خدمات تعليمية وتدريبية على , يستمر على امتداد الحياة

صفوت . (عاميتحسن األداء عند المتأخر عقليا بشكل , مدى زمن كاف
 ).421 ـ 420, 1992, فرج

صاحبة , يشير التعريفان السابقان للرابطة األمريكية للضعف العقلي
إلى أنه ينبغي توافر ثالثة شروط ليكون , السلطة العلمية في هذا المجال

 :وهي , الفرد متأخرا عقليا

ويتحدد األداء : األداء العقلي العام أقل من المتوسط بفرق دال  ♦
هذا بالنتائج المتحصل عليها بتطبيق واحد أو أكثر من العقلي 

مثل اختبار ستانفورد ـ بيني أو اختبار وكسلر ـ , اختبارات الذكاء
وتقل درجة المتأخر عقليا بانحرافين معياريين سالبين عن . بلفيو

إن متوسط الذكاء . المتوسط الحسابي لمجموعة أقران من نفس سنه
واالنحراف المعياري هو  100 هو على اختبار ستانفورد ـ بيني

تجعل ,  دون المتوسط32 أي, لذلك فإن انحرافين معياريين, 16
 52والحد األدنى هو .  درجة68أعلى درجة للتأخر العقلي هي 

 .درجة

تالزم انخفاض األداء الوظيفي العقلي مع القصور في األداء  ♦
أي وجود نقص واضح :  Adaptive Behaviorالسلوكي التكيفي 

دى المتأخر عقليا في الكفاءة االجتماعية ومهارات النمو واالعتماد ل
وتكوين عالقات , على النفس واالستقالل الذاتي وتحمل المسؤولية

والتكيف مع متطلبات الحياة االجتماعية كما , اجتماعية مع اآلخرين
 .تقاس باختبارات السلوك التكيفي

 أي أن االنخفاض :يظهر خالل الفترة النمائية من حياة الفرد  ♦
, والقصور في أشكال السلوك التكيفي, في األداء الوظيفي العقلي

يجب أن يظهر أثناء , وهما المحكان األساسيان لتحديد التأخر العقلي
الفترة النمائية للفرد والتي تمتد من فترة الحمل إلى سن الثامنة 

مين بد المطلب أ ()35 ـ 34, 1982, فتحي السيد عبد الرحيم. (عشر
  ).82 ـ 81, 1996, القريطي

 تصنيفــات المتأخريــن عقليــا.3
هناك تصنيفات طبية وسيكولوجية وتربوية واجتماعية للمتـأخرين        

وسأتناول التصنيفات الثالثة األخيرة ألنها تتفق مع أهداف البحث         . عقليا
 .الحالي
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, وإرشادية لتحديد أهداف مهنية واقعية لحياتهم واختيار وظائف مناسبة

ية كالعنف والعدوان ولمواجهة ما قد يصدر منهم من انحرافات سلوك
 .والجنوح

  Moderateـدل ــــالقصــور المتوســط أو المعت .2.4.3
ومع ذلك . يعاني أفراد هذه الفئة من القصور في المظاهر النمائية

, يمكن تدريبهم على اكتساب مهارات المساعدة الذاتية والعناية بالنفس
. تناول الطعامو, وعادات النظافة واإلخراج, كارتداء المالبس وخلعها

كما يمكن تدريبهم على القيام ببعض العمال المنزلية وممارسة مهن 
ويمكن لهم اكتساب المهارات والعادات السلوكية التي تسهم . يدوية خفيفة

في تحسن تكيفهم الشخصي واالجتماعي في المنزل ومع جماعة األقران 
 .وفي المجتمع عامة

  Severe دـــــور الشديــــالقص. 3.4.3
فإن التأخر العقلي لدى ,  باإلضافة إلى القصور في المظاهر النمائية

وتأخر في النمو اللغوي والمهارات , هذه الفئة تصاحبه إعاقات جسمية
كما يتصفون بالقصور الشديد في . وعيوبا في النطق والكالم, الحركية

أو اتخاذ قرارات , والعجز عن إصدار أحكام صحيحة, االستقالل الذاتي
 .ويحتاجون إلى رعاية شبه كاملة. بأنفسهم

  Profoundم ـــــاد أو الجسيـــــالقصــور الحــ. 4.4.3
ويصاحبه تدهور في .  يكاد يكون التأخر العقلي في هذه الفئة مطبقا

وقصور شديد , الحالة الصحية والتآزر الحركي والنمو الحسي الحركي
ونقص واضح , م والتواصلفي االستعدادات الالزمة لنمو اللغة والكال

ويكون هؤالء في حاجة إلى االعتماد . في الكفاءة الشخصية واالجتماعية
, 1996,  عبد المطلب أمين القريطي( ).على اآلخرين كليا طوال حياتهم

  ).49, 1982,  فتحي السيد عبد الرحيم( ) 106

 اــــب المتأخريــن عقليــــــ تدريـ.4
لعقلي لدى الرابطة األمريكية للطب تبين من تعريفات التأخر ا

أن جوانب القصور لدى , النفسي والرابطة األمريكية للتأخر العقلي
المتأخرين عقليا يتضمن الجوانب االستقاللية في مجال العناية بالذات 
مما يتطلب تدريبهم على هذه الجوانب إلكسابهم مهارات ضرورية 

  .لالستقالل والعناية بالذات

 ب تعريف التدري •
تدريب المتأخرين عقليـا  : نعرف التدريب في هذه الدراسة على أنه   

وفق مبادئ وفنيات التعلم بالتقليد والتعلم باإلشـراط اإلجرائـي علـى            
اكتساب مهارات السلك االستقاللي في مجـال العنايـة بالـذات داخـل             

, استخدام أداة لتقليم األظـافر    , ارتداء الحذاء , غسل اليدين : مثل  , األسرة
 .وغيرها... استخدام المراحيض 

 :وينبغي أن نذكر هنا مالحظتين هما 
أن تدريب المتأخرين عقليا يتم عادة وفق بـرامج تدريبيـة           , األولى 

وتحت إشـراف أشـخاص     , تعليمية خاصة في مؤسسات تربوية خاصة     
ولكن هذه الدراسة تتناول تدريب المتأخرين عقليا داخـل         . متخصصين

 . م خاصة أو من يقمن مقامهنأسرهم من قبل أمهاته

ة  منها ما , إن تدريب المتأخرين عقليا يتم على مهارات مختلفة    , الثاني
ومنها ما يتعلق بتعلم حرفـة أو مهنـة أو          , يتعلق بتعلم القراءة والكتابة   

ولكن هذه الدراسة تتجه إلى تدريب المتـأخرين عقليـا علـى            . غيرها
 .ية بالذات داخل األسرةمهارات السلوك االستقاللي في مجال العنا

  دور األسرة في تدريب المتأخرين عقليا .5
عندما يولد للوالدين طفل عادي فإنه يكون محل سرورهما 

ويراقبان نموه بكل لهفة , ويقومان برعايته بصورة عادية, وبهجتهما
 أما إذا ولد لهما طفل معوق . حتى يصير راشدا يعتمد كليا على نفسه

لذا يعتمدون كليا على . بأنفسهم وحمايتها من األخطارحتى عن العناية  
ويحتاجون إلى رعاية إيوائية متخصصة ومستمرة . غيرهم طول حياتهم

إما داخل مؤسسات خاصة أو , من النواحي الطبية والنفسية واالجتماعية
 .عالجية أو في محيط أسرهم الطبيعيةمراكز 

 التصنيف االجتماعي .3.3
ومدى , لى محك التكيف االجتماعي للفرديعتمد هذا التصنيف ع

. اعتماده على نفسه ووفائه بالواجبات الذاتية والمطالب االجتماعية
ويستخدم األخصائيون في تحديد هذه الجوانب اختبارات النضج 

 .االجتماعي والسلوك التكيفي

ومن بين االختبارات التي استخدمت لفترة طويلة في تحديد مظاهر 
 Vineland Socialمقياس فينالند للنضج االجتماعي , السلوك التكيفي

Maturity Scaleويتناول السلوك االجتماعي للفرد من .  إلدجار دول
 سؤاال موزعة على المجاالت 117 ويتألف من.  سنة25الميالد إلى 

التفاهم , الحركة والتنقل, المهنة, توجيه الذات, العناية بالنفس: التالية 
 .االجتماعية والتطبيع االجتماعيالعالقات , واالتصال

إال أن االنتقادات التي وجهت له جعلت الرابطة األمريكية للتأخر 
 بإعداد اختبار جديد 1966العقلي تكلف هنري ليالند وآخرين عام 

 وصدر في شكله .Adaptive Behavior Scale (ABS )للسلوك التكيفي 
 ويطبق  ).1990 و1985 ترجم إلى العربية عامي  (1974النهائي عام 

 سؤاال موزعين على 110ويتكون من . من سن الثالثة إلى الشيخوخة
والقسم الثاني خاص , القسم األول خاص بالمظاهر النمائية: قسمين 

وأشير إلى عناصر القسم األول فقط . باضطرابات الشخصية والسلوك
م به الذي تهت, ألنه يتضمن السلوك االستقاللي في مجال العناية بالذات

 :ويشمل عشر مجاالت وهي . هذه الدراسة

, استخدام المرحاض, تناول الطعام: مثل , السلوك االستقاللي -1 
 .العناية بالمالبس, النظافة

 .النمو الحركي, النمو الحسي: مثل , النمو الجسمي -2
, التعامل بالنقود وتخطيط الميزانية: مثل , النشاط االقتصادي -3 

 .مهارات الشراء
 .ارتقاء اللغة االجتماعية, الفهم, التعبير: مثل , ارتقاء اللغة -4
العد تلقائيا حتى , عمليتا الجمع والطرح: مثل , األعداد والوقت -5

 .ذكر الوقت, عشرة
 .أعمال المطبخ, التنظيف: مثل , األنشطة المنزلية -6
 .العمل في حديقة, استخدام أداة عمل: مثل , النشاط المهني -7
 .شغل وقت الفراغ, المبادرة: مثل , لتوجه الذاتي ا -8
 .شدة االلتزام, االعتماد على النفس: مثل ,  تحمل المسؤولية -9

التفاعل , اعتبار اآلخرين, التعاون: مثل ,  التنشئة االجتماعية -10
عبد المطلب ( ) 9, 1975,  هنري ليالند وآخرون(. مع اآلخرين
  ).41, 1982, ي السيد عبد الرحيم فتح) (103, 1996, أمين القريطي

 ي ـــوك التكيفــــا في السلـــــن عقليـــــف المتأخريـــتصني .4.3
يصنف المتأخرون عقليا وفق درجات القصور في السلوك التكيفي 

 :إلى الفئات التالية 

  Mild القصــور البسيـط أو الخفيــف .1.4.3
نظـرا لقـدراتهم   , ون للتعلم يشار إلى أفراد هذه الفئة على أنهم قابل       
على الرغم من أنهم يحققون     . على االستفادة من البرامج التعليمية العادية     

وعندما يكبرون يمكن أن يحققوا استقالال اجتماعيا       . التقدم بمعدل بطيء  
كما بإمكانهم أن يحققوا تكيفا في المهن التـي         . واقتصاديا إلى حد كبير   
 قت نفسه يحتاجون إلى برامج توجيهية وفي الو. تتالءم مع استعداداتهم
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هذه المهارات عندما تغيرت مشاعر واتجاهات الوالدين تحسنهم في 
 .نحوهم

 على ثالث مجموعات من A. Armfield 1977أرمفيلد . ودراسة أ
األطفال المتأخرين عقليا من فئة التأخر العقلي المتوسط في السنوات 

ضمت المجموعة األولى أطفاال مودعين في . األولى من أعمارهم
ضمت أطفاال يعيشون مع أسرهم التي تقدم والمجموعة الثانية . مؤسسة

والمجموعة الثالثة ضمت أطفاال . لهم المساعدة واإلرشاد والمتابعة
أظهرت النتائج أن أطفال . يعيشون مع أسرهم دون تقديم أية مساعدة لهم

المجموعة الثانية كانوا أحسن في مستواهم العقلي وسلوكهم التوافقي 
وكانت أسوأ النتائج لدى . وعة الثالثةيليهم أطفال المجم, واالنفعالي

 .األطفال المودعين في مؤسسة

 & B. M. Karnesرتشارد . س. ل, كارنس. م. وكذلك دراسة ب
L. C. Richard طفال متأخرا عقليا تقل أعمارهم عن عـامين 37 على  .

وأعطيت ألمهـاتهم   , قُدم لعينة منهم تدريب ومتابعة مرتين في األسبوع       
في حين تُركت بقية العينة     .  لمواصلة التدريب في المنزل    تعليمات كتابية 

فأظهرت النتائج أن العينـة التـي نالـت         . دون تقديم أية معلومات لألم    
كانت أقدر من العينة التي لم تنل       , رعاية مبكرة مع إرشاد األم وتوجيهها     

مواهب إبراهيم عيـاد     (.أية مساعدة من األم في معظم مجاالت السلوك       
عـادل   ()374, 1993, جمال مختار حمـزة ( )42 ـ    40, 1995, وآخرون

 ).373, 1992, مايسة أنور المفتي, كمال خضر

 زل ــل المنــب داخــام بالتدريــالقي .3.5
 رأينا في الفقرة السابقة أن إشراك اآلباء بالحضور في عملية تـدريب            

زلهم يمكنهم من مواصلة تدريب أبنائهم وتأهيلهم بمنـا       , المتأخرين عقليا 
حيـث  . على المهارات المختلفة بعد عودتهم من المؤسـسات الخاصـة         

. يحتاج األطفال المتأخرون عقليا إلى عناية مستمرة ومـساعدة دائمـة          
ويمكن لهم أن يستقلوا عن األخصائيين في اإلعاقة العقليـة ويـدربون            

وفـي هـذا    . وهذا هو هدف هذه الدراسة    . أبناءهم بأنفسهم في المنازل   
أنه يمكن تـدريب    , رى كثير من المرشدين النفسيين السلوكيين     ي, المجال

مثـل  , األفراد غير المهنيين وغير الممارسين في مجال اإلرشاد النفسي        
اآلباء والمعلمين على فنيات التعديل السلوكي بطريقة مكثفة ممـا مـن            

ألن هذه الفنيـات    . مساعدة أطفالهم المتأخرين عقليا على تعديل سلوكهم      
, محمد ماهر محمـود   (. جوهرها على أساليب التعلم المستمر    تعتمد في   

يتواجدون باستمرار مع الطفل المتأخر     ,  فاآلباء وخاصة األم   ).51, 1987
فإنه مـن الـسهل أن يطيـع        , وبحكم عالقتهم الحميمة مع الطفل    , عقليا

 .تعليماتهم ويستجيب لما يطلبون منه أن يقوم به

 ــاح التدريــبالعوامــل المساعــدة علــى نج .6
 ة ـــة والبيئيـــل األسريــوامــ الع.1.6

 : تكوين اتجاهات أسرية إيجابية نحو التأخر العقلي .1.1.6
. االتجاه هو استجابة القبول أو الرفض إزاء شخص أو موضوع 

, فاآلباء الذين يكونون اتجاهات إيجابية نحو أبنائهم المتأخرين عقليا
يهم بصدر رحب وتعاطف في جو ملؤه الدفء ومقبلين عل, متقبلين لهم

فإن هذا من شأنه أن يساهم في تنمية شعور المتأخر . والمحبة والرعاية
ويجعل كذلك أفراد األسرة . عقليا بتقديره لذاته ورضاه عن نفسه

محمد (. اآلخرين يكونون نفس االتجاه اإليجابي نحو الطفل المتأخر عقليا
مج معهم ويحاول تقليدهم في اإلتيان فيند. )33, 1987, ماهر محمود

 .مما يعد عامال مشجعا على نجاح التدريب, بالسلوك السوي

  االستقرار األسري.2.1.6
ألن .  االستقرار األسري ضروري لنجاح تدريب المتأخرين عقليا

األسرة المستقرة والمنسجمة بإمكانها تقبل طفلها المتأخر عقليا والرضا 
 .ية به وتدريبهبه واإلقبال على العنا

وينشغالن به انـشغاال كلـه ألـم        , فإنهما يصابان بصدمة شديدة   , عقليا 
ومن يقوم برعايته إذا بقي هكـذا       , وحسرة متسائلين كيف يكون مصيره    

وتتفاوت درجات  . يعذبهما القلق واالضطراب واالرتباك   , معوقا وعاجزا 
همـا نحـو    هذه المشاعر بتفاوت توافق شخصياتهما وخبراتهما واتجاهات      

 .ومعلوماتهما عن التأخر العقلي, الحياة

أن الطفـل   , ومن أكثر المعلومات الخاطئة شيوعا عن التأخر العقلي       
وهذه المعلومـات   . المتأخر عقليا غير قابل للتعلم وغير صالح للتدريب       

. تجعلهم يكونون اتجاهات سلبية إزاء التأخر العقلي      , عندما يعتقدها اآلباء  
كتدريبهم على بعض   . ن عمل أي شيء مفيد ألطفالهم     فيبقون عاجزين ع  

مما , المهارات التي يمكن أن تفيدهم في االعتماد ولو نسبيا على أنفسهم          
في الوقت الذي تشير المعلومات المستمدة من نتائج        . يخفف من معاناتهم  

أن السلوك البشري قابل للتغير فـي أي عمـر          , الدراسات المتخصصة 
تائج البحوث التي أجريت في مجال تدريب       وتشير ن . وتحت أي ظروف  

ويكتـسبون  , أن لديهم قابلية للتعلم والتدريب    , المتأخرين عقليا وتعليمهم  
سواء في مجال االعتناء بأنفسهم أو في مجال اكتساب         , مهارات سلوكية 
ويمكن تنميـة بعـض     , وأن البيئة لها تأثير كبير عليهم     . حرفة أو مهنة  

ليمهم بعض المهارات وفق إمكانات كل واحد       وتع, قدراتهم واستعداداتهم 
 .منهم

ويتفاعل معهـا   , وتعتبر األسرة أول بيئة تربوية يتواجد فيها الطفل       
ولذا فإن تأثيرها فيه أسبق من تأثير غيرها من المؤسـسات           . بعد والدته 

 .وأكثر عمقا وحيوية ودواما, االجتماعية والتربوية األخرى كالمدرسة

ما في تقدير الطفل المتأخر عقليا لذاته وتنمية        وتؤدي األسرة دورا ها   
فالطفل المتأخر عقليا يمر في أسرته بخبرات تعـده لالسـتجابة           . قدراته

ويتطور إلى األحسن كلما تلقى عنايـة وتقـديرا مـن           . بطريقة إيجابية 
 أن J. R. Mercerمرسـر  . ر. فقد بينت الدراسة التي قام بها ج. والديه

يجعل هذا الطفـل    , واستمرار استثارته , تأخر عقليا رعاية األم لطفلها الم   
 .يقترب إلى حد معقول من الطفل العادي

 :وتؤدي األسرة دورها في تدريب المتأخرين عقليا من عدة نواحي 

 يــوك التوافقــات عن السلــم معلومــتقدي.1.5
 إن اآلباء هم أولى الناس الذين يقدمون المعلومات الالزمة ألهل

, ول المشكالت الالتوافقية التي يتسم بها سلوك أبنائهماالختصاص ح
وهذا ليس في بداية العملية . ويكشفون لهم عن جوانب العجز والقصور

فيتبادلون . بل طول فترة هاتين العمليتين, العالجية والتدريبية فقط
حتى يصل التدريب أو العالج إلى , المعلومات واالستشارات باستمرار

 .هدفه

  بــة التدريــة في عمليــرآالمشا. 2.5
أن مشاركة اآلباء , بينت الدراسات في مجال تدريب المتأخرين عقليا

وخاصة األم في برامج تدريب األطفال المتأخرين عقليا في المراكز 
: وهناك عدة فوائد من هذه المشاركة منها . الخاصة ضروري للغاية

توفير شروط نفسية . يتكوين اتجاهات إيجابية لديهم إزاء التأخر العقل
ألن وجود األم مع , إلقبال المتأخرين عقليا على تنفيذ تعليمات التدريب

يوفر له الشعور باألمن النفسي والتشجيع على . طفلها المتأخر عقليا
تمكين اآلباء من مواصلة تدريب أبنائهم . القيام بالسلوك المطلوب

 يحتاج األطفال حيث, وتأهيلهم على المهارات المعنية بعد عودتهم
أو يستقلون في , المتأخرون عقليا إلى عناية مستمرة ومساعدة دائمة

 .تدريب أبنائهم في األسرة

وهناك دراسات متخصصة بينت نتائجها أهمية دور اآلباء في 
 .تدريب األطفال المتأخرين عقليا

 أن تدريب األطفال P. Mittler 1981متلر . بينت دراسة ب
 أدى إلى, ى اكتساب مهارات في السلوك االجتماعيالمتأخرين عقليا عل
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ومن بينها التجارب  . تؤثر في عملية التعلم وتعديل السلوك بفنية التقليد
على األطفال للتأكد من مدى تقليدهم للكبار على اعتبار أنهم يمثلون قدوة 

فاألفراد بصفة عامة يميلون إلى تقليد سلوك اآلخرين إذا كان . لهم
. نال إعجابهمأو ي, أو كان الشخص المقلد محبوبا لديهم. مرغوبا لديهم

 ).171, 1986, هوالند وآخر. كورنيليوس ج(

دوة       -   تم السماح لعدد من      :تجارب في اآتساب السلوك بالتقليد والق
األطفال بمالحظة مجموعة من االستجابات غير العادية قام بها شـخص           

وبعد فترة وجدوا األطفال يقلـدون      . راشد على اعتبار أنه يمثل قدوة لهم      
 الراشد عندما وضعوا في نفس المكان وفـي نفـس           سلوك هذا الشخص  

 . الظروف

ترك باندورا وزمالؤه مجموعة من , وفي تجربة أخرى مشابهة
األطفال يالحظون سلوكا عدوانيا لفظيا وبدنيا من شخص راشد نحو 

وتركوا مجموعة أخرى من األطفال يالحظون سلوكا . دمية صغيرة
. رة أخرى في مكان آخرهادئا متزنا من شخص راشد نحو دمية صغي

وعندما تركوا أطفال المجموعة األولى في نفس المكان وتحت نفس 
وجدوهم يسلكون نفس السلوك العدواني , الظروف مع الدمية األولى

بينما لما تركوا أطفال المجموعة الثانية في المكان اآلخر مع . ضدها
محمد (. ميةوجدوهم أكثر هدوءا واتزانا في معاملة الد, الدمية األخرى
 ).82, 1987, ماهر محمود

 :وهي ما يلي ,       وهناك عوامل تؤثر في التعلم بالتقليد والقدوة

  دوةــــص القـــخصائ. 1.1.7
 أن يتوفر على خصائص تنال قبول وإعجاب المتعلم ويـؤثر بهـا            

وأن . عليه كالسن والجنس والمكانة االجتماعية مثل الوالدين والمعلمـين        
 .تعلم القدوة وهو يقوم بسلوك معين في الطبيعة أو في فيلميشاهد الم

  َدىـــوك المقتـــوع السلـــن. 2.1.7
 . السلوك الجزئي والبسيط يسهل تقليده

  دوةــــوك القــة على السلــج المترتبــالنتائ .3.1.7
والسلوك الذي يعزز . أم تجاهله,  هل تم تعزيز القدوة أم عقابه

 .لدويثاب هو الذي يق

  دوةــد القــل أن يشاهـم قبــة للمتعلـات المقدمـالتعليم. 4.1.7
أو أن , كأن تكون التعليمات واضحة ومشجعة ومثيرة لدافعية المتعلم 

 .تكون خالف ذلك

  رائيـــراط اإلجـــوك باإلشـــل السلـــتعدي .2.7
 .Burhus Fسكينر . يعتقد السيكولوجي األمريكي بورهوس ف

Skinnerتعلم السلوك يتأثر بالبيئة ويتشكل عن طريق اإلجراء  أن 
 . والتعزيز

أما البيئة فهي المجال اإلنساني والفيزيقي الذي يتواجد فيه الكائن 
 .الحي ويصدر فيه السلوك

, االبتسامة: مثل , أما اإلجراء فهو حدوث السلوك في بيئة معينة
 . إلخ...إجابة عن سؤال , ارتداء المالبس, الغناء, األكل

, وأما التعزيز فهو أي شيء يحدث أثناء صدور السلوك أو بعده
فيجعل السلوك يميل إلى االستمرار في مواقف مشابهة لتلك التي صدر 

  .فيها للمرة األولى

في تجربته على  : تجربة في تشكيل السلوك باإلشراط اإلجرائي -
ه من وألصق في أعلى أحد جدران, أنجز سكينر قفصا للطيور. حمامة

ووضع على . الداخل قرصين أحدهما لونه أخضر واآلخر لونه أحمر
 نفس الجدار وأسفل القرصين درجا تتلقى فيه الحمامة حبات القمح

  رــــب المبكــــالتدري. 3.1.6 
أنه كلما كان التدريب مبكرا كانت , من المعروف كقاعدة عامة 

, رات سلوكية معينةوقد وجد أن التدريب المبكر على مها. نتائجه أفضل
يساعد كثيرا األطفال ذوي التأخر العقلي البسيط على االلتحاق بمدارس 

 ).43, 1995, مواهب إبراهيم عياد وآخرون(. التعليم العادي

  بـــن في التدريـال العادييـــــراك األطفـــإش. 4.1.6
.  يستحسن أن يتم تدريب الطفل المتأخر عقليا بمعية أطفال عـاديين      

 أن األطفـال  J. M. Blackbournبالكبورن . م.  تبين من دراسة جفقد
المتأخرين عقليا القابلين للتعلم الذين تفاعلوا مع أطفال آخرين عـاديين           

كلن مفهومهم عن ذواتهم إيجابيـا عنـد التحـاقهم          , قبل دخول المدرسة  
 ).373, 1992, مايسة أنور المفتـي   , عادل كمال خضر  (. بالسنة األولى 

ل المتأخرون عقليا يحتاجون إلى نموذج ومثَل من أقرانهم ليقتدوا          فاألطفا
هذا إلى جانب أن عزل األطفال المتأخرين عقليا مـع          . به ويتعلموا منه  

 . يدعم السلوك الالتوافقي من خالل محاكاة بعضهم البعض, بعضهم

  بــرار االتصال باألخصائي في التدريــ استم.5.1.6
أن يتعلموا أساليب تـدريب أبنـائهم علـى         إن اآلباء مهما حاولوا     

فإنهم يبقون في حاجـة     , اكتساب مهارات سلوكية مطلوبة للعناية بالذات     
ولـذا ينبغـي علـيهم االتـصال دوريـا          . دائمة إلى االستشارة والتعلم   

لالستشارة وتبادل المعلومـات وتلقـي      , باألخصائيين المهنيين المؤهلين  
 .اإلرشادات في فنيات التدريب

 ا ــر عقليــل المتأخـــة بالطفــل المتعلقــالعوام .2.6
ينبغي أن يسبقه تشخيص سليم , لكي يأتي التدريب بثماره المرجوة

بتقيين دقيق للقدرات الفعلية واإلمكانات النمائية في تحقيق , وشامل
ألن هذا التشخيص سوف . وجوانب النمو العضوي األخرى, التوافق

ويتضمن .  بنجاح البرنامج التدريبييساهم بشكل فعال في التنبؤ
 :التشخيص ما يلي 

 قياس القدرات العقلية للتعرف على المـستوى العقلـي للطفـل     ـ 1
 .المتأخر عقليا للتعامل معه وفق مستوى قدراته

 قياس جوانب السلوك التكيفي المراد تدريب الطفـل المتـأخر    ـ      2
 .عقليا عليها

ن حيـث النمـو العـصبي     فحص تاريخ الطفل المتأخر عقليا م ـ 3
 .والحسي والحركي والتاريخ المرضي

 الخلفيــة النظريــة النفسيــة لتعديــل السلــوك .7
هناك عدد من النظريات النفسية السلوكية والمعرفية التي يمكن أن 

وقد , نستمد منها أساليب تدريبية وإرشادية لألطفال المتأخرين عقليا
. لم بالتقليد والتعلم باإلشراط اإلجرائيالتع: اخترت منها نظريتين هما 

نظرا لما أشارت إليه الدراسات أن استخدام مبادئ وفنيات التعلم بالتقليد 
وخاصة حاالت الخوف من الحيوانات , مع األشخاص المضطربين

كان فعاال في التقليل من , األليفة والمياه واألماكن المرتفعة والعدوانيين
 محمد ماهر ( فائقة عن طريق تقليد قدوة شدة هذه االضطرابات بسرعة

فقد وجد أن ,  أما بالنسبة للتعلم باإلشراط اإلجرائي).51, 1987, محمود
يعمل , تدريب المتأخرين عقليا بالتدعيم اإليجابي وفق االتجاه السلوكي

, مايسة أنور المفتي, عادل كمال خضر(. على تعديل سلوكهم الالتوافقي
1992 ,373.(   

  :يلي تناول للنظريتين في مجال تعديل السلوكوفيما 

 دوة ــد والقــوك بالتقليــل السلــ تعدي.1.7
 أن قـدرا  A. Banduraيرى السيكولوجي األمريكي ألبرت باندورا 

كبيرا من السلوك يتم اكتسابه عن طريق مشاهدة شخص مـا يمـارس             
ديـد مـن   وقد أجرى باندورا وزمالؤه الع. فيثاب عليه أو يعاقب  , سلوكا

 والتعرف على المتغيرات التي , البحوث الختبار ما تذهب إليه النظرية
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يدرك أن إمكان الحصول على المعزز متوقف على أدائه السلوك 
سواء من , لذا ينبغي االهتمام بالتعزيز. طرق تقديم المعززات. المطلوب

وكيفية تقديمه , أو تحديد أنواعه وأفضله, حيث تعريفه وتحديد وظائفه
 .أثناء عملية تشكيل السلوك

 يشار إلى التعزيز على أنه أي شيء أو حدث ,فمن ناحية التعريف
فالكائن الحي يميل إلى . يؤدي إلى احتمال صدور االستجابة التي أنتجته

 .أن يكرر االستجابة التي كان يقوم بها أثناء حصوله على التعزيز

  ).106 ,1973, واطسن. س.  ل(: ويؤدي التعزيز وظيفتين هما 

مـا  ,  أداء السلوك المطلوب   أنه يزيد من دوافع الكائن الحي إلى       •
 .دام يتوقع الحصول على التعزيز

 .يجعل الكائن الحي يعرف أنه أنجز المهمة بشكل صحيح •

. فهنـاك معـززات أوليـة كاألطعمـة       , أما بالنسبة ألنواع التعزيز   
ومعـززات اجتماعيـة    . ومعززات ثانوية أو شرطية كالنقود واأللفـاظ      

وهناك معززات  . جود اآلخرين كالتقبل االجتماعي واالتصال الجسمي وو    
أو , ومعززات معنوية كالتعاطف والحب واألخذ للنزهـة      . مادية كاللُّعب 

 .مشاهدة برنامج تلفزيوني

ولكل هذه األنواع من التعزيزات قوة تأثيرية وفق دوافـع وميـول            
حيث هناك فروق فرديـة     , الشخص الذي سيعزز بها وسرعته في التعلم      

 التعـرف علـى المعـززات الـضرورية         وهنا ينبغي . في هذا المجال  
ودوافع وميول الطفـل المتـأخر      , وإعدادها مسبقا وفق إمكانات األسرة    

ويمكن وضع الطفل المتأخر عقليا في ظروف من الحرمان مـن           . عقليا
المعزز الذي يتم تحديده من أجل أن يستمر في أدائه للمهارة التي تؤدي             

 .إلى الحصول عليه

فإذا , األولى:   المعززات فهناك حالتان هما أما من حيث طريقة تقديم
فينبغي , كان الطفل المتأخر عقليا في بداية اكتساب المهارة المطلوبة

وهذا ليعرف أنه ينجز ما . تعزيزه على كل استجابة صحيحة يقوم بها
أما عندما يكون قد , الثانية. يطلب منه بطريقة صحيحة فيستمر في التعلم

فال يعزز إال على بعض االستجابات , المهارةتقدم كثيرا في تعلم 
أي ينبغي أن نباعد بين مرات التعزيز . الصحيحة فقط التي يقوم بها

 .حتى يستمر الطفل في طلبه بمواصلة أداء المهارة

,  من ناحية الوظيفة التي يؤديها      :لـــز المفض  ـــ التعزي3.2.7.
. ك المراد اكتسابه  يعتبر التعزيز مفضال إذا أدى إلى تقوية صدور السلو        

. ومن البديهي أن الشيء الذي يرغب فيه الطفل يكون معـززا مفـضال            
ألن . وال يـؤدي دورا تعزيزيـا     , ولكن قد يرغب الطفل في شيء فعال      

وتوجد فروق بـين    . هناك عوامل متعددة تتدخل لتحديد التعزيز المفضل      
 األطفال في ما يرغبون فيه؛ فبعضهم يفضل األكل كشرائح البطـاطس          

وبعضهم يتـأثر   . وبعضهم يفضل اللُّعب  . والحلوى والمرطبات وغيرها  
وبعضهم يمكن تعزيـزه وفـق مبـدأ        . بلفت انتباه اآلخرين إليه ومدحه    

 الذي مفاده أن السلوك المفضل يعمـل كتعزيـز   D. Premackبريماك 
فإذا كان الطفل يحب مشاهدة برنامج تلفزيـوني        . للسلوك غير المفضل  

وبعـدها  , نظف أسـنانك أوال   : يقال له   , ظيف أسنانه وال يحب تن  , معين
والوالدان هما أول وأحسن من     . يمكن لك أن تشاهد البرنامج الذي تفضله      

 68, 1973, واطسن. س. ل. (يعرف ماذا يفضل طفلهما من المعززات     
 .)88, 1987, جمال الخطيب) (

ـالعوام.4.2.7 ـل المؤثــــ ي التعزيــ ـرة ف ــديم : زــ  إن تقـ
بـل  , زات للطفل أثناء عملية التدريب ليست عملية تتم عـشوائيا         المعز

تحتاج إلى تنظيم جيد وخبرة جيدة وإلى معرفة دوافع الطفـل وحاجاتـه        
والعوامل التالية تساعد على القيـام      . ومخاوفه وجوانب نفسية كثيرة عنه    

 :بعملية تقديم المعززات بنجاح

 هدفه أن يعلمها التمييز وكان. أدخل حمامة جائعة إلى القفص. )تعزيز( 
وإهمال القرص ذي , بين القرصين ونقر القرص ذي اللون األحمر

تركها تتجول وتتصرف , وبعد دخولها إلى القفص. اللون األخضر
الرفرفة , النقر, المشي, االلتفات: مثل , بحرية وتصدر استجابات تلقائية

قد كان يعزز ف, وبما أن سكينر كان قد حدد هدفه منذ البداية. وغيرها
ويهمل االستجابات , الحمامة على االستجابات التي تؤدي إلى الهدف فقط

ونتيجة لذلك أخذت استجابات الحمامة التلقائية تتأثر تدريجيا . األخرى
أي أن االستجابات التي يعقبها الحصول على حبات القمح . بالتعزيز

قبها الحصول على أما االستجابات التي ال يع. تميل إلى التثبيت, )تعزيز(
وفق سرعتها الخاصة شيئا , وهكذا تقدمت الحمامة. تحذف, حبات القمح

فشيئا حتى تعلمت االستجابة الكاملة التي كانت محددة في الهدف 
 .المسجل في برنامج التجربة

 ل السلوكـي تعديـم اإلجرائي فـــات التعلــدئ وفنيامب.  1.2.7
 وفنيات تعديل السلوك باإلشـراط     نستنتج من التجربة السابقة مبادئ      

 :اإلجرائي للتدريب

 .       تحديد الهدف من التدريب مسبقا •

 .أي اإلجرائي, التركيز على السلوك القابل للمالحظة المباشرة •

 .تجزئة السلوك المراد تعلمه إلى استجابات صغيرة •

التدريب على اكتساب االستجابات الصغيرة التي تؤدي إلى تعلم          •
 .النهائي المطلوبالسلوك 

 .تعزيز االستجابات المطلوبة وإهمال االستجابات غير المطلوبة •

 .تشكيل السلوك يتم تدريجيا وفق تجزئته إلى استجابات صغيرة •

تعديل السلوك هو عملية ضبط السلوك اإلجرائي عـن طريـق            •
 ). ثواب أو عقاب(عواقبه 

 .لمالتعزيز هو العامل الحاسم في تعديل السلوك وتحقق التع •

نلخص المبادئ والفنيات السابقة ضمن المفاهيم األساسية الثالثة التالية  
, جمال الخطيب(: التي يتضمنها التعلم باإلشراط اإلجرائي فيما يلي

  ).180 ـ 179, 1983, تشارلز كاتانيا. أ) (119, 1987

شكي . 1.1.2.7 هــو أســلوب لتــدريب  : Shaping لــــالت
يتم في البدايـة تحديـد      . هارة سلوكية معينة  الكائن الحي على اكتساب م    

, ثم تجزأ إلى مهمات سلوكية صـغيرة  , المهارة السلوكية المراد اكتسابها   
عـن طريـق    , ويدرب على هذه المهمات الصغيرة واحدة تلو األخرى       

شيئا فشيئا حتى يتم اكتساب المهارة      , التقريب التتابعي والتعزيز الفارقي   
 .السلوكية المطلوبة

ـالتقري. 2.1.2.7 ـب التتابعــ  Successiveي ـ
approximation:           ويقصد به تعزيز اكتـساب المهمـات الـسلوكية 

الصغيرة التي تزيد من اقتراب الكائن من اكتساب المهـارة الـسلوكية            
 .النهائية

ـالتعزي .3.1.2.7 ـز الفارقــ  reinforcement يـ
Differential :     يـتم انتقـاء     وفيـه . ويسمى أيضا التعزيز االنتقـائي 

استجابات معينة مطلوبة وتعزيزها وإهمال اسـتجابات أخـرى غيـر           
 .مطلوبة

  اــــــززات وتقديمهــــــد المعــــتحدي. 2.2.7
كما يؤكد , بما أن التعزيز يؤدي دورا حاسما في تعديل السلوك

 .أتناول فيما يلي تحديد المعززات وكيف ينبغي تقديمها, سكينر

تحديد : ة التي ينبغي أن يتقنها معدل السلوك ما يلي من المهام األساسي
 جعل الفرد. المعزز الفعال لتقوية احتمال صدور السلوك المطلوب
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. غسل اليدين:  وتشمل ما يلي,ةـــداف سلوآيـــأه. 4.1.8
 .ارتداء المالبس وغيره. تنظيف األسنان. غسل الوجه

  تحديد السلوك المراد تعديله .2.8
خر  إن الذين يحددون مبدئيا المشكالت السلوكية لدى الطفل المتأ

هم األفراد الذين يتصلون به مباشرة أثناء تربيته والعناية به , عقليا
هو الذي , لكن األخصائي النفسي في مجال اإلعاقة. كاألبوين والمعلمين

وقد تم . يقرر مدى ضرورة تعديل المشكلة السلوكية وكيف يتم تعديلها
, سةتحديد السلوك المراد تعديله لدى المتأخرين عقليا في هذه الدرا

 .بمهارات العناية بالذات داخل المنزل

 مهارات العناية بالذات داخل المنزل .3.8
 استخدام )3.  غسل اليدين)2.  تناول الطعام )1:  وتشمل ما يلي

 )7.  غسل األنف)6.  غسل األذنين )5.  غسل الوجه)4. المرحاض
ارتداء  )10.  العناية بالمالبس)9.  االعتناء بالمظهر)8. تنظيف األسنان
هنري ليالند (.  التنقل والحركة داخل المنزل)11. وخلع المالبس

  ).9, 1975, وآخرون

 التعريف اإلجرائي للسلوك المراد تعديله . 4.8
 يعني التعريف اإلجرائي أن يشار إلى المفهوم أنه يالحظ مباشرة 

ك هي ذلك السلو, وبالتالي فإن المهارة التي نريد تعريفها إجرائيا. ويقاس
, يكتب, يرفع يده: مثل . الظاهري الذي يقوم به الطفل المتأخر عقليا

والمهارات . إلخ... يرتدي حذاءه , يجلس في مقعده, يمسك الملعقة
هي أمثلة جوهرية للتعريف , اإلحدى عشر المذكورة في الفقرة السابقة

وسوف يتضح التعريف اإلجرائي أفضل عند تحليل المهارات . اإلجرائي
 تعديلها إلى مهام سلوكية جزئية يدرب عليها الطفل المتأخر عقليا المراد

 .كما سنرى في الفقرة التالية, واحدة تلو األخرى

 ارةــــــــل المهـــــتحلي. 5.8
أقدم فيما يلي تحليالت نموذجية لعدة مهارات إلى مهام سلوكية 

لمهارة والحقيقة أن تحليل ا. يدرب عليها الطفل المتأخر عقليا, بسيطة
يعتبر أحد أهم المبادئ األساسية التي تقوم , إلى مهام سلوكية بسيطة

,  جمال الخطيب) (65, 1973, واطسن. س. ل(. عليها التربية الخاصة
1987 ,127.(  

وفيما يلي تحليل لثالث مهارات سلوكية على االستقالل في مجال 
 :العناية بالذات داخل األسرة 

تحلل هذه المهارة السلوكية : نــديل اليــارة غســمه. 1.5.8
 يقف أما )2.  يذهب إلى المغسل)1: إلى المهام السلوكية البسيطة التالية 

 يبعد  )5.  يبلل يديه  بالماء )4.  يمد يده إلى الحنفية ويفتحها)3. المغسل
 )7.  يمد يده نحو قطعة الصابون ويحملها)6. يديه من تحت ماء الحنفية

 يكرر  )9.  يعيد قطعة الصابون إلى مكانها)8. نيفرك يديه بالصابو
 يزيل )11.  يضع يديه تحت ماء الحنفية)10. فرك يديه  بالصابون

 يمد يده إلى المنشفة )13.  يغلق الحنفية)12. الصابون عن يديه بالماء
 ينصرف من أما )15.  يعيد المنشفة إلى مكانها)14. وينشف يديه

 .المغسل

تحلل  : ونــاء والصابــه بالمــ الوجلــارة غســمه. 2.5.8
 يذهب إلى )1 :هذه المهارة السلوكية إلى المهام السلوكية البسيطة التالية 

 يفتح )4. يمد يده إلى الحنفية ويفتحها )3.  يقف أمام المغسل)2. المغسل
.  يرفعهما إلى وجهه ويبلله كله)6.  يملؤهما بالماء)5. يديه ويفرق بينهما

 يفرك بين يديه ليكون رغوة )8. نحو قطعة الصابون ويحملها يمد يده )7
 يضع )10.  يعيد قطعة الصابون إلى مكانها)9. وفيرة من الصابون

 يدلك )11. رغوة الصابون التي تكونت في يديه على جميع أجزاء وجهه
 يغسل يديه بالماء )12. جيدا وجهه بيديه المليئتين برغوة الصابون

  يرفعهما إلى )14.  يمأل يديه بالماء)13. هماإلزالة الصابون من

إن أهم عامل يزيد من فعالية  : زـــة التعزيـــفوري. 1.4.2.7 
ألن . التعزيز هو تقديمه مباشرة بعد إصدار الطفل لالستجابة الصحيحة

 .تأخيره قد ينتج عنه تعزيز استجابة أخرى غير مطلوبة

ية انخراط الطفل في في بدا: زــــام التعزيـــ انتظ. 2.4.2.7
لكي تتم , يقدم له التعزيز بعد كل استجابة صحيحة قام بها, تعلم المهارة

. المحافظة على السلوك المكتسب وعلى مواصلة الطفل عملية التدريب
 .يقلل من التعزيز تدريجيا, أما عندما يتم اكتساب السلوك

يجب أن تعطى كمية تعزيز : زـــة التعزيــآمي. 3.4.2.7
, ويعتمد ذلك على نوع المعزز. ألن فعاليته تكون أكبر, سبة للطفلمنا

وعندما نقول كمية . وعلى مدة الحرمان منه, وعلى الجهد المبذول
. فالمقصود أال يقل التعزيز عن المعقول وأال يزيد عن اإلشباع, مناسبة

ولكن في , "أحسنت " أفضل من كلمة " رائع جدا " صحيح أن كلمة 
فينال تعزيزا بكمية , ينجز الطفل مهارة جزئية صغيرةبعض األحيان 

فما هي كمية , حين ينجز مهارة صعبة, ونتساءل في هذه الحالة. كبيرة
, التعزيز التي يتقدم له ؟ إن المبالغة في تقديم كميات كبيرة من التعزيز

 .قد يفقد المعزز قيمته ووظيفته, قصد اإلسراع في اكتساب المهارة

يكون المعزز : اعــان ـ اإلشبــى الحرموـمست. 4.4.2.7
 .فعاال كلما تم تقديمه بعد الحرمان منه مدة طويلة نسبيا

يؤثر في فعالية : وكــة السلــة صعوبــ درج. 5.4.2.7
والمبدأ العام الذي يوجهنا . التعزيز درجة صعوبة السلوك المراد اكتسابه

 إلى كمية كبيرة كلما ازدادت درجة تعقيد السلوك أسبحت الحاجة: هو 
 .من التعزيز أكثر

ويعتمد هذا العامل على معرفة دوافع  :وعـــالتن. 6.4.2.7
ومرة , ولكن يمكن التنوع في التعزيز حيث تكون مرة مادية. وميول الطفل

 .ومرة لمسات وابتسامات وغيرها, ومرة كالم جميل, مما يؤكل أو يشرب

 جديدة من محاولة تقديم تعزيزات :دةــــالج. 7.4.2.7
 ,1973, واطسن. س. ل(. ألن ذلك يكسبه فعالية أكثر. حين آلخر

  ).81, 1987 ،جمال الخطيب(   )96

بعد تقديم الخلفية النظرية النفسية لتعديل السلوك المتضمنة للمبادئ 
واتجاه التعلم , والفنيات التي يقوم عليها اتجاه التعلم بالتقليد والقدوة

 نستنبط منها فنيات تدريب المتأخرين عقليا باإلشراط اإلجرائي التي
أنتقل إلى , على السلوك االستقاللي في مجال العناية بالذات داخل األسرة

 . خطوات إعداد مواد البرنامج التدريبي

اللي ـــوك االستقـــعلى السل بــات التدريـــوات إعداد فنيـــخط .8
 زلــــي المنـف

 داف ـــد الهـــــــتحدي. 1.8
وفق هذه , تم تحديد الهدف من تدريب المتأخرين عقليا في المنزل 

, بإكسابهم مهارات سلوكية تجعلهم يعتمدون على أنفسهم, الدراسة
. ويقللون من اعتمادهم على أفراد األسرة في مجال العناية بالذات

 . وتتفرع عن هذا الهدف العام أهداف أخرى فرعية

أن يتعرف على : يما يلي وتتمثل ف, ةــداف معرفيــأه.1.1.8
أن يتعرف على األشياء التي . المفاهيم المتعلقة بالعناية بالذات كالنظافة

 .المشط وغيرها, الصابون, الماء, اللباس: يحتاجها للعناية بالذات مثل 

االعتماد على : وتشمل ما يلي , ةــداف شخصيــ أه.2.1.8
 .الثقة واالعتزاز  بالنفس. النفس

التوافق مع : وتشمل ما يلي  ,ةــاف اجتماعيدــأه .3.1.8
 .اكتساب تقدير اآلخرين وحبهم. البيئة
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ثم يطلب من . أو عبارة عن نموذج في شريط فيلم, عاديين في مثل سنه
وأثناء أدائه . الطفل المتأخر عقليا موضع التدريب أن يؤدي نفس المهارة

لها يقدم له التعزيز المفضل لديه ماديا أو لفظيا وغيره من قبل الشخص 
ولكي . لذي كان يقدم للقدوة والنموذجوهو نفس التعزيز ا, الذي يدربه

يستحسن حرمان الطفل المتأخر , يؤدي التعزيز المفضل وظيفته بنجاح
, حتى يرغب فيه, عقليا موضع التدريب منه مدة معينة قبل بدء التدريب

 ويؤدي دور المعزز المفضل بفعالية

يجرى التدريب متى كانت  : بـــراء التدريــت إجــوق. 3.9
وفي األوقات المتزامنة مع عادات الحياة اليومية . سبةالظروف منا

واألكل . مثل ارتداء المالبس صباحا وخلعها مساء. العامة ألسرة الطفل
. وغسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام أو عند وسخهما. في أوقاته

. أو عند الذهاب إلى النوم أو عند الصباح, وتنظيف األسنان بعد األكل
 .وغيره. ض عندما يطلب ذلكواستعمال المرحا

  ةــــارة سلوآيــى مهــب علــي للتدريــــال نموذجـــمث. 10

 يـــــــال النموذجــــــــرض المثـــــــع    .1.10
فبعد أن . أقدم فيما يلي نموذجا للتدريب على مهارة تنظيف األسنان

متأخر يتم تدريب الطفل ال,  مهارة سلوكية بسيطة26حللت المهارة إلى 
ويستعان بفنيات تعديل السلوك لدى نظرية التعلم بالتقليد . عقليا عليها

وقد . وفنيات تعديل السلوك لدى نظرية التعلم باإلشراط اإلجرائي, والقدوة
واألشخاص . تم شرح فنيات النظريتين في فقرات سابقة من هذه الدراسة

ون اثنين؛ الطفل قد يكون, الذين يمكن أن يتواجدوا أثناء عملية التدريب
وفي نفس , المتأخر عقليا وأحد أفراد األسرة الذي يمثل الشخص القدوة

أو . ويفضل أن تكون األم هي هذا الشخص, الوقت الشخص المدرب
كأن يكون طفال عاديا يأنس إليه , يكون هناك شخص ثالث يعتبر قدوة

خطة وإعداد , المفضلة وينبغي إحضار المعززات. الطفل المتأخر عقليا
 :وتنفذ عملية التدريب عبر الخطوات التالية . تقديمها

توضع أنبوبتا معجون األسنان وفرشاتان وكأسان فارغان على  
 .   رف المغسل

ويطلب من , يذهب الشخص القدوة أو المدرب إلى المغسل 
 .ويقدم له تعزيزا إن فعل ذلك, الطفل المتأخر عقليا أن يذهب معه

مدرب بالنظر إلى أنبوبتي المعجون يقوم الشخص القدوة أو ال 
وفي نفس الوقت يوجه نظر الطفل , والفرشاتين على رف المغسل

وإذا وجه الطفل المتأخر . المتأخر عقليا إلى مشاهدتها هو أيضا
 . يقدم له تعزيزا مناسبا, عقليا نظره إليها وشاهدها

يتناول الشخص القدوة أو المدرب إحدى أنبوبتي المعجون  
ويطلب منه أن . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, ديهبإحدى ي

ويقدم له . يأخذ هو أيضا بإحدى يديه أنبوبة المعجون األخرى
 .تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

يلفت الشخص القدوة أو المدرب نظر الطفل المتأخر عقليا إليه  
ويقوم بفتح أنبوبة المعجون التي عنده باليد , ليشاهد ما يفعل

, لليد التي أخذها بها ويضع غطاءها على رف المغسلالمخالفة 
ويقدم . ويطلب منه أن يفعل مثله, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

يمسك الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة باليد المعاكسة لليد  
, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, التي فتح بها أنبوبة المعجون

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. طلب منه أن يفعل مثلهوي

 يوجه الشخص القدوة أو المدرب فوهة أنبوبة المعجون إلى  
ويطلب منه أن يفعل , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, الفرشاة
 . ويقدم له تعزيزا منتسبا إن فعل ذلك, مثله

خرى إلزالة  يغسل يديه مرة أ)15. وجهه إلزالة الصابون عنه 
.  يمد يده إلى المنشفة وينشف وجهه)17.  يغلق الحنفية)16. الصابون

 . ينصرف من أمام المغسل)19.  يعيد المنشفة إلى مكانها)18

تحلل هذه المهارة  : اضــال المرحــارة استعمــمه. 3.5.8
.  يذهب إلى المرحاض)1:السلوكية إلى المهام السلوكية البسيطة التالية 

 يتخذ )5.  يغلق الباب عليه)4.  يدخل إلى المرحاض)3 .ح الباب يفت)2
 ينزل السروال )7 . يفتح حزام السروال)6. الوضعية الجسمية المناسبة

 ينظف )10.  يقضي حاجته )9.  يجلس القرفصاء) 8. ثم اللباس الداخلي
 يشد اللباس الداخلي ثم السروال )12.  يقف)11. نفسه بالماء أو بالورق

 . يفتح الباب ويخرج)14.  يغلق حزام السروال)13. علىإلى أ

 دة ـــــــة المستفيـــــــــالعين.6.8
,  حسب تصنيف المتأخرين عقليا وفق قصورهم في السلوك التكيفي

: التي تتراوح نسبة ذكاء أفراها بين, تكون فئة القصور البسيط الخفيف
التي , وسط والمعتدلوفئة القصور المت. وهم القابلون للتعلم, 50 ـ 70

هما , وهم القابلون للتدريب, 25 ـ 50: تتراوح نسبة ذكاء أفرادها بين 
 .الفئتين اللتين تستفيدان من التدريب على مهارات العناية بالذات

 بــــــريـراءات التدــــــإج. 9

قبل البدء :  اــر عقليــل المتأخــن الطفــات عــر المعلومــتوفي. 1.9
ينبغي , الطفل المتأخر عقليا على مهارة سلوكية معينةفي تدريب 

من حيث قدراته العقلية وإمكاناته . معرفة كثير من المعلومات عنه
ومدى انقياده ووقوعه تحت التأثير اللفظي , الحسية والحركية

ودرجة قرابة الشخص الذي يدربه , للشخص الذي سوف يدربه
وهل تلقى , ضل لديهوالتعزيز المف, ومدى تعلقه به في األسرة

وما هي , وما هي المهارة التي تلقى تدريبا بشأنها، تدريبا في الساق
فإذا نجح , وهل نجح التدريب أم فشل, الجهة التي أجرت عملية التدريب
 . وإذا فشل فما هو سبب الفشل, ما هو العائد السلوكي على الطفل

غي أن ينب, ومعلومات أخرى قد تكون مفيدة, كل هذه المعلومات
, تتوفر عن الطفل وتؤخذ بعين االعتبار عند وضع إجراءات التدريب

, وتتخذ هذه المعلومات كذلك كنقطة بداية. حتى بتم تجنب عوامل الفشل
فيتم الرجوع . ونقطة مرجعية لتقويم فعالية التدريب الذي سوف يجرى

ق في إليها لعقد المقارنة بين السلوك الذي كان عليه الطفل عند االنطال
فيقوم التدريب وفقا . والسلوك الذي صار عليه عند نهايته, التدريب

للفرق الذي يظهر بين وضعية السلوك قبل التدريب ووضعيته بعد 
, األول: ويتم الحصول على هذه المعلومات من مصدرين هما . التدريب

نتائج القياس النفسي والحركي الذي يقوم به األخصائي في التربية 
مالحظات الوالدين وأفراد األسرة التي يعيش فيها ,  الثاني.الخاصة

   .الطفل المتأخر عقليا محل التدريب

بعد أن يتم :  ةــة البسيطـــام السلوآيــلى المهــب عـالتدري .2.9
إلى , تحليل المهارة السلوكية المراد تدريب الطفل المتأخر عقليا عليها

يشرع في التدريب , المناسبةوتوفير الظروف , مهارات سلوكية بسيطة
وينبغي أال يشرع في . عليها مهارة نلو األخرى إلى نهاية التدريب

التدريب على أية مهارة سلوكية بسيطة حتى يتم التدريب على المهارة 
السلوكية البسيطة التي قبلها ويؤديها الطفل المتأخر عقليا بصورة 

 .ناجحة

 على فنيات التعلم بالتقليد ويعتمد في عملية التدريب ومراحله كلها
بحيث يتم تقديم نموذج الطفل . وفنيات اإلشراط اإلجرائي, والقدوة

وينبغي . المتأخر عقليا يؤدي المهارة موضع التدريب أمامه ليقتدي به
, أن يكون هذا النموذج ممن ينال إعجاب الطفل المتأخر عقليا وقبوله

 أفراد األسرة أو من أطفالسواء كان من , وبشعر معه باألمن والطمأنينة
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 المدرب الفرشاة ويغسلها بماء يمسك الشخص القدوة أو 
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, الحنفية
 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

والطفل المتأخر , يغلق الشخص القدوة أو المدرب الحنفية 
ويقدم له تعزيزا . ويطلب منه أن يفعل مثله. عقليا يشاهد ذلك
 .مناسبا إن فعل ذلك

والطفل , يغلق الشخص القدوة أو المدرب أنبوبة المعجون 
ويقدم له . ويطلب منه أن يفعل مثله. المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 .تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

والطفل , يبتعد الشخص القدوة أو المدرب عن حوض المغسل 
ويقدم له . ويطلب منه أن يفعل مثله. المتأخر عقليا يشاهد ذلك

 .با إن فعل ذلكتعزيزا مناس

ب ــي للتدريــال النموذجــة على المثــات توضيحيــمالحظ .2.10
فيستجيب , بطبيعة الحال ال يحدث التدريب بهذا التسلسل اآللي البسيط

. الطفل المتأخر عقليا لكل طلبات المدرب أو القدوة دون رفض أو عناد
ادئ وفنيات إن المثال السابق هو مجرد نموذج لفنيات التدريب وفق مب

لذا ينبغي لفت االنتباه . التعلم بالتقليد والقدوة والتعلم باإلشراط اإلجرائي
قد ال يستجيب للشخص المدرب أو القدوة , إلى أن الطفل المتأخر عقليا

  وعدمادـبل قد يحدث أن يبدي كثيرا من العن. بسهولة ومن أول طلب
 .بمما يسبب اإلحباط للمدر, االنقياد ألسباب متعددة

, والعناد أو الرفض لطلبات المدرب قد يحدث في بداية التدريب
وعندئذ يجد المدرب صعوبة في دفعه إلى االستجابة واالنقياد للتأثير 

وهنا تحدث . وقد يحدث العناد في وسط التدريب ويرفض التقدم. اللفظي
وعليه أن يبحث عن . االنتكاسة التي قد تسبب إحباطا شديدا للمدرب

وأن ينتبه لكل ما يصدر عن الطفل المتأخر , رفض والعنادأسباب ال
أو , فقد يكون العناد والرفض بسبب التعب. ويحاول فهمه وتأويله, عقليا

أو , أو الخوف بسبب بعض تصرفات المدرب, عدم مناسبة المعززات
على المدرب أن  ينتبه إلى . بعض الظروف المحيطة بموقف التدريب

وأن يطلع , المحيطة بموقف التدريبكل هذه األمور والظروف 
واالتصال , باستمرار على المبادئ والفنيات المتعلقة بتعديل السلوك

وأن يعمل على اكتساب , بذوي الخبرة من أخصائيي التربية الخاصة
 . الخبرات

بعض األطفال المتأخرين عقليا يجدون صعوبة في فهم اللغة التي 
وفي هذه الحالة تستعمل . يخاطبهم بها المدرب بسبب ضعفهم فيها

أو تحريك جسمه أو يده , مثل استخدام اإلشارة, وسائل اتصال أخرى
 .التي يريد المدرب أن يحركها

وأال يضغط على , وفي هذه الحالة ينبغي على المدرب أال ييأس
, وأال يغضب عليه, الطفل المتأخر عقليا ويجبره على تنفيذ ما يطلبه منه

وأن يبدي تصميما على ,  وهادئا ومتزنا انفعاليابل عليه أن يكون صبورا
ويحاول عدة مرات حتى ينجح في استدراج . االستمرار في التدريب

 . الطفل المتأخر عقليا إلى القيام بالسلوك المطلوب

, ومن شأن عقد االتصاالت باألخصائي في التربية الخاصة
سعة ألن يكسب المدرب خبرة وا, واالستمرار في ممارسة التدريب

والطفل المتأخر . ويتغلب على الصعوبات, تزداد ثراء بمرور الزمن
ويستمتع , عقليا عندما يكتسب بعض األلفة والتعود على عملية التدريب

سيقل , ويرضى بالمعززات التي تقدم له, ببعض النجاح الذي يحققه
 .عناده ورفضه للتدريب تدريجيا

زات المفضلة للطفل أما المعززات المناسبة فالمقصود بها المعز
 إنك , أنت ولد ممتاز, أحسنت: التي قد تكون لفظية مثل , المتأخر عقليا

يضغط الشخص القدوة أو المدرب على أنبوبة المعجون من   
ويطلب , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, أسفلها ليخرج المعجون

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. منه أن يفعل مثله

خص القدوة أو المدرب المعجون على الفرشاة يضع الش 
, ثم يطلب منه أن يفعل مثله, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 . ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

 يضع الشخص القدوة أو المدرب أنبوبة المعجون على رف  
ويطلب منه أن يفعل , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, المغسل
 . تعزيزا مناسبا إن فعل ذلكويقدم له, مثله

 يرفع الشخص القدوة أو المدرب اليد الممسكة للفرشاة إلى  
. ويطلب منه أن يفعل مثله, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, الفم

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

يفتح الشخص القدوة أو المدرب شفتيه مع ضم األسنان العليا  
ويطلب منه أن يفعل , أخر عقليا يشاهد ذلكوالطفل المت, إلى السفلى

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

يوجه الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة نحو األسنان  
ويطلب منه أن يفعل , األمامية والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

الفرشاة على األسنان من يحرك الشخص القدوة أو المدرب  
, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, أسفل إلى أعلى عدة مرات

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. ويطلب منه أن يفعل مثله

يدِخل الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة إلى أحد جانبي فمه  
, والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, ويحركها حركات دائرية

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. نه أن يفعل ذلكويطلب م

يكرر الشخص القدوة أو المدرب هذه العملية على الجانب  
ويطلب منه أن , والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, اآلخر من الفم

 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. يفعل مثله

فل والط, يخرج الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة من فمه 
ويقدم له , ويطلب منه أن يفعل مثله, المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 .تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

, يضع الشخص القدوة أو المدرب الفرشاة على حافة المغسل 
ويقدم . ويطلب منه أن يفعل مثله. والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك
 .له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك

والطفل المتأخر عقليا , ب الحنفيةيفتح الشخص القدوة أو المدر 
ويقدم له تعزيزا مناسبا إن . ويطلب منه أن يفعل مثله. يشاهد ذلك
 .فعل ذلك

يأخذ الشخص القدوة أو المدرب إحدى الكأسين من على رف  
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, المغسل
 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

 الشخص القدوة أو المدرب الكأس تحت الحنفية ويملؤه  يضع 
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, بالماء
 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله

يتناول الشخص القدوة أو المدرب الكأس المملوء بالماء  
قليا والطفل المتأخر ع, ويوجهه إلى فمه مع التنبيه إلى عدم البلع

ويقدم له تعزيزا مناسبا إن . ويطلب منه أن يفعل مثله. يشاهد ذلك
 .فعل ذلك

يقوم الشخص القدوة أو المدرب بالمضمضة والبصق عدة  
ويطلب منه أن يفعل . والطفل المتأخر عقليا يشاهد ذلك, مرات
 .ويقدم له تعزيزا مناسبا إن فعل ذلك. مثله
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إدماج األطفال املصابني بالتخلف  ). 1992
العقلي مع األطفال األسوياء يف بعض األنشطة 
املدرسية وأثره على مستوى ذآائهم وسلوآهم 

دراسات نفسية تصدر عن رابطة . التكيفي
العدد ) رامن ( األخصائيني النفسيني املصرية 

 .الثالث
 ). 1999(  ـ عبد الرحيم خبيت عبد الرحيم  8

دليل التشخيص اإلحصائي الرابـع لالضـطرابات       
ــة  ــوذج  "العقلي ــرض من ــصرية ". ع ــة امل ال
. 24الد التاسع العدد    . لنفسيةللدراسات ا 

 .القاهرة, املوزع مكتبة األجنلو املصرية
 ). 1996(  ـ عبـد املطلـب أمـني القريطـي      9

. سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وتربيتهم    
دار الفكـــر العربـــي ـ    , الطبعـــة األوىل

 .القاهرة
 ). 1982(  ـ فتحي الـسيد عبـد الـرحيم     10

اديني واسرتاتيجيات  سيكولوجية األطفال غري الع   
اجلزء الثاني الطبعة الثاني    . الرتبية اخلاصة 

 .دار القلم ـ الكويت
 ). 1980( هوالنـد وآخـر   .  ـ آورنليوس ج 11

نظريـات  : يف  . بانـدورا : التعلم باملالحظـة    
. جـورج م  : حتريـر   . دراسة مقارنـة  , التعلم

( علـي حـسني حجـاج       : ترمجـة   . غازدا وآخرون 
عـامل  . يـة حممـود هنـا     عط: مراجعة   ). 1986

ــة    ــوطين للثقاف ــس ال ــصدرها ال ــة ي املعرف
اجلـزء الثـاني   , والفنون واآلداب ـ الكويـت  

 .108: عدد 
الرعايـة   ). 1984(  ـ لطفي برآات أمحـد   12

دار املــريخ ـ   . الرتبويــة للمعــوقني عقليــا
 .الرياض

تعـديل سـلوك    ). 1973( واطسن . س.  ـ ل 13
(  فـراج وآخـر      حممد فرغلـي  : ترمجة  . األطفال

 . دار املعارف مبصر ). 1976
 ). 2003(  ـ حممد إبراهيم عبد احلميد 14

دمج األطفال املتخلفني عقليا مع األطفال 
األسوياء يف بعض األنشطة وتنمية التوافق 

. دراسة ميدانية: الشخصي واالجتماعي لديهم 
جملة علم النفس تصدرها اهليئة املصرية 

 .66, 65 : العامة للكتاب العددان
التوجيـه   ). 1987(  ـ حممد مـاهر حممـود    15

: واإلرشــاد النفــسي لألطفــال غــري العــاديني 
حوليات آليـة اآلداب جامعـة      . دراسة حتليلية 

الكويت احلولية الثامنة الرسـالة الثالثـة       
 .واألربعون

 1995(  ـ مواهب إبراهيم عيـاد وآخـرون    16
املرشــد يف تــدريب املــتخلفني عقليــا علــى ). 

منشأة . السلوك االستقاليل يف املهارات املنزلية    
 .املعارف باألسكندرية

دليـل   ). 1975(  ـ هنري ليالند وآخـرون   17
مقيــاس الــسلوك التــوافقي جلمعيــة التخلــف 

ناهـد  , صفوت فرج : ترمجة  . العقلي األمريكية 
ــزي  ــة   ). 1990(رم ــة مكتب ــة الثالث الطبع

 . األجنلو املصرية
فعاليــة  ). 2005 ( وحيــد مــصطفى آامــل ـ   18

برنامج إرشادي يف حتـسني التوافـق النفـسي لـدى           
دراسات . األمهات املسيئات ألطفاهلن املعاقني عقليا    

نفسية تصدرها رابطة األخصائيني النفسيني املصرية      
 .الد اخلامس العدد الثاني) رامن ( 

أو تكون عبارة عن لمس الجسم . إلخ... وأنا أحبك , أفرحتني كثيرا 
أو تكون . أو االحتضان أو التقبيل, الربت على الرأس أو الظهرك

أو كمية من العصير أو , المعززات مادية مثل قطع صغيرة من الحلوى
وال يعزز باللُّعب أثناء التدريب ألنها ستشغله وتصرفه . مشروب غازي

 .ويمكن استخدام اللعب كمعزز وفق مبدأ بريماك. عن مواصلة التدريب

 إلى المعلومات النظرية والفنية في الفقرات السابقة من يمكن الرجوع
في المثال النموذجي  .لالهتداء بها في طرق تقديم التعزيز, هذه الدراسة

ولكن يمكن في فترة . السابق تم استخدام شخص حضر بنفسه كقدوة
قصيرة قبل التدريب مباشرة أن يشاهد الطفل المتأخر عقليا في شريط فيلم 

مثل سنه يؤدي بنجاح نفس المهمة السلوكية البسيطة التي طفال آخر في 
 . ويقدم له معزز يفضله الطفل المتأخر عقليا. سوف يتدرب عليها

ينبغي التدريب على المهمة السلوكية البسيطة إلى درجة إتقانها  −
 .قبل المرور إلى المهمة التي تليها

قتدي من المفيد جدا إشراك أطفال عاديين في التدريب كنماذج ي −
 .بهم الطفل المتأخر عقليا

ينبغي التوقف عن مواصلة التدريب عند مالحظة التعب على  −
 .حتى ال يتكون لديه النفور من التدريب, الطفل المتأخر عقليا

ينبغي عدم التسرع في إكساب الطفل المتأخر عقليا المهمة  −
بل على المدرب أن يتروى حتى ولو استغرق ذلك وقتا , السلوكية
 . نسبياطويال

ويهمل األداء ,   يقدم التعزيز على األداء الناجح فقط للمهمة −
 .الفاشل

ينبغي تقديم التعزيز فور أداء الطفل المتأخر عقليا للمهمة   −
ألن تأخير تقديمه قد يؤدي إلى تعزيز سلوك آخر , السلوكية بنجاح
 .غير مطلوب

 ـعـــــــــــالمراجــ
النظرية  ). 1980( تشارلز آاتانيا   . أ - 1

, نظريــات الــتعلم: يف . اإلجرائيــة لــسكينر
غــازدا . جــورج م: حتريــر . دراســة مقارنــة

 ). 1983( علي حـسني حجـاج      : ترمجة  . وآخرون
عـامل املعرفـة    . عطيـة حممـود هنـا     : مراجعة  

ــون   ــة والفن ــوطين للثقاف ــس ال ــصدرها ال ي
 . 70: اجلزء األول عدد , واآلداب ـ الكويت

 ). 2001( ع باظــة  ـ آمــال عبــد الــسمي  2
ذوي االحتياجات اخلاصـة    ( تشخيص غري العاديني    

مكتبـة زهـراء الـشرق ـ     , الطبعـة األوىل ). 
 .القاهرة

فاعليـة برنـامج    ). 2001( أمرية طـه خبـش    ـ  3
تدرييب مقرتح ألداء األنشطة املتنوعة علـى تنميـة         
املهارات االجتماعية لدى األطفال املتخلفني عقليا      

جملة مرآز البحوث الرتبويـة ـ   . مالقابلني للتعل
 19قطر العدد 

, تعـديل الـسلوك   ). 1987(  ـ مجال اخلطيب  4
 .مكتبة النهضة املصرية. القوانني واإلجراءات

اسـتجابات   ). 1993(  ـ مجـال خمتـار محـزة     5
. الوالدين لإلعاقـة العقليـة لـدى األبنـاء        

دراسات نفسية تـصدر عـن رابطـة األخـصائيني          
ــصر ــسيني امل ــث ) رامن ( ية النف ــد الثال ال

 .العدد الثالث
التخلف العقلـي ـ    ). 1992(  ـ صفوت فرج  6

دراســات . الوضــع الــراهن وآفــاق املــستقبل
نفسية تصدر عن رابطـة األخـصائيني النفـسيني         

 .العدد الثالث) رامن ( املصرية 
  ( مايسة أنور املفيت ,  ـ عادل آمال خضر7
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 ِAbstract: A number of cross-cultural studies have been carried out particularly comparing the processes of translation 
and adaptation of Wechsler Intelligence Scale for Children-Third Edition (WISC-111) in many cultures and countries in 
Europe and Asia. No cross-cultural studies were carried out comparing adaptation of tests in Japan with African and Arab 
countries. The aim of the present study is to fill this gap by comparing the adaptation process of the WISC-111 in Sudan, 
as a poor African country, and Japan as a rich Asian country as well as to compare the performance of Sudanese and 
Japanese children in subtests. In Sudan, the WISC-111 (6-16 years) was translated from English to Arabic and back 
translated from Arabic to English and in Japan the test was translated from English to Japanese and back translated from 
Japanese to English. The study showed that performance tests are identical in all countries except in Sudan and Japan. 
Psychologists in the two countries were highly sensitive to their environment and the results showed that the WISC-111 
has generally enjoyed adequate structural equivalent in Sudan as well as Japan. The adapted test was applied to a group of 
330 and 1125 children in Sudan and Japan, respectively. The most remarkable finding is that the WISC-111 has high level 
of reliability and validity in the two countries. In Japan, the time limit for some subtests was shortened from 120 to 90 
seconds, By contrast, in Sudan was increased from 120 to 150 seconds. Additionally, the study showed that Japanese 
children performed better in visio-spatial tests while Sudanese performed better in verbal tests 

 
Introduction 

Many conceptual and theoretical cross-cultural issues regarding 
cognitive processes have been investigated (Georgas, 2003). 
Principles of translation, adaptation and standardization of 
intelligence tests to other cultures have been outlined as well (Van 
de Vijver, 2003). The past and present assessment of children 
intelligence by Wechsler scales has been investigated too 
(Saklofske., Weiss., Beal., & Coalson, 2003). Not only methodology 
of combining the WISC-111 data sets has been established (Van de 
Vijver, Mylonas, Pavlopoulos, & Georgas, 2003) but also  results 
and comparative analysis of the WISC-111 across many cultures 
have been presented in details (Georgas, Van de Vijver, Weiss, & 
Saklofske, 2003).  

Several issues regarding cultural similarities and differences 
with reference to cognitive processes or intelligence have been 
discussed by cross-cultural psychologists. For example, variations 
in languages; items specific to cultures; level of motivation and 
performance speed (Jensen, 1980; Hambleton, 1994; Khaleefa, 
Taha & Ashria, 1995; Van de Vijver & Tanzer, 1997) and 
discrepancies between verbal and performance tests (Lynn, 1977, 
1982; Lynn & Hampson, 1985, 1986; Nagoshi & Johnson, 1987, 
Ueda, 1978; Vernon, 1982) are cases in point. According to 
Georgas et al certain subtests of the WISC-111 did not require 
much revision. This was the case mostly with the performance 
subtests, but also with some verbal tests such as Comprehension 
and Similarities. The test constructor should either attempt to keep 
the number of adapted items as small as possible, or risk the 
possibility of changing the construct, or not being able to 
demonstrate its equivalence (Georgas, Van de Vijver, Weiss & 
Saklofske, 2003). 

A number of cross-cultural studies have been carried out 
particularly comparing the processes of translation, adaptation and 
standardization of the WISC-111 (Wechsler, 1991) in eleven  

countries, including Japan (Ueno & Nakatani, 2003), South Korea 
(Kwak, 2003), Taiwan (Chen, Chen & Zhu, 2003), USA,  (Weiss, 
2003), Canada (Saklofske, 2003), United Kingdom (McKeown, 2003), 
France and French speaking Belgium (Gregoire, 2003), Netherlands 
and Flemish –speaking Belgium (Schittekatte, Fort, Resing, Vermeir, 
& Verhaeghe, 2003), Germany (Tewes, 2003), Austria and 
Switzerland (Rossmann & Schallberger, 2003), Sweden (Sonnander 
& Ramund, 2003), Lithunia (Gintiliene & Girdzijauskiene, 2003), 
Slovenia (Boben & Bucik, 2003), and Greece (Georgas et al, 2003). 
One observation is that this rich and outstanding cross-cultural study 
did not include sample from other cultural zones such as South 
America, South and West Asia, Africa, or the Middle East.  

Additionally, a number of cross-cultural studies have been carried 
out comparing and contrasting cognitive processes or intelligence of 
Japanese and many groups in the West as well as in Asia, e.g., 
Japanese and Ainu (Hilger, Klett & Watson, 1976), Japanese and 
Mongoloid (Lynn, 1980), Japanese and Chinese ( Stevenson, 1983; 
Stevenson et al, 1985), Japanese and Taiwanese (Stigler et al, 1982), 
Japanese and Caucasian in Hawaii (Nagoshi & Johnson, 1987), and 
Japanese and the British (e.g., Lynn & Hampson, 1986b, Stevenson 
et al, 1982). Moreover, hundreds of studies were carried out 
comparing abilities of Japanese and North Americans (e.g., Flynn, 
1988; Holloway, 1988; Lynn, 1982, 1983; Lynn & Hampson, 1986b; 
Misawa, Motegi, Fujita & Hattori, 1984; Stevenson & Azuma, 1983; 
Vining, 1983).  

Two observations can be noted from the previous cross-cultural 
studies. On the one side, that many studies were conducted comparing 
Japanese and people from Western and Asian countries in their 
cognitive processes or intelligence and competences. On the other 
side, all attempts of translation and adaptation of WISC-111 were 
carried out in the North of the globe, neglecting countries in the South of 
the globe. For example, no many studies, to my knowledge, were 
carried out comparing and contrasting the performance of Japanese 
with Africans, Arabs or particularly Sudanese children. The aim of the 
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present study is to fill this gap by comparing the adaptation process of 
the WISC-111 (Wechsler, 1991) in Sudan as a poor African country 
and Japan as a rich Asian country as well as to compare the 
performance of Sudanese and Japanese children in intelligence tests.

History of intelligence research in Sudan and Japan 

In Sudan, Scott (1950), carried out the first study of Sudanese 
intelligence while Badri (1964) published the first book on intelligence 
about the “Psychology of children drawings” (Khaleefa, 2003). Later 
on, the Wechsler Adults Intelligence Scale has been introduced to the 
Sudan in 1987 (Khaleefa, Taha and Ashria, 1995), while Hussain 
(1988) introduced the revised Wechsler Intelligence Scale- Revised 
for Children (WISC-R). Besides, Al-Sadig  (1992, 2003) adapted the 
revised as well as the fourth edition of Stanford – Binet Scale in the 
country. Additionally, Khatib and Motwakkil (2001) introduced the 
Standard Progressive Matrices to Sudan. Recently, Hussain (2005) 
adapted the Third Edition of the Wechsler Intelligence Scale in the 
country (Wechsler, 1991). However, all attempts of research for 
translation and adaptation of intelligence tests in Sudan were 
dissertations for MA and PhD thesis in psychology. They were not 
standardized for professional use in the country but for research 
purposes.  

In Japan, there were many attempts. Firstly, Matsumoto 
published the first book of more than 1100 pages on the “Psychology 
of intelligence”. Secondly, Miyake introduced Binet-Simon Test to 
Japan in 1908. Thirdly, Kubo worked hard to construct the Japanese 
version of Binet-Siomon Test in 1918. Fourthly, Tanaka completed 
the revised version of the  Stanford-Binet Scale in 1941. Fifthly, 
Minami and others completed the standardization of Wechsler–
Bellevue Intelligence Scale in 1950. Sixly, Kodama and Shinagwa 
standardized the Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) in 
1954 and Wechsler Adults Intelligence Scale (WAIS) in 1958 (Sato, 
Namik, Ando & Hatano, 2003). Interestingly, apart from cross-cultural 
studies few indigenous studies were conducted about description of 
an intelligent person in Japan (e.g., Azuma & Kashiwagi, 1987); 
Japanese conception of and research on human intelligence (Sato, 
Namiki, Ando & Hatano, 2004); intelligence tests in Japan (Osaka, 
1961), and Tanaka Scale for Children-Revised (Kodama, Shinagawa 
& Moteki, 1978). Importantly, the Third Edition of Wechsler 
Intelligence Scale for Children (Wechsler, 1991) has been 
standardized in Japan by the Institute of Psychological Aptitude in 
1998 (Ueno & Nakatani 2003). 

This brief history of intelligence research in Sudan and Japan 
suggested that there is a rich experience of translation and adaptation 
of intelligence tests for 55 years in Sudan since the development of 
the first test of intelligence by Scott (1950) comparing with 97 years in 
Japan with the introduction of the Binet-Simon Test by Miyake (1908).

Method 

Sample of the WISC-111 in Sudan and Japan 
Japanese psychologists, in their standardization sample were careful 
to avoid sampling bias regarding geographical location. For that 
reason, they divided Japan into eight geographical regions; selected a 
representative sample from each one as well as considering age and 
gender in the stratification. In Japan, the population of children were 
divided to 12 age groups starting from age 5 to age 16 . The total 
sample of the Japanese study was 1200 children divided to 12 age 
groups with 100 children for each one and 50% of both genders. The 
number of children in the final sample was 1125 representing about 
94% of the target sample (Table, 2). 

In Japan, testers who had completed training at the WISC-R Skill 
seminars held by the Japanese Institute of Psychological Aptitude were 
asked to administer the WISC-111 for the standardization phase. The 

children were selected randomly from class –rooms to avoid 
selection bias (Uneno & Nakatani, 1989). 

TABLE (2) 
The standardization sample of WISC-111 

(Japan) 

Age N East 
Japan 

West 
Japan 

5 96 58.3 41.7 
6 93 61.3 38.7 
7 94 69.1 30.9 
8 88 59.1 40.9 
9 102 67.6 32.4 
10 82 67.1 32.9 
11 114 62.3 37.7 
12 87 59.8 40.2 
13 82 63.4 36.6 
14 81 58.0 42.0 
15 106 69.8 30.2 
16 100 53.0 47.0 

Total 1125 62.5 37.5 
Japan 

Populatio
n 

 60.9 39.1 

 

Table from Ueno & Nakatani (1998) 

In the Sudan, because the country is very heterogeneous, 
with greater range of economic, urbanization, modernization, 
education, socioeconomic levels all the sample were selected 
from Greater Khartoum as a metropolis representing most 
subcultures in the country. It represents 13% of the total number 
of children in Sudan. The percentage of females was 50.87% 
while for males 49.13% (Sudan Statistics, 2004). Greater 
Khartoum was divided to three areas, Khartoum, Omdurman 
and Bahari. 

In Sudan, a different strategy was used for the sampling 
selection that is to take a representative sample from suburban 
areas in the metropolis because they represent both the urban 
sector of the society as well as rural ones.  The target sample of 
the study was 330 children including children from 11 age 
groups starting from age 6 to 16 years. The sample was taken 
randomly from each area. The representative sample of age 
groups, level of education and gender were considered in the 
standardization process (Table 3). One observation regarding 
the sampling process is that the number of Japanese age 
groups are 12 compared to 11 for the Sudan. The former starts 
with age group 5 while the later with 6.   

TABLE (3) 
Standerdization sample of WISC-111 (Sudan)

 
City Primary 

education 
Secondary 
education 

Females Males 

Khartoum 87 25 55 55 
Omdurmn 86 23 55 55 
Bahari 86 23 55 55 
Total 259 71 165 165 

Percentae 78% 22% 50% 50% 

Hussain (2005) Adaptation of WISC-111 in 
Khartoum State. 

Procedures for adaptation of the WISC-111 

Due to variations between countries in languages and items 
specific to cultures many items of intelligence tests may be biased to  
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specific environment or cultural milieu (e.g., Jensen, 1988; Hambeleton, 
1994).  Intelligence tests need to ensure adequate applicability in the 
local environment. For this reason, rigorous translation and adaptation 
of IQ items is needed. In the Sudan, the WISC-111 (Wechsler, 1991) 
was translated from English to Arabic and back translated from Arabic 
to English following guidelines outlined by Hambeleton (1994). In 
Japan, the test was also translated from English to Japanese and back 
translated from Japanese to English for the search of equivalence of 
meaning or what is called functional and structural equivalent (Portinga, 
1989, Van de Vijver, 2003, Van de Vijver & Leung, 1997). 

The translated test was applied in Sudan to a group of 110 children 
from 6-16 years old (Hussain, 2005), while in Japan the tryout test was 
based on 160 children (Ueno & Nakatani, 2003). In the adapted 
Sudanese version of WISC-111, for example, among verbal tests, 65% 
of the Vocabulary items were replaced by items from Arabic that are 
more suitable to Sudanese children compared to the original items. 
Among performance tests, 42% of Picture Completion and 54% of 
Picture Arrangement were replaced by new items suitable to the 
Sudanese environment. While in Japan, among verbal tests, 93% of 
Vocabulary items were replaced by words from Japanese rather than 
direct translation of the original American items. Among performance 
tests, 40% of Picture Completion has been replaced by new items 
(Table 1).  

Both Sudanese and Japanese psychologists have conducted 
higher level of changes for the Vocabulary Test. New items were 
selected from Arabic language as well as from Japanese one, which 
were not a result of a direct translation of the American original items. 
Psychologists in both countries considered the issue of the difficulty of 
the new items. This form of rigorous adaptation is more suitable to the 
local environment in Sudan and Japan. For the Information Test, both 
Sudanese and Japanese psychologists replaced almost half of the 
American items by local historical persons, famous indigenous 
individuals and local geographical places. 

  In the adaptation process, Japanese psychologists were highly 
sensitive to their environment with respect to the issue of disabled 
people. For this reason, items related to missing organs in the human 
body or parts of animals in the Picture Completion test were replaced 
with those on things. Perhaps, after World War II the issue of the 
handicapped became very sensitive in Japan. For that reason, for 
example, they do not like to show the picture of an animal with a 
missing leg to a Japanese handicapped child with one leg. 
Interestingly, in Sudan, psychologists have also been sensitive to the 
issue of peace as well as the disabled. Fore example, in the test of 
Picture Arrangement, one story is replaced by a handicapped 
individual showing that in the indigenous culture there is always some 
one to help. Regarding the issue of peace, careful scenarios were 
selected from different regions in the country responded to the issue 
of equality and justice after 20 years of destructive civil war,         

TABLE (1) 
Percentage of items changed in the 

Sudanese and Japanese WISC-111 
Subtest Sudan Japan 

Pilot study No= 110 No = 160 
Information 51% 57 % 
Vocabulary 65 % 93 % 
Similarities 60 % 37 % 

Picture 
Completion 

42 % 40 % 

Picture 
Arrangement 

50 % 21 % 

Total 54 % 50 %  

Results 

Reliability of WISC-111 in Sudan and Japan 
Table (4) shows the split half reliability for 10 subtests as well as 
for verbal intelligence, performance intelligence and full IQ. 
There is no information regarding split half reliability for Coding, 
Mazes and Symbol Search in Sudan. For this reason, we did not 
compare the two countries with respect to these three subtests. 
The average reliability for verbal IQ is equal in both countries 
which is 0.93. As for higher reliability it is found for performance 
IQ in Japan (0.90) compared to Sudan (0.76) and the two 
countries show more or less similar level of Full IQ which is 0.94 
for Sudan and 0.95 for Japan.  In Sudan, the average reliability 
for the 10 subtests is ranged between r = 0.67 for Object 
Assembly to r = 0.84 for Comprehension, while for Japan the 
range is between r = 0.64 for Object Assembly to r = 0.87 for 
Digit Span. Both countries show lower level of reliability for 
Object Assembly. This is perhaps due to the influence of 
practice and improvement of performance in this practical test. 

TABLE (4) 
Split half reliability of WISC-111 in Sudan 

and Japan 

Test Sudan Japan 
Information 0.79 0.81 
Similarities 0.75 0.69 
Arithmetic 0.68 0.80 
Vocabulary 0.80 0.83 

Comprehension 0.84 0.78 
Digit Span 0.70 0.87 
Picture 

Completion 0.79 0.80 

Picture 
Arrangement 0.81 0.71 

Block Design 0.77 0.85 
Object assembly 0.67 0.64 

Verbal IQ 0.93 0.93 
Performance IQ 0.76 0.90 
Full Scale IQ 0.94 0.95 

 
Validity of the WISC-111in Sudan and Japan 

The study shows that in Sudan the validity of the test, with 
respect to the correlation coefficients between WISC-111 and 
WAIS-R for a group of 30 children (16 years), is r = 0.77, while 
for Japan the correlation between WISC-111 and Tanaka-Binet 
IQ scores for a group of 38 children is 0.74. The study 
suggested that WISC-111 has strong correlation with other 
intelligence tests in Sudan and Japan. The correlation coefficient 
is higher in the case of Sudan.   

Furthermore, the validity of WISC-111 in Sudan and Japan 
was measured by the intercorrelation of subtests scaled scores. 
In Sudan, the highest intercorrelation among verbal tests is 
between Vocabulary and Similarities r = 0.79 and the lowest is 
between Arithmetic and Digit Span r = 0.51. As for Japan, the 
highest intercorrelation among verbal tests is between 
Vocabulary and Information as well as between Vocabulary and 
Comprehension which is r = 0.62 and the lowest is between Digit 
Span and Comprehension r = 0.29.  

In Japan, the highest intercorrelation among performance tests 
is between Coding and Symbol Search r = 0.55 and the lowest is 
between Mazes and Picture Completion r = 0.21. In Sudan, the 
highest intercorrelation among performance tests is 
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between Picture Arrangement and Object assembly r = 0.60 and the 
lowest is between Block Design and Picture Completion r =0.45, 
While for Japan, the highest intercorrelation coefficient between 
verbal and performance tests is between Block Design and Arithmetic 
r = 0.49 and the lowest is between Mazes and Vocabulary as well as 
between Mazes and Comprehension r = 0.17. For the Sudan, the 
highest intercorrelation is between Picture Arrangement and 
Vocabulary r = 0.67 and the lowest is between Picture Completion 
and Arithmetic r= 0.32. 

The study shows that in both countries, the verbal tests had 
higher intercorrelation with other verbal tests compared to 
performance tests. Additionally, in the two countries vocabulary had 
the highest intercorrelation whereas Digit Span has the lowest one. 
Interestingly, in both of them , Vocabulary Test has the highest level 
of items changed which is in Japan and Sudan 93%, 65%, 
respectively. This might reflects the fact that the new Japanese and 
Arab vocabularies enjoyed adequate applicability in the local 
environment. However, in Japan, performance tests had higher 
intercorrelations with other performance ones than with the verbal 
tests, while for Sudan, performance tests had higher intercorrelatiom 
with other verbal tests than with performance tests. 

Cross-cultural issues of WISC-111 in Sudan and Japan 

The most remarkable finding of the present study is that the 
WISC-111 enjoyed high level of reliability and validity in Sudan and 
Japan. This result reflects that there are many similarities in cognitive 
processes between children from a poor African country such as 
Sudan and children in a rich Asian country such as Japan. 
Additionally, there are other important cross-cultural issues can be 
discussed with reference to the adaptation of WISC-111 in Sudan 
and Japan.  

Firstly, in Japan, it is generally acknowledged that there are no 
cultural differences in different localities (Ueno & Nakatani, 1998). In 
other words, Japanese environment and culture is more 
homogeneous. However, in Sudan, it is generally acknowledged that 
there are great variations between regions; in term of climate, plant 
cover, economic activity, tribes, dialects, level of education, 
socioeconomic measures, urbanization, as well as the degree of 
modernization (Khaleefa, 1999; Khaleefa, Taha & Ashria, 1995). In 
brief, Sudanese environment and culture is more heterogeneous. For 
this reason, it is so difficult in the situation of Sudan to have a good 
representative sample of all cultural, social, economic and 
urbanization levels. This might be a source of bias in sampling. 

Secondly, Psychologists in Sudan and Japan have high level of 
adapted items of the WISC-111 subtests compared to other countries 
(Khaleefa, 2005; Van de Vivjer et la, 2004). For example, in 
Information, Vocabularies, Similarities, Picture Completion and 
Picture Arrangement the percentage of adapted items in the Sudan 
and Japan is 54% and 50%, respectively. Vijver et al (2004) argues 
that “whereas Korea and Taiwan are close to each other, with 
relatively low numbers of  adapted items, Japan had the highest 
proportion of all countries. The reason behind the deviant position of 
Japan is not clear” (p. 266). According to Vijver et al, performance 
tests appear to travel well across country, cultural and languages 
boarder. These tests are identical in all countries except Japan 
(Vijver, et al, 2004) and Sudan (Hussain, 2005, Khaleefa, 2005; 
Khaleefa, Taha and Ashria, 1995). Psychologists in Sudan and Japan 
did their best to construct indigenous scenarios for Picture 
Arrangement as well as Picture Completion that enjoyed adequate 
applicability in the local environment with high level of reliability, 
validity and sensitivity.  

Thirdly, It is known that Japanese children show high test  

 performance on speed tests, including Coding, Symbol Search, Picture 
Arrangement, Block design, and Mazes (Ueno & Nakatani, 2004).
Additionally, Lynn (1977, 1982, 1988) found that Japanese 
children performed higher on visio-spatial tests in all age groups 
between 6-16 years on McCarthy test of intelligence. The 
differences between verbal and performance tests were 
significant. By contrast, Sudanese children’s performance is 
higher on verbal intelligence compared to performance 
intelligence (Khaleefa, 2005, Khaleefa Taha and Ashria, 1995) 
and the differences between verbal and performance tests on 
the WISC-111 were quite significant. Japanese culture may be 
characterized by putting more emphasis on figurative, visual, 
spatial, and practical aspects, while Sudanese culture puts more 
emphasis on verbal, oral and auditory aspects (Khaleefa, 2005). 
One might ask whether the high level of scores in performance 
tests in Japan reflects higher level of effort and motivation or 
not? By contrast, is the low level of scores of performance tests 
in Sudan reflects lower level of effort and motivation?  

These results raise many questions regarding the 
educational, cultural, social, environmental and perhaps 
neurological aspects for the differences between VIQ and PIQ. 
Some studies analyzed the differences between verbal and 
performance tests to lateralization or hemispheric specialization. 
It has been well known that the verbal abilities are represented 
in the left hemisphere and the visio-spatial in the right one 
(Kaufman, 1994; Lynn, 1987). According to this form of analysis, 
perhaps, the left hemisphere of Sudanese children may be more 
active or efficient while the right hemisphere of the Japanese 
children may be more active or efficient. Perhaps, 
environmental factors may also play  crucial role in cross-cultural 
differences in manifestation of intelligence. Specifically, the 
environmental richness might be reflected in higher scores of 
Japanese children in performance or visio-spatial aspects of 
intelligence is due to their rich technological advancement. 
Similarly, the  Sudanese children’s higher scores in the verbal 
and auditory aspects of intelligence may be attributed to their 
rich oral culture and environment.  

Interestingly, Japanese when they compare people in terms 
of intelligence they do not verbalize their judgments. Instead, 
they often discuss who is diligent, works hard and so forth, on 
academic and occupational tasks. The dimension which is 
considered critical for describing people’s task performance may 
vary from culture to another (Sato, Namiki, Ando & Hatano, 
2004). However, in Sudan, people verbalize their judgments by 
telling who is intelligent more than who is working hard. The 
culture puts more emphasis on intelligence rather than effort. 
Effort, task commitment and motivation are important for 
achieving high level of talent or giftedness. Generally, high level 
of achievement is attributed to mental abilities rather than effort. 
On the other hand, Japanese attributed higher level of 
performance to effort rather than to abilities. According to this 
understanding, everyone can achieve a very high level of 
performance in any domain if he or she engages in exercise or 
deliberate practice for an extended period of time (Sato, Namiki, 
Ando & Hatano, 2004). This view attributes achievement to effort 
not to innate ability. Intelligence in Japan can be a result of 
experience and education (Shimahara, 1986).  

Fourthly, the higher level of performance of Japanese children 
on the speed subtests of the WISC-111 raises a further question 
with respect to cross-cultural differences in the level of effort or 
motivation. The time limit for some subtests and some items was 
shortened (e.g., Coding and Symbol Search) which were 
originally 120 seconds, shortened to 90 seconds, and more  
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difficult items were added to some subtests (e.g., Block Design). By 
contrast, the Sudanese children performed less in speed subtests. 
For that reason a suggestion was made for increasing the time for 
speed subtests by 30 seconds. This is in contrast to Japanese who 
decreases the time by 30 seconds. Here, it seems a rich cross-
cultural comparison between Japanese children who need 90 
seconds to complete some performance tests (Ueno & Nakatani, 
2003); American children who need 120 seconds (Wechsler, 1991) 
and Sudanese children who need 150 seconds (Khaleefa, 2005).  

Japanese may be characterized by what Hanato and Holloway 
(1988) called “belief-in-effort” as a determinant factor of achievement. In 
the Sudan, since Scott has developed the first test of intelligence in the 
country, he suggested that Sudanese children need high level of 
motivation in order to complete the test of intelligence (Scott, 1950). In 
Sudan, there is a popular saying that “speed is from the devil”. Sudanese 
children in general find difficult in working under time pressure. More 
cross-cultural discussion with respect to the level of speed, commitment, 
effort and motivation for performing IQ tests is needed.  

Conclusion 

Results showed that the WISC-111 has generally enjoyed 
adequate structural equivalent in Sudan and Japan. Some 
cross-cultural psychologists suggested that some Western 
psychological scales showed stability across cultures (e.g., Van 
de Vijver, 1997, 2003). Our finding provides evidence for the 
universality of cognitive process across Sudan and Japan. Other 
researcher reach similar conclusion that the same cognitive 
process can be manifested in different ways in different cultures 
(Berry, Portinga, Segall & Dasen, 2002, Van de Vijver, 1997). 
The question here: can our results obtained in the present study 
be generalized to other poor African and Arab country with 
similar social, cultural, environmental, educational, 
urbanizational and technological development?  
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 ملخــــــــص

دراسة بعنوان تأثري العنف األسري على الصحة النفسية يف مدينة رفح لطالب املرحلة :الهدف 
– 2004(لتاسع ذآور وإناث للعام الدراسياالبتدائية واإلعدادية من الصف السادس إىل الصف ا

2005.( 

طالب وطالبة) 370(أجريت الدراسة الوصفية التحليلية على عينة تتكون من  : العينة و الطريقة
إناث واستخدم الباحثني يف دراستهم مقياس العنف األسري ا ومقياس التحديات) 185(ذآور ) 185(

:عبد العزيز ثابت واستخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية.  وتقنني دGoodmanوالصعوبات من إعداد 
املتوسط احلسابي، واالحنراف املعياري، التكرار، والنسب املئوية والوزن النسيب، معامل ارتباط

 .حتليل التباين األحادي" ت"بريسون، اختبار 

 من الزوج ضدتبني من نتائج الدراسة أن مستوى انتشار ظاهرة العنف األسري املوجه: النتائج 
آما تبني أن مستوى% 33.3العنف النفسي املوجه من الزوج ضد الزوجة % 31.1الزوجة آان بنسبة 

، آما تبني أن مستوى العنف اجلسدي املوجه من%27.4العنف اجلسدي املوجه من الزوج ضد الزوجة 
ه من الوالدين، وأن مستوى انتشار العنف النفسي املوج%33.5الوالدين ضد الطفل آان بنسبة 

%13.8آما تبني أن % 30.9ومستوى العنف اجلسدي املوجه من الوالدين ضد الطفل بنسبة % 35.4بنسبة 
من األطفال آانوا على حد املرض بينما% 11.1من األطفال يعانون من اضطرابات نفسية يف حني أن 

 طردية دالة إحصائيًا بنيمنهم آانوا ال يعانون من اضطرابات نفسية، وتبني أنه توجد عالقة% 75
درجة العنف األسري لكل من البعدين النفسي واجلسدي املوجه من األزواج ضد الزوجات ودرجة الصحة
النفسية للطفل، آما توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا بني درجة العنف األسري لكل من البعدين

النفسية للطفل، آما وجد عالقةالنفسي واجلسدي املوجه من الوالدين ضد الطفل ودرجة الصحة 
طردية ذات داللة إحصائية بني درجات العنف األسري لكل من البعدين النفسي واجلسدي املوجه من
الوالدين ضد الطفل ودرجة العنف األسري املوجه من األزواج ضد الزوجات آما وجدت فروق ذات داللة

النسبة لدرجة الصحة النفسية ألطفاهلن،إحصائية لصاحل الزوجات اللواتي تعرضن للعنف األسري ب
آما وجدت فروق دالة إحصائياًَ بني األطفال الذين تعرضوا للعنف األسري ودرجة الصحة النفسية
لديهم آما تبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذآور واإلناث بالنسبة لدرجة

 آما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفالالعنف األسري املوجه من آبائهم ضد أمهاهتم،
الذآور واإلناث بالنسبة لدرجة العنف األسري املوجه من الوالدين لصاحل الذآور، آما ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين يسكنون يف املدينة والذين يسكنون يف القرية بالنسبة

وجد فروق ذات داللة إحصائية بني األطفال الذين يسكنون يفلدرجة الصحة النفسية هلم، آما ال ت
املدينة والقرية بالنسبة لدرجة العنف األسري املوجه من الوالدين لديهم، آما تبني أنه ال توجد
فروق دالة إحصائيًا بالنسبة حلجم األسرة والعنف األسري املوجه من الوالدين ضد الطفل، آما تبني

حصائيًا بني مستوى الدخل ودرجة الصحة النفسية للطفل بالنسبة للمعاناةأنه توجد فروق دالة إ
 . دوالر فأقل220من األعراض العاطفية لصاحل األسر ذوي الدخل املنخفض 

وعليه نوصي بعمل برامج يف اتمع لتوعية األزواج خبطورة العنف األسـري وعالقتـه: الخالصة والتوصيات   
امج ترفيهية لألطفال الذين يعـانون مـشاآل واضـطرابات نفـسيةبالصحة النفسية للطفل، عمل بر    

نتيجة للعنف األسري، تفعيل دور املؤسسات احمللية من خالل ورشات العمل والدورات املختصة يف العمل
 .األسري ودعم النساء املعنفات

 .النفس والصحة النفسية وغيرها من العلوم
 يستهدف إيذاء فقد أشار جون كونجر وآخرون أن العنف سلوك

اآلخرين أو يسبب القلق عندهم ويتضمن العنف تدمير الممتلكات والهجوم 
. )1970, جون كونجر وآخرون(اللفظي وتفاوت ما يوجه إليه من أوامر 

وجليل شكور يرى أن العنف هو االستخدام الغير شرعي للقوة والتهديد 
 . )1997, جليل شكور(باستخدامها إللحاق األذى باآلخرين 

وقد قام الكثير من الباحثين بدراسات عديدة عن العنف ومنها دراسة 
 مصطفى حجازي عن العنف حيث أوضح أن العنف هو الوسيلة األكثر

 ةـــــــــدمـقـلما
مما ال شك فيه أننا نعيش في مجتمع مليء بالصراعات واالضطرابات 

االحتالل والحروب الطاحنة الناتجة عن الحرب الشرسة التي تشنها قوات 
على األراضي الفلسطينية مما جعل الكثير من اآلباء واألمهات واألطفال 
يتميزون بسلوك عدواني عنيف يختلف بطبيعته من شخص إلى آخر 
وبأساليب وأشكال متعددة ومتفاوتة في درجة حدتها وذلك نتيجة لما 

فقد . يتعرض له من مظاهر متعددة من اإلحباط والعدوان والمنع والفشل
ظي موضوع العنف والعدوان باهتمام كثير من الباحثين والعلماء في علم ح
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المشاركين أشاروا أنهم قد تعرضوا لإليذاء من قبل آبائهم وأمهاتهم 
 .وأخوتهم على الترتيب على األقل مرة واحدة في السنة السابقة للدراسة

 لـفـة النفسية للطـ والصح)وخاصة األسريـ(ف ـنـة بين العـالعالق
 والتنشئة االجتماعية فهي التي تشكل األسرة تعتبر أهم عوامل التربية 

شخصية الفرد وتحديد سلوكه ومبادئه وهي التي تساهم بشكل كبير في النمو 
االجتماعي للطفل والثقافة االجتماعية ولألسرة وظيفة اجتماعية نفسية هامة جداً 
فهي المدرسة االجتماعية األولى للطفل وهي التي تسهم في إشباع رغبات الطفل 

فالسنوات األولى في حياة الطفل هي التي تشكل . والبناء النفسي السليمالنفسية 
كيانه النفسي والتوافق السليم أما إذا تعرض الطفل إلى خبرات مؤلمة أو تجارب 
صادقة فإن ذلك يؤثر في نظرة الطفل المستقبلية وفي تحمله لمشاكل الحياة 

ير السلبي على شخصية وقد تؤدي هذه إلى التأث. وقدرته على حل هذه المشاكل
 .الطفل مما تجعله عرضة لإلصابة باألمراض النفسية والعقد النفسية المختلفة

ولذلك اهتمت مجتمعات عديدة في دراسة نسبة انتشار العنف األسري 
وتأثيره على الصحة النفسية للطفل حيث  أن األطفال الذين يشهدون العنف 

اإلدمان على المخدرات ,  نيةالعائلي يتميزون بخصائص عالية من العدوا
 العديد من .(Holden & Ritche, 1991)العدوان على الرفاق , والكحوليات

الدراسات أشارت إلى العالقة بين التعرض للعنف وتأثيراتها على قدرة الطفل 
كما أشارت دراسات أخرى إلى أن هناك عالقة بين . على التكيف مع المجتمع

نية والمشاكل السلوكية الخارجية عند األطفال ارتفاع مستوى العنف والعدوا
كما أن . )Kolko, 1992(وخاصة عند األطفال الذين يتلقون إساءة في المعاملة 

اإليذاء والتعرض للعنف له عالقة مباشرة في تأخر تطور اإلدراك والتصور 
وهناك . )Carrey, 1995(القدرة على التفكير لدى الطفل والفشل في التحصيل 

 عديدة تشير إلى أن المشاكل واالضطرابات السلوكية وعدم القدرة على دراسات
اإلدراك والتخيل والتفكير المنطقي دائما تكون مصاحبة للتعرض للعنف واإلساءة 

حيث أشارت دراسات , في المعاملة كما أنها أيضا تؤثر على التحصيل الدراسي
ة الشخص قد تؤثر لنفس الباحث إلى أن االغتصاب في سن معين أو حسب عقيد

في قدرته على التعبير والثقة بالنفس والقدرة على التعلم وعدم القدرة على إثبات 
 ة ـى المدرسـالنفس في الدراسة وارتفاع نسبة الهروب وتجنب الذهاب إل

.(Tricktt et al, 1994)  

باإلضافة إلى أن هناك دراسات أشارت إلى أن هناك عالقة وطيدة بين 
األسري بين الوالدين حيث أنها تزيد من العدوانية والمشاكل مشاهدة العنف 

السلوكية عند األطفال الذين يشهدون العنف األسري وضحايا العنف الجسدي 
 ,Dawud-Noursi et al(الذين تعرضوا للعنف بأنفسهم أو كانوا شهودا عليه 

1998(. 

ي األطفال الذين يشهدون العنف العائلي يعانون من مشاكل عديدة ف
المدرسة وهم أقل تماسك اجتماعي، أقل مباالة ويعانون من عدم القدرة على 
حل المشاكل والقدرة على إعطاء حلول بعكس أقرانهم الذين ال يتعرضون 
للعنف األسرى، باإلضافة إلى االستعداد للعنف وعدم القدرة على التصور 

 .)Haj-Yahia & Dawud-Noursi, 1998 (واإلدراك 

حاج يحي حول التأثيرات النفسية على شهود العنف األسري وفي دراسة ال
بين المراهقين العرب والتي أوضحت أن المراهقين العرب يشهدون معدل 
عالي من العنف النفسي والعنف الجسدي من آبائهم باإلضافة إلى أن هناك 
إشارة عالية على أنهم يعانون من الشعور باليأس وعدم القدرة على التكيف 

ثقة بالنفس على اثر تعرضهم للعنف النفسي والجسدي من قبل آبائهم وعدم ال
 .)2001, الحاج يحي(

 حيث هدفت هذه الدراسة الكشف )2001, أليسا واليتا ومايكل(وفي دراسة 
عن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للعنف األسري على الوظيفة العقلية 

% 43نتائج الدراسة على أن وتبين من . لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
 من السيدات تعرضن للعنف على األقل مرة واحدة بالضرب من األزواج في

شيوعاً لتجنب العدوانية التي تدين الذات الفاشلة بشدة من خالل توجيه  
 وقد درس. )1976, مصطفى حجازي(العدوانية إلى الخارج بشكل دوري 

)Straus, 1980(تجت عن عملية إعاقة وإحباط  العنف واعتبره استجابة ن ,
كما أن دراسة بوناماكي حول االستجابات السيكولوجية للحرب والعنف 
والتي أوضحت أن األطفال الفلسطينيين أظهروا مزيداً من الخوف والقلق 
والعدوان وذلك نتيجة لألوضاع المعيشية التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة 

 سلطات االحتالل الصهيوني ضد لسياسة القبضة الحديدية التي تتبعها
كما . )1982, بوناماكي(الشعب الفلسطيني وخاصة األطفال والشباب 

أشارت دراسة سعيد نصر ومنار سليمان في بحث ظاهرة العنف والعدوان 
كسمة من سمات الشخصية المصرية التي أوضحت الدراسة عن وجود 

ة البحث في سلوك فروق دالة إحصائياً بين الشرائح المختلفة ألفراد عين
العنف والعدوان سواء بالنسبة للذكور، أو اإلناث وذلك لصالح صغار السن 

كما أشارت ممدوحة سالمة في دراسة عالقة حجم . )1989, سليمان, نصر(
األسرة باالعتمادية والعدوانية لدى األطفال حيث كشفت نتائج الدراسة عن 

 وبين درجاتهم في كل من وجود ارتباط موجب بين عدد األبناء في األسرة
وفي دراسة توفيق إبراهيم . )1990, ممدوحة سالمة(االعتمادية والعدوانية 

حسين الذي أوضح أن العنف ظاهرة حركية لها جوانبها المختلفة اقتصادياً 
وأن العنف ظاهرة اجتماعية عامة تعرفها كل . الخ… واجتماعياً ونفسياً

 .)1990, حسين(المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة 

إن مشكلة العنف األسري من المشاكل الخطيرة في المجتمع وأنها تؤثر 
تأثيراً سلبياً في المجتمع على الطفل وعلى صحته النفسية التي في غيابها ينتج 
عنها مشاكل اجتماعية ال حصر لها حيث أن اإلحصائيات المكتبية المنزلية 

ت القتل تموت في المنزل حيث أن من كل حاال% 57 بينت أن )1997(النجلترا 
من اإلناث يقتلون من قبل العشاق أو من أفراد آخرين % 68و, من الذكور% 21

 .في األسرة

. وقد تبين أيضاً أن األطفال أقل من سنة هم أكثر عرضة للعنف اٍألسري
 طفل يقتلون من قبل آبائهم حوالي أكثر من طفل 70-60وفي إحصائية أخرى أن 

 . )Home Office, 1997(في األسبوع 

 كان أكثر 1997كما أن مراجع السلطة المحلية النجلترا تبين أن في سنة 
 طفل مسجل في مؤسسة حماية الطفل وأكثر من الثلث اعتبروا في 23.000من 

 .) Department of Health, 1997( خطر نتيجة لإليذاء الجسدي 

 أن حاالت كما تشير اإلحصائيات الرسمية حسب دراسات قد عملت
وفي دراسة . العنف األسري المعلن عنها ٌأقل بكثير ممن هم ليس بمعلن عنهم

أخرى بينت أن البالغين في العائلة قد يوجهون العنف ألنفسهم على سبيل 
 وهم أكثر ) Mitrrless & Black, 1999 (. من النساء% 23المثال في انجلترا 

 .عنف حتى على أطفالهم

ة في بريطانيا في شرق جنوب انجلترا في تقرير  عائل400وفي دراسة ل 
% 99 أن العنف الجسدي أكثر شيوعاً (Nobes & Smith, 1997)عن كال من 

من األطفال كما أشارت الدراسة تعرضوا لإليذاء الجسدي من قبل والديهم و 
 .من العنف الجسدي في السنة السابقة% 92

 حول معدل تعرض  بدراسة)2000, الحاج يحي وسرين بن أريحا(قام 
وتبين . المراهقين العرب للعنف داخل أسرهم وارتباطها بالعوامل االجتماعية

من المشاركين كانوا شهود للعنف الموجه من % 17من نتائج الدراسة أن 
, آبائهم ضد أمهاتهم و يشمل ر مي أي شيء نحو أمهاتهم أو تسبب األذى لهن

 على شكل  موجه ضد األمكانوا شهود على العنف من األب% 18كما أن 
ضرب أو شجار أو ركل على األقل مرة واحدة خالل السنة السابقة 

كانوا شهود على % 3أما عن العنف الموجه من األم ضد األب . للدراسة
شهود على شجار وضرب وركل من % 4و, حذف أي شيء نحو إبائهم

 من  % 42,  %40, %39باإلضافة إلى . قبل األمهات ضد اإلباء
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نفهم وتحويله إلى أنشطة إيجابية عنهم لمساعدتهم من أجل التخفيف من ع
وعليه كان هدف هذه الدراسة معرفة نسبة انتشار العنف األسري . وبناءة

 .وتأثيره على الصحة النفسية للطفل

 ةــــثيـرق البحـــــوالط ة ــــنـالعي
 ةـــــدراســة الـــــعين 

 أم وأبناءهن من طالب وطالبات من 370تكونت عينة الدراسة من 
 االبتدائية واإلعدادية من مدارس الحكومة في محافظة رفح في جنوب المراحل

 )12.5( سنة بمتوسط عمري )15-12(وقد تراوحت أعمارهم بين, قطاع غزة
 )4(وتم اختيار ,  مدرسة أساسية وعليا وثانوية)16(سنة واشتملت العينة على 

, نة رفحمدرستان شرق مدي. مدارس ذكور وإناث للمرحلتين األساسية والعليا
 طالب وطالبة من كل مدرسة )25(وتم اختيار , مدرستان شمال مدينة رفح

بعد مراجعة المشرف المسئول أشار .  )عنقودية(بطريقة عشوائية غير منظمة 
 تم - .بان تؤخذ بقية العينة من مدارس الحكومة التي تم الموافقة عليها مسبقا

 15-12 مرحلة من عمر اخذ العينة بشكل عشوائي حسب عدد الفصول في كل
سنة وممن انطبق عليهم الشروط السابقة بحيث تم تقسم االستبانة إلى جزأين 
الجزء األول الخاص بالطفل تم تعبئته من قبل الطفل بعد إعطائه التعليمات 

الجزء . الالزمة لتعبئته في مكتبة المدرسة بمساعدة السادة المدراء والمدرسين
بئته في البيت من قبل األم وإرجاعه عن طريق الثاني الخاص باألهل تم تع

وتم إرسال رسالة خطية للموافقة من وزارة التربية والتعليم  وتم الرد . الطفل
و موافقة لجنة هلسنكي للبحث الصحي في , بالموافقة من وزارة التربية والتعليم

 . )2005(و كانت الدراسة من شهر يناير وحتى شهر مارس عام . غزة

 سـيـايــالمق
 يـاعـادي واالجتمـع االقتصـارة الوضـاستم 

بعد اإلطالع على عدد من المقاييس الخاصة بالوضع االقتصادي 
واالجتماعي لألسرة اكتفي الباحثين بإعداد استمارة بيانات تهدف لجمع بعض 

 .المعلومات الشخصية واألسرية التي تتعلق بأفراد العينة لهذه الدراسة

 يرـف األسـاس العنـمقي 
قام الباحثين باإلطالع على عدة مقاييس والتي أفادتهم كثيرا في التعرف 
على األبعاد وصياغة الفقرات والتي وضعت مقياس العنف كبعد أساسي أو 

قام الباحثين بمقابلة مجموعة من السيدات من مختلف .  فرعي بصورة عامة
أشكال العنف األعمار والمستوى التعليمي والثقافي وتم سؤالهم عن أساليب و

النفسي والجسدي الذي قد تتعرض له المرآة في المنزل من قبل زوجها حيث 
ساعدت أرائهم على وضع األفكار الرئيسية في صياغة العبارات كما وجه 

وتم إعداد مقياس العنف األسري .  سنة15-12السؤال نفسه لألطفال من عمر 
نف النفسي الموجه نحو في صورته األولية وانقسم إلى بعدين هما األول الع

األم أو الطفل من قبل الزوج والثاني هو العنف الجسدي الموجه نحو األم 
و تم عرض االستبانة في صورتها األولية على . والطفل من قبل الزوج

مجموعة من المحكمين للتحقق من صالحية عبارات المقياس على البيئة 
ديلها أو إضافة بعض الفلسطينية وتعديل العبارات التي يرى ضرورة تع

العبارات التي يرونها مناسبة وواضحة ومنتمية للتعريف اإلجرائي التي وضعه 
, عبارة 100و بعد التعديل أصبحت العبارات في صورتها األولى . الباحثين

ومن ثم قام الباحثين بعمل إعادة تحكيم لالداه من خالل المدرسين في كلية 
صالحية العبارات والموافقة على العبارات التربية والمشرف المسئول وأشار ب

 . بند بعد التعديالت التي ذكرت من قبل85بنود المقياس  وبلغت عدد. جميعها

 ن األزواج ضد الزوجاتـه مـري الموجـف األسـاس العنـمقي 

 اســــف المقيــــوص −
ينقسم المقياس إلى بعدين البعد األول العنف النفسي الموجه من الزوج ضد 

البعد الثاني العنف الجسدي الموجه , عبارة30 ويتكون البعد األول من الزوجة
 وأمام كل من عبارات,  عبارة20من األزواج ضد الزوجات ويتكون من 

كما أن األطفال الذين كانوا شهودا على العنف األسري يعانون . العام الماضي
كما أن العنف . من مشاكل في القدرات اللفظية بخالف الذين لم يشاهدوا العنف

األسري يؤثر بطريقة غير مباشرة على كال النوعين في القدرات الفكرية من 
 .خالل تأثير البيئة المحيطة على إحباط األم أثناء الحمل في البيت

 بدراسة هدفت للتحقق من  فحص )2001, الحاج يحي وصفاء( وكذلك قام 
ين من نتائج الدراسة وتب, معدل التعرض للعنف الجنسي في المجتمع الفلسطيني

أن معدل التعرض للعنف الجنسي في المجتمع الفلسطيني اقل من المجتمعات 
األخرى بينما كانت النسب متساوية بين الذكور واإلناث وان األشخاص الذين 
تعرضوا للعنف الجنسي كانوا يعانون بدرجة عالية من االضطرابات النفسية 

واضطرابات , والمخاوف والرهاب,  واكتئابوأفكار بارنوايا, والعدوانية والقلق
 .الوسواس القهري

 التي هدفت لقياس سلوك الطفل  )Diana et al, 2003(و في دراسة 
وتبين من نتائج الدراسة إلى أن العنف . وصحته في مراحل الطفولة المبكرة

المنزلي في حدته ونوعه ال يوجد له تأثير مباشر على الطفل في السادسة من 
عندما تؤخذ متغيرات أخرى في عين الحسبان ولكن تعتبر تأثيرات غير العمر 

كما أشارت النتائج إلى أن هناك تأثيرات واضحة في العنف , مباشرة كبيرة
العائلي من حول المقيمين على رعاية الطفل وعلى صحته العامة وسلوكه 

 راسةوكذلك د. ووظائفه وكفاءة المقيمين على رعاية الطفل في التفاعل معه
Rhonda et al, 2003( التي هدفت الدراسة لفحص مؤشرات السلوك ألطفال 

المدن الذين تعرضوا للعنف المجتمعي في المرحلة اإلعدادية في أمريكا وتبين 
من نتائج الدراسة أن السلوك العدواني األول وأعراض القلق ينتج عن ضحايا 

عدوانية عند الذين تعرضوا وشهود للعنف المجتمعي وتحليل االنحدار أكد أن ال
كشهود للعنف بينما أشار انحدار تقرير الوالدين أن الذكور أكثر عدوانية على 
اثر التعرض للعنف من المجتمع وأشار تقرير المدرسين والوالدين أن العدوانية 
كانت مصاحبة أكثر مع العنف المجتمعي لصالح الذكور مع انخفاض درجة 

 .  نف في المجتمعالقلق على اثر التعرض للع

 عن تأثير العنف العائلي الجسدي Alan et al, 2003)(كما أنه في دراسة 
وتبين من نتائج الدراسة إلى أن تعرض الطفل في سن . والنفسي على األطفال

كما أشارت نتائج ,  سنوات6 سنوات يؤثر على سلوكه بشكل سيئ في سن 4
 األسري والمجرب مباشرة الدراسة الى أن هناك عالقة من مشاهدة العنف

 .كالهما كان عنده مستقل وتأثيرات غير متفاعلة على مشاكل السلوك الالحقة

 حيث هدفت الدراسة لفحص )2003, الحاج يحي وروال(وكذلك في دراسة 
معدل تعرض المراهقين الفلسطينيين سواء كانوا شهود أو تعرضوا ألشكال 

وتبين من نتائج الدراسة إلى . تهممختلفة من العنف النفسي والجسدي في عائال
أن هناك مؤشرات خطيرة لمعدل التعرض للعنف العائلي سواء كان من اآلباء 
لألبناء ومعدالت مرتفعة لتعرض العنف من اآلباء ومن األقارب أو اإلخوة 
األكبر سنا خالل مرحلة الطفولة أو المراهقة باإلضافة إلى أن هناك ارتباط 

مل االجتماعية لألبوين مثل مستوى التعليم ومكان مؤكد ومثبت من العوا
اإلقامة وحجم األسرة والدين ودخل األسرة وظروف المعيشة وقدرة األبوين 

 .على التكيف النفسي ومواجهة المشاكل والتعرض للضغوط السياسية

ولوحظ في اآلونة األخيرة  انتشار ظاهرة العنف األسري نتيجة لظروف 
ضافة الضغوط النفسية الهائلة التي تتعرض لها األسرة المجتمع الفلسطيني باإل

ولذلك كان ال بد لنا من االهتمام , الفلسطينية والتي لم يتم دراستها من قبل
بظاهرة العنف األسري وتأثيره على الصحة النفسية للطفل مما يؤدي إلى إلقاء 
ي الضوء على طبيعة حجم هذه الظاهرة يساعد في لفت انتباه المهتمين ف

التعليم، السياسية، اإلعالم، رجال الدين، اآلباء، األمهات (المجاالت المختلفة 
 من أجل العمل على التخفيف )الخ… وكل متخذي القرار وصاحبي السلطة 

من حدة الظاهرة التي تؤرق الجميع كما أن تشخيص العنف ومرتكبيه قد يفيد 
ملين في مجال الصحة المرشدين واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين والعا

 النفسية ومؤسسات تنمية المجتمع ومراكز اإلرشاد النفسي في سهولة الكشف
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 لــفـد الطـالوالدين ض

قام الباحثين بحساب معامل ألفا كرونباح لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة 
 وهي قيمة ثبات عالية تدل على أن )0.93(ألفا كرونباخ لألستبانة الكلية 

 لثبات أبعاد االستبانة فقد بلغت المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي، أما بالنسبة
العنف النفسي الموجه من الوالدين ضد (قيمة معامل ألفا كرونباخ للبعد األول 

 وهي قيمة ثبات عالية، هذا دليل على أن البعد األول من )0.89( تساوي )الطفل
العنف الجسدي (االستبانة ثابت، في حين بلغت قيمة ألفا كرونباخ للبعد الثاني 

 وهي قيمة ثبات عالية و تم )0.89( تساوى )من الوالدين ضد الطفلالموجه 
حساب معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية لالستبانة وأبعادها 

، حيث تم قسمة بنود االستبانة إلى )العنف النفسي، العنف الجسدي(التالين 
عامل نصفين وكذلك قسمة فقرات البعدين إلى نصفين وبعد ذلك تم حساب م

االرتباط لبيرسون بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النصف 
الثاني لالستبانة وكذلك لكل بعد على حده، فقد بلغ معامل االرتباط لبيرسون 

 بروان المعدلة أصبح – وبعد استخدام معادلة سبيرمان )0.71(لالستبانة الكلية 
العنف النفسي الموجه من (ل وهو ، أما بالنسبة للبعد األو)0.83(معامل الثبات 

، وباستخدام معادلة )0.77( فقد بلغ معامل االرتباط )الوالدين ضد الطفل
وأيضا معامل االرتباط  ،)0.87( براون المعدلة أصبح معامل الثبات -سبيرمان

 فقد )العنف الجسدي الموجه من الوالدين ضد الطفل(لبيرسون للبعد الثاني وهو 
 براون المعدلة أصبح معامل الثبات -خدام معادلة سبيرمان ، وباست)0.79(بلغ 

 .، هذا دليل كافي على أن األستبانة وأبعادها تتمتع بدرجة ثبات عالية)0.88(

 Strengths and Difficulties)اتـاس التحديات والصعوبـمقي 
Questionnaire Goodman 1997)(  النسخة العربية)ثابت وفوستانس,

2000( 
وبات و التحديات تم ترجمته إلى اللغة العربية بواسطة مقياس الصع

مجموعة من المتخصصين في علم الطب النفسي يتكلمون العربية لدراسات 
، تم عمل ترجمتان مستقلتان .(Goodman, personal communication)عدة 

 ونتائج التراجم  تم )ثابت. احدهم د(بواسطة عالمين في الطب النفسي 
د تم إعادة ترجمة النموذج المتفق عليه إلى اللغة االنجليزية وق,  مقارنتها

الترجمة العربية وكل من . بواسطة طبيب نسي ثالث يعمل في بريطانيا
الترجمتين األصليتين والترجمة األخيرة نوقشت بواسطة صحفي يتكلم لغتين 
وواحد متخصص في علم النفس ويتحدث العربية ويعمل في بريطانيا وخالل 

, لعملية لم تكن هناك أي شكوك حول النسخة االنجليزية بالنسبة للمعنىهذه ا
 . وكان يتم مناقشته ذلك مع مؤلف مقياس الصعوبات والتحديات

 بندا لكل مجموعة عمرية من 25مقياس الصعوبات والتحديات يشمل على 
 تصف الصعوبات 14 بند 25من ضمن ال. مصادر المعلومات المختلفة

 يتماشى مع للكبار عن (وواحد حيادي ,  التحديات المدركة تصف10المدركة و
 -كل بند من بنود الصعوبات المدركة مسجل على معيار من صفر. )للصغار

خمسة من بنود .  )بالتأكيد صحيح(، )صحيح نوعا ما( ،)ليس صحيحا( 2
صحيحا،  ليس )2( مسجلة بشكل عكسي )7,11,14,21,25(القدرات المدركة 

بنود مقياس القدرات .   بالتأكيد صحيحا)صفر(, عا ما  صحيحاً نو)1(و
ومشاكل , والمشاكل العاطفية,  مقسمة إلى النشاط الزائد25ـوالصعوبات ال

 بنود معيار 5كل (السلوك السيئ، ومشاكل األقران، والمشاكل االجتماعية 
 والنتيجة )10–من صفر(يتم تقديرا لنتيجة لكل معيار . )لمقياس فرعي

 باستثناء بنود المشاكل ( للصعوبات هي للمعايير األربعة النهائية
من صفر ( الذي يعتبر مختلفا عن الصعوبات النفسية )االجتماعية الخمسة

لقد استخدم فقط مقياس الصعوبات والتحديات المكون من ورقة . )40 –
يعني نحن لم نستعمل الصفحة الثانية في .  بند25واحدة تحتوى على 

قيس تأثير الصعوبات على الطفل على المدى الطويل المقياس التي ت
(Goodman 1999)  . 

قام الباحثين في هذه الدراسة بحساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات 
  وهي قيمة ثبات عالية تدل)0.75(وجد أن قيمة ألفا كرونباخ للمقياس 

 المفحوص  وعلى) أبدا- نادرا- أحيانا-كثيرا(: البعدين أربعة اختيارات هما 
 أمام العبارة )×(وذلك بوضع عالمة , أن يحدد مدى انطباق كل عبارة علية

تتراوح درجة كل عبارة من عبارات المقياس .تحت العامود الذي يتفق مع رأيه
 أمام العبارة في )×(بحيث إذا وضع المفحوص عالمة ,  درجات4 إلى 1من 

ل على ثالث درجات ويحص,  فانه يحصل على أربع درجات)كثيرا(العامود 
 فانه )نادرا( بينما إذا وضعها في العامود, )أحيانا(إذا وضع العالمة في العامود 

 فانه يحصل على درجة )أبدا(أما إذا وضعها في العامود , يحصل على درجتين
ويتم تقدير درجة العنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوجات . واحده

,  االستجابات المنتقاة مقابل كل سؤالمن خالل المتوسطات التي تمثلها
وتتراوح درجة المقياس النهائية للبعد األول العنف النفسي الموجه من األزواج 

 درجة وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة )120(ضد الزوجات من 
أما .  درجه وهي الحد األدنى وتتمثل في انخفاض درجة العنف)30(العنف و

ئية للبعد الثاني العنف الجسدي الموجه من األزواج ضد درجة المقياس النها
 20(و,  درجه وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة العنف)80(الزوجات 

 . درجه وهي الحد األدنى وتتمثل في انخفاض درجة العنف)

 فلـد الطـدين ضـه من الوالـري الموجـف األسـاس العنـمقي 
ألول العنف النفسي الموجه من الوالدين ينقسم المقياس إلى بعدين البعد ا
والبعد الثاني العنف الجسدي ,  عبارة) 26(ضد الطفل ويتكون البعد األول من 

وأمام كل من عبارات ,  عبارة)19(الموجه من الوالدين ضد الطفل ويتكون من 
 وعلى المفحوص ) أبدا- نادرا- أحيانا-كثيرا(: البعدين أربعة اختيارات هما

 أمام العبارة )×(وذلك بوضع عالمة , دى انطباق كل عبارة عليةأن يحدد م
وتتراوح درجة كل عبارة من عبارات . تحت العامود الذي يتفق مع رأيه

 أمام )×(بحيث إذا وضع المفحوص عالمة ,  درجات4 إلى 1المقياس من 
ويحصل على ثالث ,  فانه يحصل على أربع درجات)كثيرا(العبارة في العامود 

 بينما إذا وضعها في العامود, )أحيانا( إذا وضع العالمة في العامود درجات
 فانه يحصل )أبدا(أما إذا وضعها في العامود ,  فانه يحصل على درجتين)نادرا(

ويتم تقدير درجة العنف األسري الموجه من الوالدين ضد . على درجة واحده
, قاة مقابل كل سؤالالطفل من خالل المتوسطات التي تمثلها االستجابات المنت

وتتراوح درجة المقياس النهائية للبعد األول العنف األسري الموجه من 
 درجة وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة )104(الوالدين ضد الطفل 

أما .  درجه وهي الحد األدنى وتتمثل في انخفاض درجة العنف )26( العنف و
عنف الجسدي الموجه من الوالدين ضد درجة المقياس النهائية للبعد الثاني ال

 . درجه وهي الحد األعلى وتتمثل في ارتفاع درجة العنف)76(الطفل 

قام الباحثين بحساب معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات، حيث وجد أن قيمة ألفا 
 وهي قيمة ثبات عالية تدل على أن المقياس )0.95(كرونباخ لألستبانة الكلية 

عالي، أما بالنسبة لثبات أبعاد االستبانة فقد بلغت قيمة يتمتع بمعامل ثبات 
العنف النفسي الموجه من الزوج ضد (معامل ألفا كرونباخ للبعد األول 

 وهي قيمة ثبات عالية، هذا دليل على أن البعد األول )0.94( تساوي )الزوجة
 العنف( قيمة ألفا كرونباخ للبعد الثاني من االستبانة ثابت، في حين بلغت

 وهي قيمة ثبات )0.92( تساوى )الجسدي الموجه من الزوج ضد الزوجة
عالية كما تم حساب معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية 

، فقد بلغ معامل )العنف النفسي، العنف الجسدي(لالستبانة وأبعادها التالين 
سبيرمان  وبعد استخدام معادلة )0.79(االرتباط لبيرسون لالستبانة الكلية 

، أما بالنسبة للبعد األول )0.88( بروان المعدلة أصبح معامل الثبات –
 فقد بلغ معامل )العنف النفسي الموجه من الزوج ضد الزوجة(وهو 

 براون المعدلة أصبح -، وباستخدام معادلة سبيرمان )0.87(االرتباط 
ني وهو وأيضا معامل االرتباط لبيرسون للبعد الثا ،)0.93(معامل الثبات 

 ،)0.87( قد بلغ )العنف الجسدي الموجه من الزوج ضد الزوجة(
، )0.93( براون المعدلة أصبح معامل الثبات -وباستخدام معادلة سبيرمان

 .هذا دليل كافي على أن األستبانة وأبعادها تتمتع بدرجة ثبات عالية

 ه منـري الموجـنف األسـاني للعـزء الثـة للجـات االستبانـثب 
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 عدد األوالد

 12.4 46 أوالد فاقل  4

 49.2 182  أوالد5-7
 38.4 142  أوالد فأآثر 8

 مستوى الدخل
 62.4 231  دوالر220 من أقل

 18.9 70  دوالر450 -220 من

 11.1 41  دوالر700-450 من

 7.6 28  دوالر فأآثر701 من
 املستوى التعليمي لآلباء

 2.4 9 يتعلم مل
 11.4 42 ابتدائي
 11.6 43 إعدادي
 32.7 121 ثانوي
 13.0 48 دبلوم
 21.9 81 جامعي
 7.0 26 عليا دراسات

 املستوى التعليمي لألمهات
 3.0 11 )أمي(تتعلم  مل

 6.8 25 ابتدائي
 19.2 71 إعدادي
 49.5 183 ثانوي
 9.2 34 دبلوم
 9.2 34 جامعيه

 3.2 12 عليا دراسات
 عمل اآلباء

 39.5 146 عاطل عن العمل
 20.0 74 عادي عامل
 7.3 27 صنايعي عامل

 23.0 85 موظف
 10.3 38 تاجر

 عمل األمهات
 96.2 356 )ربة بيت(تعمل  ال

 3.8 14 تعمل

 العنـف األسـري ضد الزوجـات 
 من الزوجات تعرضن لعنف أسري من قبل األزواج، )%32.4(تبين أن 

 )120(حيث كان عدد تكرار الزوجات اللواتي تعرضن للعنف األسري 
 في حين عدد تكرار الزوجات ألفراد العينة اللواتي لم )%34.1(وبنسبة 

عدد تكرار   أما)%67.6( وبنسبة )250(يتعرضن للعنف األسري 
 أي  بنسبة)126( الزوجات اللواتي تعرضن لعنف نفسي من قبل أزواجهن

  في حين كان عدد الزوجات اللواتي لم يتعرضن للعنف ,%)34.1(بنسبة 
 في حين تبين أن عدد تكرار %)65.9(بنسبة  و)244(النفسي في العينة 

 وبنسبة )58(الزوجات اللواتي تعرضن لعنف جسدي من قبل أزواجهن 
 بينما كان عدد تكرار الزوجات اللواتي لم يتعرضن لعنف جسدي %)15.7(

 %).84.3 (وبنسبة) 312(من قبل أزواجهن 

 أن متوسط درجات العنف األسري الموجه )2(كما يتضح من جدول 
  درجة وبانحراف معياري)63.3(ن األزواج ضد الزوجات قد بلغ م
 وهذا يدل على أن الزوجات تعرضن %)31.1( وبوزن نسبى ،)18.4(

 وبما أن %).31.1(لعنف أسري من قبل األزواج بدرجة ضعيفة وبنسبة 
استبانه العنف األسري لديها بعدين وهما العنف النفسي والعنف الجسدي، 

 توسط درجات العنف النفسي الموجه من األزواج ضد الزوجاتفقد بلغ م
 %).33.3( والوزن النسبي له 14.25 درجة وبانحراف معياري )41.32(

   وبلغ متوسط درجات العنف الجسدي الموجه من األزواج ضد الزوجات

وتم حساب معامل الثبات وقد . على أن المقياس يتمتع بمعامل ثبات عالي 
 وبعد استخدام معادلة )0.59(تباط لبيرسون للمقياس بلغ معامل االر

، و هذا دليل كافي )0.74( براون المعدلة أصبح معامل الثبات –سبيرمان 
 .على أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية

 اتـومـل المعلـليـرق تحـط

في الحاسوب  تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
المتوسط : ساليب اإلحصائية اآلتية في تحليل المعلوماتوقد استخدمت األ

التكرارات والنسب المئوية . الحسابي إليجاد متوسط المتغيرات الرقمية
 .إليجاد متغير نوعي أو فئات

معامل . الوزن النسبي لمعرفة مدى شيوع درجة العنف األسري
العنف مثل درجات .ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين متغيرين رقميين

 )ت(اختبار . األسري بين األطفال ودرجات العنف األسري لألمهات
-ذكور(لتعيين مستقلين إليجاد الفروق بين متغير نوعي ذو فئتين مثل 

تحليل التباين األحادي إليجاد . ومتغير رقمي ودرجات العنف, )إناث
 .الفروق بين متغير نوعي لثالث فئات فأكثر

  جــائـالنت
 موغرافيـة السكانـيةالبيانـات الدي 

 طفل من األطفال الذين يعيشون في محافظة 370بلغت عينة الدراسة 
 سنة 13.2رفح، حيث بلغ متوسط العمر لدى األطفال في العينة 

من جدول %. 100 سنة،وكانت نسبة االستجابة 1.19وبانحراف معياري 
ذلك  وك)%50( تبين أن األطفال الذكور شكلوا في العينة نسبة )1(رقم 

 )185(حيث كان عدد الذكور,  في العينة)%50(شكل األطفال اإلناث نسبة 
 )370(ومجموع العدد الكلي للعينة كان ,  طالبة)185(وعدد اإلناث , طالب

تبين أن معظم األطفال في العينة يسكنون في المدينة حيث . طالب وطالبة
، في حين )% 65.7( أسرة أي بنسبة )243(كان تكرار اسر أفراد العينة 

 أسرة )127(كان عدد تكرار اسر أفراد العينة الذين يسكنون في القرية 
  .)%34.4(وبنسبة 

 )4(  تبين من خالل التحليل أن تكرار أبناء اسر أفراد العينة الذين هم من
 بينما كان عدد تكرار أبناء )%12.4( أسرة وبنسبة )46(أطفال فاقل كان 

 في حين وجد أن %)49.2(أسرة وبنسبة  )182( أطفال )7-5(العينة من 
, )%38.4( )142( أوالد فأكثر )8(عدد تكرار أبناء اسر أفراد العينة من 

تبين أن الغالبية العظمى من عائالت األطفال ألفراد العينة كان معظم 
 دوالر حيث كان عدد تكرار 220العائالت دخلهم منخفض أي أقل من 

أما بالنسبة للتعليم فقد تبين أن . )%62.4( أسرة وبنسبة )231(اسر العينة 
  بينما )%32.7(آباء أفراد العينة الحاصلين على الشهادة الثانوية نسبته 

 )49.5% كان عدد األمهات ألفراد العينة الحاصالت على الشهادة الثانوية
وتبين %. 39.5وتبين أن نسبة  آباء أفراد العينة العاطلين عن العمل هو  

لعظمي من خالل التحليل ألمهات أفراد العينة ربات بيوت أن الغالبية ا
 .%)96.2(حيث كانت السبة 

)1(دول ــــــج  
ات الدميوغرافيــــة للعينــــة ــالصفـ

 )370= عدد (

 %النسبة التكرار نوع اجلنس

 اجلنس
 50.0 158 ذآور
 50.0 158 إناث

 مكان السكن
 65.7 243 مدينة
  34.4 127 قرية
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 يقوم بإذاليل عندما
 2.7 6.2 11.1 80.0 اطلب منه شيء

 يسخر من أهلي
 4.9 6.5 7.3 81.4 ويسبهم أمامي

 يتجاهل مشاعري
 3.5 6.2 11.4 78.9 وإحساسي

 يتأفف عندما أحتدث
 3.2 6.5 8.4 81.9 معه

 يتهكم علي ويتهمين
 2.2 6.5 10.3 81.1 بالفشل

 يراقب تصرفاتي
 3.5 5.7 8.6 82.2 اليومية

 يعبس يف وجهي ويرفض
 1.9 6.2 11.1 80.8 معيالتحدث 

 يستخدم يديه يف
أثناء احلديث معي

 بطريقة غري الئقة
81.9 9.5 5.4 3.2 

 يعترب أن افكارى
 3.5 5.7 12.2 78.6 سخيفة

 ينتقد زيادة وزني
 2.2 5.4 8.9 83.5 أمام اآلخرين 

 جيعلين اشعر بأنه
 1.1 4.6 6.5 87.8 حيتقرني

 يتعمد إهانيت أمام
 1.4 4.9 7.3 86.5 اآلخرين

 يشعرني وآأنين جمرد
 3.2 4.9 5.9 85.9 شخص أسكن معه

 يقوم مراقبة
 1.6 1.9 4.6 91.9 مكاملاتي اهلاتفية

 1.6 2.7 4.3 91.4  حياول ختويفي وإرعابي
 يشعرني بأنه ال
يسعده أن يراني يف

 املنزل
90.0 5.1 3.8 1.1 

 يهددني بالطالق
 0.5 3.5 5.7 90.3 عندما أتشاجر معه

 2.4 0.5 3.0 94.1  يهددني بالقتل 

 العنـف الجسـدي 
أما بالنسبة لمدى تعرض الزوجات ألنواع العنف الجسدي الذي يقوم 
أزواجهن باستخدامه ضدهن فقد تبين أن أعلى نسبة عنف موجه من الزوج 

 من الزوجات %)1.6(ضد الزوجة كان يتمثل في البنود التالية حيث أن 
 %)1.6(و, واجهن كثيرا ما يقومون بقذفهن بأي شيء أمامهماقرن بأن أز

 يصفعهن على وجهوهن عند الغضب %)1.4(و, يقومون بضربهن بالعصا
ولم يقم الزوج ,  منهن تم تهديدهن بالسالح كثيراً%)0.3(بينما . منهن

 .أو يقوم بتربيطهن, بحرقهن في أي جزء من الجسم

 للعنف مدى نسبة تعرض الزوجات:)4(دول ـــــج
 اجلسدي من قبل األزواج

 أبدا الفقرات
% 

 نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 يقوم بصفعي على
 1.4 5.4 6.2 83.5 وجهي عندما يغضب مين

 يقذفين  بأي شيء
 1.6 4.3 9.2 84.9 أمامه

 1.4 3.8 5.4 89.5  يدفعين خارج الغرفة
 0.5 2.7 3.5 93.2  يدفعين بعنف حنو األرض

 1.6 2.7 2.7 93.0 صا يضربين بالع
 يستخدم القرص يف 

 1.4 2.4 3.5 92.7 إيذائي

 0.3 2.7 3.8 93.2 يرآلين بقدمه بقوة
  1.4 2.2 3.5 93.0  يضربين بقوة

  .%)27.4(  وبوزن نسبي)5.5(  وبانحراف معياري)21.98(  

أبعاد استبانه العنف األسري :)2(دول ـــــــج
 املوجه من األزواج ضد الزوجات

 املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب 
)370= عدد (  

الدرجة 
الدرجة  الكلية

الكلية
 أعلىأدىن

عدد 
 الفقرات

املتوس
 ط

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب
% 

العنف 
%33.3 41.3214.25 30 120 30النفسي

العنف 
%27.4 21.985.5 20 80 20 اجلسدي

ملوجــه مـن الوالـديـن ضـد العنـف األسـري ا
 األبنــاء

العنف 
%35.4 36.910.5 26 104 26النفسي

العنف 
%30.9 23.56.6 19 76 19 اجلسدي

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة 
 .100الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

 العنـف األســري النفسـي 
 أن أعلى درجات العنف األسري النفسي 3رقم كما يتبين في جدول 
يشعرني بأنه صاحب السيطرة والقوة في : كانت لصالح البنود التالية

 يقوم %)8.4( و يتركني وحيدة في المنزل لفترات طويلة ,%)0.5(المنزل
 و يحاول أن ينتقدني ,%)6.2 (بلومي دائما ويتهمني بارتكاب األخطاء

 ل البنود شيوعاً يجعلني اشعر بأنه يحتقرنيبينما كانت أق. %)5.1(دائماً
 .%)0.5( و يهددني بالطالق عندما أتشاجر معه ,%)1.1(

)3(دول ـــــــج  
ف النفســـي منـرض الزوجات للعنـة تعــنسب

 قبل األزواج

 أبدا الفقرات
% 

نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 مينعين من زيارة
 4.6 12.4 10.8 72.2 صديقاتي وجرياني

 يقوم بلومي دائما
ويتهمين بارتكاب

 األخطاء
63.0 17.6 13.2 6.2 

 يتجاهل رائي حول
 4.3 14.6 16.2 64.9 األمور املختلفة

 يرتآين وحيدة يف املنزل
 8.4 12.4 16.5 62.7 لفرتات طويلة

يشعرني بأنه صاحب
السيطرة والقوة يف

 املنزل
64.6 14.6 10.3 10.5 

 يقوم بنعيت بعض
ات النابيةالكلم

 أمام اآلخرين 
75.1 12.4 9.5 3.0 

حيرمين من شراء بعض
 4.6 7.8 10.3 77.3 احلاجيات الضرورية يل

 حياول أن ينتقدني
 5.1 7.8 16.2 70.8 دائمًا

  يوخبين ويصرخ يف املنزل
 2.4 7.8 18.1 71.6  علي

 4.1 7.6 11.9 76.5  يتجاهل زينيت وأناقيت
 4.1 7.6 11.9 76.5  يتجاهل زينيت وأناقيت
 يقوم بالتنكيت على
واالستهزاء مين أمام

 األطفال
76.2 14.6 7.3 1.9 
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 (7 %)أن األشياء التي أقوم بها غير مفيدة

مدى تعرض األطفال للعنف النفسي من:)6(جدول 
 قبل والديهم

 أبدا الفقرات
% 

 نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 خيربني والدي أن
األشياء اليت أقوم هبا

 غري مفيدة

44.6 28.1 20.3 7.0 

 مل حيدث إطالقا أما
احضرا يل هدية أو

 مكافئة

54.6 15.7 18.6 11.1 

 3.2 13.8 22.7 60.3  يعبسا يف وجهي 
 يذآراني دائما يف

 بأخطائي
59.7 18.6 13.8 7.8 

 حيرماني من اخلروج من
املنزل ألسباب غري

 مقنعه 

59.2 21.4 13.8 5.7 

 ال حيرتمون أرائي
 ويقللوا من قدراتي

63.8 20.0 13.5 2.7 

 جيعلوني أشعر أم
 حيتقروني 

69.5 16.5 12.2 1.9 

 ينعتونين بألفاظ
 بذيئة

69.3 14.6 11.6 4.6 

 عندما أقوم بعمل ما
يقلال من قيمة هذا

 العمل 

63.5 23.8 10.3 2.4 

 يقومون بالتنكيد
واالستهزاء بي أمام

 أخواتي

67.0 20.3 8.4 4.3 

 2.2 8.4 12.7 76.8 روف حيرماني من املص
 حيتقرون أفكاري
 ويشعروني بأا سخيفة

77.3 13.8 7.6 1.4 

 يهددوني بان يرتآوني
 وحيدا يف املنزل

80.8 8.9 7.3 3.0 

 يقولون عين أنين
 مشكلة آبرية

76.2 13.0 7.0 3.8 

 خياصموني وال يتكلمون
 معي

76.8 15.4 6.8 1.1 

 يتعمدون أظهار
مامصفاتي السيئة أ

 أصدقائي

83.8 7.8 6.2 2.2 

 يتعمدون إحراجي
 أمام اآلخرين

75.7 13.0 6.8 4.6 

 يتعاملون معي
معاملة ختتلف عن باقي
أخواتي آما لو أآن

 ابنهم

77.3 12.7 5.7 4.3 

 يتمنيان بان لو مل
 يكن لديهم طفل 

83.2 9.2 5.4 2.2 

 مينعوني من التحدث
مع أصدقائي دون سبب

 مقنع

81.4 10.0 5.4 3.2 

 يشتموني ويسخرون من
 عالقاتي مع اآلخرين

81.6 10.3 5.4 2.7 

 إذا مل امسع رأيهم
 يهددوني باحلبس

86.2 7.8 5.1 0.8 

 يشعروني باالمتهان
 واإلذالل

79.7 12.7 4.9 2.7 

 يتجاهلون وجودي يف
 املنزل

84.6 9.5 3.5 2.4 

 1.4 3.2 5.9 89.5  يطردوني من املنزل
دوني بان اترك يهد

 املدرسة
92.7 4.1 3.2 0.0 

 

  

حيرقين يف أي جزء من
 0.0 0.8 1.9 97.3 جسمي

 يقوم بشد شعري
 0.5 3.0 5.4 91.1 عندما أتشاجر معه

 0.0 1.1 0.8 98.1  يقوم بربطي وتقييدي
 يستخدم اخلرطوم يف

 1.1 3.2 4.6 91.1 ضربي

 يهامجين لبعض الدقائق
وبالعصا أو السكني أ

 .أي أداة حادة
94.9 2.7 1.1 1.4 

 0.8 2.2 2.4 94.6  يقوم بعضي
 ذهبت إىل املستشفي
على اثر آسور نتيجة

 لضربي

95.9 2.2 1.4 0.5 

 0.5 0.5 0.8 98.1  يهدنين بالسكني
 0.5 1.6 2.2 95.7  جيرني على األرض

 0.5 1.1 2.7 95.7  خينقين أو حياول خنقي
 يوخزني باالبره

 يغضب مينعندما 
98.4 1.1 0.3 0.3 

 0.3 0.0 1.1 98.6  يهددني بالسالح

 مستوى ظاهرة العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال 
 أن متوسط درجات العنف )5(كما يتضح من خالل الجدول التالي 

 درجة وبانحراف )60.4(األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال قد بلغ 
 وهذا يدل على أن األطفال %)33.5(ن نسبى ، وبوز)15.9(معياري 

 %).33.5(تعرضوا لعنف أسري من قبل والديهم بدرجة ضعيفة وبنسبة 
وبما أن استبانه العنف األسري لديها بعدين وهما العنف النفسي والعنف 
الجسدي، فقد بلغ متوسط درجات العنف النفسي الموجه من الوالدين ضد 

 والوزن النسبي له) 10.5( معياري  درجة وبانحراف)36.9(األطفال 
، في حين بلغ متوسط درجات العنف الجسدي الموجه من %)35.4(

وبوزن نسبي ) 6.6( وبانحراف معياري )23.5(الوالدين ضد األطفال 
، وهذا يدل على أن األطفال تعرضوا لعنف نفسي وعنف جسدي %)30.9(

 .ل الجدول التاليمن قبل والديهم بدرجة ضعيفة ويتضح ذلك من خال

أبعاد استبانه العنف األسري املوجه ):5(دول ــج
).370=عدد(من الوالدين ضد األطفال   

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والوزن النسيب

الدرجة 
 الكلية

العنف 
األسري 
املوجه 
من 

الوالد
ين ضد 
األبناء

 أعلى أدنى

عدد 
 الفقرات

املتوس
 ط

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب
% 

العنف 
%35.4 10.5 36.9 10426 26 النفسي

العنف 
%30.9 6.6 23.5 19 76 19 اجلسدي

الدرجة 
الكلية 
العنف 
 األسري

45 18045 60.4 15.9 33.5%

يتم حساب الوزن النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة 
 .100الكلية لكل بعد ثم ضرب الناتج في 

 ي من اآلباء ضد األطفالالعنف النفس 
أما بالنسبة لمدى تعرض األطفال ألنواع العنف النفسي الذي تعرض 
له األطفال من قبل والديهم فقد تبين من خالل التحليل أن أعلى درجات 

لم يحدث إطالقا أنهما احضرا لي هدية أو : كانت لصالح البنود التالية
 يخبرني والدي ,%)7.8(و يذكراني دائما في بأخطائي, %)11.1(مكافئة
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سية الصحة النف نسبة معاناة األطفال
 طبيعيني للطفل

% 
 على احلد

% 
 غري طبيعيني

% 
 13.8 11.1 75.1 الصحة النفسية
 5.4 7.6 87.0 زيادة احلرآة

األعراض 
 العاطفية

75.4 9.5 15.1 

األعراض 
 السلوآية

68.4 13.5 18.1 

العالقامتع 
 األصحاب

45.1 17.3 37.6 

 لمتغيرات الديموغرافيةالعنف األسري و عالقته عن ببعض ا 
الختبار الفروق جوهرية  في العنف األسري الموجه من الوالدين ضد 

هذه قام الباحثين  باستخدام  .)ذكور، إناث(األطفال تعزى لمتغير جنس األطفال 
 لعينتين مستقلتين (Independent - Sample T-Test) )ت(اختبار 

توسط درجات األطفال اإلناث للمقارنة بين متوسط درجات األطفال الذكور وم
بالنسبة للعنف األسري أبعاده الموجه من الوالدين لهم، ويتضح ذلك من خالل 

المحسوبة لدرجة العنف األسري الموجه من " ت"تبين أن قيمة :  الجدول التالي
الجدولية وتساوى " ت" وهي أكبر من قيمة )2.7(الوالدين ضد األطفال تساوى 

 وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق ،)0.05(لة  عند مستوى دال)1.96(
جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط 
درجات األطفال اإلناث بالنسبة لتعرضهم لعنف أسري من قبل والديهم، 
والفروق كانت لصالح األطفال الذكور وهذا يدل على أن األطفال الذكور 

ن قبل والديهم أكثر من األطفال اإلناث، حيث تعرضوا لعنف أسري موجه م
، في 16.2 وبانحراف معياري 62.7بلغ متوسط درجات األطفال الذكور 

 .15.2 وبانحراف معياري 58.2حين بلغ متوسط درجات األطفال اإلناث 

المحسوبة لدرجة العنف النفسي الموجه من " ت"كما لوحظ أن قيمة 
الجدولية وتساوى " ت"وهي أكبر من قيمة  )2.3(الوالدين ضد األطفال تساوى 

، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق جوهرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96(
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات 
األطفال اإلناث بالنسبة لتعرضهم لعنف نفسي من قبل والديهم، والفروق كانت 

ور وهذا يدل على أن األطفال الذكور تعرضوا لعنف لصالح األطفال الذك
اإلناث، حيث بلغ متوسط  األطفال نفسي موجه من قبل والديهم أكثر من

، في حين بلغ 10.9 وبانحراف معياري 38.2درجات األطفال الذكور 
 .10.1وبانحراف معياري  35.5متوسط درجات األطفال اإلناث 

عنف الجسدي الموجه من الوالدين المحسوبة لدرجة ال" ت"تبين أن قيمة 
الجدولية وتساوى " ت" وهي أكبر من قيمة )2.7(ضد األطفال تساوى 

، وبذلك يمكن القول أنه توجد فروق )0.05( عند مستوى داللة )1.96(
جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط 

 جسدي من قبل والديهم، درجات األطفال اإلناث بالنسبة لتعرضهم لعنف
والفروق كانت لصالح األطفال الذكور وهذا يدل على أن األطفال الذكور 
تعرضوا لعنف جسدي موجه من قبل والديهم أكثر من األطفال اإلناث، حيث 

، في حين 6.8وبانحراف معياري  24.5بلغ متوسط درجات األطفال الذكور 
 .6.1حراف معياري  وبان22.6بلغ متوسط درجات األطفال اإلناث 

 فقد تم اختبار هذه الفروق ) مدينة، قرية(أما بالنسبة لمكان السكن 
 لعينتين (Independent - Sample T-Test) )ت(باستخدام اختبار 

مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات األطفال الذين يسكنون في المدينة 
 للعنف الموجه ومتوسط درجات األطفال الذين يسكنون في القرية بالنسبة

 وهي أكبر من قيمة )2.1(لهم من قبل الوالدين، ويتضح ذلك من خالل 
، وبذلك يمكن )0.05( عند مستوى داللة )1.96(الجدولية وتساوى " ت"

القول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال 
 ن في الذين يسكنون في المدينة ومتوسط درجات األطفال الذين يسكنو

ما بالنسبة لمدى تعرض األطفال ألنواع العنف الجسدي الذي تعرضوا أ 
: له من قبل والديهم فقد تبين أن أعلى درجات كانت لصالح البنود اآلتية

, %)7(الخ في عقابي ..يستخدمون العصا والحزام والخرطوم والشبشب
أما . %)5.1( يصفعوني على وجهي ,%)7( ويقذفوني بأي شيء أمامهم

يقومون بتقييدي :  النسبة ألقل أنواع العنف الجسدي شيوعا فكانتب
 وبينما لم يقر أي من ,%)0.5 ( ويجروني على األرض %)0.5(وربطي

 .األطفال بأن األهل  يقومون بحرقه في أي جزء من جسمه

مدى تعرض األطفال للعنف اجلسدي من:)7(جـــدول 
 .قبل والديهم

 أبدا الفقرات
% 

نادرا
% 

أحيان
 ا
% 

 آثريا
% 

 5.1 12.2 22.2 60.5  يصفعوني على وجهي
 يستخدمون العصا
واحلزام واخلرطوم

 اخل يف عقابي..والشبشب

56.2 25.1 11.6 7.0 

 يقذفوني بأي شيء
 أمامهم

64.3 18.6 10.0 7.0 

 1.4 8.6 14.6 75.4  يقومون بشد شعري 
 يستخدمون أقدامهم

 بضربي
73.8 18.1 6.2 1.9 

ن بلكمي على يقومو
 وجهي 

79.7 12.2 6.2 1.9 

 يدفعوني حنو األرض
 بشدة

84.3 9.7 4.6 1.4 

 1.6 4.3 9.7 84.3  يضعون الفلفل يف فمي
 يقومون بوخزي
باإلبرة إلحلاق األذى بي 

91.1 4.9 3.5 0.5 

 يعاقبوني بالتعليق
 على سقف الغرفة

93.8 2.2 2.7 1.4 

 يستخدمون أداه حادة
 معي 

92.7 3.5 3.0 0.8 

 0.8 3.8 4.9 90.5  يهددوني بالقتل 
 ذهبت إىل املستشفي
على أثر آسور نتيجة

 للضرب 

89.7 7.0 2.2 1.1 

 خينقوني أو حياولون
 خنقي

93.2 4.9 0.8 1.1 

 0.8 1.6 2.2 95.4  حيبسوني يف احلمام
 يقومون بتقييدي

 وربطي
94.6 3.0 1.9 0.5 

 0.5 1.4 6.2 91.9  جيروني على األرض 
 يقومون حبرقي يف أي

 جزء من جسمي
95.7 2.2 2.2 0.0 

 يسكبون علي املاء
الساخن أو البارد يف

 الشتاء 

95.1 3.2 0.8 0.8 

مدى انتشار االضطرابات النفسية على حسب مقياس التحديات 
 والصعوبات عند الطفل في المجتمع الفلسطيني 

فقد .  عندهم مرض نفسي%)13.8(كما يتبين من الجدول التالي أن 
 من األطفال يعانون من زيادة الحركة بشكل غير %)5.4(تبين أن 
 يعانون %)18.1( يعانون من األعراض العاطفية، و%)15.1(طبيعي، 

 يعانون من مشكلة في عالقتهم مع %)37.6(من األعراض السلوكية، 
 .األصحاب

مدى معاناة األطفال من االضطرابات:)8(دول ـــج
 ).370=ن(لنفسية اليت يعانون منها يف اتمع ا
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 وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف األسري  −
الموجه من األزواج ضد الزوجات والعنف األسري الموجه من الوالدين 

، ووجدت عالقة طردية دالة (r=0.33, p-value<0.05)ضد األطفال 
إحصائياً بين درجة العنف النفسي الموجه من األزواج ضد الزوجات 

-r=0.30, p)لنفسي الموجه من الوالدين ضد األطفال والعنف ا
value<0.05) ووجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف ،

الجسدي الموجه من األزواج ضد الزوجات والعنف الجسدي الموجه من 
  (r=0.29, p-value<0.05)الوالدين ضد األطفال 

ات ودرجةدرجات العنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوج 
 الصحة النفسية لألطفال 

للتحقق من صحة الفرضية قامت الباحثة بإجراء معامل ارتباط 
لدراسة العالقة بين درجات العنف األسري الموجه من األزواج " بيرسون"

ضد الزوجات وأنواعه ودرجة الصحة النفسية لألطفال، و يتضح ذلك من 
 :خالل الجدول التالي

بني درجات " ر"اط بريسون معامل ارتب:)10(دولـــج
العنف األسري املوجه من األزواج ضد الزوجات وأنواعه 

 ودرجة الصحة النفسية لألطفال

معامل ارتباط  املتغري
 بريسون

 مستوى الداللة

الدرجة الكلية 
 ** 0.38"العنف األسري"

 ** 0.37 العنف النفسي
 ** 0.32 العنف اجلسدي

 0.01دالة عند مستوى داللة ** 

 :تبين من خالل الجدول السابق ما يلي

 وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف األسري -
 ,r=0.38)الموجه من األزواج ضد الزوجات والصحة النفسية لألطفال  

p-value<0.05) وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف األسري ،
ى زيادة االضطرابات الموجه من األزواج ضد الزوجات كلما أدى ذلك إل

 .النفسية عند األطفال والعكس صحيح

 وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف النفسي الموجه -
-r=0.37, p)من األزواج ضد الزوجات والصحة النفسية لألطفال  

value<0.05) وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف النفسي ،
ت كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات الموجه من األزواج ضد الزوجا

 .النفسية عند األطفال والعكس صحيح

 وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف الجسدي -
 ,r=0.32)الموجه من األزواج ضد الزوجات والصحة النفسية لألطفال 

p-value<0.05) وهذا يدل على أن كلما زادت درجة العنف الجسدي ،
زواج ضد الزوجات كلما أدى ذلك إلى االضطرابات النفسية الموجه من األ

 . عند األطفال العكس صحيح

درجات العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال ودرجة  
 الصحة النفسية لألطفال

لدراسة " بيرسون"لدراسة هذا قام الباحثين بإجراء معامل ارتباط  
لدين ضد األطفال وأنواعه العالقة بين العنف األسري الموجه من الوا

 :والصحة النفسية لألطفال و يتضح ذلك من خالل الجدول التالي

 )11(دولــــج
بني درجات العنف " ر"معامل ارتباط بريسون 

األسري املوجه من الوالدين ضد األطفال وأنواعه 
 ودرجة الصحة النفسية لألطفال

و الفروق كانت لصالح بالنسبة للعنف النفسي الموجه من الوالدين لألطفال  
األطفال الذين يسكنون في المدينة، وهذا يدل على أن األطفال الذين 
يسكنون في المدينة تعرضوا لعنف نفسي من قبل والديهم أكثر من األطفال 

كما تبين عدم وجود فروق جوهرية دالة . الذين يسكنون في القرية
طفال الذين يسكنون في إحصائيا بين األطفال الذين يسكنون في المدينة واأل

 والعنف الجسدي وهذا يدل )الدرجة الكلية(القرية بالنسبة للعنف األسري 
على أن األطفال الذين يسكنون في المدينة واألطفال الذين يسكنون في 

 .القرية تعرضوا لعنف جسدي وعنف أسري بشكل متساوي

ة وهم لدارسة الفروق بين الفئات المختلفة لعدد األوالد داخل األسر
 وعالقتها بالعنف األسري فقد ) فأكثر8 أوالد، 7-5 أوالد فأقل، 4(كالتالي 

 One-Way ANOVAقام الباحثين باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي
بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال وأبعاده، 

الة إحصائياً بين ويتضح وبذلك يمكن القول بأنه ال توجد فروق جوهرية د
 .) فأكثر 8 أوالد ، 7-5 أوالد فأقل، 4(فئات عدد األوالد داخل األسرة 

لدارسة الفروق بين الفئات المختلفة بين مستويات الدخل المختلفة قام 
 )One-Way ANOVA الباحثين باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي

ات العنف األسري لدارسة الفروق بين مستويات الدخل  بالنسبة لدرج
 )F(الموجه من الوالدين ضد األطفال ويتضح من النتيجة أن قيمة 

  الجدولية وتساوى)F( وهى اكبر من قيمة )2.7(المحسوبة تساوى 
، وبذلك يمكن القول بأنه توجد فروق )0.05(عند مستوى ) 2.60(

النسبة جوهرية ذات داللة إحصائية بين مستويات الدخل المختلفة لألسر ب
 ولكن قد تبين ، لدرجات العنف األسري الموجه من الولدين ضد األطفال

 للمقارنات البعدية لم يتضح الفرق بين  Bonferroniمن خالل اختبار
.  األطفال في كافة مستويات الدخل المختلفة في األسر مع بعضهم البعض

كما وجدت فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين مستويات الدخل 
المختلفة لألسر بالنسبة لدرجة العنف النفسي الموجه من الولدين ضد 

 البعدية لم  للمقارنات Bonferroniاألطفال، ولكن قد تبين من خالل اختبار
 يتضح الفرق بين األطفال في كافة مستويات الدخل المختلفة في األسر

 كما لم نالحظ وجود فروق جوهرية ذات داللة.  شيكل مع بعضهم البعض
إحصائية بين مستويات الدخل المختلفة لألسر بالنسبة لدرجة العنف 

 .الجسدي الموجه من الولدين ضد األطفال

درجات العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال ودرجات 
 العنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوجات

لدارسة درجات العنف األسري الموجه من الوالدين لألطفال ومن 
لدراسة " بيرسون"زواج للزوجات قام الباحثين  بإجراء معامل ارتباط األ

العالقة بين العنف األسري الموجه من الوالدين ضد األطفال وأنواعه 
والعنف األسري الموجه من األزواج ضد الزوجات وأنواعه، ويتضح ذلك 

 :من خالل الجدول التالي

ةبني درج" ر"مصفوفة ارتباط بريسون :)9(دولــــج
العنف األسري املوجه من الوالدين ضد األطفال 
 والعنف األسري املوجه من األزواج ضد الزوجات

العنف األسري املوجه من األزواج ضد 
العنف األسري  الزوجات

املوجه من 
الةالدين ضد 

 األطفال
العنف 
 النفسي

العنف 
 اجلسدي

الدرجة 
الع"الكلية

"نف األسري  

 **0.33 **320.**300. العنف النفسي
 **0.26 **0.29**0.22 العنف اجلسدي

الدرجة الكلية 
"العنف األسري"  .290**0.33** 0.33** 

 0.01دالة عند مستوى داللة ** 
 : تبين من خالل الجدول السابق ما يلي
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وتفسير الباحثين نتائج . اقتصادي في المجتمع الفلسطيني تتعرض له المرأة
 :الدراسة الحالية كاآلتي

من الزوجين يعرف حقوق  اتجاه المجتمع للدين حيث أصبح كل - 
الزوجية ويعرف أن الحياة الزوجية ال تقوم إال على ساق المودة والرحمة 
واأللفة والصبر والتغاضي عن الزالت واحتمال الصغائر والهفوات 
والتعاون المستمر بين الرجل والمرأة في التصدي ألي عقبة تعترض 

 َأْن َخَلق َلُكموِمْن آياِتِه": قال تعالى. طريق حياتهما الزوجية
ِمْن َأْنُفِسُكم َأْزواجًا ِلَتسُكُنوا ِإَليها وجعَل بيَنُكم
 "مودًة ورحمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقوٍم يَتَفكَّروَن

 معرفة المجتمع من خالل الندوات في المساجد ).21:الروم(
مجتمع في طريقة المعاملة والنشرات التي توزعها األوقاف في توعية ال

الزوجية لكل من الزوجين من خالل توجيه كل من الزوجين إلى مراعاة 
بعضهما البعض واالستناد إلى األحاديث الشريفة واآليات الكريمة والتي 

استوصوا": منها حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بالنساء خريًا فإن خلقن من ضلع اعوج، وإن

 الضلع أعاله، فان ذهبت تقيمهاعوج شيء يف
آسرته، وإن ترآته مل يزل اعوج فاستوصوا

، ويعرف الرجل بأنه يتحمل العبء األكبر في "بالنساء خريًا
استقرار سفينة الحياة الزوجية ونجاتها من أمواج الفشل واالضطراب 
وسالمتها من عطب المشكالت التي تؤدي إلى التنازع والتهاجر والتدابر، 

ل هو الراعي وهو القيم وهو العقل المدبر لشئون األسرة خارج فالرج
 كان دورها داخل البيت البيت وداخله، والمرأة شريكة له في ذلك وإن

 الدينية وانتشارها في المجتمع ومن هنا كان للتوعية. أعظم منه خارجه
الفلسطيني أثرها على سلوك الناس وخاصة الرجال والنساء، وعلى طبيعة 

   . مع اآلخرينمعاملته

كما أن النتشار الثقافة عبر وسائل اإلعالم ومن خالل البرامج  -
الدينية، واألسرية والثقافية والنسوية، والتي تتحدث عن المشكالت األسرية 
وطرق حلولها وآثارها السلبية على المجتمع، كما أن هناك تبادل أفكار بين 

للخارج واالطالع على شعبنا وبين الشعوب األخرى وذلك من خالل السفر 
وقد كان لتعليم المرأة والرجل أثر فعال في . البيئات المختلفة وثقافتها

المجتمع وخاصة في مجتمعنا الفلسطيني حيث أصبح الغالبية العظمى منها 
 سنة، وحيث إن للتعليم أثر كبير 12متعلمة وال يقل مستواه التعليمي عن 
خبرات وتبادل المعلومات ففي القديم في تنمية األفكار واألذهان واكتساب ال

كان الرجل هو الذي يحضى بالتعليم، وفي الغالب كان يتزوج من السيدة 
الصغيرة في السن والغير متعلمة، فكان هناك فجوة بينهما في أسلوب 
التفكير والمستوى الفكري فبالتالي كانت المرأة ال تستطيع أن تبادل زوجها 

عتقد أنه ال بد منه أن يأمرها بما تفعله إلدراكه آراءه وأفكاره فكان الرجل ي
الخاص بأنها ال تستطيع أن تدبر نفسها وشئونها وشئون أفراد األسرة 
فبالتالي كانت المرأة تشعر باإلحباط وإنها كاألداة التي تتلقى األوامر 
وعليها التنفيذ، مما كان يستدعي منها التمرد أحياناً ضد الزوج مما يؤدي 

 التوتر وزيادة العنف والمعاملة السيئة بينهما، كما أن النخراط الى زيادة
المرأة في العمل بحيث أصبحت الزوجة تشارك زوجها في كل أمور حياته 
وبالتالي استمدت احترامها وعدم إهانتها وتقبل زوجها لها العتبارها ذات 
مشاركة فعالة في بناء البيت ومساعدته مادياً في تدبير أمور حياتهم 

 .فأصبح كل منهما يشعر بالمسئولية اتجاه اآلخر

انتشار المؤسسات النسوية والمنظمات النسائية التي تعتني  -
بحقوق المرأة وإصدار النشرات وعقد الندوات وتوعية النساء ودعم المرأة 

الوضع السياسي الحالي حيث إن االنتفاضة لها أثر حيث .  فكرياً وأدبياً
شعر بمعاناة اآلخر ويتعامل معه بالرفق أصبح كل فرد في المجتمع ي

 .والحنان

 Haj-Yahia(الحظ الباحثين  اتفاق الدراسة الحالية مع دراسة  
& Ben-Areh, 2000( من المراهقين قد % 39 والتي بينت أن 

  
معامل ارتباط  املتغري

 بريسون
 مستوى الداللة

الدرجة الكلية 
 ** 0.36"العنف األسري"

 ** 0.38 العنف النفسي
 ** 0.26 العنف اجلسدي

 

  0.01دالة عند مستوى داللة ** 
 :تبين من خالل الجدول السابق ما يلي

وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف األسري  −
 ,r=0.36)الموجه من الوالدين ضد األطفال والصحة النفسية لألطفال  

p-value<0.05)العنف األسري ، وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة 
الموجه من الوالدين ضد األطفال كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات 

 .النفسية عند األطفال والعكس صحيح

وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف النفسي  −
 ,r=0.26)الموجه من الوالدين ضد األطفال والصحة النفسية لألطفال  

p-value<0.05)نه كلما زادت درجة العنف النفسي ، وهذا يدل على أ
الموجه من الوالدين ضد األطفال كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات 

 .النفسية عند األطفال والعكس صحيح

وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين درجة العنف الجسدي الموجه من 
-r=0.38, p)الوالدين ضد األطفال والصحة النفسية لألطفال

value<0.05)،الجسدي   وهذا يدل على أنه كلما زادت درجة العنف
الموجه من الوالدين ضد األطفال كلما أدى ذلك إلى زيادة االضطرابات 

 .النفسية عند األطفال العكس صحيح

ومما سبق نقبل الفرضية القائلة بأنه توجد عالقة بين درجات العنف 
.فسية لألطفالاألسري الموجه من الوالدين ضد األطفال ودرجة الصحة الن

 ةـشـاقـالمن
في هذه الدراسة والتي كانت تهدف لمعرفة نسبة انتشار وتأثير العنف 
األسري على الصحة النفسية للطفل في مدينة رفح في قطاع غزة بحيث 

 طالب وطالبة من مدارس الحكومة واستخدم )370(تكون عينة الدراسة 
اسة أحداث وظواهر الباحثين المنهج التحليلي الوصفي الذي يقوم بدر

وممارسات قائمة موجودة ومتاحة للدراسة كما هي دون تدخل في 
وتبين من , مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها

نتائج الدراسة أن نسبة انتشار العنف األسري الموجه من األزواج ضد 
  ونسبة انتشار العنف األسري الموجه من%)31.1(الزوجات كانت 

 يعانون %)13.8( في حين تبين أن %)33.5(الوالدين ضد األبناء كانت 
 . من اضطرابات نفسية

 اتـد الزوجـوجه من األزواج ضـري المـف األسـوى العنـمست
 ,Safa( الحظ الباحثون  اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

2001 &  Haj- yahia( التي بينت أن معدل انتشار العنف 
في المجتمع الفلسطيني أقل من المجتمعات األخرى، ودراسة الجنسي 

)Alytia et al, 2001(  من السيدات % 43والتي بينت أن
تعرضن للعنف األسري، واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 

)Haj- yahia, 2000( والتي بينت وجود نسبة مرتفعة من العنف 
 Thabet et(راسة الجسدي والنفسي الذي تتعرض له الزوجة ود

al, 2003 ( والتي بينت وجود نسبة عالية من سوء المعاملة العاطفية
 والتي بينت أن هناك )Robin et al, 2001( والجسدية ودراسة

 ,Haj-yahia(نسبة عالية من انتهاكات حقوق المرأة، ودراسة 
 والتي بينت أن هناك عنف جسدي ونفسي وجنسي وعنف  )2000
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أبو(ل من دراسة الحظ الباحثين اتفاق نتائج الدراسة الحالية مع ك 
 والتي بينت أن الطفل الفلسطيني في غزة أقل سلبية في )1985هني، 

 ,Gayla)التعبير عن السلوك العدواني من الطفل العادي، ودراسة 
 والتي هدفت لفحص اإلطار النظري والتجريبي على ردود فعل (2000

 الطفل على أنواع العنف المختلفة باإلضافة لوصف المشاكل الخارجية
والداخلية المصاحبة لتعرض الطفل للعنف والتي قد تؤثر على تغير مسار 
 التطور ومشاكل اإلدراك وسوء العالقات االجتماعية، ودراسة

)Thabet & Vostanis, 2001(، والتي أظهرت وجود 
العوامل الثالثة التالية السلوك المعادي للمجتمع والعدوانية والقلق والخوف 

 والتي بينت أن )Thabet et al, 2002(  المدرسي، ودراسة 
األطفال الذين تعرضت بيوتهم لالقتحام والدمار لديهم أعراض الصدمة 

 Thabet(والخوف أكثر من أطفال العينة الضابطة، واختلفت مع دراسة 
et al, 2001( والتي بينت أن األطفال قد عانوا من عدد من 

ن ثلث هؤالء األطفال األحداث الراضحة يصل في المتوسط إلى أربعة وأ
وتفسر الباحثة . قد أبلغ عن إصابته بدرجة خطيرة من التفاعالت الكربية

وتؤكد الباحثة على دور االنتفاضة وتأثيرها على نفسية األطفال حيث : ذلك
ان الحرب الشرسة التي تشنها سلطات االحتالل الصهيوني استهدفت 

خلقت واقع نفسي مرير لدى بالدرجة األولى األطفال والشباب وبالتالي قد 
هؤالء األطفال والشباب وجعلتهم يعيشون في ظروف مضطربة وغير 
آمنة وألقت بثقلها على األطفال مما جعلهم يتحملون الكثير من أشكال 
العنف واالعتداءات المتكررة وبالتالي فقد أصبحوا مهيئين لممارسة 

طفال عندما العنف، فأصبح العنف يعتبر ظاهرة طبيعية لدى معظم األ
  .يشعرون بالحاجة للدفاع عن أنفسهم

ال توجد فروق فردية جوهرية ذات داللة إحصائية بين األطفال الذكور 
واألطفال اإلناث بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه من آبائهم ضد 

أن الحصار االقتصادي المفروض على الجميع دون استثناء .أمهاتهم
اره السلبية على الحياة لدى الفلسطينيين، كما أن والجميع يعاني نتائجه وآث

الشعور بقسوة الحاجات االقتصادية والمتطلبات األسرية واحتياجات األسرة 
يجعل الكثير من أولياء األمور يعانون من ضغوطات نفسية كبيرة قد تلعب 
دور هام في العنف بين األزواج عامة قد تكون بنسب متساوية بين فئات 

كما أن للعدوان اإلسرائيلي هذا العدوان لم يكن موجهاً نحو .معشرائح المجت
مكان دون غيره لكنه عدوان موجه ضد الشعب الفلسطيني كله في جميع 
األراضي الفلسطينية دون استثناء أي أن جميع األسر تتعرض للعنف وهذا 
يعزز ما توصلت إليه الدراسة الحالية أنه ال توجد فروق بين الذكور 

 .بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه من آبائهم ضد أمهاتهمواإلناث 

انتشار وسائل اإلعالم وخاصة التلفزيون والمذياع بحيث يكاد ال يخلو 
منزل من وجود تلك وما تبثه وسائل اإلعالم من مسلسالت مليئة بالعنف 
وأخبار تتناقل صور الرعب على جميع شاشات الفضائيات والتي يتابعها 

 .ميع األسر بطبيعة الحالبطبيعة ج

تبين من الدراسة وجود فروق فردية جوهرية ذات داللة إحصائية بين 
األطفال الذكور واألطفال اإلناث بالنسبة لدرجات العنف األسري الموجه 
من الوالدين ضدهم لصالح الذكور تفسر بأن ممارسات الوالدين التي تتسم 

لطفل الشعور بالقلق والتوتر بالعنف والتسلط والقهر والرفض يخلق لدى ا
وعدم األمان وهذا بدوره ينعكس على صورة الذات وفقدان الثقة بالنفس 
بينما يؤدي إلى اضطراب الدور وتفجير مشاعر العداوة والغضب عند 
الطفل وال سيما الذكور ألنهم يشعرون بالسيادة فترتفع درجة العدوان لديهم 

تثير سخط الوالدين وغضبهم نحو اآلخرين والسلوكيات السيئة التي 
وتعينفهم على سلوكهم الذي يراه كالً من الوالدين أنه تصرف خاطئ 
يستحق التأديب عليه بعكس الفتاة التي ترى نفسها الكائن الضعيف نظراً 

الذكور أكثر عنفا من . لطبيعتها البيولوجية فتقوم بكبت مشاعرها بداخلها
 وتتفق مع رأي .  قبل الوالديناإلناث مما يجعلهم أكثر عرضة للعنف من

 .تعرضوا للعنف الجسدي% 17تعرضوا للعنف األسري و  

 والتي )Zwiebel, 1980(واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة 
 من األطفال يعانون في سوء المعاملة الجسدية واألسرية )67.3(%بينت أن 

 )Megan, 1999(  يعانون من سوء المعاملة الوالدية، ودراسة%)60.9(و
 طالباً تعرضوا )67(والتي بينت أن نصف المراهقين في العينة المكونة من 

 للعنف األسري بشكل فعلي وثلثهم كانوا شهود للعنف األسري ودراسة
)Haj- yahia, 2001( والتي أظهرت أن المراهقين العرب 

 يشهدون معدل عالي من العنف النفسي والعنف الجسدي ودراسة
)Thabet et al, 2003( والتي أظهرت أن هناك نسبة عالية من سوء 

 ,Haj-Yahia &Rula(المعاملة العاطفية والجسدية، ودراسة 
والتي بينت أن هناك مؤشرات خطيرة لمعدل التعرض للعنف ) 2003

أثر : وتفسر الباحثة نتائج الدراسة الحالية. العائلي بمعدالت مرتفعة
فلسطينية عامة وشعورهم بفقدان األمن االنتفاضة على نفسية األسر ال

واألمان على أنفسهم وعلى أبنائهم وأحبائهم، نتيجة للهجمة الصهيونية 
الغاشمة التي ال تفرق طائراتها وصواريخها، ودباباتها بقذائفها، ورصاص 
أسلحتها اآلثم بين صغير وال كبير، حيث إنها طالت الكثير من أبناء شعبنا 

آبائهم، مما جعل اآلباء يشعرون بالخوف الدائم في بيوتهم وفي أحضان 
 بأن يكون أحد أبنائهم الضحية القادمة، فجعلهم يحاولون أن يحتضنوا
أبناءهم ويحاولون أن يشعروهم باألمن واالستقرار والحنان ويحاولون أن 

 ثم. يعوضوهم عما يعانونه على أثر العنف السياسي في البيئة المحيطة بهم
  عام يكونون غالباً تحت15 – 12لمرحلة العمرية من إن األطفال في ا
ويكونون مطيعين لهم مما ال يجعلهم سبباً ذون أوامرهم سيطرة آبائهم وينف

وقد يكون إدراك الوالدين بأن األسرة . الستفزاز آبائهم عرضة لغضبهم
 األولى التي ينشأ بها  هي المؤسسة اإلجتماعيةهي مصدر االستقرار وأنها

إن األسرة المستقرة التي .  التي تشكل سلوكه ومسار حياتهالطفل وهي
تشبع حاجات الطفل في اتزان وبما يتميز به من تجاوب عاطفي بين أفراد 
األسرة عامل هام في سعادة الطفل، أما األسرة المضطربة فهي ال شك 

سالمة(. مرتع خصب لالنحرافات السلوكية واالضطرابات النفسية
انتشار المؤسسات الخاصة . )101 ،1997وعبد الغفار، 

برعاية الطفولة والتي تعتني بحقوق الطفل وطرق رعايته من خالل 
نشراتها وبرامجها وندواتها الثقافية والتحدث عن سبل رعاية الطفل 
وحقوقه في البرامج اإلذاعية ووسائل اإلعالم، والتي تشير الى أثر تعرض 

 الدراسة اإلكلينيكية أن األسرة وتدل. الطفل للمشاكل األسرية على نفسيته
المضطربة تنتج أطفاالً مضطربين، وأن الكثير من اضطراب الطفل ما هو 
إال عرض من أعراض اضطراب األسرة المتمثل في الظروف غير 

 )184، 1995زهران، . (المناسبة وأخطاء التنشئة االجتماعية
لفضائية الخاصة انتشار وسائل التسلية لألطفال والتي تتمثل في القنوات ا

باألطفال، ومن ثم يكون وقت الطفل مملوء دائماً بين المدرسة وعمل 
الواجبات المدرسية ومتابعة القنوات الفضائية الخاصة به، مما ال يدع له 

 .وقت إلثارة غضب والديه

قضاء األب فترة طويلة من يومه خارج المنزل للبحث عن لقمة العيش 
انتشار . خرى تقلل فرص االلتقاء بالطفلباستمرار والنشغاله بأعمال أ

وسائل تنظيم األسرة مما جعل هناك تفاوت بين أعمار األطفال في األسرة 
وفي تفسير مكمل لذلك إن .   فال يشعر األبوين بضغط دائم من قبل أبنائهم

األبناء يبررون داخلهم ما يقوم به اآلباء ويرون فيما يفعله اآلباء مصلحة 
 ذلك مخالفة لرغباتهم وبالتالي اعتبروا أنفسهم أنهم لم لهم، حتى لو كان

أن في انشغال اآلباء .  يتعرضوا لعنف بل هو أمر اعتيادي لمصلحة لهم
بقضايا السياسة والنضال السياسي والعسكري وظروف الحصار 
االقتصادي ما يستنفذ طاقاتهم من المهم أن يجعلهم ال يطيقون مزيداً من 

 .األعباء

 طفال من االضطرابات النفسية في المجتمع الفلسطينيمعاناة األ
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لتذكرتهم دائماً  وزيادة العنف النفسي الممارس من قبلهم على األبناء نتيجة 
أنهم يعيشون بالقرب من الشريط الحدودي والذي هو مسرح للهجمات 

كما أن كل هذه الظروف التي تحيط . البربرية الشرسة وللجرائم الوحشية
جميع يشعرون باإلحباط بجميع شرائح المجتمع وال فرق بينها جعلت ال

لعدم قدرتهم على إشباع احتياجاتهم واحتياجات أبنائهم فأصبح العنف 
ممارس مما زاد من درجة الشعور باإلحباط ومن ثم العنف لديهم، وبذلك 
كان طبيعياً عدم وجود فروق بين األطفال الذين يسكنون في المدينة والذين 

 .يسكنون في القرية

 والتي )1983ضياء منير، (لحالية مع دراسة اتفقت نتائج الدراسة ا
أشارت إلى عدم وجود فروق بين حجم األسرة والسلوك العدواني عند 

 ,Haj-Yahia & Rula(واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة . الطفل
 التي أشارت أن هناك ارتباط مؤكد بين العنف العائلي والعوامل )2003

ليم ومكان اإلقامة وحجم األسرة ودخل االجتماعية لألبوين مثل مستوى التع
تعيش معظم األسر الفلسطينية في : وتفسر الباحثة ذلك. الخ. …األسرة 

إطار العائلة الممتدة، وعندما تكبر األسرة الجديدة نفسها تنفصل عن 
األسرة األم، ولكنها في هذا الوقت تستمر عائلة كبيرة العدد ويكون 

ى محدد في معاملة أبنائهم يصعب تغيره الوالدان أنفسهما قد اتخذا منحن
وإذا كانت األسرة نووية فال يزال تأثير األسرة الممتدة عليها . فيما بعد

سواء كان ذلك اقتصادياً أو اجتماعياً أو نفسياً حتى لو كانت المساكن 
متباعدة، وقد تكون للعائلة الممتدة تأثيرها في إيجاد أطراف أخرى تشارك 

بناء وتؤثر بشكل أو بآخر على سير العملية ومن ثم في عملية تنشئة األ
 .د ذاته أكثر من حجم األسرة بحعلى الوالدين واألبناء

وتشير اإلحصائيات إلى أن معدل الخصوبة في قطاع غزة من أعلى 
المعدالت في العالم، وترعب معظم األسر الفلسطينية في تكوين أسر كبيرة 

دها، وإذا كان هناك تفاوت في العدد وتحاول في سبيل ذلك قصارى جه
عدد أفراد األسرة، وبناء على ما سبق فإن وجود جيل من األبناء متقارب 
في السن ووجود أطراف أخرى في عملية التنشئة وخاصة العائلة الممتدة 
والكثافة السكانية المرتفعة ووجود دوائر تفاعل وعالقات اجتماعية 

ك يترك بصماته في إضعاف أثر عدد متشابكة سواء لآلباء أو األبناء كل ذل
 .أفراد األسرة بالنسبة للعنف األسري

إن الحروب وانعدام األمن واالستقرار السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي من أبزر سمات هذا العصر وخاصة في األراضي الفلسطينية 
وتنعكس هذه السمة في نفوس األفراد على أشكال من القلق والصراع 

انتشار .  وتتعقد لتصبح مصدراً للعنف الموجه من قبل األبناءكثيراً ما تشتد
البطالة وقلة فرص العمل وزيادة مستوى المعيشة وكثرة متطلبات الحياة 
والتي تلعب دوراً رئيسياً فيها العنف الصهيوني الموجه من قبل قوات 
االحتالل اإلسرائيلي وسياسة التجويع وتضييق الخناق والحصار الشامل 

جعلت الكثير من األسر الفلسطينية تعاني مما زاد الضغط على األهل العام 
وبالتالي كثرة الضغوط والتوتر الناشئ على أثر هذه الصراعات جعلت 
الكثير من الشعب الفلسطيني يعاني من الشعور باإلحباط والتوتر والكراهية 

 من فإنه بتوجيه العنف نحو اآلخرين كنوع من التنفيس عما يتفاعل بداخله
إحباط مكبوت وذلك عن طريق إلزام الغضب والعدوان على فرد آخر أو 

ونقول أخيراً إذا كان اإلحباط يسبب العدوانية فإن السلوك . جماعة أخرى
استمراره وثباته، وتفسير ذلك " العنف"العدواني الناتج سوف يحفظ للتحامل 

 إزالته فإن أنه طالما أن السبب األساسي في اإلحباط لم يتمكن الفرد من
الكراهية والتحامل سوف يعيشان دائماً من خالل البحث عن كبش الفداء 

 .والذي يتمثل في األبناء

كما أن النتشار الخالفات األسرية الناتجة عن الفقر وعدم القدرة على 
إشباع رغبات األسرة قد تزيد من توتر األفراد وخاصة الوالدين وبالتالي 

 . العنف ضد الطفل

 أبو ضيف إميان حممد،(تائج الدراسة الحالية مع دراسة وتتفق ن

)1989سعيد نصر، وسناء سليمان، (الباحثة كل من دراسة  
والتي أوضحت وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في سلوك 

وفي . العنف والعدوان الخارجي لصالح الذكور والداخلي لصالح اإلناث
التي تبين من نتائج الدراسة أن  و)1996إيليا عواد، (دراسة 

الطالب الذكور يميلون إلى حل خالفاتهم فيما بينهم باستخدام أساليب 
تتصف بالعنف الجسدي واللفظي تؤدي إلى إلحاق األذى الشديد باآلخرين 
جسدياً ونفسياً بينما تميل الطالبات إلى استخدام أساليب غير عنيفة لحل 

عدائية تجاه اآلخرين، وهذا يعزز وجهة خالفاتهم أو إلى كبت مشاعرهن ال
 تخالف رأي )1995أحمد صالح، (نظر الباحثين، في حين أن دراسة 

الباحثين  حيث أوضحت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في 
الوضع السياسي الحالي والهجمات اإلسرائيلية يجعل . السلوك العدواني
م فيضعون قيودا على تحركات بالخوف والقلق على أبنائه اآلباء يشعرون

أبنائهم الذكور خوفاً عليهم فيشعر األبناء أنهم تحت سيطرة اآلباء وأن 
تحركاتهم مقيدة ومراقبة، وبالتالي يتمردون على آبائهم مما يثير غضب 

 كما ال شك أن لوسائل اإلعالم دور في ظهور المشكالت -والديهم عليهم
 إن العنف الزائد على شاشات السلوكية لدى األطفال المراهقين حيث

التلفزيون يؤدي مباشرة إلى سلوك عنيف بين األطفال والمراهقين، وال 
سيما الذكور ألنهم يشعرون أصحاب السيطرة وهم في مرحلة مراهقة 
يحاولون إظهار أنفسهم وإثبات شخصيتهم، فبالتالي يتصرفون بطريقة تثير 

كما أن االنخراط . نف معهمسخط أولياء األمور مما يستدعي استخدام الع
في األنشطة االجتماعية ومحاكاة األطفال الذكور ألقرانهم في المدرسة 
الذين يأتون من بيئات مختلفة تخضع لنمط تربية يختلف كل منهما عن 
 اآلخر قد تؤثر على سلوكياتهم إما سلباً أو إيجاباً، وتعتبر العدوانية أو

ر السلوكيات السلبية التي قد يكتسبها  تعد من أكثذيئةاستخدام األلفاظ الب
 أقرانهم، ومن الطبيعي حين يرى الوالدين أبناءهم ذكور غالبا مناألطفال ال

يتعاملون بهذه الطريقة أن يكون ذلك سبب للعنف الموجه من الوالدين 
ضدهم أكثر من اإلناث والتي تعتبر بطبيعتها انطوائية وغير منفتحة على 

يناتها في المدرسة التي يعشن نفس طبيعة الحياة المجتمع فهي تلتقي بقر
التي تفرض على الفتاة األنثى، حتى وإن حاولت أن تتعلم من زميالتها 
شيئاً قد تراجع نفسها مائة مرة هل هذا صحيح هل هو مقبول من األسرة 

ولذلك نعتبر أن األسباب السابقة قد تزيد من عنف . قبل أن تقوم به
 أن )1993عبد الرحمن، (ويرى . بقة على أبنائهمالوالدين لألسباب السا

الخلل في البيئة األسرية خالل مرحلة الطفولة يؤدي إلى تنمية سلوك 
العنف لدى األبناء وال زالت التنشئة االجتماعية في فلسطين تعد الذكور 
على نمط يختلف عن اإلناث، فهي تعتبره الرجل المسيطر والمهيمن 

 . يتحمل المسئولية بعكس الفتاةوالطرف األقوى، فعليه أن

أثبتت الدراسة أنه ال توجد فروق فردية جوهرية ذات داللة إحصائية 
بين األطفال الذين يسكنون في المدينة والذين يسكنون في القرية بالنسبة 

اختلفت الدراسة الحالية . لدرجات العنف األسري الموجه من الوالدين إليهم
تي أشارت أن المجتمعات الريفية هي أكثر  وال)Katren, 2002(مع دراسة 

-Haj(عرضة للعنف األسري سواء كانوا عرضة له أو شهود، ودراسة 
Yahia & Rula, 2003( التي أثبت أن هناك عالقة مؤكدة بين مكان اإلقامة 

حيث إنها تعتبر هذه : ونفسر ذلك. والعنف األسري الممارس في العائلة
المحلية فالمجتمع الفلسطيني تعرض وال النتيجة منطقية في ضوء البيئة 

زال إلى ظروف قاسية بفعل العدوان اإلسرائيلي الشرس على أبناء الشعب 
الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه ال يفرق بين مكان وآخر، وال شك أن 
األوضاع المتوترة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلقت ضغوطات نفسية 

 حرية على اد، كما أثر هذا العدوانكثيرة وتوتر عصبي عند جميع األفر
األفراد من التنقل بين المدن والمحافظات والحصار االقتصادي على جميع 
فئات الشعب والضغط النفسي الممارس يومياً على الشعب وال سيما المدينة 
ألنها منطقة قريبة جداً من الحدود المصرية الفلسطينية والتي تكاد تتعرض 

رة والتي تكون لها دور في زيادة التوتر لدى اآلباء يومياً الجتياحات مستم
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 :الباحثة نتائج الدراسة الحالية كاآلتي

أن األسرة المستقرة التي تشبع حاجات الطفل في اتزان، وبما يتميز  -
به من تجاوب عاطفي بين أفراد األسر عامل هام في سعادة الطفل، أما 
األسرة المضطربة فهي ال شك مرتع لالنحرافات السلوكية واالضطرابات 

 )101، 1977سالمة وعبد الغفار، (. النفسية

كما أن الطفل غالباً ما يشعر في المنزل بمستقر األمن والحنان  -
ويكون له منبع الحب والعطاء والحماية، وهي بالتالي يستمدها من الوالدين 
وهذا المكان الذي يلجأ لالحتماء به من العنف الخارجي المحيط به في 

ارج المنزل، فعندما يفقد الطفل هذا المجتمع أو عندما يتعرض لمشكلة خ
الشعور وعندما يتحول هذا الملجأ األمن إلى مكان مليء بالذعر والمخاوف 
واالنتهاكات واالضطرابات يجعل الطفل في حيرة واضطراب وصراع 
داخلي ممن حوله، والتي هي بطبيعة الحال لقلة خبراته قد تؤثر عليه سلباً 

واضطرابات نفسية، وقد يلجأ إلى العديد فينتج عنه انحرافات في السلوك 
من مظاهر االضطراب كالخوف والتجنب والقلق والكذب والسرقة والبعد 

 .الخ… عن األصحاب وغيرها

 أن قـسوة العقـاب   )Patterson et al,1992(ويـرى   -
 .واالتساق فيه يعد مسئوالً عن السلوك العدواني

ائرة االنتهاكات كما أن الوضع السياسي الحالي الذي نعيشه ود -
والصراعات واالضطراب السياسي والعنف اإلسرائيلي على شعبنا 
المناضل المستمر واالغتياالت، كل هذا يزيد من دائرة العنف بين األفراد 
والتي بدورها تؤثر على اآلباء وبالتالي يزيد العنف لديهم على الطفل 

 صائيونوالتي بدورها تؤثر على صحة الطفل النفسية، ويعزى األخ
السلوكي في المقام األول إلى عالقة الطفل  النفسيون أسباب االضطراب

بوالديه، وقد أولت البحوث التجريبية العالقات األسرية ومدى تأثير 
الوالدين على الطفل أهمية كبرى، ومن الواضح أن هذا التأثير يزداد من 

لديه، وتأثر كل خالل النظر إلى العالقات والتعامل المتبادل بين الطفل ووا
ولذلك فقد وجد أن األطفال المضطربين سلوكياً يعانون  منهما على اآلخر،

،2000حيي، . (من عدم اتساق وتماسك في عالقاتهم مع والديهم
33(  

إن شعور الطفل بأنه يتمتع بكامل الرضا والعطف من أبويه مصدر 
م شخصيته راحته النفسية ومبعث الطمأنينة، وهما عامالن جوهريان لتقد

وسيرها نحو االتجاه السليم والسلوك السوي، فال يكفي الطفل أن يوفر له 
 إن لم يكن قبلهما أن -الغداء والنظافة فقط، بل ينبغي إلى جانب هذا وذاك

يوفر الطمأنينة النفسية التي سيجدها من شعوره باهتمام والديه به وعطفهما 
لى التعبير عن قلقه بالسلوك عليه وحبهما له، فإذا فقد هذا الشعور لجأ إ

  .)233ت، . فهيم، ب(. المنحرف الذي يظهر بصور متعددة

أما بالنسبة للعالقة بين العنف األسري والصحة النفسية للطفل فقد 
 )1990حسنين كامل وآخرين، (اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع كل من 

ي عامل العدوان والتي أوضحت إمكانية التنبؤ بالسلوك العدواني المتمثل ف
الذاتي والعدوان الدفاعي والتلقائي من خالل معرفة اتجاه الوالدين نحو 

 )Haj-Yahia, 2001(التسلط واإلهمال في تنشئة أبنائهم، ودراسة 
والتي أشارت إلى أن المراهقين الذين يتعرضون لعنف نفسي أو جسدي 

 Alan et)من قبل والديهم يعانون من اضطرابات نفسية ودراسة 
al, 2003) والتي أشارت إلى أن تعرض الطفل من سن أربع سنوات 

. للعنف الجسدي والنفسي يؤثر على سلوكه بشكل سيئ في سن السادسة
 :وتفسر الباحثة ذلك

عندما يتعرض الطفل للضرب من قبل والديه فإنه يشعر بالتعاسة  
حيث يسيطر عليه الخوف والتشاؤم وينظر لليوم على أنه أسوء من 

 مس وغداً سوف يكون أسوأ من اليوم وذلك بسبب ما يعانيه الطفل مناأل

والتي أظهرت أن التنشئة األسرية والتي تتمثل في سوء معاملة )1998 
اآلباء ألطفالهم يرجع سببها إلى االختالل الوظيفي داخل األسرة والصراع 
الزوجي، والصراع األسري والتباعد النفسي بين أفراد العائلة ونوعية 

 والتي أشارت إلى أن )Katren, 1998(ودراسة . العالقات داخل األسرة
األمهات يتعاملن بسلوك عنيف مع األبناء أكثر من اآلباء، ودراسة 

(Emiko, 2000) والتي بينت أن إساءة معاملة الزوجة كان عامل خطر 
هام لثبات كل أشكال العنف ضد الطفل، كما أن إساءة معاملة الزوجة كان 

هام للعنف الجسدي ضد الطفل، كما أشارت أيضاً الدراسة أن نزاع عامل 
الزوجة السلمي كان عامل أعظم في توقع إمكانية االعتداء اللفظي على 

عندما تزيد : وتفسير  نتائج الدراسة. األطفال أكثر من اإلساءة للزوجة
المتطلبات اليومية لإلنسان عن قدراته تكون النتيجة زيادة الضغط عليه، 
فإن أحداث الحياة المليئة بالضغوطات والمشكالت، وذلك بسبب الظروف 
المالية واالقتصادية السيئة التي تمر بها األسر في األراضي الفلسطينية 
وخاصة قطاع غزة بسبب االغالقات المتكررة مما يؤدي إلى ارتفاع 
ق معدالت البطالة وبالتالي يقوم الزوج بإلقاء ما بداخله من هموم عن طري

تعنيف زوجته والتي هي بدورها تقوم بإسقاط ذلك التعنيف على أبنائها 
على اعتبارهم كبش الفداء الذي تجده أمامها، وتعنفهم ألنها ال تستطيع أن 

إن الزوجة عندما  .تقف في وجه زوجها وتحاربه لالرتباط بتقاليد المجتمع
ذلك تعنف من قبل زوجها ال تستطيع أن تخبر أحد من قبل زوجها و

لوضعها االجتماعي وخوفها من مالمة اآلخرين أو فرح غير المحبين بها 
فبالتالي ال تجد مسلك سوى أن تخرج ما بداخله من اضطهاد ضد أطفالها 

 - اإلحباطويرى الباحثين نظرية. وذلك عن طريق تعنيفهم والقيام بضربهم
 ر بخيبة تفسير للنتيجة السابقة فاإلحباط والشعو)كبش الفداء(العدوان 

األمل، وعجز الشخص المحبط عن الرد أو التنفيس نحو المصدر الحقيقي، 
يؤدي بالفرد إلى العدوان والتعصب والرغبة في التنفيس عن اإلحباط 

كما يرى . بإزاحة التعصب والعدوان على فرد آخر وجماعة أخرى
الباحثين أن ممارسات أحد الزوجين من قسوة وعنف تؤثر بشكل كبير 

بناء النفسي للشخصية، أي أن الخبرات المؤلمة التي يتعرض لها على ال
العنف والرفض تخلق لديه شعور , أحد الزوجين من اآلخر من القسوة

بالتوتر والقلق والعدوان والعداوة نحو اآلخر ولكن ال تستطيع الزوجة على 
سبيل المثال مواجهة الزوج أو العكس العتبارات عديدة قد تكون اجتماعية 

سرية بدرجة أولى، فتضطر الزوجة إلى كبت مشاعر العدائية نحو وأ
الزوج، فتجد العداء نحو اآلخرين أو نحو أطفالها متنفساً لذلك، فتوجه 

 .عداءها وقلقها نحو أبنائها

واتفقت نتائج الفرض في الدراسة الحالية مع كل من دراسة 
)George & Main, 1979 (ة والتي بينت أن هناك عالقة إيجابي

دالة بين معاملة األطفال بقسوة من قبل الوالدين والسلوك العدواني اللفظي 
 والتي ،)1983ضياء منري، (وغير اللفظي لدى األبناء، ودراسة 

أوضحت وجود عالقة دالة بين االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء 
علي الديب،(والسلوك العدواني لدى األبناء، وأشارت دراسة 

لتي أظهرت وجود عالقة دالة بين االتجاهات الوالدية السالبة وا) 1995
أبو ضيف إميان،(كالعقاب والسيطرة وبين العدوانية، ودراسة 

 والتي بينت أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين سوء معاملة )1998
الطفل وبعض االضطرابات السلوكية والمشاكل النفسية، ودراسة 

(Patricia, 1998)أن العنف العائلي الموجه من والتي بينت 
الوالدين ضد األطفال يؤثر سلباً على سلوكهم، ودراسة 

)Eugene et al, 2000( والتي بينت أن األطفال الذين تعرضوا 
للعنف األسري أكثر عرضة للعنف وزيادة العوامل المساعدة للمشاكل 

 والتي بينت (Diana et al, 2002)النفسية، وفي دراسة أخرى 
أن العنف العائلي يؤثر على كل من صحة الطفل وسلوكه، واختلفت 

 والتي أشارت أن ال )1994السلطي، (الدراسة الحالية مع دراسة 
 وتفسر . أثر لشكل التفاعل األسري للوالدين على السلوك العدواني للطفل
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 .، القاهرة12النفسية، العدد 

أشكال التفاعل). 1994(السلطي، ناديا مسيح  -
لصفني السابعاألسري والسلوك العدواني لدى طلبة ا

والثامن األساسيني يف حمافظة عمان الكربى التابعة
لوآالة الغوث الدولية، ملخصات رسائل املاجستري

 .296والدآتوراه باجلامعة األردنية، العدد الثاني، 

مدخل إىل سيكولوجية). 1976(حجازي، مصطفى  -
 .اإلنسان املتهور، معهد اإلمناء العربي، بريوت

علم نفس النمو). 1995( السالم حامد عبد, زهران -
عامل: القاهرة). الطبعة اخلامسة(الطفولة واملراهقة 

 . الكتب

عالقة حجم األسرة). 1990(سالمة، ممدوحة حممد  -
باالعتمادية والعدوانية لدى األبناء، جملة علم

 .، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة14النفس، العدد 

علم). 1977(الم عبد الس, عبد الغفار امحد, سالمة -
 .دار النهضة املصرية: القاهرة. النفس االجتماعي

ظاهرة العنف). 1989(سليمان سناء، سعيد نصر  -
لدى بعض شرائح اتمع املصري، الكتاب السنوي يف علم
النفس، الد السادس، مكتبة األجنلو املصرية،

 .القاهرة

العنف واجلرمية، الدار). 1997(شكور، جليل  -
 .ة للعلوم، بريوتالعربي

فعالية حزم تعزيزية). 1995(امحد حممد , صاحل -
مكونة من الثواب والعقاب وضغط األقران يف تعديل
,السلوك العدواني لدى األطفال ما قبل املدرسة

 ).78(اجلزء , الد العاشر, دراسات تربوية
ظاهرة العنف يف املدارس وسبل). 1996(عواد، إيليا 

-17ائع املؤمتر اخلامس، رام اهللا،الوقاية منها، وق
م، إعداد غسان عبد اهللا، مرآز الدراسات18/7/1996

 والثقافة والعلومالرتبوية واللجنة الوطنية للرتبية
 .والثقافة والعلوم

:االضطرابات النفسية لألطفال). ت.ب( آلري , فهيم -
مكتبة االجنلو: القاهرة. العالج, األعراض, األسباب
 .املصرية

الد(جماالت علم النفس ). ت.ب(مصطفى , يفهم -
 .مكتبة مصر, القاهرة). األول

ملاذا تنشب احلروب، ترمجة). 1996(آامشان، جورج  -
أمحد حممود، اجلزء األول، اهليئة املصرية العامة

 .للكتاب، القاهرة

السلوك). "1990(آامل حسنني، السيد سليمان  -
والدية يفالعدواني وإدراك األبناء لالجتاهات ال

دراسة تنبؤية، اجلمعية املصرية": التنشئة االجتماعية
 .للدراسات النفسية، اجلزء الثاني، القاهرة

سيكولوجية الطفل). 1970(آوجني، جون، وآخرون  -
والشخصية، ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة وجابر عبد

 .احلميد، دار النهضة، القاهرة

سة حتليلية عندرا). 1993(عبد الرمحن محودة , حممد -
اهليئة املصرية, 27العدد , جملة علم النفس, العدوان

 .  القاهرة, العامة للكتاب

عالقة السلوك العدواني). 1983(منري، ضياء حممد  -
ببعض املتغريات الشخصية واالجتماعية لدى األطفال
باملرحلة االبتدائية، رسالة ماجستري غري منشورة، آلية

 .رةالرتبية، جامعة املنصو
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تج عن إحباطاته وصراعاته التي تنتج عن إساءة معاملة والديه له قلق نا 
فالعنف الجسدي يؤثر نفسياً على . سواء كانت اإلساءة نفسية أو جسدية

الطفل بحيث يصبح الطفل يعاني من ضعف القدرة على إصدار األحكام 
وعلى إقامة عالقات سليمة مع اآلخرين سواء كانوا زمالء له أو أقرانه 

 عندما يفشل الطفل في حل مشكالته التي تواجهه من والديه حيث إنه
تضطرب عالقاته االجتماعية فتكثر مشاكله مع اآلخرين ويعيش في عزلة 
اجتماعية وتضعف كفاءته، وذلك ألنه يحاول أن يوجه العدوان الذي 
بداخله والذي ال يستطيع أن يعبر عنه في وجه والديه ألن المجتمع 

يقف الولد في وجه أبيه أو أمه فيتحول إلى عدوان والتقاليد ترفض أن 
خارجي يحوله نحو اآلخرين، وبالتالي ترى الباحثة أن نوع العنف 
األسري الممارس على الطفل يؤثر سلباً على صحته النفسية وذلك أنه 

 .نتيجة منطقية للعنف

 ةـات العمليـات و التطبيقـالتوصي
 :يليمن النتائج التي توصلنا لها  نوصي بما 

تفعيل دور المؤسسات المحلية من خالل ورشات العمل والدورات  
 .المختصة في العمل األسري

عمل برنامج في المجتمع لتوعية األزواج بخطورة العنف األسري  
 .وعالقتة بالطفل من خالل وزارة الشئون االجتماعية

تشديد اهتمام مؤسسات حقوق اإلنسان وحقوق الطفل وذلك من خالل 
لحد من اتخاذ القرارات األسرية الفردية المتسلطة وتشجيع لغة ضرورة ا

  المشاكل التي يواجهونها، وأن يمتنعالحوار بين أفراد األسرة حول
الوالدين عن استخدام العقاب البدني والعقاب المعنوي والتعامل بمرونة مع 

    بعضهم البعض ومع أبنائهم
ة أو المسموعة منها أو سواء كانت المقروء, استخدام وسائل األعالم 

المرئية لمعالجة المشكالت الموجودة بالمجتمع وخاصة العنف األسري 
 .وأثاره على أفراد العائلة

ضرورة اهتمام الجمعيات المتخصصة باألمومة والطفولة وذلك  
 باإلكثار من برامج األطفال التي تسمح بالتعبير عن أفكار وطموحات

ومناقشة األمور مع , عمريةومشكالتهم في كل مرحلة األطفال 
   .المتخصصين ومحاولة وضع الحلول لها

تشجيع القائمين على اتخاذ القرارات في الدولة علىاقامة برامج  
ترفيهية لألطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة للعنف األسري 

 .وبرامج أخرى للنساء المعنفات ومحاولة مساعدتهم
الدينية من خالل برنامج اإلرشاد األسري التعاون مع وزارة الشئون  

  .الوزارة والمحاكم الشرعية للمساعدة في حل بعض المشكالت
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Abstract: Individuals in Arabian cultures, as in any other culture, are forced into different life experiences, and, therefore, 
deliberately and inadvertently, develop many different and unique cultural values and perspectives. When we practice 
therapy, these differences must be taken into account before maximum success in therapy can be achieved. This 
presentation concentrates on exactly this premise. Based on personal practice, anthropological studies, psychosocial 
research, and personal observations, themes central to four major shared social and psychological characteristics including 
religious orientation; communal values; sex taboos; and authority-obedience orientation have been identified. The role of 
such dimensions in facilitating or hindering treatment effectiveness as pertain to: identifying target behavior; selecting 
treatment techniques; and identifying treatment goals and prognosis criteria have been analyzed. Illustrative case studies 
and research findings have been cited in support of our assumptions. 

The concept of culture has undergone a variety of definitions, 
most emphasizing it as a shared feature of human groups. One 
traditional way, which we will be following here, is to deal with 
this concept as a construct that incorporates the values, beliefs, 
and behavioral patterns of a people who have lived together in a 
particular geographic area for a sustained period of time, i.e., at 
least three or four generations (e.g., Johnson, 1990; Wehrly, 
1995).  In short, and as Berry (2000, p. 393) put it, culture is a 
shared way of life among a group of people. 

  Mental health specialists have just recently been involved in 
making conscious efforts to incorporate cultural factors into their 
treatment strategies. The current state of affair in research and 
practice in psychotherapy and counseling seems to focus on 
how and in what way culturally determined behavioral patterns 
may influence the psychological treatment processes. In the last 
two decades, these culturally oriented approaches of 
psychological treatments have been enriched by many scholarly 
writings addressing the topic of cross- cultural and multicultural 
factors in professional practice (e.g., El-Dawla, 2001; El-Islam, 
2001; Fish, 1995; Ghubash, 2001; Ibrahim, 2001; Jilek, 2001; 
Jenkins, 1985; Kiesler, 1966; Sue, 1981).  

  The culturally oriented approaches of treatment often 
operate under an acceptable assumption that individuals in any 
culture are forced into psycho-socially different experiences. 
Therefore, individuals in any culture, intentionally and 
unintentionally, develop many different and unique culturally 
determined behavior patterns and perspectives. To be alert to 
those factors can be of great value for mental health practice in 
Arabian countries.  

Why Is Culture Beneficial for Mental Health Practice? 
  The benefits of information about the role of cultural factors 

in mental health practice are numerous. Johnson (1991), for 
example, cited proof that the role or function of culture in therapy 
provides the therapist with a framework to better comprehend 
the systems of relationships involved in multicultural practice. 
Additionally, awareness of cultural patterns plays an important 
role in determining the relevancy and effectiveness of any 
therapeutic relationship. Also, the inability to offer culturally 
relevant treatment is seen by Sue ethnic minorities are 
inadequately served. Further, well gathered knowledge of 
culture, will alert mental health practitioners to possible problems 
of credibility. 

The Need for Mental Health Services in Arabian Cultures
Literature on the need for mental health services, and in 

what way these services should be presented in Arabian 
cultures is almost absent. One basic goal of this presentation is 
to present an overview of some major empirical psychological, 
psychiatric, and anthropological research done in Arab countries 
(e.g., Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, and Libya), to identify the 
need for mental health services in that culture. By and large, 
psychopathological patterns emerged in Arabian cultures are 
similar to those usually noted in the West. However, large 
proportions of mental health problems in Arabian countries 
receive inadequate psychological care. Further, we aimed to 
investigate the sensitive role of cultural patterns for providers of 
mental health services for Arabs. 

16. CONCEPTUAL ISSUES RELATED TO ARABIAN 
CULTURE 

At least four major modal personality and behavioral patterns 
that are relevant for better understanding of Arab patients can 
be hypothesized as follows: 

(1) Religious orientation 
(2) Orientation toward others, kinship, and communal 
attachments 
(3) Attitudes, relationships, and dealing with sex subjects 
and opposite sex, and 
(4) Attitudes, relationships, and dealing with authority 
figures. 
   Examining the role of each of these characteristics in 

practice is in order. 

1.1. Religious Orientation:  
Culture has strong impact not only on the beliefs we hold 

about the supernatural powers and the religion we adopt but 
also on the way we allow these beliefs and religious faith to 
impact our daily practices, the way we think, and styles of 
communication with others including therapeutic relationships.  

  Generally Arabs are religious. Islam is the major adopted 
religion in all Arab countries. Arabs’ domestic world of relations 
is deeply affected by Islam in both its great and little traditions. 
Q’uraan (the Islamic Holly Book), and a prayer rug is almost in 
every Muslim house. As in other cultures, there are, of course, 
those who do not ordinarily keep a strict religious practices but 
those individuals follow orthodox practices during periods of  
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religious celebration, such as in the fasting month of Ramadan 
(Altorki, 1986).   

    The strong religious orientation of Arabs deserves the 
attention of any mental health practitioner in Arabian countries. 
Because religion has such a pervasive influence, the practitioner 
with a working knowledge of Islamic values and assumptions 
can capitalize on such part of awareness. It is unfortunate that 
the training curricula of mental health practitioners in most 
departments of psychology in its imitation of the Western training 
methods downplay or ignore the importance of religion as a 
strong force in dealing with mental health problems in such part 
of the world.  

   In practice, it is easy for any practitioner to identify the vital 
roles of religion in the treatment process starting from identifying 
the chief complaints through to the choice of effective treatment 
techniques. 

  For example, pathological behaviors such as depression, 
obsession of cleanliness, interpersonal disorders and/or other 
types of mood alterations are either colored by rigid religious 
knowledge, or attributed to factors of religious and supernatural 
nature such as spirits, evil eye, or envy (hasad).    

   For �xample, the clinical picture of obsessive- compulsive 
disorder (OCD) in Arabic patients is found in Egypt and Saudi 
Arabia to be colored by Islamic religious elements (Ibrahim, 
2000; Okasha, et al. 1994).   Research (Okasha  et al, 1994) 
found that the most commonly occurring compulsions were 
repeating rituals, cleaning and washing, and contamination: 
symptoms that clearly reflect the alertness and attachment of 
Arabs with religion.  

    Also, similar religious picture colors expressing 
depression. Research showed that Arabs expressed their 
depression with more shame than guilt as compared with 
individuals in the West. Therefore, Psychiatrists argue that one 
should consider shame a clinical symptom of depression if 
widely expressed by an Arabic patient. Suicide rates are very 
low in most research among depressed patients in Arabian 
countries, and are the lowest ever during the fasting month of 
Ramadan. This may suggest, at least in part, that religion has a 
preventive and shielding effect on expressing depression in 
Islamic cultures. 

  Because of their strong religious orientation, Arab patients 
seek professional mental health providers only after they have 
sought the help of traditional and religious types of healing 
(Dwairy, 1998; El-Islam, 1982; Okasha, 1977).  

  Some therapists may mistakenly call for, and may 
adopt, strong religious tones in their therapeutic practices. 
Hence, they color their treatment practices with strong tones of 
religious knowledge by using Q’uraanic verses, the prophet 
Mohamed sayings (ahadeeth), and theological interpretations 
(fiqh.) Although this strategy can, at times, be effective, it may 
be seen less credible especially by the patient who has already 
sought help with religious healers. It may be more effective to 
avoid religious arguments altogether and to reframe the client’s 
problem on a medicalized ground. This approach is found to be 
an effective recognized treatment policy with non Anglo –
American ethnic minorities in the US (Sue, Zane, 1987), and can 
positively influence Arab patients, as well.  

1.2. Orientation toward Others, Kinship, and Communal 
Attachments: 

Sociability is much more important in Arab cultures than  

 in the West (Melikian, 1977; Sharabi & Ani, 1977). Children are 
reinforced early in life to accept constant togetherness. They are 
raised to regard wishing to be left alone as odd or bad. Pleasing 
others, social conformity, and approval seeking are expected to 
be the socially accepted norm under this type of atmosphere. 
Social anxiety which is found to be among the most common  
disorders among Arab students may, at least partially, be related 
to this factor (Ibrahim, 1991). Chaleby (1987) found that social 
anxiety constituted 13 percent of the neurotic disorders in the 
clinical population compared to two percent in the West. 

  Arabs show their concern for others in many unique 
positive and/or negative ways. For example,, research has 
shown that in Saudi Arabia, an Arabian culture which 
encourages strong family ties and kinship, respondents avoided 
expressing feelings of hostility or aggression toward others. 
Instead, feelings of hostility are disguised by niceties of behavior 
(mujamala) and conformity ( musayara). Musayara means to get 
along with others’ attitudes, wishes, and expectations through 
conformity and hiding one’s real feelings, thoughts, and attitudes 
(Dwairy, 1998, p. 83). 

  Also, one of the main concerns of the Arabian individual is 
to maintain amiable relationships with others (mawadda). The 
person exercises extreme caution not to hurt the feelings of 
others or their dignity even when he or she wants to refuse or 
reject unreasonable requests of others. Refusal of un realistic 
demands from other is usually practiced in subtle indirect way 
including avoidance, too much apology and subtle body 
language  (such as avoidance of eye contact or irrelevant 
smiling). 

  It is very important for the mental health practitioners to be 
aware of these characteristics when they are involved in treating 
interpersonal and social interaction difficulties including stressed 
relationships between husbands and wives, parents and 
children, superiors and employees.  

  Some behavioral therapeutic techniques such as training 
for assertiveness, confrontation, refusal responses, and anger-
expression should be practiced wisely and carefully. If the basic 
goal of treatment is to get the client to believe that treatment is 
realistic and rational, then it would not enhance the therapist’s 
credibility to encourage an Arab to be aggressive toward others 
such as spouses, superiors, friends, and community.  

  Clinical examples encountered during our practice 
provided ample evidence of the potential for productive family 
participation in the treatment process. The traditional strong 
kinship feelings of obligation toward others in the family can be 
of positive value.   Family oriented behavioral modalities of 
treatment can play a major and positive role in solving both 
psychological and social problems among Arab patients. 
Involvement of husbands and parents can particularly enhance 
the credibility of behavioral approaches of treatment and would 
find a fertile environment in Arab countries. This is due to the 
traditional strong feelings of obligation toward others in the 
family.  

The family support does serve an important function in 
lessening the negative effects of stress and social isolation 
caused by both mental and emotional disorders. Mental health 
practitioners will find it helpful to sometimes get extended family 
members to intervene in solving some marital conflicts and 
assist in facilitating treatment for children and cases of 
depression due to divorce, separation, or grief. 

   It may be argued here that cognitive – behavior therapy  
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 techniques such as imagery relaxation can be deliberately 
formulated to benefit from the strong affiliation tendencies 
among our Arabian patients. For example, social situations 
connected with images of affiliation and family gatherings were 
well received by our patients and judged as soothing, effective 
and deeply relaxing. 

1.3. Dealing with Opposite Sex, and Sex Subjects:  
     Subjects of sex in the family are forbidden ones. 

Expressing sex is coupled by silence, secrecy, and shyness 
(a’yb) even among married Arabs. In more conservative Arabian 
countries such as Saudi Arabia, women cover their faces with 
veils in public places and during shopping. Unmarried girls still, 
although less strictly so, observe the veil especially outside the 
house The woman is not even called by her first name; she is 
called instead as the mother (umm) of the first born son (umm 
Ahmed, for example). If her first born is a daughter and not a 
son, she still should be called by her first available son. 
Husbands do not mention the names of their wives in public, 
they refer to them as my people (aljamaa). Al- Torki (1986) has 
found that along the Arabian Gulf countries (Saudi Arabia, 
Kuwait, Quatar, etc.), visual and physical contact between men 
and women is strictly controlled by the degree of kinship.   

     Even in countries such as Egypt, where women enjoy the 
most favorable condition as compared to other Arabian 
countries, sex relations are restricted. Public expression of love 
even between wives and husbands, except for highly educated 
and Westernized individuals, is not accepted.  In fact, chances 
for marriage can be ruined for unmarried women if seen with a
friend male outside her family. 

   Hakky and Brizzolera (1985) showed that Arab females 
kept males (friends or not) very far away, which should be 
considered by the male therapist when dealing with female 
patients and vice versa. It is more appropriate to maintain a 
larger personal space zones with opposite sex during treatment 
sessions. The use of touching as a reinforcement technique may 
be better avoided or at best practiced very cautiously. It is also 
desirable to have a male and female therapists sharing 
treatment sessions with couples who seek sex therapy.  

   In brief, it is expected from the health practitioners to deal 
with sex problems very cautiously. Techniques of treating sex 
difficulties should be realistic and congruent with Arab value 
system. Involvement in American oriented sex therapy 
techniques such as those used by Johnson and Johnson can be 
embarrassing and painful for both the therapist and the partners 
involved in the treatment.  This is not to mean, however, that 
therapists should not discuss sex problems  or to avoid the 
common behavioral techniques used in such cases. In cultures 
where sex education is restricted and sexual knowledge is 
avoided, sex therapy is vital, useful, and can be effective. A 
major effort, though, should be made by mental health 
practitioners to have their clients initiate expressing their 
problems in this regard. 

1.4. Dealing with Authority Figures: 
Both research and casual observations agree that 

relationships with authority figures in Arabian cultures are vital 
(Ibrahim, 1982, 1985; Melikian, 1977). Such relationships form a 
major part of the interpersonal relationships system in Arab 
countries. Arabs show deep respect and obedience to authority 
values more than Western cultures.  

   One major implication of authority orientation is an external 
locus of control (Phares, 1979); that is the belief to be dominated

by outer forces and circumstances. Arab children as well as 
adults are guided by strict external rules. External authority such 
as parents and teachers are the agents that ensure fulfillment of 
the societal norms (Dwairy, 1998, p. 29).          

Therapeutically speaking, externals vs. internals are more 
likely to seek structured and direct types of treatment. Therefore, 
the more structured and the more directive the therapy is the 
better. This conclusion is, indeed, consistent with results 
extracted from other views of health specialists (e.g., Badri, 
1979; Cheleby, 1992; West & Al-Kaisi, 1985) who do also agree 
that structured types of mental health intervention such as 
behavior therapy, cognitive therapy, chemotherapy, 
hypnotherapy may prove more effective than those based on 
nondirective techniques, humanistic client- centered therapy, 
and psychoanalysis. Chaleby (1992) has found that many Arab 
mental health specialists, for example, chose cognitive therapy, 
as the preferred modality of psychological treatment because of 
its clarity and suitability to the Arabian culture mainly due to its 
directive role. Some research is badly needed in this part of the 
world to test the validity of this result.     

  Identifying of such factors, however, was based on our and 
others’ research and many years of personal and mental health 
experience with Arabs in Michigan and the Middle East. In the 
meantime, many assumptions underlying our thinking of these 
dimensions, integrate with ideas derived from several 
anthropological, sociological, psychiatric, and psychological 
notions and research done in Arab countries. The implications of 
these characteristics in terms of enhancing the role of  mental 
health specialists  in providing effective psychological service, 
and in determining the credibility of his/her psychological 
approach was discussed. In the authors’ opinion,  the limited 
numbers of the mental health providers in Arab countries can 
achieve a lot of credibility and effectiveness if they integrate their 
practices with such special cultural patterns characterizing 
Arabian patients. In fact, the argument that direct treatment 
approaches (e.g., behavior therapy, cognitive therapy, 
chemotherapy), compared to other psychoanalytical and/or 
indirect treatment approaches, are more appropriate for treating 
Arab clients is acceptable one , because of their compatibility 
with the cultural values indicated above. 

2. CULTURAL CONSIDERATIONS IN THE TREATMENT 
PROCESS 

Kiesler (1966), almost four decades ago, examined the 
assumptions underlying practice and research in psychotherapy. 
He observed that researchers often seem to operate under a 
“myth of uniformity;” that is the assumption of homogeneity of 
social groups to respond in the same manner with respect to 
psychological treatment techniques formulated by most major 
psychotherapy theories (e.g., psychoanalysis, behavior therapy.) 
He warned against this assumption, and advised practitioners to 
take, the differences between social groups, into consideration 
before maximum success in therapy can be achieved. 

   One of the basic goals of this presentation is to adopt the same 
warning and to take into account the cultural differences in Arabian 
countries to promote effectiveness and credibility in the treatment 
process.  We propose the role of cultural patterns along three stages 
inherent in the treatment process: (1) identifying target problems, (2) 
choice of treatment technique (s), and (3)  treatment goals. 

2.1. Identifying Target Problems: 
   The practitioner who is not aware of the Arabian 

individual’s cultural belief system may find himself targeting 
minor or irrelevant behavioral problem. Hence she/he may loose 
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 her/his effectiveness and sacrifices her/his credibility. Clients as 
well known among researchers in the field of psychotherapy and 
mental health practice conceptualize their problems in a manner 
consistent and congruent with their culturally built belief system. 

Take, for example, the veil function in conservative Arabian 
cultures such as in some Arabian countries. Veiling for such 
religious and conservative groups is a social norm. Men and 
women view it alike as a religious duty. For some, unveiling 
exposes the woman to “men’s eyes.”  According to Imam al-
Ghazali, a famous Muslim scholar, philosopher, and sufi, the eye 
is undoubtedly an erogenous zone in the Muslim reality. It is 
accordingly usable to give a sexual pleasure. A man can do as 
much damage to a woman’s honor with his eyes. As if he were 
to seize hold of her with his hands (quoted in Al-Torki, 1986, pp. 
96-97). Therefore, the mental health practitioner who is not alert 
to this fact may find himself targeting wrong problems with his 
female patients. A husband of one of the female patients 
reported a new hired psychiatrist to the administration in a large 
Arab hospital because he  (the psychiatrist) insisted on having 
the patient uncover her face and remove her veil. As a result the 
patient was assigned to a new therapist, and shortly after that 
she prematurely terminated her treatment. Perhaps the doctor in 
this situation based on his educational background and training 
in treatment modalities (primarily developed for Anglo-
Americans), assumed that he has to have some eye contact, 
and to watch the patient’s facial expression during the session. 
He probably aimed to facilitate communication, and 
consequently to achieve an effective treatment relationship. 
However, he was trapped in targeting a problem that was seen 
by his patient as minor and incongruent with her problems. It is 
instructive, therapeutically, to view social norms including veiling 
and related religious practices as an expression of privacy. To 
avoid hinging on this and similar types of privacy, we should be 
able to create culturally and in the same time therapeutically 
forms of more appropriate patient-therapist relationships. 

2.2. Treatment Techniques:    
The treatment process will negatively suffer if the practitioner 

requires from the client to practice some treatment technique 
that are culturally unacceptable. A typical case is as follows: 

   An American lady therapist in Detroit, who was dealing with 
an Arab married female client, informed the writer that her client 
detached herself from the treatment process and almost 
dropped out of treatment. The therapist felt that her patient 
should develop more assertive role with her husband who was 
judged by the therapist as restrictive to the patient. The therapist 
embarked on teaching the patient some assertive and anger-
expression techniques. Obviously, the therapist in this case 
conceptualized in different terms from that accepted by Arab 
culture in terms of husband-wife relationships. Among Arabs 
expression of anger is usually avoided particularly toward the 
husband. When the therapist was alerted by the author of this 
fact, she changed her treatment methodology, and adopted 
instead, a different approach based on involving the husband in 
couple therapy sessions. Within this framework, the patient 
began to express her need more securely. Even the husband, 
who was initially cynical and antagonistic toward the treatment 
sessions, became more cooperative and started to help his wife 
develop some social and athletic outings. The treatment process 
from now on developed to more positive channels. Couple 
therapy from now on has been adopted as the more effective 
and accepted modality of treatment for helping this patient to 
express her needs to her husband.    

 Similarly, some patterns of behavior among Arabs may be 

seen as unacceptable and unhealthy if looked at it from a 
Western viewpoint, but are accepted and seen as healthy and 
normal from the Arabian individuals. Take, as another example, 
guilt and shyness: the therapist who would respond strongly to 
this pattern in Arabic individuals and treat them as pathological 
would be out of sync. Many Arab people see shyness as a 
virtuous behavior. In Arab language the word ‘hayyaa,’ is used 
as synonymous to shyness and is perceived as a decent, and 
well-accepted behavioral pattern.  

2.3. Goals of Treatment: 
The credibility will also suffer if goals of treatment 

conceptualized by the mental health specialist are not consistent 
with those interwoven in the culturally accepted values of the 
client. If treatment goals of the therapist for his patient are 
different from those of the patient, the treatment credibility will 
suffer. Indeed, many patients may prematurely terminate 
treatment altogether because of the uncomfortable feeling and 
the embarrassment caused by formulating different goals. This 
is explained in the following example: 

A Saudi female 35 years-old college graduate married to a 
successful and highly educated man who recently got promoted 
to a distinguished governmental position. She has a number of 
complaints including anxiety, feelings of inadequacy, boredom, 
and weight gaining.  She was seen by a psychiatrist before. As 
indicated by her record, the goal of previous treatment as 
formulated by her previous psychiatrist was help her gain insight 
into the deep underlying dynamics concerning her relationship 
with her husband. The patient described her previous treatment 
experience as uncomfortable and irrelevant to solving her 
problems. When I encouraged the patient express her own 
complaints, a mutual agreement was reached about the main 
targets and goals of therapy. That was the beginning of a 
successful acceptance of treatment through applying behavioral 
therapy techniques including relaxation, building social 
interaction skills, and managed behavioral marital therapy. She 
is now enjoying a new job, maintains a good and positive 
relationship with her husband and children. She has also, 
completed her MA; a goal that was hindered before because of 
her anxiety, lacking social skills,  and inability to manage her 
time in a more effective way. 

Attuning to the patients’ concerns is of course one of the 
basic skills that mental health therapists should be well trained 
for achieving it. If psychotherapists and mental health 
practitioners are keen to process any positive changes in their 
patients, they should be able, in brief, to listen carefully to their 
patients, and give ample time to formulate mutually accepted 
treatment goals                                 
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اإلنسان احلر ال يفكر": م)1677 – 1632" (سبينوزا"ببصرية يقطر منها األمل، آتب الفيلسوف  
 ."باملوت إال أقل القليل، ألن حكمته هي تأمل احلياة ال املوت

يالحقه يف شوارع املدينة،...كن ماذا لو آان املوت هو الذي يفكر باإلنسان احلر دومنا توقفول
ويرتصده يف الزقاق اىل بيته، ويتجلى له حىت يف منامه ويف أعمق هواجسه مع ذاته حني يكون قابعًا

ايتهماذا لو أن شعبًا بأآمله يقف يف طابور ! خلف جدران حجرته يفتش عن أي معىن للحياة؟
 !غري منظورة، وبدايته مقصلة تصعد وهتبط بالتحالف مع ذبذبات بندول الزمن؟

لدى العراقيني ارتبط لديهم" قلق املوت"تارخيية أن –وهل هي مفارقة آونية أو ضرورة سيكو 
فعندما! وبالبحث الرتاجيدي عن تفسري متسق لعبث الوجود والفناء؟" قلق اخللود"منذ البدء بـ

الذي ثلثاه إله وثلثه انسان أن املوت مكتوب عليه آما آـُتب على صديقه" امشجلج"اآتشف 
 :، أنشد حزينًا"انكيدو"
 لقد أفزعين املوت حىت مهت على وجهي((

 "انكيدو"إذا مت، أفال يكون مصريي مثل 
 أخذت طريقي وحثثت اخلطى" أتونابشتم"وإىل 

                         !))ألسأله عن لغز احلياة واملوت

البير " وكتب )).حريتنا، فليس بمقدوره إال أن يحرم الحياة من كل معنى
موت هو المشكلة الحقيقية الفلسفية الجادة ال((": أسطورة سيزيف"في " كامو

 .))الوحيدة في الحياة
 وتــــة المــــيـسيكولوج

ناءاً بعيداً عن ماهية الموت، وجذره الديني أوالفلسفي، وعما إذا كان ف          
أم وجهاً آخر لحياة أخرى، يتناول علم النفس الحديث مفهوم الموت علـى             

كف تام للوعي أو الشعور، وتوقف المخ عن أداء دور المايسترو في            ((أنه  
، دارسـاً   ))قيادة العمليات الحركية والحسية الدنيا، والوظائف العقلية العليا       

لذين فقـدوا عـائالً أو      بوسائله السريرية والميدانية استجابات األشخاص ا     
عزيزاً، والتي تتفاوت من الحزن والحداد الى االكتئاب واالنتحـار، ومـا            
يصاحب هذه االستجابات من مظاهر انفعالية وحركية، وانعكاساتها علـى          
الصحة النفسية والجسمية والمهنية بوجه عام، ومساعدتهم للتغلـب علـى           

 علـم الـنفس بدراسـة       كما يهـتم  . أحزانهم والتكيف مع ظروفهم الجديدة    
انفعاالت الناس ومشاعرهم واتجاهاتهم السلبية نحو مفهوم الموت، والتـي          

، والذي عرفه Death Anxiety ))قلق الموت((تكون باجتماعها ما ندعوه بـ
إنه التأمل الشعوري في حقيقـة المـوت،        ((:  بالقول Dickstein" ديكشتاين"

 .))والتقدير السلبي لهذه الحقيقة

أن " ميالنـي كاليـن  "عض النفسانيين أبعد من ذلك، إذ وجدت وذهب ب 
الخوف من الموت هو أصل كل القلق الذي يصيب المـرء فـي حياتـه،               

وكتـب  . وأساس كل األفكاروالتصرفات العدائية المشاكسة لـدى البـشر        
اليمكـن  ((: م في أحد أبحاثه عن الموت والحرب      )1939 – 1856(" فرويد"

. ن تصورناه فإننا نعمل ذلك كأحيـاء متفـرجين        تصور موتنا بالحقيقة، وإ   
لذلك فمدرسة التحليل النفسي تؤكـد وتعتقـد أن فـي قـرارة االنـسان               

 .))اقتناعاً بالخلود" الالشعورية"

الخـوف مـن االحتـضار،      : من ثالثة أبعاد، هي   " قلق الموت "يتألف  
 كما يمكن . والخوف مما سيحدث بعد الموت، والخوف من توقف الحياة

 وتــــوم المـــمفه
، والوعي بها، والحلول الدينية "الخلود"و" الموت"مرت اشكالية     

والفلسفية المقترحة للتصدي لها، بمراحل تطورية متدرجة وموازية لتطور 
 .الوعي الفردي واالجتماعي لإلنسان عبر التاريخ

ففي العصور البدائية لم يكن الموت بعد الزمـة ضـرورية للوضـع             
كان يعتقد أن االنسان ولد خالداً، لكن اآللهة هي التـي بعثـت        البشري، إذ   

 .بالموت بعد أن أخذتها الغيرة من االنسان الذي طردها من األرض

. أما المصريون القدماء فاتخذوا من التحنيط وسيلة للتخليد وانكار الفناء         
ثم . فالموت لديهم تغيير للشكل فحسب، وهو وسيلة إلعادة الحياة من جديد          

 ألم تعلموا أن الطبيعـة حكمـت        ((: م ليقول .ق)399 – 470(" سقراط"ء  جا
" ارسطو"وآمن  . )51، ص 1984شورون،  ))(!علي بالموت منذ لحظة ميالدي    

.  الذي يأتي الى االنسان من الخارج      Nousم بخلود العقل    .ق)322 – 384(
 .إنه العنصر االلهي في االنسان، وهو وحده الذي الذي ال يفنى عند الموت

وبشرت البوذية أن الموت ليس شراً يحد ذاته، بل وسيلة للتحرر مـن             
. )النيرفانا(مظاهر الحياة الخداعة، عبر فناء الذات واتصالها بعالم الحقيقة          

أما في االسالم فلم يعد الموت ذلك الكائن المجهول الـذي يبـث الخـوف               
سان عمراً  والرهبة في النفوس، ولكنه قضاء اهللا وحكمته في أن يعيش االن          

وإنا لنحن نحيي ونميتُ    ((زائالً في الدنيا، ثم يعيش عمراً خالداً في اآلخرة          
ـِجر)) (ونحن الوارثون  . )23 اآلية -سورة الح

م الـى المـوت     )1831 – 1770(" هيغـل "وفي الفلسفة الحديثة، نظر     
، يتوحد فيه ما هو إلهي      "الحقيقة المطلقة "بوصفه مرحلة من مراحل تجلي      

ورفضت الوجودية الموت كونه عبثاً مفروضـاً علـى         . هو إنساني مع ما   
المـوت  ((: م نقيضاً للحرية  )1980 – 1905(" سارتر"االنسان، إذ رأى فيه     

إنما هو االحباط المحتمل دائماً لما هو ممكن بالنسبة لـي،           .. ليس امكانيتي 
 وألن الموت ال يضرب جذوره في ... والذي يقع خارج نطاق امكانيتي

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006 
 

 2006       خريف- 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 175   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

 المخابرات المركزية األميركيـة     سلسلة مجازر أشرفت على تنفيذها وكالة     
 .في بلدان عدة في أميركا الالتينية

ودون الخوض في أبعادها الـسياسية      (إن هذه المعطيات واالحصائيات     
، تقدم مؤشراً أولياً على حجم اآلثار النفسية المـدمرة التـي قـد              )واألمنية

قـد  ف. يتركها قلق أساتذة الجامعة العراقيين من احتماالت الخطف والقتـل         
كشفت دراسات أجريت في مجتمعات شرقية وغربية مستقرة نوعاً ما، أن           
قلق الموت يتناسب طردياً مع االكتئاب، واالنطواء االجتماعي، وسـهولة          
التأثر بالمشاعر، والتوتر، واألعراض العصابية، واألعـراض الذهانيـة؛         

نبـساط،  وإنه يتناسب عكسياً مع الثقة بالنفس، والمهارات االجتماعية، واال        
وقوة التحمل، وتوقير الذات، وتحقيق الذات، واالتجاهات الموجبـة نحـو           

كما أشـارت دراسـات     . الذات، وقوة األنا، واالحساس بالغاية من الحياة      
أخرى الى أن ازدياد ذكاء الفرد يقلل من خوفه من المـوت، وإن خـوف               

لعليـا  الطبقة الوسطى من آالم االحتضار أكثر من خوف الطبقات الدنيا وا          
منه، وإن الخوف من الموت يتناقص نتيجة التعرض لمستويات أعلى مـن            

إال أنه ال يوجد اتفاق     .التعليم، وإن النساء أكثر قلقاً حيال الموت من الرجال        
بين نتائج الدراسات حول طبيعة العالقة بين قلق الموت وكل من التـدين             

 .والعمر

 اـــــة ونتائجهــــج الدراســــمنه
 الريادي بتقصي المسارات النفسية التي يمكن لقلق المـوت أن           لإلسهام

يسلكها في الشخصية العراقية المثقفة، قمنا بتصميم مقياس لقلق المـوت،            
، تتم االجابة عليـه بخمـسة       )انظر الملحق المرفق  ( فقرة   )15(مكون من   

، وتطبيقه على عينـة     "غير موافق اطالقاً  "و" موافق جداً "بدائل تتراوح بين    
 أساتذة جامعتي بغداد والمستنصرية، ذكوراً وإناثاُ، من حملة شـهادتي           من

أستاذ،  (الماجستير والدكتوراه، ومن مختلف الفئات العمرية والرتب العلمية       
وقد تمخض التحليـل االحـصائي      . )أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد    

 :للنتائج عما يأتي

 .إن عينة األساتذة تعاني من قلق الموت* 
 .إلناث أكثر معاناة لقلق الموت من الذكورإن ا* 
ال يوجد ارتباط بين قلق الموت والرتبة العلميـة، بمعنـى أن     * 

قلق الموت يرتفع وينخفض  بمعزل عن الرتبة العلمية لألسـتاذ           
 .الجامعي

ال يوجد ارتباط بين قلق الموت والفئة العمرية، بمعنى أن قلق           * 
 .ستاذ الجامعيالموت يرتفع وينخفض بمعزل عن عمر األ

 :أما نسب موافقة األساتذة على فقرات المقياس، فتحددت باآلتي
 %)91(. أخشى أن أموت ميتة مؤلمة* 
 %)81. (أفكر في موت األحباء* 
. أخشى من التدهور الجسدي الذي يصاحب الموت البطـيء        * 

)72(% 
 %)69(. يقلقني أن يكون االحتضار مؤلماً جداً* 
 %)66(. تيرعبني منظر جسد مي* 
 %)66(. أشعر أن الموت في كل مكان* 
 %)66. (يالحقني هاجس أن أتعرض للقتل في أي لحظة* 
 %)53(. أفكر في موتي الشخصي* 
 %)53(. أفضل أن أتجنب صديقاً يحتضر* 
 %)50. (أود تجنب الموت مهما كلفني األمر* 
 %)47 (.أفكر في الموت قبل ذهابي الى النوم مباشرة* 
 %)38(. فضل من حياة مؤلمةالموت أ* 
 %)31(. أشعر انني أقرب الى الموت مني الى الحياة* 
 %)31(. أخاف بشدة من أن أموت* 
 %)28(. ترعبني فكرة تفسخ الجسد بعد الموت*  

الخوف من موت الذات، ومن احتضار      : تمييز أربعة جوانب فيه، هي     
 مقاربة، أمكن   وبرؤية. الذات، ومن موت اآلخرين، ومن احتضار اآلخرين      

الخوف من المجهـول،    : استخراج أربعة عوامل مستقلة لقلق الموت، هي      
 . ومن المعاناة، ومن الوحدة، ومن التالشي الشخصي

 ًاــــــوت عراقيـــق المـــقل
إن هذه األبعاد والجوانب والعوامل المكونة لسيكولوجية قلق المـوت،          

في الواقع العراقـي، بـل      أصبحت اليوم الظاهرة األكثر حضوراً وهيمنة       
ـُوهت لتتوافق            يمكن القول أن أغلب مفردات الحياة اليومية قد حرفت وش

الموت وسلطانه  " أحقية"في مضمونها البيولوجي واالجتماعي والنفسي مع       
الشامل، إذ توصل الفرد العراقي بكافة فئاته وانتماءاته الى اقتناع متين بأن            

؛ مع ادراكه   ))الحياة(( فحسب بدالً من     ))عدم الموت ((الهدف األغلى أصبح  
الدقيق أن المقصود بالموت هو االغتيال والتفجيـر وزخـات الرصـاص            

 !التائهة

عـدم  "وتتصدر فئة المثقفين والتكنوقراط قائمة هؤالء الباحثين عـن          
، إال أنه من العسير الحصول على أرقام دقيقة، غيـر أن الوقـائع              "الموت

. اء واألكاديميين عرضة للخطر بوجه خـاص      والدراسات توحي بأن األطب   
، 2005 صدر في تشرين الثاني      )هيومان رايتس ووتش  (ففي تقرير لمنظمة    

أوضح بعض األكاديميين العراقيين أن هذه الهجمات هي وسـيلة للقـضاء     
على النخبة المثقفة في العراق؛ إذ يقول نائب رئـيس احـدى الجامعـات              

اً واسعاً مـن االهتمامـات البحثيـة،        إن الضحايا يغطون طيف   ((: العراقية
والتوجهات السياسية المختلفة، والعقائد الدينية المتباينة؛ والقاسم المـشترك         
الوحيد بينهم هو نبوغهم؛ وأعتقد أن هناك خطة لتجريد العراق من عموده            

 .))الفقري العلمي

فطبقاً إلحصائية أعلنتها وزارة الصحة العراقيـة،  أودت األوضـاع           
 )720(م بحيـاة    2006م وحتى حزيران    2003 المتدهورة منذ نيسان     األمنية

طبيباً ومالكاً صحياً، فيما قدرت احصائيات أخرى غير رسمية عدد الذين           
 . هاجروا هرباً من القتل واالختطاف بحدود ألفي طبيب

ووفقاً لدراسة سابقة قامت بها وزارة الصحة العراقية، وانتهت منهـا           
 فإن الجماعات المسلحة اختطفت ما يتراوح بـين         ،2005نيسان  /في أبريل 

، وقتلت أكثـر مـن      2003نيسان  / طبيب عراقي منذ أبريل    )300( و )160(
 طبيب من البالد، حسبما جاء في الدراسـة،         )1000(حوالي  وقد فر   . )25(

 . آخرون في المتوسط كل شهر)30(ويتبعهم نحو 

س رابطـة   ، أعلـن رئـي    )أصوات العراق (وفي تصريح لوكالة أنباء     
التدريسيين الجامعيين في العراق أن عدد الذين تم اغتيالهم من التدريسيين           

 ، بينما بلغ مـن هـاجر        )172(م، وصل الى    2006الجامعيين حتى صيف    
، أما اذا شملنا االستشاريين والمحاضرين فأن العدد يتجـاوز          )3000(منهم  

ين وائمة المساجد    قتيل، وهذا اليشمل االطباء االستشاريين والمهندس      )300(
 .الحاصلين على الشهادات العليا

، )إسـماعيل الجليلـي    (وفي دراسة أعدها الطبيب االستشاري العراقي     
، الـذي   )المؤتمر الدولي حول اغتيال األكاديميين العراقيين     (وعرضت في   

م، أوضحت التحلـيالت    2006عقد في العاصمة اإلسبانية مدريد في نيسان        
من عمليـات االغتيـال اسـتهدفت العـاملين فـي      %) 80(االحصائية أن   

الجامعات، ويحمل أكثر من نصف القتلى لقب أستاذ وأستاذ مساعد، وأكثر           
من نصف االغتياالت وقعت في جامعة بغداد، تلتها البصرة، ثم الموصل،           

 من العلماء المغتالين يحملـون شـهادات        %)62(و. والجامعة المستنصرية 
ممارسون،   منهم أطباء  %)17(ولعلوم والطب،   الدكتوراه، وثلثهم مختص با   

ـُتل ثالثة أرباع العلماء، الذين تعرضوا لمحاوالت االغتيـال          هـذا  . وقد ق
االغتيـال   يؤكد قناعة الدكتور الجليلي، بـأن عمليـات       " المضبوط"القتل  

، وهي في الواقع"مجزرة السلفادور"واالختطاف تتبع النمط المعروف باسم 
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ي مـن االغتيـال     النفس البشرية، أن يتعايش مع قلقها العميق والموضوع       
 !وآالم الموت؟

يبرهن الواقع العراقي كل يوم، أن قلق الموت لدى أكاديميي الجامعات           
العراقية لم يشكل عائقاً أمام وعيهم الحضاري العميق بأن اسـتماتتهم فـي    
الدفاع عن ثقافة الحياة، هو الوسيلة الوحيدة الناجعة على المـدى البعيـد،             

بديالً عـن كـل     " الخلود" االعتبار لمفهوم    لنزع أنياب الموت الغادر، ورد    
 !ثقافات التغييب واإلفناء

 عــــــــالمراج
:الكويت. قلق املوت). 1987(أمحد حممد عبد اخلالق  -

 .سلسلة عامل املعرفة

ترمجة. املوت يف الفكر الغربي). 1984(جاك شورون  -
 .سلسلة عامل املعرفة: الكويت. آامل يوسف حسني

 آب10)/ 2474(العدد / ليةجريدة الزمان الدو -
 .م2006

دار: بريوت. املوت اختيارًا). 1986(فخري الدباغ  -
 .الطليعة

من املسؤول عن جمزرة علماء). 2006(حممد عارف  -
 .www.almosul.org.  العراق

استاذًا جامعيـًا اغتيلـوا) 172). (2006(مها حممد   
موقــــع أصــــوات العــــراق. رواهــــاج) 3000(و

http://www.aswataliraq.info 

اهلجمــات علــى املــثقفني: (هيومــان رايــتس ووتــش -
 .م2005تشرين الثاني )/ واملهنيني

- Collett, L. & Lester, D. (1969). The Fear of Death and the Fear of 
Dying. Journal of Psychology, 72, 179 – 181. 

- Conte, H. R. & Weiner, M. B. & Plutchik, R. (1982). Measuring 
Death Anxiety: Conceptual, Psychometric, and Factor – Analysis 
Aspects. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 775 –
785. 
- Dickstein, L. S. (1972). Death concerns; Measurement and 
Correlates. Psychological Reports, 30, 563 – 571.  
- Templer, D. I. (1970). The Construction and Validation  of a Death   
Anxiety Scale. Journal of General Psychology, 82, 165 – 177. 
 

 اتـــــــــاجــــاستنت
رة استقرائية لمجمل هذه النتائج، وأخرى انتقائية لبعض إن نظ     

 :النتائج، ستقودانا الى اآلتي

ظاهرة منتشرة لدى هذه العينة من أساتذة الجامعـة         " قلق الموت "إن  * 
العراقيين، إذ ال يقترن هذا القلق بعمر معين أو رتبة علمية معينة، مما يدل              

دين قلقاً حيال الموت أكثـر مـن        أما النساء فأب  . على تأثيره المنتشر لديهم   
الرجال، وهي نتيجة متسقة مع األدبيات النفسية السابقة التي فسرت ذلـك            
بالقول أن المرأة عموماً تشعر بأمان أقل، ومن ثم يكون قلقها من المـوت              
أعلى، كما إن توقعات األدوار الجندرية تتطلب في العادة من الـذكور أن             

خوفاً أو قلقاُ بهذا الصدد، فضالً عن إن قلق         ال يظهرون   " شجعاناً"يكونونا  
 .النساء المرتفع ال يتعلق فقط بموتهن شخصياً بل بموت أزواجهن أيضاً

 اهتمامات أفراد العينـة، وتبعـه       ))ميتة مؤلمة ((تصدر الخوف من    * 
وتؤشر هاتان الفكرتـان مـستوى االحتـراق        . ))موت األحباء ((القلق من   

ديد اللذين يعانيهما األستاذ الجامعي العراقي في       النفسي والشعورالحاد بالته  
 .رحلته اليومية بين بيته وقاعة المحاضرة

إن ثلثي أفراد العينة فأكثر، يساورهم القلق من ميتة مؤلمة، ومـن            * 
منظرجسد ميت،الى جانب أفكار اقتحامية بأن الموت يحيط بهم فـي كـل             

ذه التوصـيفات أن    وقد تعني ه  . مكان وإنهم معرضون للقتل في أي لحظة      
عناصر وسواسية وأخرى اضطهادية بدأت تتغلغل فـي تفكيـر األسـتاذ            

 .الجامعي

 التي حازت على تأييٍد تراوح مـا بـين        )الفقرات(تمحورت األفكار   * 
نصف أفراد العينة الى ربعهم فقط، حول تجنب الموت، والتفكيـر فيـه،             

 نـسبية نحـو     والخوف منه، ومدى قرب الفرد منه، مما يعكس ال مبـاالة          
ـُرح مجرداً من األلم والتهديد بالقتل  .المفهوم التقليدي للموت إذا ما ط

إن المهمة الجوهرية التي تضطلع بها الشخصية األكاديمية هي صـنع           
الحياة بأسمى غاياتها، ابتداءاً من المحاضرة الجامعية، ومـروراً بالبحـث           

لـى رص الحقـائق     العلمي النظري أو المختبري أو الميداني، ووصوالً ا       
 فهل يمكن لدافع صنع الحياة هذا في . الخالدة في مكتبة العقل البشري

            
 قــــــــــملح

 وتــــــــمـق الـــــــقل:اســــــمقي
 

 :حضرة األستاذ اجلامعي الفاضل
 ،حتية طيبة

راسـة تأثرياتـه النفـسيةأصبح املوت أحد املفاهيم الشائعة جدًا يف البيئة العراقية، مما يتطلب د         
واالستبيان الذي بني يديك هو جزء من حبث علمي يتوخى حتليل موقف أسـاتذة. لدى فئات اتمع ومجاعاته   

اجلامعة من فكرة املوت، وما يرتتب على ذلك من استنتاجات قـد تـسهم يف حتقيـق فهـم إضـايف للشخـصية
 .العراقية املثقفة

حتت البديل الذي يتطابق) (ذا االستبيان أدناه، بوضع عالمة      يرجى تفضلكم باالجابة على فقرات ه     
 .وال داعي لذآر االسم واالآتفاء بتدوين املعلومات املطلوبة أدناه. مع رأيكم لكل فقرة

 .مع وافر االمتنان لتعاونكم يف اجناح هذا البحث
 

 ..............................: الكلية..................................:اجلامعة
 .........................................................................:القسم
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أساسيات الصحة) هـ230 -236( البلخــي يف آتاب مصاحل األبدان واألنفس تناول  :ملخص 
النفسية مبينًا يف بدايتها أن الصحة النفسية هي يف االساس التوافق بني النفس وميوهلا

 .الداخلية ومهامها اخلارجية
مث عرض البلخــي ايل اربعة أنفعاالت بأعتبارها منشا للمشكالت النفسية الغضب ، اخلوف احلزن

ئصها النفسجمية ومبينًا آيف أا تؤثر وتتأثر بالصحة اجلسمية ، مثوالوسواس مشريًا ايل خصا
 :أفضي بعد ذلك ايل عرض تكنيات موضحًا آيف تودي هذه تكنيات مفعوهلا ويالحظ يف ذلك آله

 .يف ضو تصوراته األسالمية.  مع األمراض النفسجمية  منهج البلخــي يف التعامل: أوال
 . واملعريف السلوآي يف العالج النفسيتبنية لالجتاه املعريف: ثانيًا
سبقة حيت يف ذلك الزمن الغابر يف أستخدام أساليب اإلرشاد والعالج املعتمدة يف الوقت: ثالثًا

 .الراهن مثل أسلوب االزالة املنظمة وأسلوب الكف املتبادل
 

 

أحداهما ان تصان : يحفظ صحتها عليها من وجهين (فالنفس كالبدن أنما 
اللتي  اض الخارجية اللتي هي ورود مايرد عليها من األشيا من األعر

يسمعها األنسان او يبصرها فتقلق وتجره وتحرك فيه قوة غضب أو أو 
واألخر أن تصان من األعراض الداخلة التي هي التفكير ... رغم أو خوف

 .)فيما يؤديه الي شي مما وصفنا من هذه األعراض فيشتغل قلبه وينقسم ضميره

 من البلخــي لدي )Adjustment(أساسيات التوافق النفسي وتتضح 
أولهما تتضمن عناصر التوافق مع العالم الخارجي : خالل قاعدتين ذهبيتين

 .، واألخري تتضمن عناصر التوافق مع العالم الداخلي

 )فلن(... اال يطلب من دنياه ما ليس في أصلها بنيتها ( :القاعدة االولي
رادته ونيل شهواته من غير أن يشوب كل من يصل فيها الي تحصيل إ

ألي أن يعود األنسان نفسه اال يضجر لكل  البلخــي وينصح )ذلك شأيبة
صار ذلك عادة له ...  إحتمال الصغير)تعود(فانه اذا ( صغير من األمور

ويكون حالة في ذلك حال من يمرن نفسه ... في إحتمال ما هو أجل شأن 
ر سيالم النكبات فيصير أحتمال اليآ والبرد وعلي أحتمال اليسير من الحر

 في رياضة االبدان لفأن هذه هي السبي.. منها سبباً الحتمال ماهو أكثر 
 .)وهي السبيل في رياضة النفس

 أن يعرف األنسان قدراته وحوده ويسعي في تحديد :القاعدة الثانية
مل فمن األنفس ما يوجد فيه محت(أهدافه وإشباع حاجته في ضوء ذلك 

 يتفرغ لكل منها  للخطوب العظيمة ومتسع الشغال كثيرة مهمة حتي
ويقابله بما يخفف عنها من الحيل ومنها ما يوجد فيه من االنخذال لكل ما 

 من الهموم حتي تدهشه هئيفاج ما   من الهموم حتي يتفرق لكلهئيفاج
وتحيره وتجعله وشيك إنحالل القوة حتي تضيق عليه مذاهب الترف 

يال وحتي تؤديه الي حالة تعقبها علة البدن فاذا عرف األنسان واألحت
 قوتها ومبلغ استقاللها باالمور بني علي حسب ذلك هي ومنطبيعته 

 .تدبيره في مطالبه ومقاصده

الحظ االوفر من (ويري البليخيأن تباع هاتين القاعديتن كاف لتحيل 
جلبت الي نفسه أ(  وأن الذي يخالفها ربما) وحفظ صحتها)النفس(سالمة 

 .)األمراض النفسانية التي تضجره وتقلقله

 ةــــمقدم 
 عالم متقدم وموسعي ، ولد عام البلخـــيأبو زيد أحمد بن سهل 

 شملت كتاباته الفلسفة والرياضيات 934/هـ320 وتوفي في م850/ هـ236
 .والتاريخ والجغرافيا و األدب وليس من أقلها شأناً كتاباته الطبية

 من أقدم الصروح الطبية مصالح األبدان واألنفس كتابه ويعتبر 
قسمت الي تدبير مصالح األبدان األولي في : العربية ويحتوي علي مقالتين

 وقد شملت بدورها تدبير مصالح األنفسأربعة عشر باباً، والثانية في 
ثمانية أبواب وفي البداية اليملك المرء إال أن يتوقف عند طبيعة المعالجة 

 مضي علي تأليفه ما ينيف علي  ولية للصحة في هذا الكتاب الذيالشم
ولكن تقسيم الكتا الي مقالتين علي النحو المذكور قد . إثثني عشر قرنأ

 لم يعتن بالظاهرات النفسجمية حيث البلخـــييحمل علي األعتقاد أن 
غير أن مثل هذا . تتداخل العوامل العضويةوالنفسية في الحالة الواحدة

تقاد ال يلبث أن يزول بقليل من المراجعة للطريقة التي عالج بها األع
 موضعات الكتاب في المقالتين، حيث ال تخلو موضوعات البلخــي

الصحة العضوية في المقالة األولي من أشارات متكررة الي التداخالت 
 بلغت حداً صريحاً وموسعاً في تدبير النوم والوظيفة النسلية  النفسجمية

 والسماع من أبواب المقالة الولي، وابواب الغضب والخوف والحزن )الباه(
والوسواس في المقالة الثانية، وفي حقيقة األمر فإن منهج الكتاب بأكمله 
يقوم علي يقوم علياألعتقاد بأن إضافة تدبير مصالح األنفس الي تدبير 
  مصالح االبدان صواب بل هو مما تمس الحاجة إليه الشتباك أسباب

 فهما يشركان في الحداث النئابة واالاالم النفسية  بدان بأسباب األنفساال
 .عليه الي األمراض البدنية

اذ يصادر اللخي علي التفاعالت في الصحة والمرض فأنه يتبع منهجاً 
 والمعرفة والذاكرة فضالً  واحد في معالجة تعريفات الصحة النفسية والفهم

ت، حيث يري أن الصحة النفسية  عن السمات االخالقية والنفعاال من
فينبقي لمن أراد حفظ الصحة عن يجتهد أستدامة قوة (فقها اوتو  في  نمتك

 .)نفسه وأن ال يهيج به منها هايج

 حاالت هيجان األنفاالت وطرق تدبيرها كل البلخــيقبل أن يتناول 
 النفسية  يتم بها تأمين التوافق للقوة اللتيعلي حدي يبين علي نحو عام الكيفية 
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ي األنسان يصفر لونه لفوران الدم وترتعش اذا وقع عل(وأما الفزع فأنه
 أطرافه من يديه ورجليه حتي اليتماسك وتتعطل عن أفعالها وتدهش
األنسان وتحيره حتي يعجز عن وجه األختيار للتخلص من الشي الذي 

وأما  )تلك الحالة علة بدنية قوية يخفيه فربما عرضت له في مثل 
ي الوظائف العضوية مثل  يؤثر سلباً علالبلخــيالوسواس فهو عند 

وال يكاد يتهيا بلذة من لذات(الشهية والنوع والباه 
 ).بدنه اال تناوله

إن (االت هو الغم نفع أن األصل في جميع هذه األالبلخــيويري 
الذي يسؤس هذه األعراض المؤذية وهو كاالصل أنما هوالغم وهو 

 ثم يقضب لجميعها وموجود مع كل منه كالغضبان فإن يغتم من األمر
 .)بسببه وكلك الجزع والخايف

موضوع بزاء كل مكروه ( بأنهالبلخــيويوصف الغم في مصطلح 
يخلص الي األنسان وهو بذلك يقابل في المصطلح المعاصر مفهوم 

أنه   يعرف عليFrustration. األحباط في معناه الواسع فاالحباط
 .)االستجابة الطبيعية لمنغصات الحياة اليومية(

باط قد يطلق علي الحدث نفسه أذي يعوق مسعي األنسان نحو واألح
 االنزعاج، االطراب او الغضب  تحقيق رغباته كما يطلق أيضاً علي حالة

 . عن ذلكجماالن

ويشمل األحباط الصراع الن الصراع اليعدو أن يكون أحد مصادر األحباط 

الغم أو ومع أن هذه األعراض النفسانية أو االنفعاالت أصلها واحد هو 
األحباط اال أن كل واحدة منها لها خصائصها اللتي تستلزم أسلوباً مالئماً 

 وفيما يلي عرض النفعاالت الغضب، الجزع )management(في التدبير
 وتجدر البلخــيالفزع والوسواس وأساليب تدبيرها كما يراها أبوزيد 

 االشارة هنا الي أن االساليب التدبيرهنا تشمل في كل حالة 

 .التدبير بواسطة الموارد الذاتية ، والتدبير عن طريق االرشاد من االخرين: نوعين

 غــضـــــــــبال 
عرض كثيراً ما يعتري األنسان ويناله أذاه حتي ربما عرض له في  

عه ضجوراً قليل سان بطبنأوقاته المتقاربة من أيامه السيما إذا كان األ
للتحرر من فلتات ( محتاجون  وكل الناس) سريع األهتياج االحتمال
 عن أساليب التحكم في البلخــي وأكثرهم حاجة لذلك يكتب )الغضب

 .الغضب مع تركيز علي أهمية تلك األساليب للرؤسا بصفة خاصة

 هنا يمثل حتي  يـالبلخـوتجدر األشارة في هذا المقام الي أن منهج 
العناصر  مكتمل )Conitive(في ذلك الزمن الغابر أتجاهاً معرفياً

  والمعرفية والسلوكية )Ellis ,1962أنظر( فاالتجاهات المعرفية الصريحة
تستخدم ذات األستراتجية من حيث تمكين األنسان من التعامل مع 

 المشكالت واألزمات النفسية واالعتقادات

أساليب األدراك والتفكير وقد قام الزوس مثالً بإعداد قائمة من عشرة 
 .الت األكتياب للتعامل مع حاتقنيات

بير فقد ركز د لتالبلخــي  ليص أساليبخ فانه يمكن ت،وأيا كان
 ركز علي ضرورة إعداد حيل تقنيات لتدبير الغضب في تسعة  البلخــي

يستحضرها األنسان عند الحاجة اليها .  نفسه  من الفكر في وقت سكون
ح  في كتاب مصالتقنيات لسبب من األسباب والالغضبحين تثور ثائرة 

  :األبدان والنفس كما يلي

 فانفعال الغضبأن يبادر األنسان هذه التقنيات في بداية شعوره ب .1
الغضب يتبع مساراً زمنياً يتصاعد منذ بدايته بأضطراد سريع وعليه فإن 

 ربـأقل ويض المجهود الذي يبذله في التحكم في بدايته هو بالضرورة

حة النفسية تتضمن  لتعريف الصالبلخــيوهكذا يتضح أن معالجة 
المستوي األول هو الخلو من : مستويين يتفاوتان في درجتيها من التجريد

األضراب، وهو تعريف وإن كان مرجعياً وله أنصاره المحدثون 
 اال أنه ال يضيف الكثير )Soddy and Ahrenfeld 1955 Sodأنظر(

ي انظر مرس(والمستوي الثاني وهو تحقيق التوافق مع النفس والبيئة 
 وهو تعريف يكاد ينعقد عليه االجماع بين علماء النفس في الظرف )1988

 .الراهن والتعريفات ال يتنافيان بل ينسجمان ويختلفان فقط في مستوي التجريد

وعلي أية حال فإن الصحة النفسية بمعني التوافق مع النفس والبيئة 
 ..ــيالبلخيتجلي بكل وضوح في القاعدتين اللتين تبناهما أبوزيد 

 يؤمن بناءاً -البلخــي فيما يري -ولئن كان إتباع هاتينى القاعدتين 
نفسياً متوافقاً اال أن هذا البناء النفسي يحتاج الي صيانة مستمرة 

باالنسان يوم اليرد (فالمشكالت التي تقلق األنسان كثيرة وال يكاد يمضي
بير أمر  فكيف يتم تد)عليه فيه ما يحرك منه قوة غضب اوضجر أو حزن

 .البلخــيهذه الصيانةالنفسية عند 

فيري أن الصيانةتتم إما .  قالعدتين أساسيتينالبلخــيهناأيضاً يقترح 
بالموارد النفسية الذاتية لدي الفرد أو باالرشاد النفسي الذي يطلبه من 
االخرين اما الموارد الذاتية فهي نمط من التفكير واالستدالل علي األنسان 

 بناء شخصيته في الظروف الطبيعية تحسباً لظروف التوتر أن ينميه في
 )من التوتر(وهي فكرة يثيرها األنسان في نفسه فيقمع بها ذلك العارض 

 .)من االنفعال(ويسكن بها الهايج 

فاالعتماد علي الموارد الذاتية الغني عنه للفرد للتعامل الناجح مع 
مثل هذا . يه األخرينمشكالته مهما تهيا لذلك الفرد من إرشاد وتوج

التصور يجد تأييداً قوياً من المدافعين حالياً عن العالج المتمركز حول 
 . وبصفة خاصة روجرز ومؤيدوه)client cented(العميل 

كالم يعظه به (وأما االرشاد النفسي الذي يطلبه األنسان من غيره فهو  
 ) قوي نفسهغيره فينجح فيه ويعمل في تسكين الهايج وإصالح الفاسد من

 هنا أ، األرشاد الذي يوفره األخرون ربما كان أنفع البلخــيويضيف 
 . الفردية الفردية للتعامل مع الظروف لالنسان من جهوده

االنسانيتقبل من غيره أكثر مما (التوتر وذلك السباب مختلفة منها أن 
 .)يتقبل من نفسه

 قد ) مغلوب بهواهكل األحوال(ومنها أن راي األنسان عن مشكلته هو في 
اليكون تقيمه للظروف التي تواجه تقيماً موضعياص بما فيه الكفاية لتحقيق 

ثم إن األنسان الذي يعايش مشكلته نفسيه قد يستهلك . القدر األمثل من التكيف
من طاقته النفسية بحيث اليتوفر له منها ما يكفي لمزيد من المهام  كثيراً 

 .)ه من ذلك العارض مقهور علي عزمه ورايهمشغول بما يقاسي(النفسية فهو 

 ةــــيــانــــراض النفســـاألع 
المعني المتعارف عليه  )األعراض ( هذا المصطلحالبلخــييستخد 

 وإنما تقابل عنده )Symptoms(اليوم والمرتبط بالضرورة بالمرض 
والمقصود (األستجابات األنفعالية والتي تؤثر سلباً علي الوظائف العضوية

و األعراض التي تحدث وتزول النها هي التي تصل بأسباب البدن فتقلقه ه
 .)وتغيره أو توثر فيه آثار كثيرة ترجع بالضرر عليه

 أمثلة علي هذه المدخالت النفسجمية في حاالت  البلخــيويسوق 
 . والوسواس)الخوف الشديد(الغضب والفزع 

 .)للبدن وإصفرار اللوناألختالط واالرتعاش (ففي حالة الغضب الشديد يحدث 

 وتغيير لونه وتحريك بدنه )لدي الغضبان إثارةالدم(أما الغضب فينتج عنه 
 .بالحركات المطربة وربما يسخن الجسد في حال االستشاطه له تسخين يعقب الحمي
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وهي نفس التصنيفات المعتمده في أمهات كتب علم النفس  قريب
 .المعاصر

كما  )3( لتسكين الخوفتقنيات أربعة البلخــيوبعد التصنيف يصف 
 :يلي

استحضار اليقين بأن الخوف هو دائماً شعور مبالغ فيه وأن أكثر ما  .1
تخافه ال يضيرك ، وال ستحضار هذا المعني بكل وضوح في الوعي 

 مثاالً قوي للداللة وهو الخوف من الضباب ، خاصة لم البلخــياستخدم 
ال عهد له به فالذي يبصر الضباب من بعيد يعتقد أنه جسم كثيف ، ينعدم 

تنفس و الرؤية ، ولكن تلك ةالمخاوف تزول حينما يتوسط اإلنسان فيه ال
الضباب وكذلك المخاوف فهي وإن كانت أحواالً مكروهة لكنها ليست 

 .بالضرورة كوارث نهائية
فإن .. زيادة الوعي بأن الخوف ال يحمل المشكلة بل يزيدها تعقيداً .2

حضور الذهني التعامل الناجح مع الظروف المخيفة يحتاج الي قدر من ال
وبدونه يشعر اإلنسان بالعجز أما المشكلة التي تواجهه فيزداد خوفه منها 

إن استشعار اإلنسان الخوف (أكثر وأكثر وهكذا يتغذي الخوف علي نفسه
يحيره ويمنعه من طلب حيله لدفعه ، فيجتهد في أن ال يمكن من .. الشديد 

  .)نفسه شيئاً يكون هو سبب وقوعه فيما يخاف ويحذره
ومنها أن يستظهر (اإلستعانة علي الخوف بإحياء مشاعر الغضب  .3

علي نفسه في دفع افة الخوف عنها بقوة الغضب فإنه ال سالح لإلنسان 
وهذا بالطبع هو االساس لما )ز من استعانة بقوة األنفة..أبلغ في هذا الباب 

يسمي في الوقت الحالي بالعالج عن طريق توكيد الذات إن الممارسين 
إلكلنيكيين المعاصرين ينجحون كثيراً في درء الخوف بالغضب وتعتمد ا

اذ ان الظروف التي تولد الخوف . هذه الممارسة علي منطق محدد 
ففي كل موقف . تتضمن قدرا من االحباط ، واالحباط يولد الغضب 

مخيف يتولد قدرا وان كان ضئيال من الغضب ، وحيث ان هنالك تنافر 
 ينلخوف والغضب فان علماء النفس االكلنيكيوتناسب عكسي بين ا

يشيرون على مرضاهم الذين يتملكهم الخوف في ظروف معينة باالنتباه 
الى عنصر الغضب في دواخلهم والتركيز على بلورته وانمائه حتى يتسنى 

وينظر الى . لهم ان يكفو به خوفهم الى الحد الذي يشعرون معه باالرتياح 
انه احد اشكال الممارسات التي تقوم على مبدا الكف  حاليا على قنية التههذ

 الذي تبلور في العقد السادس من هذا )Reciprocal inhibition(المتبادل 
  .)Wolpe،1969 :انظر (القرن على يد ولبي 

فالخوف من اسبابه االساسية . استكثار العلم بماهية االشياء المخيفة  .4
لشئ الذي يهول النظر او السمع ذلك انا نرى الجاهل لماهية ا. [الجهل 

 وهنا يسوق )3(]  ماال ينال العالم بعلة ذلك الشئ )مخافته(يناله من 
 امثلة كثيرة قوية الداللة من تجارب الحياة المألوفة توضح ان البلخــي

المعرفة التي يكتسبها االنسان من االحتكاك المستمر مع مصادر الخوف 
  .تجعله مطمئنا في تعامله معها

من تلك االمثلة الجنود الذين تهولهم مشاهد القتلى والجرحى في و
واذا طالت ممارستهم [المعارك التي يخوضونها في بداية تجاربهم القتالية 

 وينطبق نفس المثال على الجراحين )4(] قل ارتياعهم بعد ذلك... للحرب 
 .)5(والمالحين في عمق البحار 

طق الزالزل على البقاء في ويحتار الكثيرون لماذا يصر سكان منا
 . )1(]لما اعتادوا صاروا ال يكترثون لها [مناطقهم زلزاال بعد زلزال ولكنهم 

وينطبق نفس القول على اعتياد االنسان لنوع من االمراض الشديدة التي 
  . تنتابه من وقت الخر 

وهنالك أيضاً مثال الظاهرات الطبيعية كالكسوف و الخسوف يخافها 
 يكترث لها العالم بأسبابها ومن رعونات الخوف المألوفة الخوف الجاهل وال

 من الرعد فمن عاش حتى يسمع صوت الصاعقة فقد نجا منها والرعد في 

فاذا تركتم ( مثاالً لذلك بالنار التي يمكن أطفاها بأقل جهد البلخــي
حتى تعظم وتطرم صعب االمر بعد ذلك في أطفائها ولعه اليقدر علي 

 .)تاتي باالحراق علي ما تقع عليهذلك حتي 

إستحضار ما يعرفه عن تاثيرات ثورات الغضب المتكررة علي  .2
 التي ربما هيجت فيه  صحته الجسمية والنفسية من االعراض الرديئة

ياق أن س في هذا الالبلخــيأمراض يصعب عليه معالجتها ويضيف 
أن  دون  الذي يستشيط غضباً علي شخص بغرض األساة اليه فإنه

   نفسه قبل توجيها الي غيره وعلي الرغمالىيدري يكون تلقاياً قد وجه 
 لم يفصل تلك االمراض المترتبة علي ثورات البلخــيمن أن 

 الشديدة  الغضب اال أن من المجمع عليه حالياً أن االنفعاالت الغضبية
والمتكررة ترتبط إرتباطاً جوهرياً بأعراض الشريان التاجي وضعف 

 .ناعة وغيرها من المشكالت العضويةنظم الم

 األخرين   الممكنة لتبرير تصرفات االخرين إلتماس االعذار .3
شهوة غالبة (المزعجة فقد تنشا تلك التصرفات من ظروف قهرية 

ضرورة ناجمة ل فليست التصرفات الخاطئة كلها با)اليضبط معها نفسه
الزاروس عن قصد وسبق إصرار مع الوعي الكامل بتباعتها ويستخدم 

اب من جراء إساءة ئ مع مرضاه الذين يصيبهم األكتة مشابهقنيةت
 .أن ليس كل من أرتكب خطاءفي حقنا شرير: االخرين لهم 

الوعي بأن التصرفات التي تزعجنا من االخرين يمكن أن تصدر  .4
 .عنا أيضاً فكل أبن ادم خطاء

الغضب يتسارع مع أمعان النظر اليه واألفضل أن يترك أمر  .5
 .حاسبة بعد مرور األيام فأن مرور األيام علي غضب يقلل منهالم

أستعراض الحاالت في التاريخ التي تمكن فيها البعض من الرؤسا  .6
سلوكاً غاضباً عاد بأعظم الضرر عليه في دينه ودنياه ولم يكن بوسعه 
أن يتدارك االثار السلبية التي ترتبت علي ذلك السلوك فأعقب ذلك 

 ندامةالسلوك الحسرة وال

استعراض الحاالت في التاريخ التي تمكن فيها البعض من  .7
كيف ان ذلك عاد عليهم بالسمعة الطيبة و  الغضب من كف الرؤساء
 .واألحترام

إستحضار حقيقة أن هيجان غضب الروساء وسرعة مواخذتهم  .8
لمرؤسيهم قد تستتبع خضوعاً ظاهرياً لكن ذلك اليومن قيادة ناجحة لهم 

اجحة هي اللتي تتضمن الوالء الداخلي من المرؤسين الن القيادة الن
 .وليس الوالء الظاهري

الوعي بأن الرئيس يجب اال يحكم علي المرؤسين أثناء استشاطه  .9
الغيظ وأنه عليه أن يطمئن نفسه أنه بوسعه معاقبة من أغضبه في أي 

 مثل هذا التفكير يصيب  وقت يشاء فليختار وقت فتور الغضب
حجر فهو أوالً يساعد في تحصيل الحلم وثانياً يضمن عصفورين بنفس ال

   االخيرة أهميةتقنيات وتحمل هذه ال  االنصاف أصدار االحكام بعين
خاصة في العالقات االسرية والمهنية حيث ينتظم الناس من حيث 
المسئولية في شكل هرمي وحيث يكون ذلك التنظيم البشري مستقراً 

تكاكات واردة ولكنها في مجملها صالحة نسبياً و األدوار محددة و اإلح
 .لترشيد العالقات البشرية في أي وضع كانت

 زعـــــوف والفـــــن الخـــفي تسكي 
 )1( هذا الباب بتصنيف أنواع الخوف حسب موضوعاتها البلخــييبدأ 

فهناك الخوف مما يهدد األمن النفسي مثل خوف ذي سلطان من العزل 
مة البدن مثل التلف و االلم الشديد هذا فضالً وهنالك الخوف مما يهدد سال

 عن الخوف من البغته من صوت هايل كالهزات والرعود وأخيراً الخوف
 عن  المرض من األخطار المتوهمة مثل خبر مكروه يتوهمه نازالً به من
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 هناتسعة من القواعد التفكرية البلخــي وقد وصف )Ellisأنظر (تعتريه 
 ]ويجعلها ضسالحاً وعدة لصرف الغم والحزن[يستعين بها الشخص 
 :وهي على النحو التالي 

 النفس هي المحبوب األعظم والحزن المفرط فوق أنه ال يجديها
فالذي يتلف نفسه بالحزن على فقدان . شيئاً فهو يرجع بالضرر عليها 

يكون كمن يبيع ربحاً يفوته برأس ... أهل أو مال أو شئ مما يضر [
 ].ماله كله وذلك هو أعظم الخسران

ا مر اإلنسان بمصيبة أفقدته ما يجب ومن النفس هي األصل فإذ   .2
فليذكر على األقل أنه ن على هذه الخسارة زوعاش بعد ذلك ليح، يحب

 .سه إذا سلمت له فكل ما سوها يهونعاش وإن نف
إذا فقد اإلنسان الصبر على مصيبة فقد وقع في مصيبة أكبر منها  .3
 بكل مصيبة فإذا كان يضيق] . فإذا الدنيا مملؤة من الحوادث والنوائب[
 ].لم يزل في زرايا متتابعة تتضاعف عليه[

أهل .. من فعل .. إن إسالم النفس إلى الحزن والجزع في النوازل  .4
الذين ... وأن التصبر من مذاهب أهل الحزم والكمال .. الفشل الضعاف 

 فإيهم تريد أن )بعدهم يثني بها عليهم.. مواقفهم الصبورة مآثر (بقيت 
 لفاشلون أم الناجحون؟ا: يكون لك قدوة 

الدنيا من طبيعتها ال تصفو دائماً ألحد ويستحيل أن يعيش فيها  .5
اإلنسان دون أن يفقد محبوباً ، ويستحيل أن ينال منها كل ما يصبو إليه 

 )فليرضى(وعلى ذلك فإن كل ما يحصله اإلنسان فيها فهو فائدة وغنيمة 
 .اإلنسان بما ناله وال يأس على مافاته

أصابت خلقاً كثيراً سواء من [ اإلنسان من مصيبة إال وقد ما أصاب  .6
فالشر ليس مقسوماً للمصاب ] . الذين تقدموه والذين هم معه في عصره

 .وحده ، بل له شركاء في البالء
ما من مصيبة على اإلنسان إال وبإمكانه أن يتخيل أن أكبر منها   .7

ى به قد قام مقام فإن الذي من[يمكن أن يصيبه فليحمد اهللا على كل حال 
 ].نعمة يلزمه الشكر عليها إذا وقي به ما هو أعظم

 فإنه دائماً  يتبقى لإلنسان بعض النعم –مهما كان الفقد في مصيبة ما   .8
بالمقارنه فإن . فليكثر من التفكير فيما بقى له عسى أن يسلبه عن المفقود 

كير أصحاب مدرسة العالج المعرفي السلوكي يعولون كثيراً على تذ
المكتئبين من عمالئهم بضرورة النظر إلى ما يقعون فيه من مصائب 
بمنظار واقعي مع تجنب التهويل من األمور وأنه ينبغي أن ال يجعل اإلن 

  )Taha ,1985نظر أ(سان من الحبة قبة 
فليتذكر اإلنسان في هذه ] . أصعب أوقاتها وقت حدوثها[المصيبة   .9

التفكير في [سوف يخف األلم الظروف أنه مع شروق شمس كل يوم 
 ].إرتفاع المكروه يعقب سروراً عاجالً 

 واســــوســع الـــال لدفـــــاإلحتي 
 بادئ ذي بدء أن الوسواس وحديث النفس مثل الحزن منه البلخــييرى 

ما هو طبيعي يحدث لكل إنسان في أوقات كثيرة ، وهذا اليستدعي القلق بشأنه 
شئ .. أحاديث النفس ووسواسها [مور حياته ألنه ال يشغل اإلنسان عن أ

عن التفكير فيما سواه [أما الوسواس الذي يمنع اإلنسان ] مشترك لجميع الناس
فهو من األعراض النفسية التي ] ويشعله عن أكثر أعماله وعن قضاء أوطاره

يتمناه المرضى من البلخــي اإلنسلن ويقسم . البد من اإلحتيال لعالجها 
الوسواس المتعلق بما يحبه اإلنسان ويتمناه :  إلى نوعين حيث موضوعاته

] وهو عشق اإلنسان لشئ يهواه فيعلق قلبه به ويصرف فكره في كل األوقات[
وعلى هذا فإن أمثال جميل بثينة وكثير عزة وعطيل كانوا من المصابين 

بأمر مخوف  .هو مثل تحديث نفس اإلنسان [بالوسواس والوسوا س الثاني 
 ينزل به في بدنه وحياته )قد(ل به عن قريب واشد تحديثها إياه بمكروه لعله يح

 وقد يى  ] .،وهذا أصعب المخاوف وأشدها تمكناً من القلب وإستيالئها عليه

 .حقيقة األمر هو صفارة األمان 

 البلخــي تقنياتإن سوق األمثلة قوية الداللة علي هذا النحو ال شك يجعل 
عاله واستخدام األمثلة القوية في تدبير األعراض في تسكين الخوف غنية وف

النفسية أمر يعول عليه الكثير من الممارسين االكلينكين في العصر الحديث 
وعلي اية حال فإن فعالية هذا االسلوب المعرفي في عالج الخوف هى 
وظيفة لنوعية وعددية ووضوح المعلومات الموضوعية عن مصدر الخوف 

ن تنوير المرضي عن أساليب العالج أو الجراحة التي وقد أثبتت الدراسات أ
 .)2(يحتاجونها تخفف كثيراً من خوفهم وقلقهم وتوترهم أثناء العالج

وال تقتصر أهمية هذا التكنيك الرابع علي كثرة األمثلة و األسلوب 
 حتى تشمل مكوناً سلوكياً يعرف البلخــيالمعرفي البحت بل تتسع عن 

لحساسية وفي بلورته لهذا المكون السلوكي يستفيد  ا حالياً بإسم إزالة
وكثير من الطير ... نفور الخيل( أوالً من التجارب الحيوانية مثلالبلخــي

ونري التجارب تعمل فيها فانها إذا أدنيت الي . من االشباح التي تنصب لها
الشئ الذي تنفر منه مراراً ويعرض عليها حتى تعتاده وتألفه أذهب ذلك 

 كما يوجد ذلك في )..وال تكترثه.وامن خيفتها حتى تدنو منه جافلةنفارها 
طباع اإلنسان ففيما وصفناه ما دل علي أن أبلغ الحيل في تقليل عرض 
الخوف و الفزع من األشياء ، إنما هو استكثاره من العلم و المعرفة باألشياء 

ك  نظره وسماع ما يكره سماعه وحمله نفسه علي مشقة ذل ، وما يهوله
 مرات حتى يألفه ويعتاده

وهكذا يتبلور في التكنيك الرابع ما يعرف بأسلوب العالج المعرفي 
 .Cognitive behavior therapyالسلوكي 

 زعــــــزن و الجـــــر الحــــــفي تدبي 
 هو المرحلة األولي من الحزن لذلك فالجزع هو البلخــي دالحزن عن

بة و الحزن هو كالجمر الباقي بعد سكون أشد ألنه يبدأ قوياً كالنار الملته
من النشاط   نفسية وبدنية تمنعالبلخــي وأعراضه كما يري )1(اللهب 

وإطهار السرور وصدق اإلستمتاع بشئ من اللذات و الشهوات وعضوية 
 .وهو أعمل شئ في تهتك البدن وتغيير قوي الشهوات

 : عن نوعين من الحزنالبلخــيويتحدث 

ذي يحدث جزءاً من الحياة العادية وال تخلو منه هذه  الحزن ال:أوال
وال ...الدنيا ألنها دار ال تخلو من األحزان وهو حزن ال يعدم اإلنسان صبره

دفعه سبيل وهذا ما يشار إليه حالياً باإلكتئاب الطبيعي وهو ليس من قبيل 
 األمراض وال يحتاج الي رعاية طبية

ذكر ..من .. أنه إنما نريد الحزن الذي يهمه كطبيب غير  :ثانيا
 الصبر وهذا فقده قرب من اإلنسان فأقلقه وأنكالحزن في هذا الموضع زما

 .بدوره ينقسم الي نوعين معروف السبب ومجهول السبب

وهذان ينطبقان بكل تأكيد علي التصنيفات المعاصرة لإلكتئاب الداخليى و 
 و التصنيفات يالبلخــاإلستجابي وتتأكد هذه المقابلة بين تصنيفات 

يرجع الي (المعاصرة بأكثره من وجه فالحزن المعروف السبب عنده فهو 
األعراض البدنية وحيلة دفعه من طريق العالج الجسماني من األغذية و 

وهذا ينسجم مع اإلتجاهات المعاصرة في تشخيص وعالج هذا النوع  )األدوية
 .)من اإلكتئاب

 النفساني في هذا الحالة  يوصي أيضاً بالعالجالبلخــيومع أن  .1
كإجراء إضافي إال أنه في حالة الحزن المعروف السبب يوصي في 
المقام األول بالعالج النفساني وجرياً علي عادته فإنه يعتمد األسلوب 
المعرفي في معالجة اإلكتئاب سواء إن كان ببناء الشخص دفعاته الذاتية 

خرين وحفي كال في مواجهة الظروف الكئيبة أو باإلرشاد من األ
الحالتين فإن األسلوب المعرفي يتضمن تمكين المصاب من بلورة 
عادات في التفكير تساعده على التكيف مع واقع التجربة المرضية التي 
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فكأنه يقول لهم  ان مرضي العصاب يساورهم القلق دائما على عقولهم،
 يحرص على طمأنه هذا البلخــي ، هذا فضالً عن ان   لم يفقدوها انهم

ان الوسواس هو االو واخيرا مجرد فكرة النوع من المرضي بالتاكيد على 
 ال مكروه عليه منه وذلك شبيه  وانه شئ( التجربة تثبت انه ال يتحققوان 
من يتاذي باالحالم التى يخاف سوء تأويلها اذا صار رؤية االحالم بحال

 مكروها وجب عليه ان ال يكترث بعد )ذلك(عادة ولم يتعقب ) المخيفه(
 بالطبع والمزاج فتكون هذا الفكرة احدي معرفته بان ذلك شئ وقع له

  )الفكر التى يقابل بها وساوسه الردئية

ان يفكر انه اذا كان الجسم هو طبيب نفسه وان النفس هى افضل   .3
اهللا ركب االنفس فى االبدان تركيبا على غاية االحكام (طبيبة لنفسها وان 

حتى ان االنسان فلذلك ترى نفس كل حى تالف البدن الذ تحله ... واالتقان 
 واالوجاع والنكبات من الضرس والجرح والكسر والمرض  لتصيبه االالم

 ) والقحط فتحتمل ذلك وتعيش معه وكذلك االعراض
وليس كل علة تصيب االنسان تهلكة او حتى تدوم معه وكأن   .4

 من المرض هب ان   يقول لصاحب الوسواس الدي يخشيالبلخــي
 هب انه اصابك بالفعل وهب انك لم تجد المرض الذي تتوهم انه سيصيبك

طبيبا يداويك فهل يعنى هذا نهاية العالم ؟ الجسم يداوى نفسه افضل من 
والمرض ال يقتل وانما تقتل االجال واالجال فى الغيب وال يعلم الطبيب 

  الغيب اال اهللا
ان اهللا تبارك وتعالى اراد عمار هذا الدنيا وبقاء اهلها فيها (ان يفكر   .5
 المدة التى قدرها كذلك جعل اسباب السالمة فيها اغلب من اسباب الى

 واالحوال هى السالمة  الهلكة وللك نجد القاعدة فى الناس واالشياء
فالمعاقين والمرضي والمعوزين هم دائما اقلية والمرضي اغلبهم يتماثلون 

 له  وهى نادرة والنادر الحكم للشفاء ولو بعد حين ، ما عدا حاالت االوبئة
فلو اصابت االنسان علة فهى تخضع للحكم العام وان الشفاء منها هو 

  .االرجح والمتوقع
ان يفكر ان اهللا تعالى جعل بلطفه لكل داء دواء وفرق بين تلك االدوية   .6

فى اصناف النبات واجزاء ابدان الحيوانات وسخر خلقا من عبادة لتتبع تلك 
البر وجزاير البحار وشاطئ االنهار االدوية وتجلبها من البلدان النائه فى 

ثم ... االسواق ... الى ... ورؤوس الجبال ومن بطون االودية والبحر 
تلك االدوية .. حتى ركبوا .. الهم خلقا اخرين باستنباط صناعة الطب 

.  بل تسخير من اهللا عز وجل لينفع خلقه)ليس عبثا(باوزانها ومقاديرها 
 تستلزم التواكل بل البد لالنسان ان يتخذ ولكن كل هذه الرعاية االلهية ال

االسباب للحفاظ على صحته بتناول االغذية فى اوقاتها وبمقاديرها 
الصالحة وان يبادر بالمعالجة من االعراض حتى تتمادى وان يلتزم 
ارشادات الطبيب الغذائية وفى ذلك هو يخضع لقوانين المرض والشفاء 

 التى اودعها اهللا فى الطبيعة 
 يفكر ان المرض له اسبابه والصحة لها اسبابها وكما ان البنيان ان  .7

القائم ال ينهدم هكذا بغته من تلقاء نفسه والمصباح المضئ ال ينطفئ فجاة 
 البلخــيوبدون مقدمات فكذلك الجسم اليموت اال بمقدمات معقولة وكأن 

يقول هذا لمن استولت عليه وساوس مرض الموت اذا اثبت الفحص الطبي 
 ال يوجد عنده مرض قاتل واذا تدبر نفسه فى عذائه ومشاربه ورافق  ان

 البلخــيحياته التدبير االفضل فليطمئن انه لن يموت بالمرض ويسارع 
مستدركا ان الموت بالحوادث او بالهرم والفناء هو امر وارد فى جميع 

  .االحوال ولكن هذا النوع من الوسواس ال يرتبط بهما لحسن الحظ
باذن اهللا تبارك تعالى جعل لكل داء يعرض (حضر المريض يقينه يست  .8

 وان الدواء اما ان يزيل المريض او يخفف )لالبدان واالنفس دواء
اما من مواعظ وتذكيرات واما (اعراضه ودواء االعراض النفسية يكون 

  )من فكر يروض بها االنسان نفسه ويجعلها سالحا وعده
الوحدة واالنفراد الن من (ى تجنب ان يحرص المريض بالوسواس عل  .9

 يتداخل مع مفهوم توهم المرض البلخــيالباحثين أن مفهوم الوسواس لدى 
 لعل في ذلك )Hypochondriasis(أو ما يسمى تريثاً بداء المرق أو الشرشوفيه 

بعض ولعل في ذلك بعض الصواب على األقل ألن هذا األخير يشمل القلق 
 يقتصر فقط على األفكار النمطية البلخــي لدى ولكن الوسواسعلى الصحة 

 فيها المريض نفسه بأمر مخيف أو مؤلم أو مكروه يوشك التي يحدث المتكررة
أن يحل به دون أن يتوهم هذا المريض فعلياً إعراضاً عضوية بذاتها وهي 

 مثل تلك التي تصاحب مرض الوسواس )Obsessions(بذلك أفكار وسواسية 
غير أن الوسواس لدى البلخصي ال يتضمن تلك اإلستجابات القهري المسيطر 

 .)Compulsions(النمطية القهرية التي يطلق عليها حالياً 

عرض ليس بمعروف السبب وليس [ أن الوسواس البلخــيويرى  
] بالحقيقة علة توجيه وإنما هو شئ يقع في طباع بعض الناس من قبل مولده

وإنما السمات الشخصية . ية مصاحبة له ولذلك فإن هنالك سمات عضوية ونفس
أنهم يوجدون سيؤا الظنون في مجمل أمورهم فال يعرض [للمرسوسين فمنها 
..  الممكنة التي تتصرف على وجهين إال ذهبت أوهامهم  لهم أمر من األمور

فهم دائماً يتوقعون أسوأ اإلحتماالت ] إلى الوجه الذي هو أصعب وأخوف
)Worriers(طرح ما يؤيده في المعارف المعتمدة لدى اإلكلينيكيين  ويجد هذا ال

Obsessive compulsive(حالياً حيث يصنف عصاب الوسواس القهري 
neurosis( بأنه ضمن إضربات القلق والتعرف أسبابه على جه التحديد ولبكن 

عوامل شخصيات الوسواسين تعاني من مستويات من القلق أعلى من غيرهم 
 هذا مع اإلعتراف بأن مصطلح الوسواس لدى )DSM III1987Rأنظر (

 التي هي )Compulsions( ال يتضمن اإلستجابات النمطية القهرية البلخــي
 .جزء من الوسواس القهري المسيطر

ومهما يكن من أمر فإن معدالت اإلصابة بهذا المرض كما يرى 
 ذلك أن األعراض( ليست عالية مقارنة بأعراض الحزن والخوف البلخــي
مثل الغم والغضب والخوف ال يخلو أحد من أن يصيبه شئ منها .. النفسانية 

في بعد الوقت أما هذا العرض الوسواس الذي هو حديث النفس بأنه عرض 
... خاص وربما سلم منه كثير من الناس حتى ال يصيبه شئ من أذاه في 

 )أعمارهم

 واســــوســـر الــــدبيـــي تــــف 
في تدبير الوسواس برنامجاً عالجياً يتكون من  البلخــيويستعرض 

عشرة بنود منها ما هو متعلق بالشخصية والعادات وبعضها ترشح أساليب 
معرفية في اإلستدالل التفكير بعضها تفيد المصاب على التكيف مع أزماته 
النفسية وبعضها نصائح سلوكية وصحية ولقد جاءت هذه البنود في كتاب 

 :فس على النحو التالي مصالح األبدان واألن
أن يعلم أنه يعاني من عرض هو الوسواس وأن الناس من معارفه   .1

يشهدون بأنها وساوس باطلة وانها ال تستتبع أي ضرر بل هي مجرد 
أفكار سخيفة عليه أال يلتفت إليها فهو وإن كان ال يمكنه التخلص منها 

س في مثل هذا فيمكنه أن يتعامل معها بعدم المباالة وكما يقول الزارو
الحاالت أن القلق الناجم من توقع بعض األحداث المؤذية سوف لن يساعد 
في دفع تلك األحداث هذا على إفتراض أن تلك األحداث محتملة الوقوع 

 )أنظر( فماذا يضيع اإلنسان وقته سدى في القلق وماال طائل تحته
 ض يعرض للنفس من الظنون السيئة  أن يفكر كفي أن كل عر{  .2
  فإنه شئ.. الفكر الرديئة ما ال يكون له عفي الظاهر سبب معروف و
فهو بالتالي استجابات نفسية لطبيعة معادلته الكيمائية } مزاج بدنة  .. )من(
 وليس نتيجة لمرض عضو ي مباشر وقد دلت التجارب )مزاجه(

المعاصره أنم االنسان إذا كان مدركاً للمنشأ العضوي الحساساته الجسمية 
 ضوعية   ه بذلك يكون أكثر قدرة علي أن يتعايش معها بطريقة وموفان

أنظر (مقارنة بمن يكون غافالً أو جاهالً لذلك المنشأ العضوي 
schactrer,1961(   علي رفع وعي المووسين البلخــيإن حرص 

بالمنشأ العضوي للوسواس يطمئنهم فى االساس على عقولهم ومن المعلوم 
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ا ولكن مما ال شك فيه ان االخر ام ان كليهما تأثرا بالبيئة الثقافية التى نشأ فيه
النفسية  كليهما قد ترك اثرا ملحوظا على الغزالى فكتابات الغزالى فى الصحة

وان كانت منفردة فى مادتها واسلوبها اال انها استأنست بالكثير من افكار الرجلين 
 . تبرز اثار البلخــي ومسكوية واضحة جلية)احياء علوم الدين(ففي 

 ةـــربيع العـــالمراج: اوًال 
االرشاد النفسي الرتبوي ىف) 1988(ابو حويج مروان   -1

الفكر االسالمي دراسة حتليلية السس الصحة النفسية عند
63 – 131) 8(31مسكوية الة العربية للعلوم االنسانية 

مصاحل االبدان واالنفس) 1984( البلخــي ابوزيد   -2
صدرها فؤادي(معهد تاريخ العلوم العربية واالسالمية 

 .جامعة فرنكفورت ، املانيا ) سرآية
تعريفات الصحة) 1988( آمال ابراهيم – مرسي   -3

-51(النفسية ىف االسالم وعلم النفس جملة املسلم املعاصر 
  .186 – 153:ص)52

 ةــع االجنبيـــالمراج: ًا ـــثاني
1-  Coleman, J.C. Butcher, J.N. and Carlson 
Carlson, R.C.(1980) Abnormal psy chology and 
modern life. London :scott, foresman and company 
2- DMS III-R(1987)Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Dis orders. Washington D.C.APA. Third Edition. 
3- Ellis A.(1962)Reason and Emotion in psychology 
.New York; lyle Stuart  
4- Hilgard R.H; Atkinson , R.M(1979)Introduction to 
psychology New York :HBJ, Inc  
5- Lazarus, A.A(1971) Behavior Therapy and Beyond 
New York Mc Graw – Hill  
6-Omstein R(1988) Psyhology the study of Human 
Experience HBJ publishers . second Edition  
7-Schacter, S.and Singer J.E(1962) Cognitive 
Social and physiolo gi cal Determinants of 
Emotioal state psychological Review, 69,379-99   

 واالنفراد فى االصل )شأن الوحدة ان تهيج على االنسان احاديث النفس 
 الهامة ليس ما يستحبه الشرع ويجوز فقط لالعمال التى ذات الطبيعة

والتى تستلزمه الضرورة مثل ترتيب مصالح الرعية عند الحكام واتنباط 
 فما خال هذه الوجوه  (االحكام الشرعية لدي الفقهاء والتعبد لدي النساك

 .)من ابواب االنفراد فمذموم

الحرص على شغل اوقات الفراغ فاذا كان المصاب بالوسواس منه  .10
وطلب الرزق وان كان من الحكام عامة الناس فليضاعف سعيه فى الكسب 

 االراء وابرام التدبير وايراد  باالقبال على مصالح سلطانه وارتياد(فعليه 
 ال يفوته ان البلخــي ومع ذلك فان )ما يورده واصدار ما يصدر منها

 . المصابين بالترفيه عن النفس لمن استطاع الى ذلك سبيال  يوصي هؤالء
 مودتهم له وشفقتهم عليه فيعينوه ان يستعين المريض بمن يثق فى .11

  . والوساوس على تكذيب
 فى موضوعات الصحة  وهذا تقف اسهمامات ابي زيد البلخــي .12

 عاتية تتحدي الزمن فهى وان مضي عليها اثنا عشر قرنا اال انها لم تفقد  النفسية
  . فى مجتمعات المسلمين  يومنا هذا خاصة  مناسبتها لمارسة االكلينية حتى

 فى نفس الفترة مع احمد بن محمد بن يعقوب الملقب البلخــيد عاش ولق
 ربما بحوالى احدي عشر سنه وقد كتب البلخــيبمسكوية والذي يكبر 

مسكوية فى موضوعات الصحة النفسية من زاوية الفلسفة االخالقية ومع ذلك 
لمولدة  بين العالمين اذ نجد ان مسكوية يعتبر االسباب ا فهناك متوازيات لصيقة

لالمراض النفسية هى الغضب والخوف والحزن ومن ذلك فقد كان لكل من 
 الى البلخــيالرجلين طريقته المميزة فى تدبير هذه االمراض فبينما يميل 

التعامل مع االعراض مباشرة وهذا هو المتوقع منه كطبيب يفضل مسكوية من 
ريض والتعامل مع الجانب االخر البحث فى المكونات الخلقية فى شخصية الم

تلك المكونات فى برنامج عالجي اشبه ما يكون باساليب تربوية طويلة المدى 
وهو اسلوب متوقع من مسكوية نظرا لمقاصدة الفلسفية ولقد ولد البلخــي بعد 

 مسكوية وتوفي قبله وليس من السهل تحديد ما ذا كان احدهما اكثر تأثيرا على
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אאאא

 

א−א א.. אא،א−מ

fuaadfreh@yahoo.com  
  

يعد النمو اخللقي معيارا للحكم على سواء سلوك الفرد وما يؤمن، مشكلة البحث: مدخــــل
به من قيم وتقاليد اجتماعية ، آما ان هذا النمو يعد نتاجا هلذه القيم واملعتقدات ألنه
ةاالساس لكل سلوك سليم وقومي ، وألنه يتشكل من تفاعل آل املؤسسات املعنية بالتنشئ

عباس.(االجتماعية واليت تزود الفرد بأطار اخلربة اليومية يف جماالت احلياة وجوانبها املختلفة 
 ).19،ص1988،

     واذا آان ضعف االهتمام جبوانب النمو اخللقي يف آل مظاهر احلياة يسبب العديد من املشكالت
فأن) 62،ص1979فرح ،(احدة على مستوى العالقات االسرية واتمع معا داخل اطار الثقافة الو

 Moral( عدم قدرة الفرد على النمو اخللقي السليم يؤدي اىل آثري من التصادمات اخللقية
encounter ( (اليت تتكون يف الغالب نتيجة لعجز الفرد عن حتقيق التوازن بني الرغبات

  ) Hoffman, 1980,P. 321.(الشخصية واملعايري اخللقية السائدة 

 اشارت العديد من الدراسات والبحوث العلمية اىل ان ضعف النمو اخللقي يتأثرلقد       
بعوامل عدة تؤثر يف سلوك االنسان وعالقاته االسرية واالجتماعية ،فقد اشارت اشارت دراسة

اىل ان ضعف النمو اخللقي للفرد يؤدي اىل الشعور ) Aronson & metter 1976( أرنسون وميرت 
بكسنستني(، وبينت دراسة ) Aronson & metter 1976 ,PP. 121-127. (  لذاته الواطئ الحرتامه

Bixenstine 1977 ( ارتباط النمو اخللقي الواطئ بضعف احرتام الفرد للكبار)، 1988عباس
 اىل ارتباط ضعف النمو اخللقي بالسلوك العدواني واحلاق1988، وتوصلت دراسة عباس ) 18،

 )Flieshman 1973فليشمان (، واشارت دراسة ) 21 ، ص1988عباس ، (ن الضرر باألشياء واالخري
 ) . 24،ص1980توق ،(اىل وجود عالقة بني ضعف مستويات النمو اخللقي والتفكك االسري 

   وانطالقا مما تقدم يأتي البحث احلايل حماولة علمية للكشف عن مراحل النمو اخللقي من اجل
 .نفسية واالجتماعية والرتبوية االستفادة منه يف ااالت ال

 
 

لتحقيق السعادة او الغاية المثلى لالنسان فصدرت بذلك اخالق الخير او 
  .)29-27،ص1975اسماعيل ،(الفضيلة عند سقراط وافالطون وارسطو 

كذلك نجد ان اغلب الشرائع والقوانين القديمة قد دعت الى االخالق    
 وواجباته ، وان اختلفت في مدى من خالل تأكيدها على حقوق الفرد

احتوائها الحقوق كافة وفي مدى قدرتها على التزام افرادها بواجباتهم 
فقد قدم لنا التاريخ شواهد على ،)25ص،1995العبيدي،(وتعاملهم فيما بينهم 

ان االخالق احتلت مكانة مرموقة في تشريع القوانين وكان هدفا من 
الرافدين اكدت شريعة حمورابي على اهداف التربية ، ففي حضارة وادي 

مبدأ العدالة التي كانت تمثل عدالة اآلله وتمييزها بين االنسان الشرير بأنه 
ذلك الشخص الذي يغتصب ماهو ليس ملكا له ويتخطى حدود النظم 

 .)9-6،ص1988جواد،(المقررة من اآلله والتي يجب ان يعمل بها 

ركزت على موضوع االخالق كذلك نجد ان كل الديانات السماوية قد   
 واولته اهمية كبرى ، بل انها كانت رساالت اخالقية في اصالح المفوس

والضمائر بما تحتويه من تعاليم تحبذ السلوك السوي وتدفع اليه ،فضال 
 عن اسهامها في فهم معنى الحياة وغرضها بشكل يجعلها اكثر فاعلية

 ق وذلك من خالل مدحواستحقاقا ، فقد اكد االسالم على موضوع االخال
وِإنََّك َلعَلى(  بقوله تعالى)صلى اهللا عليه وسلم(الرسول الكريم محمد

 وهكذا نجد انه من ينظر الى االيات القرانية ،)4:القلم( )ُخُلٍق عِظيٍم
 او بعيدة الى التمسك الكريمة يرى ان اغلبه تكاد التخلو من دعوة قريبة

صلى (ان المتتبع لسيرة الرسول الكريم محمد بالقيم االخالقية الرفيعة ،كما 
 في قوله وفعله يجد دروسا نظرية وعملية في التعامل )اهللا عليه وسلم

االخالقي والنمو الخلقي القويم ذات االسس المتينة ،فقد جعل عليه الصالة 

      ث ــــــــــة البحـــــــــــأهمي. 1
االجتماعي واالنفعالي والعقلي يعد النمو الخلقي أحد اهم مظاهر النمو 

لدى الفرد فهو يمثل جانبا مهما في بناء الشخصية االنسانية ويعد جانبا 
راقيا فيها ،حيث يختص بالقيم والعادات والتقاليد والمعايير االجتماعية 
والتي يمكن من خالله ان نحكم على مدى سواء الشخصية أو انحرافها 

 ).67ص،1987قناوي،(.

ساس فليس من الغريب ان يبدي الفالسفة وعلماء النفس وعلى هذا اال
اهتماما كبيرا في دراستهم لألخالق وتعريفهم له على الرغم من التباين 
واالختالف في نظرتهم الى مفهومه والذي يمكن تحديده بثالث معاني 

 : وهي)Hoffman,1988,P 261رئيسية تم استخدامها في االدبيات العلمية 

ل بمقاومة االغراء أو كف السلوك الذي يعد ان األخالق تتمث -
 .خطأ على ارغم من انه يثير المتعة أو اللذة 

ان األخالق تتمثل بأيثار االخرين على مصلحة الفرد الذاتية  -
 .ووضع حقوق االخرين بالمقدمة 

ان األخالق هي مجموعة القواعد االجتماعية والثقافية التي يكتسبها  -
 المواقف االجتماعية بقوة الواجب الفرد والتي تحكم سلوكه في

 (Schiamberg, 1988,P. 53   والضمير

     وهكذا نجد ان معنى االخالق قد استخدم في الفلسفة اليونانية
كمسألة سلوكية خالصة واستنادا الى مبادئ عملية جعلت من الفضيلة علما 

 ومن الرذيلة جهال ، كما انحصرت المشكلة االخالقية في وسائل غائية 
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 :سيتم اتعراض المصطلحات االتية 

 Development/ وـــــــــــ النم-أ
 النمو بأنه نضج تدريجي وتعبير عن Youngعرف يونك   

الالشعور ،وتكامل في جوانب متفتحة من شخصية الفرد تتمثل  في أسلوب 
،وعرفه ) 48،ص1988جورارد،(. متماسك في حياته وذات معنى لديه

السيد بانه سلسلة متتابعة من تغيرات تهدف الى 
 وعرفه جورارد بأنه تغيير نحو وعي أوسع ،)18،ص1974،سيدال(.غاية

 ).276،ص1988جورارد، (وكفاءة أعلى وأصالة أعمق

 Moral /القـــــــــــ األخ-ب
 :عرفت األخالق بتعريفات عدة وهي

تكامل للعادات واالتجاهات والعواطف والمثل العليا بصورة تميل الى 
 وعرفها باندورا بأنها مجموعة ،)216،ص1956،السيد(االستقرار والثبات 

رد عن طريق التقليد من السلوكيات المقبولة اجتماعيا والتي تعلمها الف
 وعرفها كراهام بأنها نشاط يسلكه ،)Bandura,1963,P.543 ( والتعزيز

 ،) Graham,1972,P.1 ى المبادئ واالحكام التي يؤمن  الفرد اعتمادا عل
ك تمد االنسان بالثبات في الرأي وعرفها مكدوجل بأنها نوع من السلو

،والصالبة في المعتقد والقوة في ضبط النفس والقابلية على التوجيه الذاتي 
، وعرفها  ) Hash,1975,P.9( واالستقالل في التصرف عن االخرين

هادفيلدبانها االمتثال لمعايير المجتمع وعاداته واتباع الغايات واالهداف 
، وعرفها دسوقي بأنها عادات )وعرفها ، )122،ص1976هادفيلد،(الصحيحة 

دسوقي ( من قبل الجماعة  )Folkways(وتقاليد وأعراف وطرق متبعة 
وعرفها توق بأنها مجموعة من القواعد والقوانين يتمثلها ، )308ص،1980،

الفرد في سلوكه بحيث تحدد مواقفه وافعاله في المجتمع 
 .)24،ص1980توق،(

  Moral development/ يــــو الخلقــــالنم -ج   
عرف بياجيه النمو الخلقي بأنه مجموعة من المعايير الذاتية للنفس 
البشرية بحيث تصبح مندمجة بها ومنسجمة معها عندما تكون مستقلة عن 

وعرفها كولبرك بأنها ، )Mosher,1976,p.122( أي موقف محفز او رادع 
انبين االول تقويمي تحوالت تحدث في البيئة الفكرية للفرد بحيث تشمل ج

Evalutive وهو الحكم على نمو الفرد من خالل افعاله الصائبة أو  
  يتمثل بوصف تطور الفرد Descriptiveالخاطئة ، اما الثاني فهو وصفي 

(من خالل مواجهة المشكالت الخلقية في اثناء مراحل النمو 
Kohlberg,1975,P.583 ( اسي يدرك ، اما ريست فعرفه بانه بناء عقلي اس

األشخاص بواسطته حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وذلك من خالل اتخاذ 
 ،أما هوفمان فيرى بأنه ) Rest, 1979,P.76(القرارات الصائبة حولها 

مجموعة من التغيرات النوعية التي تطرأ على مراحل التفكير الخلقي اثناء 
ا جملة التغيرات ويرى توق بأنه ) Hoffman,1980. P.295(فترة نمو الفرد 

النوعية تطرأعلى األحكام الخلقية للفرد أثناء فترة نموه 
 ).24،ص1980توق،(

 وذلك  Restوقد تبنى الباحث التعريف النظري للنمو الخلقي لريست 
العتماده في قياس هذا المتغير على األداة التي وضعها هذا الباحث وعلى 

  ،Restريست الذي تبناه  Kohlbergاالطار النظري لكولبرك 

أما التعريف االجرائي فيعرف الباحث النمو الخلقي بأنه الدرجة عليها 
 Definingالطالبة الجامعية من خالل االجابة على اختبار تحديد القضايا 

Issues Test  والتي يتم من خاللها تحديد المرحلة الخلقية على وفق
 .نظام كولبرك للنمو الخلقي 

ريــــــــــــــــلنظار اـــــــــــ االط. 5
االلتزام بها ، تعتمد جميع المجتمعات على قواعد يفترض بأفرادها   

 وذلك النها تتضمن بشكل عام اعتبارات قانونية ودينية وتقليدية ، كما يختلف 

،بل ذهب الى )الدين حسن الخلق(والسالم من االخالق اساس الدين بقوله  
انما (سالمية متممة للقيم النبيلة بقوله ابعد من ذلك جينما جعل الرسالة اال

 .)بعثت ألتمم مكارم االخالق

ان النمو الخلقي لدى الفرد وان كان يعد العامل االساس في تماسك 
شخصيته وقدرته على التفاعل مع االخرين والتكيف لما يستخدمون في 
مواقف وظروف الحياة المختلفة، فهو يؤثر بالفرد ويتأثر ببيئته ،كما انه 
يبقى الجانب األهم واألكثر تأثيرا في العالقات االجتماعية ،ففي الوقت 

 الذي تبرز

اهميته في تشكيل الشخصية السليمة ،فأن البناء الشخصي للفرد يبقى 
مفككا وعاجزا عن التكيف ان لم يكن مقرونا بالبناء الخلقي، وهكذا نجد ان 

ومحورا جوهريا في النمو الخلقي يعد مقوما اساسيا من مقومات المجتمع 
 ،ألن الهدف األساس له هو  )Jones,1988,P.326(بناءه واستمراره  

تعضيد العالقات االجتماعية وتعزيز تكيف الفرد مع نفسه ومع االخرين 
والتصرف على وفق معتقداته الخاصة ، فالنمو الخلقي يساهم في السيطرة 

.جتمعا ثابتا متوازناعلى نوازع االنسان وتعديلها وبالتالي جعل المجتمع م

 أذ اليمكن بدونه تصور مجتمع ينهض ويزدهر حتى لو اخذ  -
بأسباب الحضارة الصناعية وسبلها وقطع األشواط البعيدة فيها ،فالذي 
ينظر الى تاريخ األمم والشعوب يرى ان سبب سقوط هذه األمم 

 .واندحارها هو ابتعا طالبات جامعة بغداد 
 .األربعالمراحل الدراسية  -

 .جميع االختصاصات العلمية واالنسانية دها عن الفضيلة واألخالق 

الحضارة الصناعية وسبلها وقطع األشواط البعيدة فيها ،فالذي ينظر 
الى تاريخ األمم والشعوب يرى ان سبب سقوط هذه األمم واندحارها هو 

 .ابتعادها عن الفضيلة واألخالق 

د المجتمع وبقاءه فالنمو الخلقي عنصرا اساسيا من عناصر وجو
ومقوما جوهريا من مقومات كيان الفرد وشخصيته ، فال يستطيع أي 
مجتمع ان يبقى ويستمر دون أن تحكمه مجموعة من القوانين والقواعد 
تنظم عالقات أفراده بعضهم ببعض وتكون لهم بمثابة المعايير المعتمدة في 

ضروري للفرد ، فهو ) 24،ص1980توق،(توجيه سلوكهم وتقويم انحرافهم 
والمجتمع معا ، فكما ان الفرد التتم انسانيته اال به فكذلك المجتمع اليصلح 
حاله واليستقيم أمره واليصبح للحياة أي معنى اال به ايضا ، فبفضله 
ينهض العمل الصالح النافع من اجل خير المجتمع 

 ).226،ص1975الشيباني،(.واالمة

         ثــــــــــــــداف البحـــــــــأه. 2
 :يهدف البحث الحالي الى

 .اعداد أداة لقياس النمو الخلقي لدى طالبات الجامعة  -

 .التعرف على مستوى النمو الخلقي لدى طالبات الجامعة  -

المقارنة في النمو الخلقي لدى طالبات الجامعة على وفق  -
 .الدراسيةمتغيري التخصص والمرحلة 

  ثــــــــــــدود البحـــــــــــــــح. 3
 :يتحدد البحث الحالي ب

 طالبات جامعة بغداد -

 .األربعالمراحل الدراسية  -
 جميع االختصاصات العلمية واالنسانية -

 اتــــــــــد المصطلحــــــــــــــتحدي.  4
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النظريات النمائية المرحلية ، والنظريات الديناميكية المتفاعلة ، وهكذا نجد 
ان هذا التصنيف يضع عدة نظريات متعارضة اصالً في صنف واحد ، 

هذا النوع نالحظ خطأ التصنيف والتبسيط الذي ال مبرر له ، وفي 
فالنظرية التحليلية والنظرية المعرفية في النمو الخلقي كلتاهما نظريتان 
مرحليتان ، إال انهما تختلفان اختالفات جذرية في طبيعة االفتراضات 

موه االساسية وفي طبيعة التفسير للتغيرات في االحكام الخلقية للفرد أثناء ن
، ولهذا فأنه من االجحاف وضع هاتين النظريتين في صنف واحد ، وقد 
يميل البعض االخر الى محاولة تصنيف نظريات النمو الخلقي الى ثالثة 
مداخل اساسية ومدخل ثانوي ، فالنظريات االساسية هي النظرية التحليلية 

النظرية  وتابع تطويرها تالميذه فيما بعد ، و(Freud)التي قدمها فرويد 
  Kohlberg وتابع تطويرها كولبرك (Piaget)المعرفية التي قدمها بياجيه 
 والتي يمثلها (Social Learning Theory)ونظرية التعلم االجتماعي 

 (Bandura & Walters)مجموعة من علماء النفس أمثال باندورا وولترز 
و االتجاه  ، اما المدخل الثانوي فه(Dolard & Miller)ودوالرد وميللر 

. (Rest)المعاصر في تفسير النمو الخلقي وتمثله نظرية ريست 
وانطالقاً مما تقدم سيتم عرض النمو المعرفي وعالقته بتطور النمو 

 :يأتي وكذلك استعراض النظريات التي تناولت النمو الخلقي وكما الخلقي،

 1.  يـــو الخلقـــــور النمــــــه بتطـــــــي وعالقتــــــو المعرفــــالنم  -5
تبرز العالقة بين النمو المعرفي وتطور النمو الخلقي ، وذلك من 
خالل التأثير المباشر للنمو المعرفي في النمو الخلقي إذ يتطلب النمو 
الخلقي من الفرد ان يفكر في القضايا الخلقية كلما تقدم بالعمر، فالشاب ال 

و التفكير الصوري لديه أن يمكنه اال بعد مرحلة المراهقة ، وزيادة نم
يصل الى المراحل التي تلي المستوى التقليدي او ما يعرف بمستوى 
العرف االجتماعي في النمو الخلقي ، وهذه المراحل هي التي تتميز بغلبة 
المبادئ الخلقية المجردة ، وهذا يعني انه كلما اصبح الفرد قادراً على 

بالمبادئ الخلقية المجردة بحيث ال المزيد من التفكير المجرد ازداد تمسكه 
يعود مقيداً بمعايير الفئة االجتماعية التي ينتمي اليها ، اما في مرحلة 
المراهقة فأن الفرد يصل الى مستوى النمو الخلقي الذي يعرف بمستوى 
العرف االجتماعي ، وهذا يعني انه يؤمن بأن السلوك ينبغي ان يجاري 

ئد ، حتى ينتهي به االمر اخيراً الى الحرص ويساير النظام االجتماعي السا
  (Kohlberg , 1971, P. 121)على التمسك بهذا النظام وتبريره 

وإذا كان المراهقون االكثر استقالالً في تفكيرهم الخلقي غير قادرين 
على تقبل النظام االجتماعي على ما هو عليه ، وال هم مستعدين لتقبل ما 

دات فأنهم يبدأون في التوصل الى المبادئ يكون عند الوالدين من معتق
الخلقية الخاصة بهم ، كما ان معظم المراهقين يبدأون فعالً بمناقشة القضايا 
والمبادئ الخلقية والتفكير فيها ، أالّ ان الكثيرين منهم ال يتجاوزون هذه 
المرحلة وال يتخطونها ، لكن البعض منهم يمضي ويواصل تفكيره لكي 

لك الى مبادئ عقلية واضحة وشاملة ، وبذلك يصل الى يصل من خالل ذ
 بالتفكير االستداللي الخلقي ، ولعل من (Kohlberg)ما يسميه كولبرك 

االمثلة التي يمكن ان توضح ما المقصود بالمبدء المجرد الشامل هو 
االعتقاد بقدسية حياة االنسان وضرورة احترام الفرد ، فقد أستجاب احد 

 سنة للمشكلة المحيرة الخلقية )16(عى ستيف وكان عمره المراهقين كان يد
، التي يقوم فيها رجل بسرقة دواء لزوجته المريضة ، بعد ان طلب 

بحكم قانون (الصيدلي ثمن باهض بحيث يعجز الرجل عن شرائه قائال 
المجتمع يكون الرجل مخطئاً ، ولكن بأحكام الطبيعة واهللا يكون الصيدلي 

قاً ، وان حياة االنسان فوق اية مكاسب مالية ، مخطئاً ، والزوج مح
وبغض النظر عمن كان يحتضر ، حتى وأن كان شخصاً غريباً ال تربطنا 

مسن واخرون ،  ()به رابطة على المرء ان يسعى جاهداً في انقاذه من الموت
 .) 499 ، ص1986

وهكذا نجد ان تحول المعايير الخلقية الى ضوابط داخلية ذاتية تفيد في 

تكون  تفسير هذه القواعد في المجتمع الواحد بحيث نجد ان بعض األشخاص
لهم أساليبهم الخاصة المتميزة معيارياً عن غيرهم ، فضالً عن ان اسلوب 
التعامل الخلقي لدى كل فرد ماهو اال حصيلة تجارب عديدة في االسرة ومع 

 .زمالء اللعب وغيرهم 

دي الى زيادة تعرضهم الحكام القيم واذا كان تقدم االطفال في العمر يؤ 
والمعايير بصورة صريحة او ضمنية كما تبرز في تصرفات االبوين 
والمعلمين واالصدقاء ، على الرغم من ان بعض هذه االحكام قد تكون غير 
منسجمة مع بعضها البعض، فأن تلك المعايير قد تعزز في الطفل معايير 

بشكل او بأخر ، فالوالدان عندما يكافأن والديه عادة عن طريق الثواب والعقاب 
او يعاقبان الطفل معتقدين بأنه يدرك صلة ردود فعلهما بتصرفاته التي يعاقب 
او يكافأ عليها ، فأن هذا ال يحدث دائماً وخاصة عندما يحصل التعزيز بعد 
مرور وقت ال يسمح للطفل بأدراك االمور التي عوقب او كوفيء من أجلها 

، وهكذا نجد أن هذه التناقضات بين ) 165 ، ص1988، هانت وهيلتن (
االيديولوجيات األخالقية والسلوك تسبب قدراً من التشويش لدى الطفل ولكنها 

 .) 198، ص 1985 ، الحمداني(تمثل ايضاً مصدراً للنمو الخلقي 

ان الطفل عندما يبلغ سن الرشد ، فأنه يرى ان االفراد المحيطين به قد 
ن االخالقية الذاتية أي االيديولوجيا التي تضمن ضبط سلوكهم حققوا قدراً م

الى حد قليل او كثير ، كما ان استبطان مقاييس المجتمع الخارجية يتم عن 
طريق التنشئة االجتماعية للطفل ، فالقواعد الخارجية المكافئة والمعاقبة تصبح 
عواطف للخوف واللذة ، وهي تضبط بشكل فاعل سلوك الفرد لصالح 
المجتمع، غير ان المسايرة الكاملة تحمل في طياتها مخاطر عدم المرونة 
واالستبدادية، وأن طاعة اوامر المجتمع بدون استفسار ال يمكن ان يكون 
تعبيراً عن االعتقاد الخلقي، وذلك النعدام عنصر االختيار ، وهكذا نجد ان 

 الخضوع المطلق التناقضات الكامنة في عملية التنشئة االجتماعية تحول دون
  .) 166، ص 1988هانت وهيلتن ، (لقواعد المجتمع الخلقية 

واذا كان الفالسفة وعلماء النفس قد أبدوا اهتماماً واسعاً بموضوع االخالق 
، إال انهم اعتقدوا بأنها تختلف وفقاً للمكان والزمان ، وبناءاً على التاريخ 

 الى االخالق بثالثة مراحل مرت النظرة والثقافة ، وعلى هذا األساس فقد 
تاريخية عبر العصور المختلفة ، ففي المرحلة االولى كانت النظرة اليونانية 

وعامة سواء كان  القديمة قد نظرت الى االخالق على أنها مطلقة وموضوعية 
من عالم المثل أو انها تعتمد على ما يجلب الخير للفرد والمجتمع 

(Schiamberg , 1988, P. 54) ،  وفي المرحلة الثانية التي سميت بمرحلة
العصور الوسطى فقد تم النظر الى االخالق على أنها موضوعية وعالمية وان 

 أي انها تتميز بالالهوتية ، فما تالئم وتوافق مع احكام الدين )اهللا(مصدرها هو 
فهو خلقي ، وما تعارض مع احكام الدين فهو غير خلقي ، وهكذا نجد ان 

 معايير االخالق خالل تلك المرحلتين كان على أساس االخالق االعتقاد في
 .) 79، ص 1983 فتحي ،(العالمية الموضوعية لجميع المجتمعات

اما في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الحديثة فقد تم النظر الى االخالق 
على انها نسبية وان المجتمعات تختلف في النظر الى االخالق ومعايير السلوك 

ترتضيها النشاطات االجتماعية واالنسانية فيها، فما يكون سلوكا خلقبا في التي 
 ، وهكذا نجد )80 ، ص1983 فتحي ،(مجتمع قد اليكون كذلك في مجتمع أخر 

ان لكل حضارة في كل عصر معايير خلقية متباينة المستويات ينطلقون منها 
لحضارات جميعها  مطلقة تتفق عليها التقويم السلوك ، بحيث ال توجد معايير

 .) 198 ص ،1985الحمداني ، (أالّ في نطاق محدود 

على الرغم من ان البحث في مجال النمو الخلقي حديث العهد ، إال ان 
المنظرين قد تناولوه بالبحث والدراسة في نظرياتهم النفسية ، وقد أختلفوا 
 فيما بينهم في طبيعة افتراضاتهم نحوه ، وبالتالي في طبيعة تفسيره

بأعتباره مظهراً أساسياً من مظاهر نمو شخصية االنسان، فقد يميل البعض 
 منهم الى تصنيف نظريات النمو الخلقي في صنفين رئيسيين وهما 

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006 
 

 2006    خريف   - 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 187   



Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@@
 

المجتمع الذي يعيش فيه ذلك الفرد، والطفل ينمو خلقياً في مراحل متتابعة 
مثلما يمر نموه في الجوانب االجتماعية والعقلية والمعرفية والجسمية 

 فقد كان لظهور االتجاه المعرفي في وعلى أية حال 1983، ويتيج (
الدراسات النفسية دوراً كبيراً في تطوير االهتمام بموضوع النمو الخلقي 

 في المفاهيم (Piaget)وتطور االحكام الخلقية ، والسيما دراسات بياجيه 
الخلقية ضمن أهتماماته بموضوع نمو المفاهيم في شتى المجاالت ،فقد 

خلقي للفرد هو مثل النمو العقلي أو المعرفي أعتقد بياجيه ان النمو ال
(Cognitive Development) كجزء من عملية النضج ضمن اطار الخبرة 

العامة ، فالنمو الخلقي بهذا المعنى يرتبط بسلسلة من المراحل شبيهة 
بمراحل النمو المعرفي للفرد ، وهكذا فقد تمكن بياجيه من تحديد مستويات 

 البعض االخر ، بحيث لن يصل طفل ما الى لهذا النمو يتلو بعضها
مستوى ما من تلك المستويات حتى يكون قد مارس فعالً المستوى الذي 
قبله ، كما ان الفرد ال يمكن ان ينتقل من حالة متقدمة خلقياً الى حالة اكثر 
تأخراً ، وذلك الن االنتقال من مرحلة الى اخرى يكون بأتجاه واحد وهو 

  .(Wright , 1971, P. 83)تكامل الى االمام ما يعرف بأتجاه ال

 ان النمو الخلقي للطفل في البداية ما هو (Piaget)يرى بياجيه  
إال شعور غامض حتى السنة السابعة او الثامنة من عمره ، أما بعد هذا 

 فهذا هو (Moral Realism)العمر يبدأ الطفل بأستخدام االخالق الواقعية 
ات النمو الخلقي ، فالطفل في هذا المستوى غير المستوى األول من مستوي

قادر بعد على أستخدام المفاهيم المتطورة ، ألنه يعتمد في تفكيره على 
الصور والخياالت الذهنية التي تتولد عن االشياء كما تحدث في الواقع ، 
فضالً عن ان تفكيره يكون متمركزاً حول ذاته ، وال يستطيع الطفل ان 

ار وجود وجهات نظر تختلف عن وجهة نظره الخاصة ، يضع بعين االعتب
كما ان االمور يمكن ان ينظر اليها من مناظير مختلفة ، ولهذا فأن احكامه 
  الخلقية تكون متسقة مع طبيعة تفكيره ، فالطفل الذي يسبب ضرراً اكبر

اخر يسبب ضرراً أقل ، حتى لو كانت نية األول هي  منطفل ذنباً اكثر هو
 ، (Sprinthall, 1984, P. 243)ونية الثاني هي اللعب والعبث  المساعدة 

كما تتميز هذه المرحلة بالمسؤولية الموضوعية بمعنى ان الطفل يلتزم 
التزاماً حرفياً بالقواعد الخلقية حين يطبقها ، وان هذه القواعد غير قابلة 

 يعتقد للتغيير او الحذف ، وكذلك القيمة المطلقة لالخالق بمعنى ان الطفل
ان كل االفراد لديهم افكاراً مشتركة عن الخطأ والصواب ، ولهذا يعرف 
الطفل الخطأ الخلقي وما يترتب عليه من عقوبات ، كما يعرف ما عليه 

اما المستوى ) .Sprinthall, 1984, P)من التزام وذلك بأطاعته للسلطة 
فالطفل  ، (Moral Relativism)الثاني فيسمى مستوى االخالق النسبية 

عندما يتطور تفكيره اكثر ويدخل في مرحلة التفكير بأستخدام المفاهيم 
المادية منها والمجردة يستطيع ان يدرك ماهية األشياء بشكل ابعد مما في 

 ، ولهذا فأن الطفل )27، ص 1980توق ، (حدودها من الواقع الملموس 
توى األول يتخلص من األفكار الثابتة التي كان قد التزم بها في المس

 نسبية ويستبدل بها نظاماً يدخل في االعتبار اصدار احكاماً خلقية نسبية
اعتماداً على النية والقصد من وراء الفعل الذي يجريه ، كما ان تقديره 

  ،1977 جابر ،(لمشاعر االخرين واتجاهاتهم ينمو من خالل تفاعله معهم 
 .) 169ص

التنظيم تختلف باختالف نمط كذلك فأن طريقة التطور والتغير ومبادئ 
الناحية الخلقية ، فاالخالقية الواقعية هي نتاج عوامل متفاعلة مع بعضها 
البعض ، حيث يتمثل األول بعدم النضج المعرفي ، اما العامل الثاني 
فيتضح باالحترام االحادي الجانب للكبار ، وهكذا يعد العامل األول 

ه التمركز حول الذات والواقعية ، المصدر االكثر اهمية ، حيث يتداخل في
فالتمركز حول الذات يتصف بعدم قدرة الطفل على التمييز بين الجوانب 
الشخصية وجوانب العالم الخارجي بحيث تمنعه هذه النظرة كما تم االشارة 
الى ذلك من أخذ وجهات نظر االخرين ومشاعرهم بنظر االعتبار في 

  (Rest , 1983, P. 571)المواقف االجتماعية 

هداية السلوك وارشاده ، بيد ان ذلك يتوقف الى حد كبير على طبيعة  
العالقة بين الطفل والوالدين ، فمثالً ان االبوين لو كانا يتصفان بالدفء 
والحب ويقدمان للطفل نماذج طيبة للسلوك الخلقي ويحاوران الطفل 

فرض النظام بالحسنى ، ويزودانه بتفسيرات للقواعد والمعايير بدالً من 
بصورة تعسفية ، عندئذ نجد ان الطفل قد وصل الى درجة اكبر من 
النضج في النمو الخلقي ، كما نجده قد استدخل المعايير الخلقية للوالدين 
واخذ يسلك بحسب ما تفرضه هذه المعايير ، وعلى هذا األساس فأن امثال 

لعملية من هذين الوالدين نجدهما يوضحان للطفل الجوانب الواقعية وا
المواقف ، او يفسران له كيف ان السلوك غير المالئم قد يكون مضراً 
ومؤذياً للطفل واالخرين، كذلك فهم يستثيرون في الطفل الكبرياء وتطلعه 
الى النضج وبلوغ مرحلة الرشد، ولهذا فأن مثل هؤالء الوالدين يكونون 

واالهمال والتساهل من أهل الثقة ال من أهل التسلط واالستبداد او التسيب 
  .)501، ص 1986مسن واخرون، (

 (freud) دـــــ فروي–ة ـــــة التحليليـــــالنظري  -5.2
ان قيم الطفل االخالقية يتم اكتسابها في السنوات  (Freud)اعتقد فرويد 

الخمس األولى ، وبتحديد اكثر ان الطفل يتوحد مع والده من نفس جنسه 
يتقمص اوامره ونواهيه ليكون منها ما يسمى االنا و (Identifies)ويتمثل به 

 وهذا النظام هو الذي يلي (Graham, 1972, P. 34) (Super Ego)االعلى 
االنا في التكوين وهو ما يعرف بالضمير حيث يعمل على ان يكون الرقيب 

الهو (الذي ال ينام ، وأن عمله الوظيفي تقويم نشاطات النظامين السابقين 
فاالنا االعلى يهدد ويعاقب االفعال غير الخلقية النه يمثل السلطة  ، )واالنا

الداخلية في ذات الفرد لكي يمنع كل عمل غير مقبول اجتماعياً اثناء غياب 
السلطة الخارجية ، ومن هنا فأن النمو الخلقي أساسهبايولوجياً وحتمياً وال 

 )53 -52 ، ص1994فتوحي ، (دور للطفل في ذلك 

وامر االب ونواهيه ماهي أالّ أوامر ونواهي المجتمع في وإذا كانت أ
المحصلة النهائية ، فأن ما يدفع الطفل الى التوحد مع النموذج الذكري 
طبقاً لهذه النظرية هو كون الطفل يعيش خالل السنة االولى من عمره 
عالقة حب ورعاية مع أمه ،بيد أن األم احياناً قد تسحب هذا الحب لغايات 

يتولد لدى الطفل شعور مرير بالقلق ازاء هذا التهديد بفقدان هذا الضبط ف
الحب ، مما يدفع به بطريقة ال شعورية الى تقمص شخصية االم 
وأمتصاص سلوكها واتجاهاتها، ونتيجة أدراك الطفل الذكر في وقت الحق 
من طفولته بأنه ال يستطيع ان ينافس االب األقوى على حب أمه ، فأنه قد 

شعورياً الى التوحد مع أبيه وأمتصاص معاييره وسلوكه ، السيما يدفع ال 
وان هذا االب يمتلك مصادر كثيرة من القوة بحيث يستطيع ان يمارسها 

 .Graham, 1972, P)علىالطفل الذي يكون قادر على أدراك ذلك 
كذلك فأن فرويد يرى ان أحساس الطفل بالعدل مثالً هو رد فعل لما (36

 لالطفال االخرين الذين يتمتعون بحب الوالدين وعنايتهم يشعر به من حسد
، وانه طالما ال يستطيع ان يكون أتجاهاً عدائياً تجاه هؤالء األخرين دون 
انيلحق الضرر بمفسه ،فأنه يتقمص شخصيتهم ويتصرف ال شعورياً تجاه 
شعوره العدائي وذلك بأن يطلب معاملة تساوية للجميع ، فالعدالة 

 تعني ان الفرد عندما ينكر على نفسه اشياء كثيرة لكي يضطر االجتماعية
االخرون الى االستغناء عنها او عدم المطالبة بها ، فالمطالبة بالمساواة هي 

 ، )47، ص 1995العبيدي ، (أصل الضمير االجتماعي واالحساس بالواجب 
وهكذا نجد ان التحليل الفرويدي لقضية األخالق ينطلق من منظور 

 وان الطفل يعد أخالقياً عندما يمتص - اخالقي أو ال اخالقي -نية االثني
 ويعد .معايير أبوية ، وبالتالي معايير المجتمع خالل عملية التقمص 

 ,Graham)الطفل ال أخالقي عندما ال يتمكن من أمتصاص تلك المعايير 
1972, P. 37).  

 1960(piaget) :هــــــــة بياجيـــــــريــنظ  -5.3   
عد دراسة النمو الخلقي لدى الفرد جزء من نموه االجتماعي  ، حيث ت

 يتعلم هذا الفرد ما يعد صواباً وما يعد خطًأ ، وذلك من خالل وظيفة 
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: املستوى االول
مستوى ماقبل العرف

    االجتماعي

   
 املرحلة االوىل   

    

 املرحلة الثانية

 
      
      
   

: املستوى الثاني
مستوى العرف 

    اعياالجتم

   
   

املرحلة الثالثة
مرحلة التوافق 
 بني األشخاص

    

الرابعةالمرحلة   
  التمسكمرحلة

      
      
   

: املستوى الثالث
مستوى مابعد العرف 

 االجتماعي

Conventional level Post-    

   
   

 مرحلة اخلامسة
مرحلة االتفاق 

ي االجتماع
   واحلقوق الفردية

 املرحلة السادسة
مرحلة املبادئ 
اخللقية العامة 

 والضمري
 

المستوى األول ويسمى بالمستوى الخلقي ما قبل العرف   5.4.1 
  :(Preconventional Level) ) ما قبل التقليدي( االجتماعي

ة وتسميات ان الطفل في هذا المستوى يكون متجاوباً مع القواعد الثقافي
ما هو جيد وسيء، خطأ وصواب ، ولكنه يفسر تلك التسميات اما على 

 أو )المكافأة والعقاب(المتعة واللذة   النتائج المادية ، أو على أساس أساس
على أساس القوة الجسدية لهؤالء االفراد الذين ينطقون بالقواعد والتسميات 

(Grinder , 1978 , P. 287)فل في هذا المستوى  ، وهكذا نجد ان الط
الفرد غير انه يكون يطور مفاهيمه الخلقية تبعاً لمفاهيم الثقافة التي يعيش فيها 

 .Rest, 1985 , P)محكوماً بقوى المجتمع الخارجية التي تمتلك الثواب والعقاب 
 :  ، كذلك فأن هذا المستوى يتضمن مرحلتين هما (261

  العقاب والطاعة مرحلة أخالقية: المرحلة االولى  5.4.1.1
(The Punishment And Obedience Orientation) 
نب العقاب الناجم عن يقوم الطفل في هذه المرحلة بأطاعة االوامر لتج

، وهكذا نجد ان الطفل يقوم بطاعة ) 27 ، ص1980توق ، ( عدم الطاعة 
القواعد التي يضعها اصحاب السلطة، وال يحاول القيام بكسرها وذلك 

للعقاب، وبالتالي فأن أي فعل يخالف تعليمات السلطة يعد فعالً سيئاً تجنباً 
بغض النظر عن المعنى االنساني او الظروف االرتباطية بالعقاب، 
فاخالقية الطفل تكون مرتبطة باالذعان للسلطة التي تصدر تلك االوامر 

(Grinder , 1978, P. 287) (Sommer , 1978 , P. 72) 

 وتسمى بمرحلة المنفعة االداتية-لثانية االمرحلة  5.4.1.2
(The Instrument Relativist Orientation)  

يقتصر الفعل الصحيح أو الخاطىء ، السيء والرديء في هذه المرحلة 
على األفعال التي ترضي وتشبع حاجات الفرد الخاصة ، وفي بعض 

ليها على األحيان حاجات الناس اآلخرين ، اما العالقات البشرية فينظر إ
نفس األسس التي تشبه أسس التعامل في السوق، بحيث تتبلور بدايات 
التعاون التي يكون لكل طرف فيها حقوقه وواجباته المحددة عن طريق 
األتفاق المتبادل أو المنفعة المتبادلة، ولكنها تفسر على الدوام بطريقة مادية 

 , Grinder) ما أريد ألن التبادلية تعني أني سأعمل ما تريد لكي تعمل أنت
1978 , P. 287) (Sommer , 1978 , PP. 73-78).  

اما العامل الثالث الذي يتجلى بالواقعية فيتمثل بالخضوع لالمر الواقع  
او الظاهر دون االلتفاف الى القصد او النية ، بحيث تفرض الواقعية 

يمكن الطاعة لقواعد واوامر الكبار بأعتبارها قواعد خارجية مطلقة ال 
تغييرها ، وان أي خرق لهذه القواعد يعد عمالً سيئاً ، فالصحيح بنظر 
الطفل هو ما تطابق مع هذه االوامر والخطأ هو ما يفشل في التطابق معها 

(Rest, 1983, P. 572).  

أما مستوى االخالق النسبية فيكون على النقيض من المستوى األول
توى ان القواعد ليست جامدة او بحيث يرى الطفل الذي يصل الى هذا المس

غير قابلة للتغيير ، وانما هي مرنة وقد تم وضعها والمحافظة عليها عبر 
االتفاق الجماعي المتبادل ،  بحيث لم يعد الطفل يحدد احكامه الخلقية 
لالفعال الصحيحة او الخاطئة بواسطة النتائج وانما يضع تاكيدا اكبر على 

 كما يصاحب هذه المرحلة تخلي الطفل حضور اوغياب النية والقصد ،
عن فكرة التمركز حول ذاته بحيث يصل الى مرحلة التفكير المتبادل وهذا 
يعني تطور مفهوم الذات عند الطفل كشخص يتكلم ويدرك ويفكر وهو 
متساوي في االهمية مع االخرين ولكنه يتميز عنهم ، وهذا يعني ان 

 Hoffman)هات نظره الخاصة لالفراد االخرين جهات نظر تختلف عن وج
, 1970, P. 266) 

 (Kohlberg)1971:ركـــــة آولبـــــنظري5.4  
 في النمو الخلقي بمثابة (Piaget)كانت االبحاث التي قام بها بياجيه 

في النمو الخلقي ،  (Kohlberg)االساس للنظرية التي توصل اليها كولبرك 
ويتين وهما نظرية بياجيه فقد أستمد ألهامه بشكل رئيسي من دعامتين ق

)Piaget  (  ونظرية جون ديوي )John Dewey  ( وعلى هذا األساس فقد
أطلق كولبرك على نظريته تسمية النظرية التطورية الفلسفية 

(Developmental Philosophic Theory) والتي تعني توحيد دراسة ، 
ن حيث المبادئ المراحل العامة للتطور مع التعريف الفلسفي لهذا التطور م

 (Grinder, 1978, P. 285)االخالقية العامة والمبادئ المعرفية 

أن النمو المعرفي لدى كولبرك وان كان امراً ضرورياً ، فأنه ال يكفي 
لتطور النمو الخلقي ، فالفرد قد يكون في مستوى معرفي أعلى من مستواه 

ة التي يعيش فيها الخلقي نتيجة الرتباطه بعوامل اخرى في بيئته االجتماعي
(Kohlberg , 1975, P. 38) كذلك فقد تمكن كولبرك من ان يضمن في ، 

نظريته المراحل النمائية التسلسلية ومفاهيم الصراع وعدم االتزان كشروط 
 مستخدماً في ذلك طريقة بياجيه )27، ص1980، توق (مسبقة للنمو الالحق 

 على استجابات االفراد السريرية، ومعتمداً في تحديد المراحل الخلقية
لمجموعة من القصص االفتراضية التي تصور معضالت تخلق لدى الفرد 

 ، كما ان البيانات المستمدة من )22، ص 1980توق ، (صراعاً معيناً 
أستجابات االفراد قد اقنعت كولبرك بان التغيرات في النمو الخلقي تحقق 

ة العامة ، كذلك يؤكد من خالل ترتيب غير متباين يعكس البنى االخالقي
على ان المراحل الستة في النمو الخلقي ومستوياتها مرتبة هرمياً وبشكل 
منطقي ، بحيث ان النمو يسير بشكل تلقائي تحت شروط البيئة الطبيعية ما 
لم توجد هنالك أعاقات معينة، وان مفهوم المرحلة يتضمن ان كل فرد البد 

لمراحل السابقة، فضالً عن ان وان يسير ضمن هذا التتابع المرسوم ل
مفهوم المرحلة يتضمن ان جميع االفراد يمرون في المراحل نفسها مع 

 ,Grinder)التباين فيما بينهم السرعة ومحتوى تفكيرهم في نفس المرحلة 
1978, P. 286 وهكذا نجد ان كولبرك قد صاغ ثالث مستويات لوصف   

توى على طورين او تطور النمو الخلقي للفرد بحيث يحتوي كل مس
 يتقدم الطفل فيها من المرحلة االكثر )1(مرحلتين وكما موضحة في الشكل 

 :بدائية الى المرحلة االكثر تطوراً وكما يأتي 

يوضح مستويات ومراحل النمو اخللقي )1(شكل 
 حسب نظرية آولربك
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 ، كما أن الفرد يقوم بأتباع (Grinder , 1978 , P. 288)المجتمع بكامله 

تماعية بناءاً على إقتناعه بأن القانون هو نتاج القوانين وأحترام القيم اإلج
العقد اإلجتماعي على مجموعة من القيم التي يجب على الجميع أحترامها 

، كذلك فأن هناك إدراك واضح ) 13 ، ص1995دويدار ، (وعدم مخالفتها 
من قبل الفرد في هذه المرحلة لنسبية القيم الشخصية واآلراء مع وجود 

لى القواعد اإلجرائية للوصول الى إجماع في الرأي ، التأكيد المماثل ع
بمعزل عن ما هو متفق عليه دستورياً ألن الحق ما هو إالّ مسألة قيم 
ووجهات نظر شخصية ، وأن النتيجة تتجلى في التأكيد على وجهة النظر 
القانونية ، مع التأكيد على إحتمال تغيير القانون من حيث اإلعتبارات 

فعة األجتماعية وليس على أساس تجميده كما جاء في المرحلة العقالنية للمن
السابقة ، أما في خارج حدود المملكة القانونية فإن األتفاق والتعاقد ما هو 
إالّ عناصر ملزمة في المسؤولية وهذا ما يطلق عليه باألخالق الرسمية 

(Grinder , 1978 , P. 288).  

ادىء الخلقيةالعامة مرحلة المب: المرحلة السادسة 5.4.3.2 
    The Universal ethicalPrinciple Orientation  /والضمير

يقوم الفرد في هذه المرحلة باأللتزام بالمبادىء والقيم الخلقية العامة   
التي أرتضتها الشعوب عبر العصور من حيث حرية وحقوق اإلنسان، فإذا 

ماعية فإن الفرد يرجح ما تعارضت هذه المبادىء العامة مع القوانين اإلجت
دائماً هذه المبادىء العامة ، ويبرر التزامه بها بأن اإليمان بصدق 
المبادىء الخلقية العامة هو واجب على كل إنسان عاقل، ألنها هي التي 

 , Schiamberg)تحقق السعادة له ، وتدعوا لها كافة الديانات السماوية 
1988 , P. 361) الغير وطبقاً لمبادىء ، والحق يعرف من خالل قرار 

خلقية مختارة ذاتياً ، والتي تلجأ الى الفهم الشامل المنطقي والى العمومية 
 , Grinder , 1978)والثبات، ولهذا فإن تلك المبادىء هي مطلقة وأخالقية 

P. 288) ويخضع لها الفرد لكي يتجنب أحتقار الذات نتيجة لقيامه بعمل ،
نجد أن هذه المرحلة الخلقية تتميز يعارض مبادىء الضمير ، وهكذا 

  .)28 ، ص1980توق ، (بشموليتها وثباتها وعالميتها 

 أن تسلسل النمو (Kohlberg)وعلى أية حال فقد أفترض كولبرك 
الخلقي في المراحل السابقة الذكر هو عالمي بطبيعته وال يتأثر بثقافة أو 

نباً الى جنب، وأنه دين ، كما إن النمو الخلقي يتماشى مع نمو التفكير ج
يتبلور معه بنفس الطريقة، ولهذا فإن المتقدم عبر هذه المراحل يتميز 
بزيادة في التكامل والتمايز لديه ، وهذا يعني كل خطوة في النمو الخلقي 
تتميز بتنظيم عقلي أفضل من المستوى السابق بحيث يشتمل على كل ما 

 بحيث تنظم في أبنية أكثر سبقه، فضالً عن أنه يشتمل على تمايزات جديدة
 شموالً وأت

 Theory social learning  /يــم اإلجتماعــة التعلـنظري 5.5 
 يرى اصحاب نظرية التعلم االجتماعي ان النمو الخلقي كأي سلوك

 اجتماعياً متعلم
يتكون بوساطة التعلم المباشر والتقليد، بحيث تقوم التأثيرات البيئية بدور 

وذلك من خالل تمثل الفرد واكتسابه للمعايير الثقافية لمجتمعة، مهم فيه ، 
وهكذا نجد ان معظم دراسات وبحوث هذه النظرية قد ركزت على النمو 
الخلقي والسلوك الخلقي وليس على التفكير أو التعليل أو الحكم الخلقي 

كذلك فقد رفض أصحاب هذه النظرية أعتبار ، )15 ص،1990العكيدي، (
 كما هو الحال عند -خلقي دالة لالبنية العقلية المفترضة السلوك ال
 ، وذلك العتقادهم بأن السلوك الخلقي يتكون عند الفرد عن -المعرفيين 
 وأن مبادئه العامة كافية - متضمنة التعلم عن طريق التقليد -طريق التعلم

نة لتفسير تعلم السلوك الخلقي ، وهذا يعني ان االجراءات التدريبية المتضم
في تعلم السلوك الخلقي هي نفسها المتضمنة في تعلم أي نوع آخر من 
أنواع السلوك، ألنه إذا ما تم فهم اكتساب السلوك الخلقي فلن تكون هناك 

  .)29، ص 1980توق ، (حاجة الفتراض أبنية عقلية اخرى 

  Imitation)وإذا كان أصحاب نظرية التعلم عن طريق التقليد 

 المستوى ( مستوى العرف اإلجتماعي: الثانيالمستوى  5.4.2  
 Conventional Level )التقليدي

يتم في هذا المستوى الخلقي تعزيز توقعات أسرة الفرد ومجموعته أو 
قومه بحيث يلتزم الفرد بأعراف وتقاليد النظام اإلجتماعي ، كذلك يعي 

أدراكه مع اآلخرين حتى يزداد  هذا المستوى العالقات المشتركة الفرد في
لتوقعات اآلخرين ، وبالتالي يقوم بأتباع القواعد والمعايير األجتماعية 
الخلقية بأدراكه لها وأعترافه بها ، كما يتم إدراك هذه األمور على أنها 
قيمة بحد ذاتها بغض النظر عن القوانين المباشرة والواضحة واألتجاه 

ع التوقعات الشخصية الفعلي منها ، وليس على أساس توافقها أو تطابقها م
أبراهيم ، (والنظام اإلجتماعي حسب وإنما على أساس الوالء لها وتعزيزها 

 ، كذلك فأن هذا المستوى (Grinder , 1978 , P. 287) )121 ، ص1985
 :يتضمن مرحلتين هما 

 مرحلة التوافق بين األشخاص: المرحلة الثالثة 5.4.2.1 
The Interpersonal Concordance Stage : 

 على هذه المرحلة بأنها مرحلة الولد (Kohlberg)وقد أطلق كولبرك 
الجيد، أو البنت الجيدة، حيث يحافظ كل منهما على عالقات طيبة مع 
اآلخرين ويحصل على تأييدهم، وهذا يعني أن طاعتهما وانصياعهما يكون 

 ، وقد )121، ص 1985 ، أبراهيم(تجنباً لرفض اآلخرين لهما وكراهيتهم 
برز هذه الطاعة بأن كل فرد بحاجة إلى ان يكون محبوباً من قبل ت

الجماعة التي يعيش فيها ، بحيث يسعى الى ارضائهم بشتى الوسائل من 
أجل الحفاظ على ديمومة العالقات الطيبة بهم وتبادل األدوار معهم والتخل 
من التمركز حول الذات ، وترجيح المصلحة العامة على المصلحة 

 ، أما السلوك فغالباً ما يتم الحكم )12 ص ،1995دويدار ، (شخصية الخاصةال
 ، وذلك ألن الفرد يكسب )إن قصده حسن(عليه من خالل النية أو القصد 
 (Grinder , 1978 , P. 287)الموافقة من خالل كونه لطيفاً 

 /مرحلة التمسك بالعرف والقانون: المرحلة الرابعة 5.4.2.2
The Law and Order Orientation 

 في هذه المرحلة بالعرف لذاتهما ويجعلهما المصدريتمسك الفرد 
 لينظمالوحيد للحكم على سلوكه وذلك ألن القانون قد وضع القانون و

العالقات بين األفراد، ولهذا تنبع ضرورة المحافظة على هذا القانون من 
انون ، ضرورة المحافظة على المؤسسات اإلجتماعية التي ينضمها ذلك الق

 ، أما المنظور األجتماعي لهذه المرحلة فينطلق من فصل وجهة نظر الفرد
الفرد وعالقاته الشخصية عن العالقات القانونية من أجل ترجيح األلتزام 

 .Richard , 1974 , P)بالقانون على كل شيء مهما كانت الظروف 
 وإدامة  وهكذا نجد أن هنالك توجه نحو السلطة والقوانين الثابتة،(167

النظام والكيان اإلجتماعي، بحيث يتضمن السلوك الصحيح قدرة الفرد على 
القيام بواجباته وإظهار األحترام للسلطة والحفاظ على النظام اإلجتماعي 

 (Grinder , 1978  P. 287)من أجل ذاته هو ال من أجل اآلخرين 

 (مستوى ما بعد العرف اإلجتماعي: المستوى الثالث 5.4.3 
 l  Post - Conventional Level )التقليدي ستوى ما بعدالم

يظهر في هذا المستوى أن هناك جهد واضح لتطور مفهوم القيم 
األخالقية والمبادىء العالمية واألحكام الخلقية على نحو التخلص من 
المفهوم القانوني أو العرفي الجامد لكي تصبح أكثر شموالً وعمومية من 

 ، وهكذا فأن هذا المستوى يتضمن (Grinder , 1978 , P. 288)السابق 
 :مرحلتين هما 

مرحلة األتفاق األجتماعي : المرحلة الخامسة 5.4.3.1
 The soicial-contrast legalistic  /والحقوق الفردية

orientation 
إن هذ المرحلة في العموم تتفق مع النغمة النفعية ، فاألفعال الصحيحة 

أساس الحقوق الفردية العامة ، وعلى أساس تميل إلى أن تُعرف على 
  المقاييس التي درست بشكل دقيق وتمت الموافقة عليها من قبل
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من خالل التأثير المباشر للنمو المعرفي في النمو الخلقي إذ يتطلب النمو 
الخلقي من الفرد أن يفكر بالقضايا المختلفة كلما تقدم في العمر ، فالشاب 

 الصوري أن يصل ال يمكنه إال بعد مرحلة المراهقة وزيادة نمو التفكير
الى المراحل التي تلي المستوى التقليدي أو ما يعرف بمستوى العرف 
اإلجتماعي في النمو الخلقي ، كذلك أن العديد من علماء النفس قد قدموا 

 هذا النمو (Freud)وجهات نظرهم حول النمو الخلقي ، فقد فسر فرويد 
السنوات الخمس من خالل إكتساب الطفل للقيم الخلقية الذي يتم خالل 

األولى من حياته بعد أن يتوحد مع والده من نفس الجنس ويتمثل به 
ويتقمص أوامره ونواهيه ليكّون ما يسمى باألنا العليا ، كما أعتبر أصحاب 
نظرية التعلم اإلجتماعي أن النمو الخلقي كأي سلوك متعلم إجتماعياً يتكون 

رؤى نظرية جديدة  (Rest)ت بواسطة التعلم المباشر والتقليد ، وأدخل ريس
للمكونات المعرفية والمفاهيم الداخلة في المراحل المختلفة كان من بينها 
مفهوم التعاون الذي يتمثل بأن كل فرد يقوم بوضع مجموعة من التوقعات 
حول الكيفيات التي سيتصرف بها الناس معه في إطار تعاوني متزن 

رى أصحاب األتجاه المعرفي حسب المرحلة التي يمر بها الفرد، كذلك ي
أن النمو الخلقي مثل النمو المعرفي للفرد أنما هو جزء من عملية النضج 
ضمن إطار خبرة العمر العامة ، والنمو الخلقي بهذا المعنى يرتبط بسلسلة 
من المراحل شبيهة بمراحل النمو المعرفي لدى الفرد ، وقد تمكن بياجيه 

(Piaget)و الخلقي يتلو بعضها بعضاً بحيث لن  من تحديد مستويات للنم
يصل طفل ما الى مستوى معين من تلك المستويات حتى يكون قد مارس 
فعالً المستوى الذي قبله ، كما أن الفرد ال ينتقل من حالة متقدمة أخالقياً 
الى حالة أكثر تأخيراً وذلك ألن األنتقال من مرحلة إلى أخرى يكون بأتجاه 

ل الى األمام ، ويرى أن هنالك مستويين للنمو الخلقي واحد هو إتجاه التكام
أما كولبرك للفرد هما مستوى األخالق الواقعية ومستوى األخالق النسبية 

(Kohlberg) فقد صاغ ثالثة مستويات للنمو الخلقي بحيث يضم كل 
مستوى مرحلتين خلقيتين أعتمد الباحث في دراسة متغير النمو الخلقي 

وذلك ألنها تمثل نظرية معرفية شاملة وحديثة في هذا على هذه النظرية ، 
الشأن ، فضالً عن أن البحوث الحديثة قد إعتمدت على هذه النظرية في 

 دراسة هذا المتغير

 :ةــــات السابقـــالدراس  - 6
كان الهدف من إستعراض الدراسات السابقة ، هو االفادة منها في 

 االفضل من أجل تحقيق تلك مجال تحديد االهداف ، وانتقاء االسلوب
األهداف، وحسن اختيار العينة واالساليب االحصائية المناسبة ، وكذلك 
النتائج التي توصلت اليها ، وقد حرص الباحث على ابراز هذه الجوانب 
قدر المستطاع في استعراضه لهذه الدراسات التي توزعت على محورين 

 :وكاالتي رئيسيين ومصنفة الى دراسات عربية وأجنبية 

:ةـــــــــــات العربيـــــــــالدراس - 6.1  

  :1982 دراسة أرناؤوط  - 6.1.1
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين مستويات النمو الخلقي 
ومستويات النمو المعرفي لدى االطفال االردنيين ، ولتحقيق هذا الهدف تم 

وذلك من أجل  (Piaget)ه تطبيق ستة اختبارات شبيهة باختبارات بياجي
التعرف على المرحلة المعرفية التي يحتلها الطفل على وفق مراحل بياجيه 

 بعد ان تم تعريبه (Kohlberg)المعرفية ، كذلك تم استخدام اختبار كولبرك 
 طفالً ممن تتراوح اعمارهم )54(على البيئة االردنية على عينة تألفت من 

 سنوات، وبعد معالجة البيانات )10( سنة وبمتوسط قدره )15 -5(بين 
احصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون توصلت الدراسة الى وجود 

أرناؤوط (. عالقة دالة وموجبة بين النمو الخلقي لالطفال والنمو المعرفي 
  .)105 -3 ، ص1982، 

1985 دــــــــة محمــــــــدراس - 6.1.2  
عالقة بين النمو الخلقي والنمو أستهدفت هذه الدراسة التعرف على ال

 المعرفي ومتغيرات الجنس ، والعمر ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف قام

 Learning) وعلى االخص دوالرد وميللر (Dolard & Miller) قد اعطيا
اهمية كبيرة للتعزيز في عملية التعلم ، فأن تدعيم السلوك أو تغيره تبعاً 

 يؤدي بالسلوك الذي ينتهي -عقاب ثواب أو -لنمط التعزيز المستخدم 
بالثواب الى ان يتكرر مرة اخرى في مواقف مماثلة للموقف الذي أثيب 
فيه ذلك السلوك ، في حين نجد ان السلوك الذي ينتهي بالعقاب يميل الى 

  .)209، ص  1985 الحمداني ،(التوقف واالمتناع عن الحدوث 

هما على الرغم من  فأن(Bandura & Walters)أما باندورا وولترز 
موافقتهما على مبدأ التعزيز وأثره في تقوية السلوك الخلقي ، فقد أشارا 
الى أن التعزيز وحده اليعد كافياً لتفسير كيفية حدوث بعض أنماط السلوك 
التي تظهر فجأة لدى الطفل ، أو الظروف التي اليستطيع الفرد فيها ان 

 تدريجياً عن طريق التعزيز يفترض أن هذه االنماط السلوكية قد تكونت
(Graham , 1972, P. 20)  كما أفترض باندورا وولترز ،(Bandura & 

Walters) أن التعلم عن طريق تقليد النموذج يمكن ان يفسر حدوث التعلم 
في هذه المواقف ، وان مبادئ التعلم عن طريق تقليد النموذج يمكن ان 

السلوك بما في ذلك السلوك تنطبق بنفس الدرجة على تعلم جميع انواع 
الخلقي ، كذلك فأن مشاهدة الطفل لنموذج ينتهك القواعد الممنوعة يولد 
لديه أستعداداً النتهاك هذه القواعد ، وان هذا االستعداد قد يعبر عن نفسه 
بأن يسلك االفراد السلوك الممنوع بشكل يفوق سلوك افراد لم يتمكنوا من 

 .(Graham, 1972, P. 23)مالحظة مثل هذا النموذج 

  (Rest)         1975 تــة ريســـنظري 5.6
رؤى جديدة للمكونات المعرفية والمفاهيم الداخلة  (Rest) لقد أدخل ريست 

في المراحل المختلفة للنمو الخلقي كان من بينها مفهوم التعاون الذي فسره 
ع عند عرضه للمراحل الخلقية على انه يتمثل بأن كل فرد يقوم بوض

 معه في يات التي سيتصرف بها الناسمجموعة من التوقعات حول الكيف
 وعلى هذا إطار تعاوني وذلك حسب المرحلة التي يمر بها هذا الفرد

  :للنمو الخلقي ستة مراحل وهي (Rest)األساس فقد حدد ريست 

 .وتتمثل هذه المرحلة في أن الطفل يدرك:مرحلة المحافظة على الذات 

 وذلك من خالل نمط العالقات التعاونية الوالدين، تعليمات كيفية مسايرة 
: غير لمتوازنة بين الطفل ووالديه ،مرحلة المحافظة على الذات تبادلياً 

وتتمثل في أن الطفل يدرك ان هنالك عالقات اجتماعية تعاونية متوازنة 
ومتبادلة ، وان على كل فرد اطاعة التعليمات والقواعد طالما أنها ال 

ارض مع مصالحه الشخصية ، مرحلة المحافظة على العالقات تتع
وتتمثل في أن الفرد يدرك ان العدل يكون بتأدية كل فرد : الشخصية 

لدوره في اطار الجماعة التي ينتمي اليها بناءاً على معرفته المتبادلة 
لمشاعر وأفكار االخرين ، ومعرفتهم لمشاعره ، وبالتالي أقامة التوازن 

: نهم على هذا األساس ، مرحلة المحافظة على كيان المجتمع القائم بي
وتتمثل هذه المرحلة في ان الفرد يدرك ان التوازن في العالقات 
االجتماعية  يقوم على معرفة كل فرد بدوره وادوار االخرين والقيام بها ، 
من اجل خلق نظام اجتماعي مستقر ، مع ان االدوار قد تكون موزعة هنا 

ن أفراد المجتمع ، مرحلة المحافظة على كيان االفراد بأعتبارهم قسرياً بي
وتتمثل هذه المرحلة في أن الفرد يدرك انه أذا أراد :بشر داخل مجتمع 

االفراد ايجاد التوازن في المجتمع فال بد لهم من ان يحققوا امناً للحقوق 
لتي تعطي االساسية في الحياة ، وبالتالي فأن احترام القوانين العامة هي ا

لكل فرد الحق في التعبير عن رأيه والتخلص من قسرية االدوار 
المفروضة عليه ، مرحلة المحافظة على كيان االنسان في كل زمان 

وتتمثل هذه المرحلة في أن الفرد يتطور ادراكه الى ان التفاعل : ومكان 
مطلق التعاوني المتوازن ال يكون أالّ بتحقيق األمن وضمان الحق والعدل ال

في كل زمان ومكان ، وهذا ال يمكن ان يتحقق إال بالتوازن بين الحقوق 
 دويدار ،(المتعارضة والقضاء نهائياً على القسرية في التعامل مع االخرين 

 ) .15 ، ص1995

  ان العالقة بين النمو المعرفي وتطور النمو الخلقي تبرزخالصة القول
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 Sociamoral Reflection Objective)للتفكير الخلقي االجتماعي 
Measure)،  واستبيان أساليب الضبط الوالدي(The Father's 

Disciplinary Quastionnaire) ، واستبيان أساليب الضبط االمومي، وبعد
ان تمت معالجة البيانات احصائياً باستخدام معامل االرتباط المتعدد 
واالختبار التائي توصلت هذه الدراسة  الى ان هنالك عالقة سلبية بين 

من جانب االب والنمو الخلقي لدى الطلبة، بينما لم تكن التأكيد على القوة 
 (Love Withdrowel)هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين سحب الحب 

من جانب االب والنمو الخلقي لدى الطلبة، كذلك اشارت نتائج هذه الدراسة 
بأنه ليست هنالك عالقة دالة بين النمو الخلقي والتعليم الوالدي، وان هنالك 

قة ايجابية دالة بين التأكيد على القوة من جانب االم والنمو الخلقي، عال
وانه ليست هنالك عالقة دالة احصائية بين اسلوب سحب الحب من جانب 
االم والنمو الخلقي لدى الطلبة، والى وجود فروق ذات داللة احصائية بين 

 -Al)أساليب الضبط التي يمارسها االباء واالمهات ولصالح االمهات 
Nefaey, 1988, P. 2583).  

  :1989 دراسة بو حمام - 6.1.5
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على مستوى الحكم الخلقي ، والفروق بين 
الجنسين لدى طلبة معهد علم النفس بجامعة وهران بالجزائر ، ومن اجل 

الذي أعده  ) ( .D.I.Tتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار تحديد القضايا 
 طالب وطالبة  جامعية )100( على عينة تألفت من (Rest)ريست 

 من االناث، وبعد تحليل )50( من الذكور و)50(توزعوا بالتساوي بواقع 
البيانات ومعالجتها احصائياً توصلت هذه الدراسة الى ان افراد العينة قد 

 )المرحلتين الثالثة والرابعة (وقعوا ضمن مستوى العرف االجتماعي
 ، كذلك اظهرت هذه الدراسة فروقاً ذات داللة احصائية %)85(وبنسبة 

على وفق متغير الجنس في النمو الخلقي ولصالح الذكور في المرحلة 
  ..)132 -107 ، ص1989 بو حمام ، (.رابعة ال

        :1990 امــــــــة بو حمــــــــدراس 6.1.6
خلقي أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين الحكم ال

واالتجاهات الدينية لدى الطلبة المسلمين المتواجدين في المملكة المتحدة ، 
 :وذلك من خالل اختبار الفرضيات االتية 

ين الحكم الخلقي واالتجاه الدينيهنالك عالقة ذات داللة احصائية ب. أ
هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الحكم الخلقي والمستوى .ب

 .التعليمي 
 عالقة ذات داللة احصائية بين االتجاه الديني ومدة االقامة هنالك.ج

 .في المملكة المتحدة 
هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الحكم الخلقي ومدة االقامة . د

 .في المملكة المتحدة 
 لريست (D.I.T)ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار تحديد القضايا 

طالب من المسلمين ) 90(ألفت من ومقياس االتجاه الديني على عينة ت
 سنة ، )43 -18( دولة مسلمة ممن تراوحت اعمارهم بين )22(ينتمون الى 

وبمستوى تعليمي من البكلوريوس الى الدكتوراه ، وبعد معالجة البيانات 
 براون ، -احصائياً بأستخدام تحليل التباين ومعامل ارتباط سبيرمان 

ك عالقة بين الحكم الخلقي واالتجاه توصلت الدراسة الى انه ليست هنال
الديني ، كذلك كشفت هذه الدراسة عدم وجود عالقة بين الحكم الخلقي 
ومدة االقامة في المملكة المتحدة ، والى عدم وجود عالقة بين الحكم 
الخلقي والمستوى التعليمي ، وليست هنالك عالقة بين االتجاه الديني ومدة 

 .) 199 -198 ، ص1990، بو حمام ( االقامة في المملكة المتحدة

  :ة ــــات االجنبيـــ الدراس - 6.2
  1975 (Campagna & Harter)/  دراسة آمبانا وهارتر6.2.1

 ف على عالقة النمو الخلقي: أستهدفت هذه الدراسة التعر 

 تلميذ وتلميذة ، تم اختيارهم من )100(الباحث بأختيار عينة تألفت من  
الساسية االولى والثانية في المدارس الحكومية توزعت تالميذ المرحلة ا

 تلميذ وتلميذة، وموزعين بالتساوي )50(بالتساوي على المرحلتين بواقع 
على وفق متغير الجنس، وتراوحت اعمار المرحلة االساسية االولى بين 

 سنوات ، اما اعمار المرحلة الثانية فقد )9( سنوات وبمتوسط قدره )10- 8(
 سنة ، وبعد ان تمت )13( سنة وبمتوسط قدره )14 -12(ين تراوحت ب

السيطرة في هذه الدراسة على متغير المستوى االقتصادي واالجتماعي 
حيث كان كل افراد العينة تقريباً من نفس المستوى االقتصادي 

 للنمو الخلقي (Kohlberg)واالجتماعي قام الباحث بتطبيق اختبار كولبرك 
 للنمو المعرفي ، واختبار الذكاء المصور، (Walker)، واختبار ولكر 

واستمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي لالسرة على عينة البحث ، 
ومعالجة البيانات احصائياً توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود تأثير دال 

 ، كذلك (Kohlberg)لمتغير الجنس في النمو الخلقي على اختبار كولبرك 
 الى وجود فروق دالة للعمر في مستويات النمو توصلت هذه الدراسة

الخلقي ولصالح المرحلة الثانية ، ووجود عالقة دالة بين النمو الخلقي 
  .)6 -5 ، ص1985محمد ، (والنمو المعرفي 

  :1986دراسة ناصر  - 6.1.3
أستهدفت هذه الدراسة التحليلية التعرف على بنية النمو الخلقي لدى 

مراهقين المصريين ، وذلك من خالل الكشف عن عينة من االطفال وال
العالقة بين النمو الخلقي ومتغيرات العمر ، والجنس ، والمستوى 

تألفت  ةناالقتصادي واالجتماعي، ولغرض تحقيق هذا الهدف تم اختيار عي
 طالب وطالبة ، تم اختيارهم من طلبة المرحلة االبتدائية )900(من 

تم توزيعهم على وفق المستوى االقتصادي واالعدادية والثانوية بعد ان 
واالجتماعي الى ثالثة مجموعات بعد ان وزعت عليهم استمارة المستوى 

 ، ) منخفضة- متوسطة -مرتفعة (االقتصادي واالجتماعي لالسرة وهي 
 للنمو الخلقي ذو الصورة الكاملة (Kohlberg)وبعد تطبيق اختبار كولبرك 
بأستخدام تحليل التباين ، توصلت هذه الدراسة ، وتحليل البيانات  أحصائياً 

الى عدم وجود تأثير دال لمتغير الجنس في مستويات النمو الخلقي لدى 
أفراد العينة، كما توصلت هذه الدراسة الى وجود تأثير دال لمتغير العمر 

في مستويات النمو الخلقي

الخلقي ومتغيرات العمر ، والجنس ، والمستوى االقتصادي 
 )900(جتماعي، ولغرض تحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تألفت من واال

طالب وطالبة ، تم اختيارهم من طلبة المرحلة االبتدائية واالعدادية 
والثانوية بعد ان تم توزيعهم على وفق المستوى االقتصادي واالجتماعي 
الى ثالثة مجموعات بعد ان وزعت عليهم استمارة المستوى االقتصادي 

 ، وبعد تطبيق ) منخفضة- متوسطة -مرتفعة (تماعي لالسرة وهي واالج
 للنمو الخلقي ذو الصورة الكاملة ، وتحليل (Kohlberg)اختبار كولبرك 

البيانات  أحصائياً بأستخدام تحليل التباين ، توصلت هذه الدراسة الى عدم 
وجود تأثير دال لمتغير الجنس في مستويات النمو الخلقي لدى أفراد 

عينة، كما توصلت هذه الدراسة الى وجود تأثير دال لمتغير العمر في ال
مستويات النمو الخلقي ولصالح الطلبة في المرحلة االعدادية ، والى وجود 
تأثير دال لمتغير المستوى االقتصادي واالجتماعي الفراد العينة ولصالح 

 ، 1986، ناصر (االفراد من ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي المرتفع 
 .) 7 -4ص

 :1988 يـــــــة النفعـــــــــدراس - 6.1.4
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين النمو الخلقي وأساليب 
الضبط الوالدي وتعليم الوالدين ، وكذلك التعرف على الفروق في أساليب 
الضبط بين االم واالب لدى طلبة الكلية في الصفوف العليا في بعض 

 )265(معات السعودية ، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة بلغت الجا
طالب موزعين على اربعة كليات ، وممن تطوعوا لالشتراك في هذه 

 الدراسة بحيث اكمل كل طالب الصيغة العربية من المقياس الموضوعي
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 في المجموعة الرابعة ، اما %)5( في المجموعة الثالثة ، ونسبة %)10(
نة عليها بشكل كبير فيما عدا بالنسبة للمرحلة االولى فلم يتوزع افراد العي

 بحيث برزت نسبة توزعهم - الجانحين المضطربين-المجموعة االولى 
بصورة واضحة ، اما المجموعة الرابعة فقد برزت نسبة توزعهم في 

 -Jurkovic & Prentice, 1977, PP. 414) %)70(المرحلة الثالثة وبنسبة 
420). 

  :1977 (Whiteman)ان ـــــة وايتمــــ دراس - 6.2.4 
كان من بين أهداف هذه الدراسة التعرف على العالقة بين الحكم الخلقي 
والقدرة على فهم االخرين ، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار تحديد 

 لتقدير فهم (Biar & Mands) واختبار باير وماندس (D. I. T)القضايا 
اختيارهم من طلبة طالب وطالبة تم ) 250(االخرين على عينة تألفت من 

 )125( من الذكور و )125(المرحلة الثانوية وقد توزعوا بالتساوي بواقع 
 سنة وبعد تحليل البيانات )16-13(من االناث وممن تتراوح اعمارهم بين 

بيرسون توصلت هذه الدراسة ومعالجتها احصائياً باستخدام معامل ارتباط 
ات الحكم الخلقي والقدرة على الى ان هنالك عالقة دالة وموجبة بين مستوي

 .(Whiteman, 1977, P. 4124)فهم االخرين 

   :1977 (Maqsud) ودــــــــة مقصــــــدراس - 6.2.5
استهدفت هذه الدراسة التعرف على أثر اختالف البيئة والتعلم في 
الحكم الخلقي لدى عينة من المراهقين النيجيريين وذلك من خالل اختبار 

 :تيتين الفرضيتين اال

ان المراهقين المسلمين الذين يعيشون في بيئة مدرسية متجانسة  -
يتقدمون اكثر في الحكم الخلقي على اقرانهم الذين يعيشون في بيئة 

 .مدرسية غير متجانسة 
 (Kohlberg) ان تبديل اسماء الشخصيات في معضالت كولبرك -

ن باسماء مسلمة سوف يؤثر في التفسير الخلقي لدى المراهقي
 .المسلمين 

 .Maqsud, 1977, PP)في البيئة المتجانسة والبيئة غير المتجانسة  
36- 44) 

 الخلقي لدى ان تبديل اسماء الشخصيات في معضالت كولبركر
 )150(ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تتألف من المراهقين 

اوح طالب تم اختيارهم من بين طلبة المرحلة المتوسطة ، وممن تتر
 سنة ، ومن طلبة المدارس الداخلية بعمر يتراوح )15 -12(اعمارهم بين 

 لالحكام (Kohlberg) سنة ، وبعد تطبيق اختبار كولبرك )15 -14(بين 
 ، واستبيان المستوى االقتصادي (PRM)الخلقية ، ومصفوفة رافن المتقدمة 

الى وجود واالجتماعي ، ومعالجة البيانات احصائياً توصلت هذه الدراسة 
فروق ذات داللة احصائية في مراحل النمو الخلقي بين المراهقين في 
البيئة المدرسية الداخلية المتجانسة والمراهقين في البيئة المدرسية الداخلية 
غير المتجانسة ولصالح الطلبة في البيئة المدرسية غير المتجانسة ، كذلك 

استجابات (الخلقي أوضحت هذه الدراسة عدم وجود فروق في التفسير 
 لكال النوعين من القصص ، قصص بأسماء شخصيات مسلمة ، )المراهقين

وقصص اخرى بأسماء شخصيات غربية بين المراهقين في البيئة 
  .(Maqsud, 1977, PP. 36- 44)المتجانسة والبيئة غير المتجانسة  

  :1980 (Parick) كــــة باريــــــدراس  - 6.2.6
ه الدراسة التعرف على أثر العوامل البيئية االسرية أستهدفت هذ     

في الحكم الخلقي للمراهقين الهنود، ولتحقيق ذلك فقد قام الباحث 
 أسرة تم اختيارهم )39(فرداً يمثلون ) 117(باختيار عينة تألفت من 

من الطبقة الوسطى ، وان كل اسرة تكونت من ثالثة اشخاص طفل 
 (Kohlberg)احث بتطبيق اختبار كولبركواحد ووالديه ،  كما قام الب

لقياس الحكم الخلقي ، ومقياس رعاية الطفل الذي أعده هوفمان 
  ، وكذلك تقدير مدى تشجيع الوالدين(.Hoffman et al)واخرون 

باالضطراب النفسي الذي تم تمييزه من خالل ظهور بعض االنماط  
تدمير والسلوك السلوكية المعادية للمجتمع مثل امتالك الرغبة في ال

االندفاعي والكذب ، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بأختيار عينة من 
 مراهق طبيعي ومضطرب نفسياً ، وقد توزعت )44(المراهقين تألفت من 

العينة الى مجموعتين شملت العينة االولى االفراد المضطربين بحيث بلغ 
ز الخاصة بعالج  مراهق مضطرب تم اختيارها من أحد المراك)21(عددها 

االضطراب النفسي ، في حين شملت العينة الثانية المراهقين الطبيعيين 
 مراهق تم اختيارها من بين طلبة المدارس االبتدائية )23(وقد بلغ عددها 

والمتوسطة ، وكذلك من خالل الرجوع الى تقويمات المعلمين والمدرسين 
، وبعد اختبار ، فضالً عن المرشدين النفسيين في تلك المدارس 

 الخاصة باالحكام الخلقية (Kohlberg)المجموعتين بواسطة مقابلة كولبرك 
من أجل التعرف على مستوى النمو الخلقي الذي يمثله المراهق ، وتحليل 
البيانات احصائياً باستخدام االختبار التائي تبين وجود فروق دالة في 

نفسياً والمراهقين مستوى النمو الخلقي بين المراهقين المضطربين 
الطبيعيين ولصالح الطبيعيين بحيث كان المراهقون الطبيعيين يحتلون 

المراهقون المرحلة الثالثة وهي مستوى العرف االجتماعي ، في حين كان 
المضطربين يحتلون المرحلة الثانية وهي ضمن مستوى ما قبل العرف 

  (Campagna & Harter, 1975, PP. 199 - 205) االجتماعي 

 (Miller)1976: رــــــة ميللــــ دراس - 6.2.2
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين النمو الخلقي والتفكير 

 :الديني ، وذلك من خالل اختبار الفرضيات االتية 

 . هنالك عالقة دالة بين مراحل النمو الخلقي والتفكير الديني -
والعمر والحالة االقتصادية  هنالك عالقة دالة بين النمو الخلقي -

 .واالجتماعية
 التفكير الديني والعمر والحالة االقتصادية عالقة بين هنالك -

 .واالجتماعية

 كـــــس وبرنتـــــة يورآوفــــدراس - 6.2.3 
: أستهدفت هذه الدراسة اختبار الفروض االتية        

 الخلقي من  هل ان الجانحين المضطربين أقل في مستوى النمو-
 الجانحين العصابيين ؟ 

هل ان الجانحين العصابيين أقل في مستوى النمو الخلقي من  -
 الجانحين بسبب ظروف بيئية؟

هل ان الجانحين العصابيين أقل في مستوى النمو الخلقي من غير  -
 الجانحين  ؟

ولتحقيق هذا الهدف بأختبار تلك الفروض قام الباحثان بأختيار عينة تألفت 
 مراهق توزعوا على أربعة مجموعات، بحيث شملت كل )48(من 

 مراهق، وقد شملت المجموعة االولى المراهقين )12(مجموعة على 
الجانحين المضطربين، في حين شملت المجموعة الثانية الجانحين 
العصابيين، بينما شملت المجموعة الثالثة الجانحين بسبب ظروف بيئية، 

قد شملت المراهقين من غير الجانحين، وبعد ان قام اما المجموعة الرابعة ف
 لقياس مستوى النمو الخلقي (Kohlberg)الباحثان بتطبيق اختبار كولبرك 

لدى االفراد، وتحليل البيانات احصائياً باستخدام تحليل التباين اظهرت 
النتائج بأن مستوى النمو الخلقي للجانحين المضطربين هو أقل من مستوى 

قي لدى الجانحين العصابيين ، وان الجانحين بسبب ظروف بيئية النمو الخل
هم أعلى مستوى في النمو الخلقي من الجانحين العصابيين، وان المراهقين 
غير الجانحين هم اعلى مستوى في مراحل النمو الخلقي من الجانحين 
العصابيين، كذلك فقد أشارت نتائج هذه الدراسة الى ان أفراد هذه العينة 

 في (Kohlberg)المجموعات األربع قد توزعوا على مراحل كولبرك في 
المستوى ما قبل التقليدي وخصوصاً في المرحلة الثانية وكانت 

  للمجموعة الثانية ، ونسبة %)45( للمجموعة االولى ، و%)40(نسبتهم
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اضافية عن كل طالب تشمل الجنس والعمر الزمني والعرق ومكانته في 
في المدرسة والقابلية المدرسة والحالة االجتماعية واالقتصادية والتحصيل 

على التربية البدنية ، ومعالجة البيانات احصائياً توصلت هذه الدراسة الى 
ان تقييم صغار السن عامة في مجموعة المعاقين قد تم بشكل أقل في 
المنزلة االجتماعية من زمالئهم في الصف من غير المعاقين، وان الطلبة 

ن اقرانهم غير المحبوبين، كذلك فان المحبوبين المعاقين كانوا اكثر تقبالً م
الطلبة من ذوي مستوى النمو الخلقي العالي اظهروا اتجاهات اكثر تقبالً 
للمعاقين من الطلبة من ذوي مستوى النمو الخلقي الواطيء، كما ان 
الفتيات كن اكثر قبوالً القرانهن من المعاقين مما كان لدى الفتيان، كما ان 

نوا اكثر قبوالً للمعاقين من الطلبة االصغر عمراً الطلبة االكبر عمراً كا
وفي نفس الصف، فضالً عن ان االفراد الذين كانوا من منزلة اجتماعية 
مماثلة لمنزلة المعاقين اظهروا تقبالً اكثر للمعاقين من االفراد الذين 
يختلفون عنهم في تلك المنزلة االجتماعية واالقتصادية، كذلك وجد بان 

عاقين من المنزلة االجتماعية واالقتصادية المختلفة متشابهون في االفراد الم
النمو الخلقي والقابلية على تلقي التربية البدنية والمهارات االجتماعية 

(Cowardin , 1984, P. 2064).  

  1985 (Rest & Thoma) دراسة ريست وتوما  -6.2.9
 الجامعية أستهدفت هذه الدراسة التعرف على اثر المراحل الدراسية

على االحكام الخلقية ، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق اختبار تحديد القضايا 
(D. I. T) 177( على عينة من  طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية بلغت( 

طالب يمثلون الطبقة االجتماعية واالقتصادية الوسطى في والية منيسوتا 
 طالب يمثلون المرحلة )105(، وقد  توزعوا بواقع (Minesota)االمريكية 

 طالب ، وبعد تطبيق )72(المتوسطة ، بينما يمثل المرحلة االعدادية 
 طالب يمثلون )26(اختبار تحديد القضايا على عينة البحث تم اختيار 

 )33(، واختيار )1977 ، 1976 ، 1974(المرحلة المتوسطة في االعوام 
على اثر المرحلة طالب يمثلون المرحلة االعدادية ، والجل التعرف 

 طالب في المرحلة المتوسطة )59(الجامعية تم تقسيم عينة البحث البالغة 
واالعدادية الى قسمين كان القسم االول قد تكون من الطلبة الذين واصلوا 

 طالب ، أما القسم الثاني فقد تكون من )38(تعليمهم الجامعي وكان عددهم 
 طالب ، وبعد )21(عي وكان عددهم الطلبة الذين لم يواصلوا تعليمهم الجام

تطبيق اختبار استيعاب المفاهيم الخلقية ، ومقياس االتجاه نحو النظام 
 طالب المشار اليها اعاله ، )59(والقانون على عينة البحث البالغة 

ومعالجة البيانات احصائياً باستخدام تحليل التباين من الدرجة الثانية 
 الدراسة الى ان الطلبة الذين واصلوا واالنحدار المتعدد ، توصلت هذه

تعليمهم الجامعي قد تفوقوا على الطلبة الذين لم يواصلوا تعليمهم الجامعي 
 -Ret & Thoma, 1985, P. 709)في األحكام الخلقية 

 1986 (White) تـــــة وايــــدراس  - 6.2.10
، أستهدفت هذه الدراسة الكشف عن مراحل النمو الخلقي لدى االطفال 

وكذلك التعرف على اثر العمر في مستوى النمو الخلقي، ولتحقيق هذا 
 طفل )430(دراسة طولية طبقت على عينة تألفت من الهدف تم استخدام 

 من االناث ، وقد )210( من الذكور و)220(من الذكور واالناث وبواقع  
ة  سنة ، كما تم اختيار هذه العينة من ثالث)12 -7(تراوحت اعمارهم بين 

 ، وممن ينتمون الى (Minesota)مدارس في والية منيسوتا االمريكية 
الطبقة االجتماعية واالقتصادية الوسطى، وبعد تطبيق اختبار تحديد 

 ،1984 ، 1983(القضايا ذو الصورة المختصرة ولمدة ثالث سنوات 
 على عينة البحث وتحليل البيانات احصائياً بأستخدام تحليل التباين )1985
 الدرجة الثانية واالختبار التائي توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود من

 ، في )1984 ، 1983(فروق دالة احصائياً بين طلبة السنة االولى والثانية 
مراحل النمو الخلقي ، في حين اظهرت هذه الدراسة فروق ذات داللة 

  ولصالح االطفال)1985 ، 1983(احصائية بين السنة االولى والثالثة 
االكبر عمراً ، كما تمركزت نتائج عينة البحث وبصورة رئيسية في 

   %)60( ، وفي المرحلة الثانية وبنسبة %)40(المرحلة األولى وبنسبة 

لطفلهما، وذلك من خالل معضالت تشجيعية تتجلى بمقدار الفرص  
التي يقدمها الوالدين لطفلهما للمشاركة في مناقشة معضالت خلقية ، 

م جمع البيانات من خالل جلستين في بيوت المستجيبين كذلك فقد ت
ومقابلة االب واالم والطفل كل على حدة ، ومن ثم مقابلتهم مرة 
اخرى بصورة جماعية ، وبعد معالجة البيانات احصائياً باستخدام 

 ، توصلت هذه (T- test)واالختبار التائي  (Chi- square)مربع كاي 
سنة ، ) 16 -15(ال المرحلة العمرية  من اطف%)78(الدراسة الى ان 

 سنة كانوا يقعون )13 -12( من اطفال المرحلة العمرية %)50(و
ضمن المرحلة الثالثة والرابعة أي ضمن مستوى العرف االجتماعي 
، كذلك اظهرت هذه الدراسة فروق ذات داللة احصائية بين الفئتين 

روق ذات داللة العمريتين ولصالح الفئة االكبر عمراً ، كما وجد ف
احصائية في متوسط درجات الحكم الخلقي بين االطفال في عمر 

 سنة وامهاتهم، كما اظهرت نتائج الدراسة )16 -15(
فروق ذات داللة احصائية بين االباء وزوجاتهم عند مستوى داللة 

  .(Parick, 1980. PP. 1030 - 1039) ولصالح االباء  )0.001(

  : 1984 (Lewis) دراسة لويس  - 6.2.7
كان من بين اهداف هذه الدراسة المقارنة في النمو الخلقي بين الطلبة 
المبدعين والطلبة ذوو القدرات االعتيادية، وكذلك معرفة العالقة بين النمو 
الخلقي والنمو المعرفي، ومعرفة العالقة بين النمو الخلقي ومتغيرات 

، ولتحقيق هذا الهدف الجنس والعمر والمستوى االقتصادي واالجتماعي 
 مراهق ومراهقة تم اختيارهم )120(قام الباحث باختيار عينة تألفت من 

 )60( مراهق و)60(بطريقة عشوائية من طلبة المدارس الثانوية وبواقع 
مراهقة، وقد توزعوا أيضاً بشكل متساوي على المراحل الدراسية في 

 مراهق )40(ى المرحلة االعدادية، حيث شملت المرحلة العاشرة عل
 مراهق ومراهقة، )40(ومراهقة، وشملت المرحلة الحادية عشر على 

 مراهق ومراهقة أيضاً، وبعد )40(وشملت المرحلة الثانية عشر على 
تحليل البيانات احصائياً باستخدام تحليل التباين من الدرجة الثالثة ومعامل 

عينة تألفت من ارتباط ولتحقيق فرضيات هذا الهدف قام الباحث باختيار 
 طالب وطالبة تم اختيارهم من المراحل االبتدائية والمتوسطة )60(

سنة ، توزعوا بالتساوي على ) 16- 10(واالعدادية وبعمر يتراوح بين 
 للحكم (Kohlberg)وفق متغير الجنس ،  وبعد تطبيق اختبار كولبرك 

 Goldman's Test of)الخلقي ، واختبار كولدمان للتفكير الديني 
Religious Thinking)  ، ًعلى عينة البحث ، ومعالجة البيانات احصائيا

توصلت هذه الدراسة الى ان هنالك عالقة دالة وموجبة بين مراحل النمو 
الخلقي والتفكير الديني ، والى وجود عالقة دالة وموجبة بين النمو الخلقي 

 .والعمر 
داللة احصائية في بيرسون اظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ذات 

النمو الخلقي والنمو المعرفي بين الطلبة المبدعين والطلبة االعتياديين 
ولصالح ابناء الفئة العليا ، وكذلك توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود 
فروق ذات داللة احصائية في النمو الخلقي على وفق متغيري الجنس 

بين النمو الخلقي والعمر ، كذلك وجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة 
 .(Lewis , 1984 , PP. 232- 241)والنمو المعرفي 

  :1984 (Cowardin) واردنــــة آــــدراس  - 6.2.8
 أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين العوق والنمو الخلقي، 

 طالب موزعين )80(ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة من الطلبة بلغت 
 من االناث، )39( من الذكور و)30(ير معاق وبواقع  طالب غ)69(على 

 من الذكور من الذين )6( من االناث و)5( طالب معاق وبواقع )11(و
سجلوا في صف للتربية البدنية، وبعد اجراء مقابالت كولبرك مع الطلبة 
لتحديد مستويات االفراد في النمو الخلقي، والحصول على بيانات لقياس 

 (Kohlberg)كذلك من تقييم المعلم للمهارات القبول االجتماعي و
 االجتماعية ومعاملة القرين او الزميل، كما تم جمع بيانات وصفية
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 :مجاالت خمسة هي

 على عينة ) األستدالل، التمييز ، اإلستنتاج ، التفسير ، وتقويم المناقشات
 طالب جامعي )88( طالب وطالبة جامعية توزعوا بواقع )32(بلغت 

ريقة عشوائية من طلبة  طالبة جامعية ، وقد تم اختيارها بط)214(و
المراحل االولى والثانية والثالثة والرابعة في كلية االداب بتلك الجامعة ، 
وبعد تحليل البيانات ومعالجتها احصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
توصلت هذه الدراسة الى وجود عالقة موجبة ودالة بين النمو الخلقي 

خمسة لدى الطالبات الجامعيات وعند ومستوى التفكير الناقد بمجاالته ال
 ، في حين لم تكن تلك العالقة دالة لدى الطالب في )0.05(مستوى داللة 

هذين المتغيرين ، كما لم تتوصل هذه الدراسة الى وجود فروق ذات داللة 
في متغيري النمو الخلقي ومستوى التفكير الناقد تبعاً لمتغيري الجنس 

  (Anderson,1988, P.2151)والمرحلة الدراسية 

   :1988 (Dewit)وت ــــة ديــــ دراس - 6.2.14
كان من بين اهداف هذه الدراسة معرفة العالقة بين الحكم الخلقي وبين 
نمو الهوية الذاتية والتفكير الديني ، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة 

فق  طالب وطالبة جامعية تم توزيعهم بالتساوي على و)200(تتألف من 
 سنة، وبمتوسط قدره )22-18(متغير الجنس، وقد تراوحت اعمارهم بين

 (Rest) سنة، وبعد تطبيق اختبار تحديد القضايا الذي اعده ريست )20(
 ، ومقياس داالس لنمو الهوية الذاتية (Kohlberg)على وفق نظام كولبرك 

(Dallas Identity Scale) 1981  واختبار كولدمان للتفكير الديني ،
(Goldman’s Test of Religious Thinking) على عينة البحث ومعالجة 

البيانات احصائياً باستخدام معامل ارتباط بيرسون اظهرت النتائج وجود 
عالقة دالة وموجبة بين نمو الهوية الذاتية والحكم الخلقي من جهة، وبين 

ظهر نمو الهوية الذاتية والتفكير الديني من جهة اخرى ، في حين لم ت
 .Dewit, 1988, P)وجود عالقة دالة بين الحكم الخلقي والتفكير الديني 

2474).  

  : 1988 (Moran)ورانــــة مـــــــدراس  - 6.2.15
صممت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين النمو الخلقي والفعل      

الخلقي، والتعرف على المرحلة الخلقية عن طريق تقييم مجموعة من 
ب الجانحين وغير الجانحين، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة الشبا

 مفحوص من الذكور الجانحين المحكومين ، وبعمر يتراوح )60(تألفت من 
 مفحوص من غير الجانحين، وبعد تطبيق مقياس )20(و سنة )17-14(بين 

 Kohlberg’s Moral Reasoning Scale )كولبرك(التفكير الخلقي لـ 
 Turiel’s Social)م العرف او التقليد االجتماعي لـتوريل ، ومقياس فه
Convention Understanding Scale ومقياس التنشئة االجتماعية 

 Hogan’s Socialization and Autonomy)واالستقاللية الذاتية لهوكان 
Scale) على عينة البحث واجراء التحليالت االحصائية كشفت نتائج هذه 

مفحوصين الجانحين قد اظهروا تأخيرات في التطور الدراسة على ان ال
االساسي في أدائهم على مقاييس التفكير المنطقي الخلقي وفهم االعراف 
االجتماعية والتنشئة االجتماعية واالستقاللية الذاتية، كذلك فقد كان غالبية 
الشباب المنحرف قد وقع ضمن مستوى ما قبل العرف االجتماعي حيث 

 االخالقية والتفكير المنطقي المعرفي -الخاصية االجتماعية كان يفتقر الى 
المتسق داخلياً ، كما كانت هنالك عالقة دالة وموجبة بين النمو الخلقي 
والفعل الخلقي ، ووجود عالقة ارتباطية دالة وموجبة بين المرض النفسي 

 , Moran , 1988)والتفكير الخلقي فيما يخص مجموعة الجرائم الجنسية  
PP. 3666 - 3667).  

  : 1988 (Goolsby) يـــــة آولسبـــــدراس  - 6.2.16
أستهدفت هذه الدراسة معرفة العالقة بين النمو الخلقي المعرفي وبين 
مهنة التسويق ، وذلك من خالل تأثير مجموعة من المتغيرات التنبؤية ، 

الجتماعية في كالتنبؤ بالنجاح في العمل ، وااللتزام التنظيمي، والمسؤولية ا
 االعمال ، والتعليم الرسمي، والجنس، والعمر وخصائص ، المنظمة 

  (White , 1986, PP. 133 - 142) . 

 : 1987 (Romeo) وـــة روميــــدراس   - 6.2.11
كان من بين اهداف هذه الدراسة هو الكشف عن تأثير التعليمات في النمو 

 ، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام الخلقي المعرفي والتفكير الخلقي المنطقي
المجموعة الضابطة غير المتكافئة المطورة من قبل كامبل وستانلي 

(Campbell & Stanley) 1969 طالب )201( ، واختيار عينة تتألف من 
وطالبة تم اختيارهم من طلبة المدارس الثانوية ، وبعد تقسيم عينة البحث 

تكمل كل منهما تجريبية بحيث الى مجموعتين أحداهما ضابطة واالخرى 
استبيان معلوماتي واختبار مسبق والحق ، كما قُدمت للمجموعة التجريبية 

، وقبل انهاء  (Kohlberg)مآزق موقفية من النوع الذي صممه كولبرك 
التجريب وبعده تم اعطاء كل من المجموعتين اختبار تحديد القضايا الذي 

يانات احصائياً باستخدام تحليل ، وبعد معالجة الب (Rest)اعده ريست 
التباين واالختبار التائي توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود فروق ذات 
داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، والى عدم وجود 
فروق ذات داللة احصائية في اداء المجموعتين على  كل مستوى وكل 

والى وجود عالقة ارتباطية بين مرحلة من مراحل تطور التفكير الخلقي ، 
متغيرات الجنس ومستوى التعليم عند الوالدين واالنتماء الديني للوالدين 
وسنوات تعليم الوالدين واالنتماء الديني للمفحوصين وبين مستويات 

 - Romeo , 1987 , PP. 2595)ومراحل التفكير الخلقي لدى االفراد 
2596).  

 :1988 (Moen) وانــــة مــــدراس  - 6.2.12
كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على العالقة بين النمو 

 )الوجداني(الخلقي، والنمو المعرفي، والنمو االنفعالي ، والنمو العاطفي 
لدى الطلبة الموهوبين في المدارس الثانوية ، وذلك من خالل اختبار 

 :الفرضيات االتية 

ية بين النمو الخلقي والنمو هل ان هنالك عالقة ذات داللة احصائ -
 المعرفي ؟

 هل ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين النمو المعرفي والنمو -
 العاطفي  ؟

 هل ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين النمو الخلقي -
 واالنفعالي والعاطفي ؟

 طالب موهوب )49(ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تألفت من 
ن في المرحلة الثانوية في ضواحي احد المدن في ، الواليات ومن مدرستي

المتحدة االمريكية وبعد تطبيق اختبار الحكم الخلقي، ومقاييس النمو 
االنفعالي والعاطفي على عينة البحث واجراء المعالجات االحصائية 
باستخدام معامل االرتباط المتعدد ، توصلت هذه الدراسة الى وجود عالقة 

 ، )0.05(بة بين النمو الخلقي والنمو المعرفي عند مستوى داللة دالة وموج
والى وجود عالقة دالة وموجبة بين النمو المعرفي والنمو العاطفي عند 

 والى وجود عالقة دالة وموجبة بين النمو الخلقي ،)0.05(مستوى داللة 
  ، كذلك فقد اشارت نتائج)0.001(واالنفعالي والعاطفي عند مستوى داللة 

هذه الدراسة الى انه عند توفير الفرصة للطلبة الموهوبين والتوقعات 
بخصوص النمو االنفعالي والمعرفي فأن الطلبة  الموهوبين قد تطوروا 
نحو حالة واسعة من التفاصيل والتعقيد في فن القدرة على اتخاذ القرار 

(Moen , 1988 , P. 259 

  :1988 (Anderson) ونــــة آندرســــدراس  - 6.2.13
أستهدفت هذه الدراسة التعرف على العالقة بين النمو الخلقي ومستوى 
التفكير الناقد والجنس لدى طلبة كلية االداب في جامعة فوردهم 

(Furdham University) ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتطبيق اختبار ، 
مستويات  للتعرف على (Rest)الذي أعده ريست  ((D. I. T)تحديد القضايا 

 - ومقياس التفكير الناقد الذي أعده واطسون )ومراحل النمو الخلقي
  فقرة ذو )80(وهو مقياس يتألف من  (1980 (Watson - Glazer)كليزر
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4845 38
9 

144 2083
3 

 اءنساني=اء    *-علمي  =ع   *-التخصيص  = ت*
 :ةــــــــيقيث التطبــــــــة البحــــعينـ - 7.2

 طالبة جامعية، ممن تتراوح )200(تألفت عينة هذا البحث من 
 سنة ، وقد تم أختيار )20.5( سنة وبمتوسط قدره )23 -18(أعمارهن بين

هذه العينة بالطريقة الطبقية العشوائية من أربعة كليات في جامعة بغداد 
 ، )الهيثمابن ( التربية - العلوم- االدارة واالقتصاد -االداب : وهي

. موزعين بالتساوي على وفق متغيري التخصص والمرحلة الدراسية
  .                          يوضح ذلك)2(والجدول 

 )2(دول ـــــــج
عينة البحث التطبيقية موزعني على وفق متغريي  

 التخصص واملرحلة الدراسية

 املرحلة

 ت الكليةت
الثا األوىل

 نية
الثا
 لثة

راال
 بعة

 اموع

 50 12 12 12 14 إ اآلداب1

2
األدارة 
واألقتصا

 د
 50 12 12 14 12 إ

 50 12 14 12 12 ع العلوم3

4
الرتبيــة 
أبـــــن 
 اهليثم

 50 14 12 12 12 ع

  200 50 50 50 50 اموع الكلي

والقوانين االخالقية للشركة، ولتحقيق هذا الهدف تم اختيار عينة تتألف من 
 من )146( من الذكور و)150(مجال التسويق بواقع  مهني في )296(

استخدام اختبار  سنة ، وبعد )55- 30(االناث ، وممن تتراوح اعمارهم بين 
 لقياس النمو الخلقي ، ومعالجة البيانات احصائياً (D. I. T)تحديد القضايا 

بأستخدام معامل ارتباط بيرسون ، توصلت هذه الدراسة الى عدم وجود 
احصائياً للمستوى التعليمي في النمو الخلقي ، والى وجود عالقة تأثير دال 

بين النمو الخلقي والتنبؤ بالنجاح وااللتزام التنظيمي والمسؤولية االجتماعية 
في االعمال، والى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين النمو الخلقي 

لقي والجنس، والى عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين النمو الخ
 . (Goolsby , 1988, P. 3793)والعمر والخصائص التنظيمية للشركة  

 :ث و إجراءاتــــهــــــــة البحــــــــمنهجيـ - 7
من أجل تحقيق أهداف هذا البحث كان البد للباحث من أن يحدد 
مجتمع بحثه ، واختيار عينة من ذلك المجتمع ، وأعداد أداة تتصف 

استخدام الوسائل االحصائية المناسبة لتحليل بالصدق والثبات ، ومن ثم 
بيانات هذا البحث ومعالجتها، لذا سيقوم الباحث هنا بأستعراض هذه 

 :اإلجراءات وكما يأتي 

 البحــثع ـــمجتم -7.1
2003تحدد مجتمع البحث الحالي بطالبات جامعة بغداد للعام الدراسي 

 : وذلك لألسباب اآلتية 2004-

د في مقدمة الجامعات التي يتوزع طلبتها على ان جامعة بغداد تع
مختلف محافظات القطر مما يجعلها أكثر تمثيالً لجميع شرائح المجتمع 
التي ينتمي إليها الطلبة في القطر ،كما انها تعد الجامعة األم في القطر 
والتي تشتمل على اكبر عدد من الطالبات مقارنة بأعدادهن في الجامعات 

 2004 - 2003 وقد بلغ عدد طالباتها في العام الدراسي الرسمية االخرى ،
 كلية علمية وأنسانية ، )21( طالبة جامعية ، موزعين على )20833(

يوضح أعداد الطالبات الجامعيات موزعن على فق متغيري ) 1(وجدول 
 .التخصص والمرحلة الدراسية 

 )1(جـــــــدول
رحلة جمتمع البحث موزعني حسب متغريي التخصص وامل

 )الدراسة الصباح(الدراسية يف جامعة بغداد 

 ت الكليةت املرحلة

1 2 3 456

امو
 ع

الكل
 ي

الطب 1
البيطري

 358 -97 82 56 56 67 ع

 440 -52 79 93 119 97 عالصيدلة2

طب 3
 الكندي

 24 - - - - 24 ع

طب 4
 األسنان

20918 241 197 109 ع
7

- 943 

 16717144743 145 162 108 ع الطب5

 72 -- 5 7 11 49 عالتمريض6

الرتبية 7
أبن 
 اهليثم

2650 --699 642 486 823 ع

1362 --338 295 317 412 ع العلوم8

 917 -21936 191 207 264 ع اهلندسة9
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نفس العينة بفاصل زمني قدره اسبوعين من التطبيق األول ، تم حساب 
ل والثاني باستخدام معامل التطبيقين األو العالقة بين درجات االفراد في 

 .)0.86(ارتباط بيرسون ، وقد بلغ معامل ثبات االختبار 

  :(Split - Half Method) ةــة النصفيــة التجزئـــطريق. ب
قام الباحث في هذه الطريقة بأستخدام نفس البيانات في التطبيق 
األول من طريقة اعادة االختبار ، حيث تم تقسيم فقرات االختبار الى 

كل نصف يحتوي على  نصفين ، فقرات فردية واخرى زوجية ، وكان 
 فقرة ، وبعد ان قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون )18(

(Person Correlation) بين درجات نصفي االختبار، وجد ان معامل 
 ولما كان معامل االرتباط المستخرج هو لنصف )0.89(االرتباط بلغ 

بعد ذلك بتصحيح معامل االرتباط باستخدام االختبار ، قام الباحث 
، واصبح  (Sperman - Brown Formula) براون -معادلة سبيرمان

 (Allen, 1979, P. 79)) 0.94(معامل الثبات بعد التعديل 

  :يـــــــق النهائــــــ التطبي - 7.4
بعد اإلنتهاء من أعداد أختبار تحديد القضايا بصورته النهائية ، وبهدف 

جابة على تساؤالت البحث الحالي، قام الباحث بتوزيع األختبار على اإل
 طالبة جامعية ، وقد جرى )200(عينة البحث األساسية المؤلفة من 

 15/3لفترة من التطبيق النهائي من قبل الباحث وبشكل مباشر منه ، وذلك ل
  2004 /1/5ولغاية 

 :عــرض النتائـــج و مناقشتــــها - 8

لفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها البحث الحالي يتضمن هذا ا
على وفق أهدافه المرسومة ، ومناقشة تلك النتائج في ضوء االطار 

 :النظري ، والدراسات السابقة التي تم عرضها وكما يأتي 

 لنمو الخلقي لدى طالبات الجامعة  التعرف على مستوى ا - 8.1
 عن مستوى النمو الخلقي لغرض االجابة على هذا الهدف والذي تساءل

لدى طالبات الجامعة ، فقد تم استخدام النسبة المئوية للتعرف على نسبة 
توزيع عينة البحث على مراحل النمو الخلقي الذي تم قياسه بواسطة 

 الذي اختير كأداة للقياس، فقد أظهرتنتيجة )D. I. T(اختبار تحديد القضايا 
على ثالثة مراحل خلقية مختلفة هذا البحث ان طالبات العينة يتوزعن 

ضمن مستويين خلقيين، حيث بلغ عدد طالبات العينة  في المستوى الثاني 
 طالبة والذي يشمل المرحلتين )162(وهو مستوى العرف االجتماعي 

 وهو مستوى التزام الفرد باعراف وتقاليد النظام )الثالثة والرابعة(
مرحلة التوافق بين (لثالثة وهي  طالبة في المرحلة ا)54(االجتماعي، منهن 

 طالبة في )108(من طالبات العينة ، و %)28.42( ويمثلن نسبة )االشخاص
 ويمثلن نسبة )مرحلة التمسك بالعرف والقانون(المرحلة الرابعة وهي 

 طالبة  ممن وصلن الى المستوى )28( من العينة ، وكان هنالك %)56.84(
جتماعي وهو مستوى تطور مفهوم الثالث وهو مستوى ما بعد العرف اال

القيم االخالقية والمبادئ العالمية واالحكام الخلقية على نحو التخلص من 
من العينة ،  %)14.73(المفهوم القانوني او العرفي الجامد ويمثلن نسبة 

 )B , 5 A 5 , 6( والذي يشمل المراحل  )P(ويرمز لهذا المستوى بالرمز 
 وتم )Kohlberg(ددتها نظرية كولبرك ضمن المراحل الخلقية التي ح

 استمارات لحصولهن )10( ، وقد الغيت )Rest(قياسها باختبار ريست 
 ، وجدول )الفقرات األعتباطية) (M( درجات او اكثر في المؤشر )4( على

 . يوضحان ذلك )2 ( والشكل )3(

 

 : ثــــــــآداة البح - 7.3 
   (Defining Issues Test) قياختبار تحديد القضايا لقياس النمو الخل 

 :اد اختبار تحديد القضايا 

 : (Validity)دق ــــــرات الصــــــمؤش - 7.3.1
 بتحليل بيانات اختبار تحديد القضايا 1978 (Davison)لقد قام دافيسون 

 مستجيب )160(لـ  1974 (.Rest et al)من دراسة ريست واخرون 
د اوضحت النتائج وجود اتجاهات يمثلون مستويات دراسية مختلفة، وق

 لالحكام الخلقية المستمدة من استجابات افراد العينة (Trends)تطورية 
الختبار تحديد القضايا، وبتعبير اخر ان هذه االحكام تطابق التوقعات 
النظرية للنظرية االدراكية التطورية ، وتسير بنفس تتابع المراحل الخلقية 

 مما يؤكد صدق البناء لهذا االختبار (Kohlberg)التي حددها كولبرك 
(Davison, 1978, P. 145) . 

كذلك فقد اشارت العديد من الدراسات العلمية الى وجود ارتباط 
عالي بين اختبار تحديد القضايا واختبارات اخرى تقيس الحكم الخلقي 

بين اختبار تحديد القضايا واختبار  ، حيث بلغ معامل االرتباط 
 Comprehention of Social)هيم الخلقيةواالجتماعية استيعاب المفا

Moral Concepts) (CSMC)) 0.58( بينما بلغ معامل االرتباط بين ، 
 The Law and)هذا االختبار وبين اختبار االتجاه نحو النظام والقانون 

Order Test) )0.59( وهكذا فقد استنتج كارول ، (Carroll) 1977 ان 
ل بين المقياسين يؤيد صدق البناء لكل منهما هذا االرتباط المعتد

(Carroll, 1977, P. 25) . 

 عندما قامت بتحليل نتائج 1980 (Lawrence)كما اشارت لورنس 
اربعة عشر دراسة تجريبية تضمـنتت بـرامج تدخلية مختلفة 

(Intervention Programes) ، أسـتهـدفـت رفع مستوى التفكير الخلقي 
الدراسات قد اعطت دليالً مستقالً لقدرة اختبار تحديد الى ان نتائج هذه 

القضايا على قياس التغيرات التطورية التي تحدث باتجاه المراحل العليا ، 
فضالً عن قدرة هذا االختبار على التمييز بين المجموعتين الضابطة 

 ,Lawrence)والتجريبية وبين المعالجة التجريبية الناجحة وغير الناجحة
1980, PP. 186- 187) وهكذا نجد ان البحث الحالي لم يكتفي بصدق ، 

االختبار المشار اليه في الدراسات السابقة ، بل تم استخراج الصدق 
 .الظاهري لالختبار 

  : (Reliability)ات ــــــــرات الثبـــــــــــــمؤش - 7.3.2
 بدراسة من اجل ايجاد معامل ثبات 1978 (Davison)قام دافيسون 

تبار تحديد القضايا للصورة القصيرة عن طريق اعادة االختبار، بعد اخ
فترة تتراوح بين اسبوعين الى ثالثة اسابيع من التطبيق األول فوجد ان 

 ، Davison, 1978, P. 397  (P. 397)(، ) 0,70(معامل الثبات كان مقداره 
تبار  ان معامل ثبات اخ1975 بدراسته (Panwitch)كذلك فقد وجد بانويج 

 ، وبلغ عند اعادة االختبار بعد فترة ثمانية (81 .0)تحديد القضايا كان 
 ، واتضح ايضاً عدم وجود )0.57(أشهر على مجموعتين من طلبة الكلية 

ما لم يكن هنالك   درجات االختبار خالل بضعة اشهر تغير كبير في
اد برنامج تأهيلي مركز يستهدف رفع مستوى التفكير الخلقي عند االفر

(Panwitch, 1975, P. 183)  اما في الدراسات التي أجريت في البيئة
العربية الختبار تحديد القضايا ، فقد بلغ معامل الثبات في دراسة 

التي اجريت على عينة من طلبة الجامعة االردنية بلغ معامل 1995دويدار
جل ومن ا. ) 94، ص1995دويدار، ) (0.73(الثبات بطريقة االتساق الداخلي 

زيادة اطمئنان الباحث على ثبات االختبار ، فقد تم استخراج الثبات 
 :بطريقتين هما 

    :  (Test Retest Method) ارـــادة االختبـــة اعــــطريق. أ
قـام الباحث بتطبـيق اخـتبـار تحـديد الـقضايا عـلى عينة تألفـت          

  ق االختبار على  طالبة جامعية وبعد ان قام الباحث بأعادة تطبي)48(  من 
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 ، ودراسة بوحمام )34 ، ص1995دويدار ، ( 1988 ودراسة قارة
،  1995دويدار،  (1995، ودراسة دويدار )132-107ص، 1989بوحمام، (

والتي )Holiston , 1970 , P. 201 (1970، ودراسة هولستون )34ص
 1989توصلت جميعاً إلى أن الطالبات الجامعيات قد تمركزن في 

ي أي في مستوى العرف المرحلة الرابعة من مراحل النمو الخلق
 .اإلجتماعي

ويمكن تفسير هذه النتيجة التي تشير الى أن أكثر من نصف أفراد العينة 
من طالبات الجامعة يقعن ضمن المستوى الثاني وفي المرحلة الرابعة وهي 
مرحلة التمسك بالعرف والقانون من مراحل النمو الخلقي، وذلك من خالل 

 من أن األفراد إذا كانوا ينتمون الى مجتمع )Kohlberg (ما أشار إليه كولبرك
واحد له عاداته وتقاليده ، ويسود فيه النظام والقانون فإن السلوك الخلقي 
واإلجتماعي لديهم له أهمية كبرى وأن الخروج عن هذا السلوك يعني بالتالي 
الخروج عن القانون والعرف اإلجتماعي السائد، فضالً عن القدرة الكبيرة 

ة الجامعية على إدراكها الواسع للمواقف التي تحيط بها في الحياة للطالب
العامة، مما يقودها بالتالي الى معرفة أن القانون قد وضع لينظم عالقات 
األفراد فيما بينهم ، لذا تنبع ضرورة المحافظة على هذا القانون والعمل على 

ي بها إلى ديمومته وديمومة سيطرته في مجاالت الحياة كافة ، مما يؤد
 .أرتفاع مستوى النمو الخلقي الى هذا المستوى 

اولى ( المقارنة في النمو الخلقي على وفق متغير المرحلة الدراسية -أ
 ) :  رابعة –

كان الوسط الحسابي لعينة الطالبات الجامعيات في المرحلة االولى 
ط ، بينما كان الوس)149.2( وتباين )124.5(على اختبار تحديد القضايا 

الحسابي لعينة الطالبات الجامعيات في المرحلة الرابعة على نفس االختبار 
، وبعد إستخدام األختبار التائي لعينتين مستقلتين )150.4( وتباين )123.6(

 وهي غير ذات داللة أحصائية )0.52(ظهر بأن القيمة التائية المحسوبة 
ولى ال يختلفن  مما يشير إلى أن طالبات المرحلة اال)0.05(عند مستوى 

 يوضح ذلك  ) 5(عن طالبات المرحلة الرابعة في النمو الخلقي ، وجدول 

 )5(دول ـــــجـ

 املقارنة يف النمو اخللقي على وفق متغري املرحلة
 الدراسية

 ت 1
 نوع العينة أوىل
 العدد 100

 الوسط احلسابي 124.5
 التباين 149.2
 احملسوبة 1.96
 اجلدولية 0.52

القيمة 
التائية 

بةاحملسو  
 مستوى الداللة غري ذاتداللة

وتتفق هذه النتيجة التي تم التوصل اليها في البحث الحالي والتي تشير الى 
ان طالبات المرحلة االولى ال يختلفن عن طالبات المرحلة الرابعة في النمو 

 ، ودراسة 1988 ، ودراسة قارة 1987الخلقي مع نتائج دراسة درويش 
 والتي اشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 1988الخطيب 

دويدار ، (النمو الخلقي بين طالبات الجامعة على وفق متغير المرحلة الدراسية 
 Rusnak 1980 ، كذلك فقد اتفقت مع نتائج دراسة روسناك )27ص ، 1995

)Rusnak , 1980 , P. 2361( 1988 ،  ودراسة اندرسون Anderson 
)Anderson, 1988, P. 2151 ( والتي اظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ،

وفق متغير المرحلة الدراسية ، كما اشارت  احصائية في النمو الخلقي على 
 الى عدم وجود عالقة بين النمو الخلقي والعمر Randall 1988دراسة راندال 

نما تختلف ، بي) Randall, 1988, P. 3793(الذي يعبر عنه بالمرحلة الدراسية 
 هذه النتيجة التي تم التوصل إليها في هذا البحث مع نتائج دراسة ناصر

 دال لمتغير العمر أي انه كلما كان الفرد اكبر عمراً كلما تقدم الى 

 )3(دول ــــــج 
توزيع افراد العينة على مستويات ومراحل النمو اخللقي

ى مـامستو
قبل العرف
 اإلجتماعي

ــرف ــستوى العـ مـ
 األجتماعي

مستوى مـا بعـد
العــــــــــرف

 اإلجتماعي

ــستويات م
النمــــو

 اخللقي
مراحــــل
النمو    

 اخللقي

ـة املرحلـــ
 الثانية

املرحلـــة
 الثالثة

املرحلــــة
 الرابعة

 Pاملؤشر 
5A + 5 B + 6 

 108 54 - العدد
ــسبة الن
ــة املئوي

(%) 

 النسبة  56.84 28.42 -
 (%)املئوية 

 

)2(ل ــــــشك  
ة موع طالبات عينة البحث الكلية النسبة املئوي

 موزعة حسب مراحل النمو اخللقي
 

 
وهكذا تبين لنا أن أكثر من نصف العينة هن في المرحلة الرابعة من 
مراحل النمو الخلقي، وللتحقق من هذا الهدف  قام الباحث بأستخدام 

 ينة واحدة أليجاد داللة تلك الفروق ، وقد ظهر أنلعالتائي  األختبار
 )123.6(الوسط الحسابي لعينة طالبات الجامعة على إختبار تحديد القضايا 

، وبعد )108(، بينما كان الوسط الفرضي )13.5(وأنحراف معياري 
إستخدام األختبار التائي لعينة واحدة ظهر بأن القيمة التائية المحسوبة 

  مما يشير إلى أن)0.05( وهي ذات داللة أحصائية عند مستوى )15.7(
 .  يوضح ذلك )4(طالبات الجامعة يتصفن بنمو خلقي عاٍل ، وجدول 

)4( دول ـــــج  

الوسط احلسابي واالحنراف املعياري والقيمة  
التائية احملسوبة لعينة طالبات اجلامعة على 

 اختبار النمو اخللقي

 نوع العينة طالبات اجلامعة
 العدد 190

 الوسط احلسابي 123.6
ملعيارياألحنراف ا 13.5  
 الوسط الفرضي 108
 القيمة التائية احملسوبة 15.7
 مستوى الداللة 0.05

 
وللتأكد من أن الفروق في توزيع العينة على المراحل حقيقية وليست 
ناجمة عن متغيرات دخيلة أو عوامل عشوائية، إستخدم الباحث مربع كاي 

 وهي )52.55(لعينة واحدة إذ تبين أن قيمة مربع كاي المحسوبة كانت 
 ودرجة حرية )0.05( عند مستوى )5.99(أكبر من القيمة الجدولية البالغة 

مما يشير الى ان العدد االكبر من طالبات العينة هن في المرحلة  . )2(
الرابعة من مراحل النمو الخلقي وبصورة حقيقية ، وتتفق نتيجة هذا الهدف 

الشيخ، ( 1985اسة الشيخ الذي تم التوصل اليه في هذا البحث مع نتائج در
  ، 1987 ، ودراسة الخطيب 1987، ودراسة درويش )125-7، ص1985
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وذلك من خالل مابينه كولبرك من ان الشباب في هذه المرحلة لهم 
أدراك واضح يتعلق بان القانون قد وضع لينظم عالقات االفراد ، 
وان له القدرة على المحافظة على المؤسسات االجتماعية المختلفة 

عي، وان بامكانه ايضاً ان يضمن وادامة النظام والكيان االجتما
لكل فرد في هذه  الحياة حقوقه وواجباته بحيث يقوم كل فرد 
بدوره منطلقاً من وجهة نظر المحافظة على النظام االجتماعي 
واحترام السلطة مهما كانت الظروف ألنه السبيل الوحيد لتنظيم 
حياة االفراد ، مما ادى كل ذلك الى عدم االختالف في النمو 

  .)Richard , 1974 , P. 167 (لخلقي على وفق هذا المتغير ا

 :  التوصيــات و المقترحــات- 9
  :The Recommendations اتـــ التوصي - 9.1

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي ، يوصي الباحث 
 :باآلتي 

كان األهتمام بأساليب التنشئة اإلجتماعية للطالبة الجامعية سواء أ. 1
ذلك في األسرة أم في المؤسسات التربوية بهدف تبيان الدور الذي من 
الممكن أن تقوم به المرأة في المجتمع عندما تتعامل بوعي مع واقعها ، 

ضيح مفاهيم التربية الخلقية الدينية وطرح األنموذج  تووالعمل على
جامعية تأكيد المؤسسات ال-حذوه ليقتدوا به ويحذو الخلقي المثالي القويم

على وضع البرامج العلمية واألرشادية التي تؤدي الى زيادة مستوى نمو 
 .النمو الخلقي لدى الطالبة الجامعية 

تضمين المناهج الدراسية في المراحل كافة بما يضمن النمو . 2
الخلقي السليم لدى الطالبة الجامعية بهدف العمل على خلق شخصيات 

ا بأرادة أكثر دون الوقوع في قوية والتعامل معها وفق مجرياته
األندفاعات القوية التي تؤدي الى هدم حواجز الشخصية وأختالط 
المواقف فيما بينها ، وأضافة الدروس الخاصة باألخالق واآلداب مع 
ضرورة مناقشة مضامينها من أجل مساعدتهن على إدراكها بصورة 

  .صحيحة

مقروءة وتركيزها توجيه وسائل األعالم المسموعة والمرئية وال. 3
على القيم األخالقية الحميدة وتضمين خططها ببرامج تحمل في طياتها 
تأكيدات على المبادىء الخلقية وتوظيف القصة واخبار الصالحين وتقديم 
الخبرات والمواقف الخلقية ، وقضايا الصراع بين الصواب والخطأ ، 

قية محددة ، والفضيلة والرذيلة بأنفتاح وأقتناع للخروج بمبادىء خل
وتدعيم أتجاهات خلقية مقصودة بما يؤدي الى رفع مستوى النمو الخلقي 

 .لدى الطالبة الجامعية 

التأكيد على صفة التعاون بين األفراد بهدف التخلي عن بعض . 4
المصالح الشخصية ،  ووضع حقوق اآلخرين بالحسبان وتشجيع اإليثار 

 .لدى الطالبات الجامعيات 

ات العلمية واإلنسانية في الجامعات العراقية لخطط تبني الكلي. 5
بحثية تتضمن الجوانب النفسية التي تتعلق بالمتغيرات المؤثرة في النمو 

 شخصية الطالبة الجامعية وتعزيز أصالتها الى الخلقي بما يؤدي الى تنمية
 .أقصى حد ممكن 

  :The Suggestions رحاتـــ المقت -
خاة من هذا البحث ، فقد أقترح الباحث إجراء وإستكماالً للفائدة المتو

 :البحوث والدراسات العلمية اآلتية 

إجراء دراسات وبحوث مماثلة للبحث الحالي على شرائح أجتماعية مختلفة 
 وعلى مراحل دراسية أخرى كمرحلة الدراسة

 Kohlbergجراء دراسة تتبعية لتغطي المستويات التي حددها كولبرك إ
 . ساب النمو الخلقيومراحلها في اكت

مرحلة خلقية عليا، مما يدلل على ان طالبات المرحلة الرابعة يختلفن  
-4 ، ص1986ناصر ، (عن طالبات المرحلة االولى في النمو الخلقي 

 والتي اشارت الى وجود عالقة بين النمو 1990 ، ودراسة بو حمام )7
 ، وكذلك )199 -198ص،  1990بوحمام ، (الخلقي والمرحلة الدراسية  

والتي تشير الى وجود ) Miller (1976تختلف مع نتائج دراسة ميللر 
 ,Miller(فروق ذات داللة احصائية بين النمو الخلقي المراحل العمرية 

1976 , P. 787( 1978 ، ونتائج دراسة توريل واخرون) Turiel et 
al(.ي كلما كان  التي ترى ان العمر يرتبط ارتباطاً داالً بالنمو الخلقي أ

الفرد اكبر عمراً كلما تقدم الى مرحلة خلقية عليا ، مما يشير الى ان 
طالبات المرحلة الرابعة يختلفن عن طالبات المرحلة االولىفي النمو 

، كذلك اختلفت مع نتائج دراسة ) Turiel et al., 1978, P. 75 (الخلقي
لطلبة  والتي توصلت الى ان ا)Rest & Thoma (1985توما   ريست

الذين واصلوا تعليمهم الجامعي قد تفوقوا على الطلبة الذين لم يواصلوا 
 .Rest & Thoma , 1985 , PP(تعليمهم الجامعي في الحكم الخلقي 

 والتي )White (1986 ، كما اختلفت مع نتائج دراسة وايت )709-714
اظهرت وجود فروق دالة احصائياً بين طلبة السنة االولى والسنة 

، ) White, 1986, PP. 133-142(لثة ولصالح االطفال االكبر عمراً الثا
ويمكن تفسير هذه النتيجة التي تشير الى ان طالبات المرحلة االولى ال 
يختلفن عن طالبات المرحلة الرابعة في النمو الخلقي وذلك من خالل 

 في أن افراد عينة البحث اذا كانوا ينتمون )Kohlberg(ما اكده كولبرك 
لى مجتمع واحد يسوده عرف اجتماعي محدد له عاداته وتقاليده ، قد ا

يؤدي الى عدم اختالفهم في النمو الخلقي ، وهذا مما ادى الى عدم 
 , Grinder , 1974(االختالف بين الطالبات الجامعيات في هذا المتغير

P. 287(. 

-علمي (المقارنة في النمو الخلقي على وفق متغير التخصص . ب
 ) :نيانسا

كان الوسط الحسابي لعينة طالبات االقسام االنسانية على اختبار 
 ، بينما كان الوسط الحسابي )141.3( و تباين )122.1(تحديد القضايا 

 وتباين )121.3(لعينة طالبات االقسام العلمية على نفس االختبار 
قيمة ، وبعد إستخدام األختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين أن ال)160.7(

 وهي غير ذات داللة أحصائية عند )0.46(التائية المحسوبة كانت 
 مما يشير إلى أن عينة طالبات االقسام االنسانية اليختلفن )0.05(مستوى 

 يوضح )6(عن عينة طالبات االقسام العلمية في النمو الخلقي ، وجدول 
 .ذلك 

 )6(دول ـــــج
 لتخصصاملقارنة يف النمو اخللقي على وفق متغري ا

 ت 1 2
األقسام  طالبات

 العلمية
طالبات األقسام 
 نوع العينة األنسانية

 العدد 100 100
 الوسط احلسابي 122.1 121.3
 التباين 141.3 160.7

 احملسوبة 0.46

 اجلدولية 1.96
القيمة 

 التائية 

 مستوى الداللة غري ذات داللة

لي مع نتائج وتتفق هذه النتيجة التي توصل اليها البحث الحا
 ، والتي اشارت الى ان طلبة االقسام )Rettie (1981 دراسة ريتي

اإلنسانية ال يختلفون عن طلبة االقسام العلمية في النمو الخلقي
)Rettie, 1981, P. 4348( .  ويمكن تفسير هذه النتيجة  التي تشير

الى ان طالبات االقسام العلمية اليختلفن عن طالبات االقسام 
 سانية في النمو الخلقياالن

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006  2006       خريف- 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل 

 199   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@
 

ملصرية للدراسات النفسية ، مكتبة األجنلوجلمعية اا
 .املصرية ، القاهرة 

النمو األخالقي لألحداث) . 1988( عباس ، مضر طه  -
 جامعة بغداد-األسوياء والعدوانيني ، آلية اآلداب 

 ) .رسالة ماجستري غري منشورة(، 

النمو) . 1995( العبيدي ، نوري جودي حممد  -
ته باألجتاه الدييناخللقي للمراهق العراقي وعالق

،) أبن رشد(ومراقبة الذات والعمر ، آلية الرتبية 
 ) .أطروحة دآتوراه غري منشورة(جامعة بغداد ، 

احلكم اخللقي). 1990( العكيدي، مسري يونس حممود  -
، آلية الرتبية- دراسة مقارنة-للمراهق العراقي

رسالة ماجستري غري(، جامعة بغداد ، ) أبن رشد(
 .) منشورة

يف النمو اخللقي ،). 1983(فتحي، حممد رفقي حممد  -
النظرية ، البحث ، التطبيق ، دار القلم ، جامعة

 .الكويت 

أثر املناقشة يف) . 1994(فتوحي ، فاتح أبلحد  -
تعديل األحكام اخللقية للمراهقني ، آلية الرتبية

أطروحة دآتوراه غري(، جامعة بغداد ، ) أبن رشد(
 ) .منشورة

يف الثقافة واحلضارة ، دار) . 1979( الياس فرح ، -
 .الرشيد للنشر ، بغداد 

دراسة مقارنة بني أطفال) . 1987(قناوي ، هدى  -
مصر والبحرين يف النمو اخللقي ، جملة دراسات تربوية

 .، الد الثاني ، اجلزء السابع 
عالقة النمو) . 1985(حممد ، عادل عبد اهللا . 

  املعريف بنمو
 اخللقي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي ،التفكري

رسالة ماجستري(آلية الرتبية ، جامعة الزقازيق ، 
 ).غري منشورة

أسس سايكولوجية) . 1986( مسن ، بول وآخرون  -
الطفولة واملراهقة ، ترمجة عبد العزيز سالمة ،

 .مكتبة الفالح ، القاهرة 

 لبنيةدراسات حتليلية) . 1986( ناصر، حممد خالد  -
النمو اخللقي لدى األطفال واملراهقني املصريني ، آلية

رسالة ماجستري غري(اآلداب ، جامعة القاهرة ، 
 ) .منشورة

املدخل اىل) . 1984( نايت ، رآس ونايت ، مرجريت  -
علم النفس احلديث ، ترمجة عبد علي اجلسماني ، مطبعة

 .األرشاد ، مكتبة النهضة ، بغداد 

الطفولة واملراهقة) . 1976(آي .  هادفيلد ، جي -
، ترمجة أمحد شوآت وعدنان خالد ، دار الكتب

 .للطباعة والنشر ، جامعة املوصل ، املوصل 

منو) . 1988( هانت ، سونيا ، وجينفر هيلتون  -
شخصية الفرد واخلربة األجتماعية ، ترمجة وتقدمي قيس

 .النوري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

مقدمة يف علم النفس ،). 1983(يتيج، ارنوف  و -
ترمجة عادل عز الدين االشول وآخرون، دار ماآجروهيل

 .للنشر ، القاهرة 

 :المصادر األجنبية . ثانياً
- AL-Nefaey, A. A. (1988) . The relationship between moral 
development, parental discipline , and parental education 
among college students in Saudi Arabia , Dissertation 
Abstracts International , Vol. 49 , No. 9.  
- Allen , M. J. & Wendy , M. Y. (1979 . (Introduction to 
measurement theory , New York , U. S. A. 
-Anderson , J. P. (1988) . The relationship of moral 
development , critical thinking and genedaf among college 
students , Dissertation Abstracts International , Vol. 49 , No. 8 
-Aronson , A. & Metter , P. R. (1961) . Dishonest behaviour 
afunction of different levels of induced self-esteem 

 . في تغيير األحكام الخلقية إجراء دراسات تتناول أثر القدوة.1 

إجراء دراسات أخرى تتناول عالقة النمو الخلقي بمتغيرات أخرى . 2
لم يتناولها البحث الحالي كالنمو المعرفي والذكاء وأحترام اآلخرين 

 .والعدوان

 :المصادر العربية . أوالً
 .القرآن الكرمي  -

اإلنسان وعلم) . 1985(براهيم ، عبد الستار ا -
، شباط) 86(لسلة عامل املعرفة ، العدد النفس ، س

 الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت 

العالقة بني مستويات). 1982(ارناؤوط، سعادت حممد  -
  .النمو املعريف ومستويات احلكم اخللقي لدى عينة

قضايا علم األخالق) . 1975(امساعيل ، قباري حممد  -
 اإلجتماع ، الطبعة، دراسة نظرية من زاوية علم

األوىل ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، األسكندرية 

مستوى احلكم اخللقي لدى) . 1989(بومحام، حيالني  -
طلبة معهد علم النفس جبامعة وهران، الة الرتبوية

 .، العدد احلادي والعشرون ، جامعة الكويت 

 العالقة بني احلكم). 1990(  
لدينية للطلبة املسلمني باململكةاخللقي واألجتاهات ا -

املتحدة ، الة العربية للرتبية ، الد العاشر ،
 .العدد األول ، املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

املستوى األقتصادي). 1980(توق، حمي الدين  -
واألجتماعي والرتتيب الوالدي وتأثريمها على النمو

 ، جملة العلوماخللقي عند عينة من األطفال األردنيني
األجتماعية ،

 . أآتوبر -العدد الثالث، تشرين األول 

علم النفس) . 1977(جابر ، جابر عبد احلميد  -
 .الرتبوي ، دار النهضة العربية ، القاهرة

فلسفة األخالق من) . 1988(جواد ، حسن فاضل  -
منظور فكري عربي معاصر ، آلية اآلداب ، جامعة

 ). غري منشورةرسالة ماجستري(بغداد ، 

) .1988(م ولندزمن ، تيد . جورارد ، سيدني -
الشخصية السليمة ، ترمجة محد ديل الكربويل، وموفق
احلمداني، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،

 .جامعة بغداد ، مطبعة جامعة بغداد 

الطفولة ، وزارة) . 1985(احلمداني ، موفق  -
 جامعة بغداد، بيتالتعليم العايل والبحث العلمي ،

 احلكمة ، بغداد 

النمو الرتبوي للطفل) . 1980(دسوقي، آمال  -
 .واملراهق ، دار النهضة العربية ، القاهرة

مستوى) . 1995(دويدار، جهاد حسني امحد 
األحكام اخللقية لدى عينة من طلبة اجلامعة
األردنية وأختالفها تبعًا ملوقع الضبط واألسلوب

رسالة ماجستري ،. ى الدراسي املعريف واملستو
آلية الدراسات العليا ، اجلامعة األردنية ،

  .عمان

األسس النفسية) . 1956(السيد ، فؤاد البهي  -
للنمو من الطفولة اىل الشيخوخة ، الطبعة األوىل ،

 .دار الفكر العربي ، القاهرة 

األسس النفسية للنمو من الطفولة اىل) . 1974( -
ة الثانية ، دار الفكر العربي ،الشيخوخة ، الطبع

 .القاهرة 

فلسفة) . 1975(الشيباني ، عمر حممد النوحي  -
الرتبية األسالمية ، الشرآة العامة للنشر والتوزيع

 .واألعالم ، طرابلس 

دراسة يف التفكري) . 1985( الشيخ ، سليمان اخلضري 
اخللقي للمراهقني والراشدين ، الكتاب السنوي يف

 علم النفس ، الد الرابع ،الرتبية و
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 :ات ــاحملتوي
  تعريف وحتديد- ضعف الرتآيز–اب نقص االنتباه اضطر -1

  عرض تارخيي  -2

  االنتشار-3
  األعراض والتشخيص -4

 (DSM-IV(4-الدي أس أماملعايري التشخيصية يف 
  قلة االنتباه –أوال 

  فرط النشاط الزائد –ثانيًا 
 ) االندفاعية( ردود الفعل الفجائية –ثالثًا 

   (ICD-10)ي دي العاشر املعايري التشخيصية يف اآلي س
    (Wender-Utah)املعايري التشخيصية لدى 

 اضطراب االنتباه                               - 1
  فرط النشاط احلرآي الزائد-2
  عدم االستقرار االنفعايل   -3
  السلوك غري املنتظم-4
  عدم القدرة على التحكم يف االنفعاالت -5
  االندفاعية-6
 ابة الزائدة لالنفعال االستج-7

  ابـــــ  األسب-5
  العوامل الوراثية -أوالً 

  العوامل العصبية-ثانياً 
  األسباب املعرفية –ثالثًا 

 اتـــة واستنتاجـــ خامت-6

  

ICD -9-WHO     قـدم الـدليل   1980تشخيصاً لالضـطراب، وفـي عـام 
 Diagnostically and Statisticalاإلحصائي والتشخيصي األمريكي الثالث 

Manual of Diseases    الذي يرمز له اختـصارا  DSM-III    ًتشخيـصا
ة تـشخيص    ألول مـر   (ICD-10)، وضـع    1992 وفي عام  االضطراب

 .نوعية للبالغين ال ية  تشخيصالمعايير  الوتم وضع   االضطراب لدى البالغين    
  ثم أعيد استكمال النقاط المختلف عليها في تشخيص 

 البالغين نتباه المترافق بفرط النشاط الزائد لدى    اضطراب تشتت اال
  العالج النفسيوفي المؤتمر السنوي للجمعية األلمانية للطب النفسي  

 Deutsche Gesellschaft fuer Psychiatry, Psychotherapyوالعصبية 
und Neurologie   ًالتي يرمز لها اختصاراDGPPN. 

 ـارــــ االنتشـــ-3
 السلوكية االضطرابات المترافق بفرط النشاط الزائد من ضعف االنتباهيعد 

 في مراحل هم من% 5الشائعة الحدوث لدى األطفال حيث يعاني حوالي 
الطفولة المختلفة من أعراض اضطراب تشتت االنتباه، وتزيد نسبة انتشاره 

أربعة  بين ثالثة إلى واحد  حتى عند الذكور أكثر من اإلناث بنسبة تتراوح 
 وربما يعود سبب انتشار هذا االضطراب بين الذكور أكثر من .حدإلى وا

   حالمات يعانينن عادة ما يكاالضطراباإلناث إلى أن اإلناث المصابات بهذا 

تعريـــــف وتحديـــــد     )ضعف التركيز (اهـــص االنتبـــراب نقـــاضط -1
  هـو البـالغين اضطراب نقص االنتباه المترافق بفرط النشاط الزائد عنـد     

اضطراب عصبي نفسي، سلوكي ناشئ عن خلل في بنية ووظائف الدماغ،           
ويتميز بضعف   ،واالنفعاالت على السلوك واألفكار      هذا الخلل  بحيث يؤثر 

 األفكـار  سهولة تشتت    لفترة طويلة على أمر محدد و     القدرة على التركيز    
 .المؤثرات المحيطة الخارجيةمن خالل 

 فـرط   قد يترافق مع    وأو  منفرداً  إما  نقص االنتباه    اضطراب   يالحظ  قد  و  
 .النشاط الزائد مع ردود الفعل الفجائية أو السلوك االندفاعي

 ــيــــرض تاريخـــ عـ-2
ترجع جذور أول وصف لالضطراب في مقال نـشرته المجلـة الطبيـة             

 حـول    قدم برادلي مالحظاتـه    1937وفي عام   . 1902األمريكية في عام    
في الـسيطرة علـى الحركـة       ) مادة منشطة (األمفيتامين  مادة  تناول  تأثير  

. بخلل دماغي قدرة على التركيز عند األطفال المصابين       تزايد ال الزائدة مع   
 .على البـالغين  هذه المادة    قدم هل مالحظاته ألثر تناول       1947 وفي عام    .

 قدمت منظمة الصحة العالمية في دليلها التشخيصي التاسع         1978وفي عام 
international Classification of disorders-9 ًالذي يرمز له اختصارا  

Arabpsynet e.Journal: N°12 - Autumn  2006 
 

 2006     خريـــــف    - 12الـعــــدد   :ةــــــة العربيـــــوم النفسيـــــة العلـــ شبك ةــــــجمل

 202   



 Papers & Articles  ¡c@pübÔß@@ë@@tb@

 

 .يفترض منه الجلوس فيها
غالباً ما يركض ويتسلق في ظروف يعتبر ذلك فيهـا           )3

 بينما يقتصر ذلـك لـدى المـراهقين أو        (غير مالئم   
   ،) بالتململاإلحساسالبالغين على 

غالباً ما يتعب ويجد صعوبة فـي اللعـب أو القيـام             )4
  ،بأنشطته بهدوء

 ، حركة دائمةغالباً ما يكون في )5
 ،غالباً ما يكثر من الكالم باندفاعية )6

 )االندفاعية( ةـــــل الفجائيـــــ ردود الفع–ًا ــــثالث .3.4
 :   األعراض التاليةيمكن االستدالل عليها من   و

 .االنتهاء منهااألسئلة قبل ن غالباً ما يجيب ع -1
  .  إال بصعوبة إلى أن يأتي دورهاالنتظاريستطيع ال -2
 .يقاطع اآلخرين في أحاديثهم أو ألعابهمغالباً ما  -3

بعض أعراض تشتت    االستعداد لإلصابة ب   هنا البد من اإلشارة إلى أن          
مـن  بدءاً  االنتباه أو فرط النشاط مع االندفاعية التي تسبب الضرر يظهر           

 التـي   من أجل التشخيص البد من أن تكون األعـراض         .  سنوات 7عمر  
تكرارها على مدى   ( الستة أشهر الماضية     خاللموجودة  سبق الحديث عنها    

 وأن تلحق األذى في مجالين أو أكثر من المجاالت الحياتيـة            .)ستة أشهر 
ووجـود إشـارات أو     . كالمدرسة و العمل أو المنزل على سبيل المثـال        

  و  واضحة لخطورة الضرر فـي المحـيط االجتمـاعي         عالمات إكلينيكية 
خيص يـستلزم أن تظهـر هـذه        ، باإلضافة إلى أن التش    المدرسي والعمل 

األعراض مستقلة من دون أي ارتباط لها بأعراض اضـطرابات أخـرى            
 . كالفصام على سبيل المثال وهو ما يتيح لنا فهماً أفضل لالضطراب

المحكـات   DSM-IVوانطالقاً من ذلك فقد حـدد الـدي  أس أم الرابـع                
 :  هيأنماط ثالثة في الضطراب نقص االنتباه ةالتشخيصي

 ):  قلة االنتباه مع فرط النشاط(مــط المختلــط الن 1.3.4
من أعراض    في كل مرة ستة أعراض على أقل تقدير        تتوافروذلك عندما   
 فرط النشاط الزائد مع ردود الفعل الفجائية ألكثـر    وأعراضتشتت االنتباه   

 .من ستة أشهر على أقل تقدير

 : نمــط قلــة االنتبــاه  2.3.4
 على أقل تقدير مـن أعـراض تـشتت          ستة أعراض  فراوذلك عندما تتو  

االنتباه، لكن مع وجود أقل من ستة أعراض بالنسبة لفرط النشاط الزائـد             
 مع ردود الفعل الفجائية 

 نمط فرط النشـاط الزائـد مع ردود الفعـل الفجائيـة   3.3.4
وفيه يكون التوزع معكوساً بالنسبة لألعراض مقارنة مع نمط قلة االنتباه،           

 من مجال فرط النشاط الزائد مع ردود الفعل         إعراضة  أي عندما تتوفر ست   
 .الفجائية، لكن مع وجود اقل من ستة أعراض في مجال قلة االنتباه

 DSM-IVتشخيص االضطراب حسب ): 1(شكل 

النمط املختلط 
 من

ADHS 
+

 اضطراب تشتت
  االنتباه
 

فرط النشاط  
 الزائد

  الفعلردة/
 الفجائية

     

منط قلة 
 االنتباه

 ADHSمن 
-

فرط النشاط 
 الزائل

 ردة الفعل/ 
 الفجائية 

 
اضطراب تشتت 

 االنتباه
 

     

 منط فرط النشاط
الرائد من 

ADHS 
 مع ردود الفعل

 الفجائية

-
اضطراب تشتت 

 االنتباه
 

 
فرط النشاط 

 الزائل
 الفعلردة /

 الفجائية
 

   ومـع     . كثيراُتباه  اليلفتن االن ما  من صعوبة في التركيز لذلك فهن غالباً         
 يحدث في المراحل العمرية المبكرة إال أنه قليالً ما يتم           االضطراب هذا   أن

 .تشخيصه لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة
 لمراحل الطفولـة فـإذا لـم يـتم كـشفها            االضطرابجذور هذا   وترجع  

عراضها للمراحل العمرية الالحقـة،     فستمتد أ وتشخيصها في تلك المرحلة     
تقدر نسبة من يعانون من اضطراب تشتت االنتباه من البـالغين حـوالي             و
اثنـان إلـى    وتزيد نسبة انتشاره عند الذكور أكثر من اإلناث بنسبة          % 2

 واحد
مـالي األطفـال    ج من إ   %5 -4إلى أن حوالي    وتشير الدراسات األلمانية    

 مصابين باضطراب نقص االنتباه المترافق بفرط النشاط الزائـد، وتبـين          
 سنة يعـانون    12 -6 طفل بين عمر     400000التقديرات الحالية أن حوالي     

 سنة مـن    18 -13 مراهق بين    90000من نقص االنتباه، كما يعاني حوالي       
 بـالغ  450000هذا االضطراب أيضاً، أما بالنسبة للبالغين فيعاني حـوالي    

 سنة من اضطراب نقص االنتباه، وال توجد في الوقت          60 – 20بين عمر   
لحالي أرقام دقيقة عن الزيادة المحتملة أو المفترضـة لمـن سيـصابون             ا

باضطراب نقص االنتباه، غير أن المقاييس الخاصة التـي طبقـت علـى             
األطفال والمراهقين المصابين بهذا االضطراب بينت أنهم سريعوا االنفعال         

وهناك نسب متقاربة في    . والقابلية لالضطراب بسبب من الضغوط النفسية     
ة دول العالم مع غياب اإلحصاءات الدقيقة في البلدان العربية بسبب قلة            كاف

 .  االهتمام وغياب التشخيصات الدقيقة الموثوقة في هذا الميدان

 ــصـــراض والتشخيـــ األعـ-4
مـع الكثيـر مـن أعـراض        أعراض اضطراب نقص االنتبـاه      تشترك  

عض األحيـان   التشخيص في ب  يجعل  مما  .  االضطرابات النفسية األخرى  
يضاف إلى ذلك عدم وجود معايير موحدة لقياس األداء الطبيعـي           و. صعباً

وفي هذا اإلطـار حـدد الـدليل التشخيـصي          .بالنسبة لالنتباه أو التركيز   
أهم المعايير  )DSM-IV النفسية   لالضطراباتواإلحصائي األمريكي الرابع    

  :يلي التشخيصية الضطراب نقص االنتباه كما

 اهـــــة االنتبـــــ قل–أوًال  .1.4
 :   األعراض التاليةيمكن االستدالل عليه من       و

 متكرر للتفاصيل أو الوقوع في األخطاء بسبب        إغفال )1
اإلهمال في المدرسة أو فـي األعمـال واألنـشطة          

  ، األخرى
يجد صعوبة في إبقاء انتباهه مركزاً لوقـت         غالباً ما  )2

 ،طويل على العمل أو النشاط الذي يقوم به
غالباً ما يظهر شارداً أو غير مصغي أثناء الحـديث           )3

 ،إليه
 إنهـاء  إتباع التعليمـات وعـن       في   يقصرغالباً ما    )4

 ،دروسه وواجباته في مكان عمله
 .غالباً ما يجد صعوبة في تنظيم أعماله ونشاطه )5
 أو أشغال تتطلـب جهـداً       بأعماليتجنب ويكره القيام     )6

  ذهنياً يدوم طويالً،
غراضاً ضرورية ألعماله ونـشاطاته     غالباً ما يضيع أ    )7

 ).، وظائف، كتب، دفاتر وأدواتواجباتألعاب،(
 .يشرد بسهولة بتأثيرات خارجية غالباً ما )8
 .غالباً ما ينسى أثناء أعماله اليومية )9

 :دــــــاط الزائـــــرط النشـ ف–ًا ــــثاني .2.4
 : األعراض التاليةيمكن االستدالل عليه من           و

تململ ويحرك يديه ورجليه أو ينزلـق فـي         غالباً ما ي   )1
 .مقعده

 يترك مقعده في الصف أو في أماكن أخرى غالباً ما
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 غالبًا مـا يتخلـف-4
عن إتباع التعليمـات
وعــن إــاء دروســه
ــان ــه يف مكـ وواجباتـ

 عمله

ينجز البالغون 
أعماهلم بشكل ناقص 
وغري مكتمل ويشعرون 

بسرعة أن إجناز العمل 
حيتاج جلهد يفوق 

طاقتهم وبسبب أم مل 
فاصيل حيصلوا على ت

العمل يقومون بتغيري 
أعماهلم ويتجهون لعمل 

يبدوا هلم من وجهة 
نظرهم أنه ممتع أآثر 

 .من السابق

 غالبًا ما جيد -5
صعوبة يف تنظيم 
 أعماله ونشاطه

نظرة ناقصة عند 
ترتيب األعمال، مع 
عدم مراعاة األشياء 
اهلامة أو غري اهلامة 
واالنتباه إليها عند 

 التخطيط لسياق
 .العمل

 يتجنب ويكره -6
القيام بأعمال أو 
أشغال تتطلب جهدًا 
 ذهنيًا يدوم طويال

غالبًا مايؤدي نقص 
القدرات بالنسبة 
للعمل إىل الشعور 

بوجود متطلبات أآثر 
من  الطاقة، آما مينع 
أو يقلل تغري املزاج 

من إجناز ثابت للعمل، 
وهو مايرتافق غالبًا 

 .بالشعور بالنقص

 غالبًا ما يضيع-7
أغراضًا ضرورية 
 ألعماله ونشاطاته

ليس لديهم القدرة 
على اسرتجاع ذاآرهتم 

أين وضعت (مثال 
وذلك عندما ) مفاتيحي

يكون االنفعال لديهم 
آبريًا وواضحًا، وهذا 
الضياع للقدرة يكون 
بشكل خمطط له، آما 

أم ال يستطيعون تذآر 
خمارج للحاالت أو 

املواقف اليت تواجههم 
ديهم وبذلك يتكون ل

انطباع مرتبط وبشكل 
مستمر بوجود حالة أو 

 .وضعية غري متوقعة

يشرد   غالبًا ما-8
بسهولة بتأثريات 

 خارجية

شرود عايل يف حالة 
االنفعال الكبري ويظهر 
ذلك من خالل الرتآيز 
السيئ التوجيه على 

 .احلديث أو العمل

 غالبًا ما ينسى -9
أثناء أعماله 

 اليومية

ور غالبًا ما يوجد شع
باملعاناة من مظاهر 

مرض الزهامير، ألن جمرى 
األحداث اليومية يكون 

عبارة عن سلسلة 
متعاقبة من األحداث 
الغري متوقعة، وبذلك 
 يتم نسيان األهداف 

 

  الضطرابنمطين مختلفين  ICD-10فقد اآلي سي دي العاشر وبالمقابل 
 ).2(كما هو مبين في شكل تشتت االنتباه 

 
 وفق اآلي سي دي ADHS اضطراب تشخيص) 2(شكل 

 العاشر

 االنتباه اضطراب تشتت
+ 

 فرط النشاط احلرآي
+ 

 ردة الفعل الفجائية
 

انتباه بسيط  
واضطراب فرط نشاط 

 زائد
F90.0 

 

   
اضطراب السلوك 

 االجتماعي
 فرط النشاطباضطرا 

الزائد للسلوك 
 F90.1االجتماعي  
 

 كيفيـة تحـول     )3،  2،  1(  يعرض كل مـن جـدول      اإليضاحولمزيد من   
أعراض اضطراب نقص االنتباه المترافق بفـرط النـشاط الزائـد عنـد             

 :البالغين

 )1(جــدول رقــم 

 أعراض تشتت االنتباه

DSM-IV قوف  عند البالغني 

ــرر-1 ــال متكـ   إغفـ
للتفاصيل أو الوقـوع
يف األخطاء بسبب اإلمهال
ــة أو يف يف املدرســـــ
ــشطة ــال واألنـ األعمـ

 األخرى 
 

نقص الرتآيز أثناء
قراءة الوظائف
الكتابية مع عدم
القدرة على إبقاء
الرتآيز لوقت طويل
ريثما يأخذ آامل
تعليمات العمل وذلك

.  عند السؤال الشفهي

 غالبــًا مــا جيــد-2
ــاء ــعوبة يف إبقــ صــ
انتباهه مرآزًا لوقـت
طويل علـى العمـل أو
 النشاط الذي يقوم به

لاألعمال اململة مث
ل الروتينية يفاألعما

مكان العمل أو العمل
املتكرر والطلبات غري
املمتعة تؤدي إىل شرود
آبري آما تؤدي إىل
تغيري النشاط أو
العمل السابق وبذلك
تصبح األشياء اهلامة
وغري اهلامة على نفس

 السوية

 غالبــًا مــا يظهــر-3
شــاردًا أو غــري مــصغي

 أثناء احلديث إليه

غالبًا ما ينشغل
ني بأفكارهمالبالغ

اخلاصة، واليت تكون
متأثرة حبوادث جرت
فيها األمور بشكل غري
جيد، لذلك اليكون
لديهم أذان صاغية ملا

 .حييط هبم
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تكون عندهم حماولة 
إلجناز عدة أعمال بوقت 
واحد، آما أن التعجل 
واالنتقال من عمل ألخر 

خيفف من عدم اهلدوء 
الداخلي القوي 

 .لديهم

 غالبًا ما يكثر من -6
 .الكالم باندفاعية

قة احلديث لديهم طري
سريعة وغري واضحة 

وسيشعر من حييط هبم 
بأن طريقتهم يف احلديث 

هجومية، وبالكاد 
يستطيع شرآاء احلديث 
أن جيدوا فرصة للكالم 
ألن املصابني يرآزون 

وبشكل سريع على 
املوضوع، آما أن 

الكالم املختصر يشعرهم 
 .بامللل

  

  )3(جــدول رقـــم 

 أعراض االندفاعية
 عند البالغني DSM-IV وفق

 غالبًا ما جييب عن -1
 األسئلة قبل انتهائها

جيب أن تـصاغ األفكـار
بــشكل ســريع قبــل أن
تنسى، وآما هو احلـال
ــب ــال بغي ــد األطف عن

قــف،(عنــدهم معيــار 
 ) امسع، اذهب

 يستطيع بصعوبة -2
االنتظار إىل أن يأتي 

 دوره

ــداخلي ــوتر الـ التـ
املــستمر يظهــر بــشكل

 بطــئعــدم صــرب بــسبب
اآلخرين، ومثـال ذلـك
مــا تعانيــه األمهــات
املصابات من فهم بطيء
ألطفاهلن عند مـساعدهتم
ــائف أو ــل الوظـ يف حـ
ــة، ــات املنزلي الواجب
ــوف ــا أن الوقــ آمــ
ــبيل ــى س ــدور عل بال
ــام ــال أو باالزدح املث
ــلوآيات ــؤدي إىل سـ يـ

 هجومية

غالبًا ما يقاطع  -4
اآلخرين يف أحاديثهم 

 .أو ألعاهبم
 

ــصا ــشارك املــ بونيــ
ــن دون أن ــديث م باحل
يوجــه هلــم الــسؤال
وعندما ال يكون مطلوب
ــديث أو أي ــهم احل من
ــشيء ــصرف،وهذا الـ تـ
يأتي بسرعة مـن عـدم
ــداخلي، ــدوئهم الـ هـ
ولكــن هــذا الــشيء
سيكون مغري بالنـسبة
هلم لو أم قد آلفـوا
هبذا العمل بشكل فردي

 .ليقوموا به
  

  
 .املخطط هلا 

 
 )2(جــدول رقــم 

 ض فرط النشاطأعرا
 عند البالغني DSM-IV وفق

  غالبًا ما يتململ -1
وحيرك يديه ورجليه أو 

 .ينزلق يف مقعده

غالبًا ما يأرجح 
البالغون أقدامهم، 

يهزون سيقام، 
يضربون بأصابعهم على 

الطاولة، أو 
يتأرجحون على الكرسي 

الذي جيلسون عليه، 
أحيانًا يلفون أرجلهم 

على أرجل الكرسي 
ك من أجل ضبط وذل

حالة عدم اهلدوء 
لديهم، وغالبًا ما 

يعانون من مشكلة قضم 
 .األظافر

يرتك   غالبًا ما-2
مقعده يف الصف أو يف 

أماآن أخرى يفرتض منه 
 اجللوس فيها

يتجنب البالغون 
السفر أو  الطريان 

ملسافات طويلة الم ال 
يستطيعون حتمل أن 

يكونوا مرغمني على 
البقاء بشكل هادئ 

لفرتات طويلة، آما أن 
زيارة املطاعم 

واملسارح تؤدي إىل 
زيادة التوتر 

الداخلي بشكل أآرب 
جيدون الفرصة  ألم ال

 .للحرآة بشكل آايف

 غالبًا ما يرآض -3
ويتسلق يف ظروف يعترب 

 ذلك فيها غري مالئم

حيب البالغون األعمال 
اليت تتيح هلم إمكانية 

احلرآة، وهم دائمًا 
 أماآن متواجدين يف

عمل خارجية، 
يتبادلون األحاديث مع 

العديد من األشخاص 
ومبناطق خمتلفة، وال 

يفضلون االستغناء عن 
جهاز احملمول، آما 
حيتاجون إىل مصادر 

إثارة آثرية، وحيبوا 
أن يثاروا مبثريات 

 .خارجية

 غالبًا ما يتعب -4
وجيد صعوبة يف اللعب 
أو القيام بأنشطته 

 هبدوء

ن ميارس البالغو
الرياضة اليت حتتوي 

على خماطر مثل الطريان 
الشراعي، قيادة 

الدراجة النارية، 
ومعايشة هذه احلالة 

تكون مقبولة بالنسبة 
 .هلؤالء املصابني

 غالبًا ما يكون يف -5
 حرآة دائمة

اجلري بدون راحة يولد 
 شعور باحليوية، لذلك
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:المثال ال الحصر 

Konzentration – verlaufs- Test (KVT) اختبار التركيز  
Frankfurter- Aufmerksamkeits- Inventar(FAIR هاختبار فرانكفورت لالنتبا(  

Aufmerksamkeits-Belastungs-Test (d2) االنتباه اختبار إجهاد  
Inventar Komplexer Aufmerksamkeit (INKA) ختبار االنتباها  

 االختبارات تلعب المقابلة دوراً بارزاً في التشخيص        جانب هذه   وإلى  
 وكذلك  )مراحل النمو العقلي والشخصي   (اللها التعرف على    حيث يتم من خ   

 المبكرة ونمو هذه األعراض وصوالً      األعراضالتعرف على بداية ظهور     
لألعراض الحالية، باإلضافة  للمتاعب التي تواجه الشخص الذي يعـاني           

كـسلوك  (من اضطراب تشتت االنتباه سواء في مجال الدراسة أو العمـل            
 .)االجتماعياز، السلوك التعلم، سلوك اإلنج

 االضـطرابات  إلى ارتباط بعـض المـشكالت أو         اإلشارةوهنا البد من    
 نقص االنتباه، والبد لمن يقوم بعملية التـشخيص أن          أو تشتت   باضطراب

 : إليها ونذكر منها على سبيل المثال ينتبه
كالعقاقير والمـواد المخـدرة،     ( سوء استخدام بعض المواد      -1

 )اإلدمان
ويظهر ذلـك فـي التنـافر وعـدم         (ابات الشخصية    اضطر -2

 بين األفكار واألفعال على سبيل المثال، في ردود الفعل          االنسجام
الفجائية، عدم القدرة على توجيه االنفعـاالت، وفقـدان الثقـة           

  )بالنفس
  )االكتئاب، الصرع( االضطرابات االنفعالية -3
 . اضطرابات الخوف-4
الالزمـات العـصبية،    (بية   اضطرابات االختالجات العـص    -5
 ) في العين مثالًالالإراديةلحركات العضلية اك
 )اضطراب القراءة مثالً، اضطرابات الكالم(اضطراب اإلنجاز  -6
 . اضطرابات النوم-7
  اضطرابات الوساوس القهرية -8
  اضطرابات النمو الجنسي-9

 ــــابـــــاألسبـ -5
، االضـطراب ي إلى ظهور هذا     النستطيع القول بأنه يوجد سبب وحيد يؤد      

، االضـطراب وإنما توجد مجموعة من األسباب التي ستناقش الحقاً لذلك          
ونستطيع القول بان اضطراب نقص االنتباه المترافق بفرط النشاط الزائـد           

 :نتيجة لتفاعل مشترك لعوامل متعددة وعلى سويات مختلفة منها 

 ة ـــــل الوراثيـــالعوام .1.5
 :يت عدة دراسات وفي هذا المجال أجر

  ضمن نطاق العائلة وذلك على درجة التشابه بين أشكال ظهـور             -1
 االضطراب عند األقارب 

 : ضمن نطاق التبني وذلك على -2
 اآلبـاء  درجة التشابه بين أشكال ظهور االضـطراب بـين           -أ

واألبناء بعد أن تم عزل كل منهم في بيئة خاصة مختلفـة عـن األخـر                
 .جين أو المورث على ظهور المرضوبالتالي درس أثر ال

 اآلبـاء  درجة التشابه بين أشكال ظهور االضطراب بـين          -ب
واألبناء بالتبني المتواجدين ضمن بيئة واحدة، أي لديهم بيئة واحـدة لكـن             

 . البيئة على ظهور المرضتأثيرجين مختلف وبالتالي درس 

ر  ظهـو  إشـكال ضمن نطاق التوائم وذلك على درجة التشابه بـين           -3
التوائم الناتجة عن تلقيح بيضة واحـدة،        االضطراب عند التوائم الحقيقية، أي    

وعند التوائم الغير حقيقية أي التوائم الناتجة عن تلقـيح بيـضتين مختلفتـين،              
 .وبالتالي درس أثر الجين أو المورث على ظهور المرض ضمن بيئة واحدة

طفااللمصابين من أباء األ% 35-10وقد بينت نتائج هذه الدراسات أن 
 . تشتت االنتباه واألقارب من الدرجة الثانية يظهروا هذا االضطرابباضطراب

 أوتــــــاه-المعايــيــر التشخيصيــــة لــدى فينـــدر4.4  
إلى جانب المعايير التشخيصية لآلي سي دي العاشر والدي أس أم الرابـع         

يـة ألعـراض    معايير تشخيـصية تأكيد    Wender-Utahأوتاه  0-قد فيندر 
خـصص سـبعة     فقـد   .  اضطراب تشتت أو نقص االنتباه لدى البالغين      

 علـى   وأكـد  تميز البـالغين   نقص االنتباه    أوضطراب تشتت   الأعراض  
فرط النـشاط   ( والثاني     )اضطراب االنتباه ( األولضرورة وجود العرض    

.   وعرضين على أقل تقدير من بقية األعراض الـسبعة األخـرى            )الزائد
 : عراض هيوهذه األ

 اهــــراب االنتبــــ اضط1.4.4.
 ودرجة عالية مـن     يتميز بعدم القدرة على تتبع األحاديث باهتمام أو بعناية        

  و عدم القدرة على تجنب أو اسـتبعاد المثيـرات غيـر الهامـة            الشرود و 
تم إضاعة األشياء اليومية مثل المفـاتيح أو حافظـة          ت وغالباً ما    . النسيان

 .لالنقود أو الرسائ

 دــــي الزائــــاط الحرآــــرط النشــــ ف2.4.4.
 عـدم القـدرة علـى        و ) أو النرفزة  عصبيةال(يتميز بعدم الهدوء الداخلي     

عدم القدرة  على انجاز األعمال التي        و متوقعةالمخاوف غير    وال االسترخاء
متابعة فيلم فـي   وتتطلب الجلوس مثل الجلوس بجانب الطاولة بشكل هادئ   

 كما يعاني المصابون بنقص االنتباه عند عـدم        . صحفال قراءة    و التلفاز
 . من حالة مزاجية يائسةقيامهم بأي نشاط

 يــــرار االنفعالــدم االستقـــ ع3.4.4.           
 المنخفض، كما يوجـد   السيئبين المزاج الطبيعي والمزاج     ويتجلى بالتقلب   

) دة ساعات إلى عدة أيـام     الذي يمتد من ع   (باإلضافة لذلك القليل من القلق      
تقلب تلقائي فـي    أحياناً  يحصل  واضح األسباب، وقد    غير  وعادة ما يكون    

الـسلوك إلـى    ويمكن لتقلبات المزاج هذه أن تتسع إذا مـا أدى           . المزاج
 . صعوبات خطيرة أو مشاكل

 أو الملـل،    الرضـا ويوصف المزاج من قبل المرضى كحالة من عـدم          
قدان االهتمام أو ظهور أعراض جسدية مرافقة        نجد حالة من ف    الوبالمقابل  

 .حتى في حالة االكتئاب

 مــــــــمنتظ الرـــيــوك غــــــلـسال4.4.4. 
حالـة  وتشمل  بشكل كاف،   ومبرمجة  منتظمة  ال تكون النشاطات في العادة      

عدم  و )تنظيم البيت، الوظائف المدرسية   (عدم التنظيم هذه العمل أيضاً مثل       
ء األعمال وبسبب ذلك يتم تغير األعمال واالنتقال من عمل          القدرة على إنها  

ألخر وبدون تخطيط وبهذه العملية يفقد المصابون كل شيء ويكون لـديهم            
 في تنظيم أوقاتهم، ولن يكونوا قادرين على وضع خطط يوميـة            مشكالت

 .ومواعيد وااللتزام بها

 الـــــم في االنفعـــــدرة على التحكـــدم القـــ ع5.4.4.
 اإلثارة المستمرة من مجال اإلحباط، وبشكل عـام يـؤدي ظهـور             تقلل  

الغضب لفترات قصيرة إلى التأثير بشكل سلبي على العالقات مع النـاس            
 .المحيطين

 ةـــــ االندفاعي6.4.4.
 أثنـاء   اآلخـرين  بالكالم ومقاطعـة     اإلقحامويظهر ذلك من خالل محاولة      

 النقود تبعاً للحالة النفـسية،      إنفاقحديثهم مع بعضهم البعض، عدم الصبر،       
 .عدم القدرة على التعامل مع اآلخرين ودون الشعور بعدم الراحة من ذلك

 ــالــــة زائــدة لالنفعــ استجاب7.4.4.
ردود فعل انفعالية زائدة على مصادر الضغوط اليومية، وغالباً ما يوصـف              

 .ريع يعانون من اإلجهاد أو الضغوط بشكل سبأنهمالمرضى 
  في التشخيص على األعراض والمحكات التي سبق ذكرها ال         االعتمادغير أن   

 بدقـة لـذلك اسـتخدم       االضـطراب يكفي لوحده في تشخيص وجود هـذا        
 األخصائيون أيضاً إلى جانب ذلك بعض االختبارات نذكر منها على سبيل
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 ة ــــاب المعرفيــــاألسب .3.5
 : إلىاإلشارةوفي هذا اإلطار يمكن 

  ةــــارة الدماغيــــادة اإلثــــ زي1.3.5.
 ذات المنشأ العضوي الدماغي بوضـوح       االضطرابحيث أكدت نظريات    

نقص في اإلدراك لدى األطفال الذين يعانون من اضطراب نقص االنتبـاه            
المترافق بفرط النشاط الزائد مع وجود زيادة تهيج وانفعال ونقـص فـي             

 .القدرات والكفاءات

  ةــــالدماغياالستثــــارة ص ــــنق 2.3.5.
 انخفاض مستوى النشاط المخي إلى تحكم عصبي مركـزي غيـر            يؤدي

كافي، وهذا يؤدي إلى ردود أفعال سريعة وغير متوقعة، من خالل عـدم             
 وغيـر   )األساسـية (القدرة الكافية على التميز بين االنفعاالت الجوهريـة         

 .ء لإلنجاز بشكل عامالجوهرية، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى سو

 ه الذاتــــراب توجيــــ اضط3.3.5.
 بان المشكلة األساسية لدى األطفال الذين يعانون )1980( بين دوغالس  

من نقص االنتباه تتمثل في اضطراب توجيه الذات، بحيث اليكون بمقدور 
الفيزيولوجية، السلوكية، (الطفل في هذه الحالة التكيف مع متطلبات الحالة 

، وتكون قدرات األطفال منخفضة بالنسبة الستثمار انتباههم لوقت )معرفيةال
طويل السيما عند االجتهاد في أداء وظائفهم، كما يكونون غير قادرين إلى 

 .حد كبير على إيقاف ردود أفعالهم
يكون من المتيسر عليهم المالئمة بين النشاط والتيقظ مع متطلبات الوضع ولن 

، كما يكون لديهم ميل يشكل مستمر نحو اإلثارة والبحث أو الحالة الموجودة
 .معن المكافأة، والتفاعل مع الوسط المحيط، وأداء الوظائف الموكلة إليه

باإلضافة لذلك هناك نتائج أخرى الضطراب توجيه الذات مثل عدم الهدوء           
 الحركي والسلوك العدواني 

ث عن العمليـات    وعند الحديث عن اضطراب توجيه الذات البد من الحدي        
 والتي غالباً ما تـشير إلـى النـشاط    Exekutive Funktionenاإلجرائية 

 :من أجل توجيه الذات فيتسهم المعرفي، والتي 
توقع تسلسل الـسلوك، التنظـيم      ( ذاكرة العمل غير اللفظية      -1

 .)الزمني للسلوك
 .)االنفعاالت والدوافع، االنتباه( توجيه الذات -2

 باضـطراب باء مـصابين    آلت أظهرت أن األطفال     من الحاال % 57وأن   
 .االضطرابتشتت االنتباه يظهر لديهم هذا 

كما لوحظ من خالل نتائج الدراسات والتجارب على التوائم بـأن معـدل             
وعند التوائم من    % 81التوافق في التوائم ذات البيضة الواحدة يصل إلى         

 .االضطرابلهذا  % 29بيضتين مختلفتين يصل إلى 

  ة ــــل العصبيــــوامالع .2.5
وفي هذا اإلطار يبين علم الطب النفسي المرضـي بـأن هنـاك ثـالث               

 : االضطرابفرضيات وراء تكون هذا 

 :فرضيــة الدوباميــن1.2.5. 
تقول هذه الفرضية بأن التغيرات في جين مستقبل الدوبامين هي المسؤولة           

 إلـى أن     تشتت االنتباه، وهنا البـد مـن اإلشـارة         اضطرابعن وجود   
الدوبامين ينتمي إلى النواقل العصبية وهو مسؤول عن إيقـاف العمليـات            

 .كما يعتبر مسؤوالً عن تنظيم التوجيه والحركة أيضاً) مثبط(العصبية 
إن التقديرات الجينية الجزيئية تفحص العالقة بين الجينات التي تدخل فـي            

 نواقل  إنتاج لنقص   تنظيم الدوبامين لذلك افترض بأن هذه العملية هي نتيجة        
وجينات  D4 الدوبامين أو نتيجة تغير فجائي في جينات استقبال الدوبامين          

الجين األخير يظهر أو يبين التـرابط بـين كثافـة            وهذا     D2  الدوبامين  
علـى  المستقبالت وزيادة التروية الدماغية، بينما يكون وجود أي خلـل             

الذي هو   الدوبامين،   إنتاج مسؤوالً عن  انخفاض    D4مستقبالت الدوبامين   
عن ناقل عصبي يكون سبباً في ظهور المـرض إلرتباطـه مـع             عبارة  

 .الصفات الشخصية مثل السلوك
 العديد من التجارب واألبحاث علـى الحيوانـات         أجريتوفي هذا اإلطار    

في نـشوء االضـطراب     الدوبامين  والتي بينت الدور الجوهري لنظام نقل       
 )Neurotoxinsسم عصبي   (التيرو توكسين   مادة  حيث تم إعطاء الحيوانات     

من تركيز وجود الدوبامين    وهي مادة مضرة بنظام نقل الدوبامين ومن ثم           
الحيوان مادة الريتالين   مما يؤدي إلى سلوك فرط النشاط الزائد، أما إعطاء          

Ritalin  يزيد من تركيز الدوبامين وبالتالي يقلل أو يخفف من أعـراض  ف
 زائدفرط النشاط ال

 :فرضيــة النور أدرناليــن2.2.5. 
تقول هذه الفرضية بأن نقص النورأدرنالين هـو عامـل مـسبب لنـشوء              

 .االضطراب
حيث أن العصبونات المسؤولة عن نقل النورأدرنالين تشترك فـي ضـبط            

، وتكمن أهمية نظـام     اإلجرائيةاالنتباه االنتقائي والتيقظ والتحكم بالعمليات      
 تبط بالنورأدرنالين من خالل تأثير بعض المواد التي النقل العصبي المر

 امتصاص النوأدرنالين إلى العصبون المخـتص ومـن هـذه           إعادةتوقف  
 المواد على سبيل المثال ال الحصر 

 والتي أدت من خالل التجارب على الحيوانات إلـى انخفـاض مـستوى             
  Atomoxetinالنوأدرنالين والذي 

 .نقص االنتباهأدى بدوره إلى نشوء اضطراب 

  :فرضيــة السيرتونيــن 3.2.5.
تم اعتماد هذه الفرضية من خالل التجارب على الحيوانات، حيث أظهرت           
الفئران التي تحتوي على خلل في الجين المسؤول عن استقبال السيرتونين           

 .نشاط زائد وبشكل واضح باإلضافة لسلوك عدواني
ود ارتباط بين ظهـور     وبينت بعض الدراسات ومن وجهة نظر أخرى وج       

اضطراب نقص االنتباه المترافق بفرط النـشاط الزائـد وجينـات نقـل             
ومستقبالت السيرتونين، حيث بينت هذه الدراسات على وجـود مـستوى           
أعلى للسيرتونين في بالزما األطفال المصابين بنقص االنتبـاه المترافـق           

 .األصحاء األطفالبفرط النشاط الزائد بالمقارنة مع 
ن المخطط التالي التأثيرات المختلفة للنواقل العصبية علـى االنتبـاه،           ويبي

 .االندفاعية وردة الفعل الفجائية
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األولويات في تنظيم الوقت، وفي الحفاظ على الممتلكات، أما عالقاتهم 
العاطفية فتكون عاصفة وقصيرة األمد،  كل هذه الصفات تجعل  منه 

 ....شخصاً غير محبوب ومرغوب
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تطرق هذا املقال إىل ظاهرة السادية واملازوشية وحاول أن يعرف هبا وإبراز أسباهبا :ملخص
 .CIM10 و DSMIVمن والتصنيف الذي وضعه آل 

"التحول ضد الذات"آما حّلل بعض مظاهرها وامليكانيزمات الدفاعية املستعملة فيها آـ 
 ".االنقالب إىل العكس"و 

وأخريا استعرض أهم الطرق املستعملة لعالج السادية واملازوشية آالعالج املستوحى من التحليل
 .النفسي والعالج السلوآي واجلماعي واألسري

 .ميكانزم دفاعي – DSMIV - CIM10 -   مازوشية–سادية  : الكلمات األساسية

Résumé : Cet article étudie le phénomène de sadisme et de masochisme, il 
expose ses causes, ses classifications selon le DSMIV et le CIM10, sa 
symthomatologie clinique, ses mécanismes de défense comme le « retournement sur 
soi » et « le renversement dans le contraire ». 

Enfin, on a exposé les différentes méthodes psychotherapeutiques utilisées 
pour la prise en charge de ce phénomène parmi les quelles la thérapie inspirée de 
la psychanalyse, la thérapie behavioriste, de groupe et familiale. 

Mots clés : Sadisme – Masochisme - DSMIV - CIM10 – mécanisme de défense. 
 

 

عن السادية والمازوشية، وكانت في األول تدخل ضمن علم نفس الجنسي 
 نشر ألفرد بينيه بحوثه في الموضوع، وفي سنة 1887الطبي، ففي سنة 

 ، وفي سنة)Schrenk-Notzing( نوتزنغ- نشرت أعمال شرنك1892
، وفي سنة "السادية والمازوشية" كتاب )Eulenburg( نشر إلنبرغ 1902
دراسات في "كتابه المشهور ) Havelock Ellis( نشر هافلوك إليس 1897

 1905، و في سنة )Studies in the psychology of sex(" علم نفس الجنس
وهنا . ثالث مقاالت حول نظرية الجنسية"رويد كتابه نشر سيجموند ف

تحول اإلهتمام بالسادية والمازوشية فأصبحا يقاربان بواسطة التحليل 
النفسي، وكان التحليل النفسي في األول يعتبر المازوشية مرضا و السادية 

 .)2(مكونا من مكونات الليبيدو

 ةــــة  والمازوشيــــف الساديـــتعري .5
 ةـــلساديف اـــتعري .3.1

وسيحاول ذكر " السادية " اختلفت تعاريف العلماء والباحثين لمصطلح 
 : العديد منها فيما يلي عرض للبعض منها

 وهذا التعريف وضعه )3( "الحاجة إلى إيالم اآلخر " السادية هي  -
Esibecke هي العبارة  "السادية" الذي ويرى أن أحسن عبارة تدل على

 ".القساوة العقلية"  ومعناها  » Mental Cruelty «األنجلوسكسونية  

إنحراف في الغريزة الجنسية، حيث يجس الشخص بالنشوة  « -
 .»الجنسية لما يسبب ايالما لآلخرين

ضرب، قرص، عض، تعذيب، (ويكون هذا االشباع باإليالم الجسدي 
 .)شتم، إهانة(، أو اإليالم المعنوي )جلد، بتر

و طفل أو حيوان، حسب ارتباط تكون الضحية من نفس الجنس، أقد 
 .)4(السادية على التوالي بالجنسية المثلية واشتهاء األطفال واشتهاء الحيوان

 ةــــــــمقدم 
إيبنـج -كان طبيب العقل األلماني وعالم الجنس ريشارد فون كرافت

)Richard von KRAFFT-EBING ( سادية"أول من ذكر مصطلحي "
  )Mannheim( بمانهايم 1840 المولود سنة كان كرافث إيبنج". مازوشية"و

، أستاذا للطب العقلي في مدينة )Graz( بغراز 1902والمتوفي سنة 
 1889  و1873بين سنتي " قراز"، ثم في 1872 سنة )فرنسا(ستراسبورغ 

 في سنة. 1892 سنة )Th.Meynert(مينار . وأخيرا في فيينا حيث خلف ث
 Manuel de( " العقليكتاب في الطب" نشرمؤلفا سماه 1879

psychiatrie( علم النفس المرضي للجنس" كتاب 1886، وفي سنة "
)Psychopathia Sexualis( )1(.  

ساشار "من إسم الكاتب " المازوشية"استوحى كرافت إيبنج إسم 
كاتب الروايات التي اشتهر أبطالها بالسقوط تحت سلطة إمرأة، " مازوش

الساكنة " الشبقية المؤلمة"وشية تسمى وقبل هذه التسمية كانت الماز
)Algolagnie Passive( والسادية تسمى شبقية مؤلمة نشيطة ،
)Algolagnie Active  ( نسبة إلى الروائي " السادية"وأخد كرافت إيبنج إسم

الذي اشتهر أبطال رواياته بالتلذذ باإليالم وتعذيب " دي ساد"الفرنسي 
 .شريكاتهم جنسيا

علم نفس " أول مرة هذين المصطلحين لما نشر كتابه ذكر كرافت إيبنج
، وابتداء من 1886 سنة  ) Psychopathia sexualis("   الجنس المرضي

يلقيان اإلهتمام من الناس "السادية "و" المازوشية"هذا التاريخ بدأ مصطلحا 
والباحثين وأصبحا يعرفان كشذوذين جنسيين يعرف كشذوذ جنسي، 

 . إلى موضوع جنسي خاصوتحوال من موضوع عام

 أخذت 19ومع ظهور التصنيفات الطبية لألمراض في القرن 
 .المازوشية والسادية مكانهما ضمن اإلنحرافات الجنسية 

ت الكتب والمقاالت ـن ذاعـ وبداية القرن العشري19وفي نهاية القرن 
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وأشار بعض المؤلفين أن العدوان الممتزج بالغريزة الجنسية بقية من 
 )17(رغبات افتراس البشر

يد التوغل في تاريخ الحضارات البشرية ليجد تفسيرا فرو.حاول س
للسادية والمازوشية، وذكر في هذا الخصوص آراء بعض الكتّاب الذين 

 Un reste d’appétits(يرون في العدوانية بقايا من الشهية الكانيبالية 
cannibaliques ()18( 

 المازوشية فرط نمو مرضي لعناصر  مصدرأن" كرافت إيبنج"ويرى 
سية أنثوية والمازوشية أيضا هي تعزيز مرضي لبعض سمات روح نف

 ) L’âme de la femme()19(المرأة 

ومن جهته يعتقد لومبروزو بوجود ارتباط في زمن الحروب بين 
 .اإلعتداءات من كل نوع والجنسية

 أن السادية عند الرجل هي نتيجة اإلحباط )20( "ريكان ابراهيم"ويرى 
 .مرأةالذي يعانيه بسبب ال

 ةـــ والمازوشيةـــف الساديـــتصني .3

الدليل التشخيصي واإلحصائي  ( DSM IV فــتصني .1.3
  )VI 1996لالضطرابات العقلية، الطبعة 
ضمن االنحرافات الجنسية   DSM IVتصنف السادية والمازوشية في

)Paraphilies( والتي بدورها تدخل مع اضطرابات الوظائف الجنسية 
)Dysfonctions sexuelles( واضطرابات الهوية الجنسية )Troubles de 

l’identité sexuelle( االضطرابات الجنسية واضطرابات الهوية " ضمن محور
 )Troubles sexuels et troubles de l’identité sexuelle( )21(" الجنسية

 يضاف إلى مصطلحي سادية ومازوشية مصطلح DSM-IVوفي 
 ".مازوشية جنسية "و" سادية جنسية"فيقال " جنسية"

 .DSM-IVوفيما يلي تقديم ألعراض السادية والمازوشية كما ورد في 

 )Masochisme sexuel( :ةـــة الجنسيـــالمازوشي 

-83[ توجد المازوشية الجنسية تحت الرمز الرقمي DSM-IVفي 
 :تشخص وفق المعيارين التاليينو، )22(]302

ندفاعات جنسية أو وجود تهويمات متخيلة ومثيرة جنسيا، أو ا .أ 
سلوكات بصورة متكررة وشديدة لمدة على األقل ستة أشهر تؤدي 

 وفيها يكون الشخص مهانا، )حقيقية وليست وهمية(إلى أفعال 
 .مضروبا، مربوطا أو معرضا لمعاناة بواسطة وسائل أخرى

تكون هذه التهويمات أو االندفاعات الجنسية أو السلوكات سببا  .ب 
داللة إكلينيكية أو سوء أداء اجتماعي أو في ظهور معاناة ذات 

 .مهني أو في أي مجاالت أخرى مهمة

 )Sadisme sexuel( ةــــة الجنسيــــالسادي 
-84[  توجد السادية الجنسية تحت الرمز الرقمي DSM-IVفي 

 : وتشخص وفق المعيارين التاليين)23(]302

أو ثيرة جنسيا، أو اندفاعات جنسية موجود تهويمات متخيلة و .أ 
سلوكات بصورة متكررة وشديدة لمدة على األقل ستة اشهر، تؤدي 

، وفيها تؤدي المعاناة النفسية أو )حقيقية وليست وهمية(إلى أفعال 
 .الجسدية للضحية إلى إثارة جنسية للشخص

تكون هذه التهويمات أو اإلندفاعات الجنسية سببا في ظهور  .ب 
تماعي أو مهني أو في أي معاناة ذات داللة إكلينيكية أو سوء أداء اج

      .مجاالت مهنية مهمة

انحراف جنسي يتلذذ فيه المرء بإنزال العذاب بأشخاص من نفس  « - 
 .)5(» الجنس أو من الجنس اآلخر

شذوذ حيث يحصل فيه على اإلشباع الجنسي برؤية المعاناة  « -
الجسدية والنفسية التي يوقع على للشريك الجنسي أو شخص آخر، وفي 

. » )6("عدوانية "مرادفـا للـ " السادية"يل النفسي يكون مصطلح التحل
ويالحظ أن هذا التعريف يأخذ وجهة نظر ميالني كالين التي تساوي 

 .بين السادية والعدوانية

 ةـــف المازوشيـــــتعري .3.2
 :هناك عدة تعار يف للمازوشية أهمها ما يلي

ذا تعرض لأللم  شذوذ جنسي يجعل الفرد ال يحصل على اللذة إال إ« -
 .)7(»أو اإلهانة 

 شذوذ في الحس التناسلي الذي يجر بعض األفراد إلى اإلرتواء « -
 )8(»شبقيا لما يمارسون عنفا أو أفعاال قاسية ضد ذواتهم 

 شذوذ يتم بموجبه البحث عن اللذة الجنسية بالتعرض لأللم « -
 .)9(»الجسدي واإلهانة 

 )10(»عن طريق التألم  انحراف جنسي ال تحصل فيه اللذة إال « -

 شذوذ جنسي ،وفيه يستعمل شخص من أحد الجنسين العنف أو « -
 )11(»القسوة للسيطرة على شخص من الجنس اآلخر 

الجنسي الذي يدفع العاشق إلى التلذذ باأللم النفسي أو  االضطراب « -
 )12(»الجسماني الذي يلحقه به المعشوق

 ةــــة والساديـــ المازوشيابــــأسب .6
 

دأ النشاطات المازوشية في سن مختلفة لكن في الغالب تظهر عند تب
 . الشباب الراشد

تكون المازوشية هي حالة مزمنة، ويميل الشخص المازوشي إلى 
 .تكرار نفس الفعل المازوشي

بعض المازوشيين يقومون بنشاطات مازوشية لمدة عدة سنوات دون 
آلخر فتزيد خطورة أن تزيد خطورة أفعالهم المازوشية، أما البعض ا

أفعالهم المازوشية كلما امتد الوقت أو في فترات اإلجهاد مما قد يحدث 
 )13(جروحا أو الموت

يختلف زمن ظهور السادية فقد تظهر في سن الطفولة، وقد تظهر عند 
الراشد الشاب، وهي مزمنة، وعندما تكون مع ضحايا رافضين قد تتكرر حتى 

ساديتهم لعدة سنوات دون الحاجة لزيادة يمارس الساديون . إقاف السادي
 )14(خطورتهم وإحداث جروح خطيرة والبعض اآلخر تزداد ساديتهم مع الوقت

لما تكون السادية شديدة وتظهر عند شخصية ضد اجتماعية عندئذ قد 
 .تتسبب في جروح بالغة الخطورة وقد تؤدي إلى القتل

ل تتضمن أو تحتوي فرويد أن الحياة الجنسية عند أغلب الرجا. رأى س
على العدوان والرغبة في إخضاع اآلخر، وتنحصر داللة هذه الرغبة، في 

  )15(ضرورة التغلب على الفعل الجنسي بإتيان أفعال مغايرة للمغازلة

أما المازوشية فقد تبين لفرويد أنها امتداد للسادية في ارتدادها على 
لمازوشية القصوى على يدل التحليل اإلكلينيكي للحاالت ا. الشخص ذاته

 قد اجتمعت )كعقدة اإلخصاء واإلحساس بالذنب(وجود عدد من العوامل 
 )16(لتعزيز الموقف الجنسي السلبي األصيل

فرويد بأن تاريخ الحضارة اإلنسانية يدل على أن ثمة . وصرح س
 .عالقة وثيقة تربط القسوة بالغريزة الجنسية

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006 
 

 2006       خريـــف- 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 210   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

 .وخزها وضربها وحرقها -
 Manie de la(" هوس الجلد: "ضربها بسوط أو ما يعرف بـ -

flagellation  (. 
 .اغتصابها -
 .صدمها كهربائيا -
 .اتعذيبه -
 .)...شفرة(تقطيع جلدها بسكين أو آلة حادة  -
 .خنقها -
 .) Mutiler(بترها  -
 . )Ivresse sexuelle ()25(قتلها نتيجة الثمالة الجنسية  -
 La manie de(توسيخ الثياب أو ما يعرف بهوس التوسيخ  -

salir()26( :وسيخ ثياب أو جسم ضحيته، وكثيرا ما يحاول السادي ت
تكون للسادي قضايا مع العدالة لما يوسخ في مكان عام أو في 
الطريق ثياب إمرأة ال يعرفها بالحبر أو الطين أو الدهن، وقد يقوم 

 .بحلق شعر النساء

" سادية" كلمة مرادفة لكلمة 20 حوالي )27("أنكارتا"لقد عددت سلسلة 
اظة، القسوة، الخبث، الصالبة، سوء النية، حب اإليذاء، الفظ: وهي

السوداوية، الغدر، الحيوانية، البربرية، التوحش، الوندالية، الفظاعة، 
الخشونة، اإلفتراسية، الالإنسانية، التحرش، اإلستفزاز، النزوع للشر، 

 .ألخ...اإلنحراف والشذوذ

 ةـــر المازوشيــــمظاه .2.4
 المازوشية على أنفسهم بمفردهم )نزواتهم( ينفذ المازوشيون اندفاعاتهم 

 :وتبدو المظاهر الفردية للمازوشيين فيما يلي. أو عن طريق اآلخرين

 .يربطون أنفسهم -
 .يوخزون جلدهم -
 .يصدمون أنفسهم بالكهرباء -
 .يحرقون ويبترون ذواتهم -

 : الجماعية فتتمثل فيما يليالمظاهرأما 

 .تعصب عيونهم -
 .يصفدون -
 .يضربون بقضيب -
 .أردافهميضربون على  -
 .يضربون بسوط -
 .يضربون باأليدي واألرجل -
 .يعرضون لصدمات كهربائية -
 .البول والتبرز على وجوههم -
 .يوخزون بإبر -
 .تثقب جلودهم -
 .يجبرون على المشي على أربعة أطراف -
 .يتعرضون للضرب والشتم -
 .يذبحون كالكالب -
قد يرغبون في أن يعاملوا كأطفال صغار بال دفاع وتوضع لهم  -

 ".بالطفولية" وهذا ما يعرف قماطة،

: كما يوجد شكل خطير من أشكال المازوشية وهو ما يعرف باسم
حيث يحس المازوشي باإلثارة الجنسية بإنقاص ". تشهي نقص األكسوجين"

: هذه بعدة طرق كـاألكسوجين المستنشق في الهواء، وتتم عملية اإلنقاص 
 وضع –  )Nœud coulant( العقدة المتحركة – الربط -الضغط على الصدر

   استنشاق مادة كيميائية كالنترات– وضع قناع –الرأس داخل كيس بالستيكي 

 ،10 التصنيف العالمي لألمراض، الطبعة(  CIM 10 تصنيف .2.3 
1992( 

 وفي طبعته العاشرة تصنف )CIM 10( العالمي لألمراض التصنيففي 
 Troubles de( السادية المازوشية معا ضمن اضطرابات التفضيل الجنسي

la préférence sexuelle( تحت الرقم الموحد )5-F65.(  

، DSM-IV  و CIM 10وتتطابق أعراض السادية والمازوشية في 
 أن كال من السادية والمازوشية يوجدان CIM 10ويالحظ في تصنيف 

 . الذي يميز بينهما رقمياDSM IVضمن ترقيم واحد عكس تصنيف 

 يـــف النوعــــالتصني .3.3
، )Paraphilies(ف السادية والمازوشية ضمن االنحرافات الجنسية تصنّ

وهي عبارة عن علة في الجنسية تتميز بالبحث المنتظم على اإلثارة 
الجنسية بواسطة موضوع ال يستعمل في العادة لذلك الغرض أو استعمال 

 .ذلك الموضوع في موقف غريب أو غير عادي

 :)24(طربة التاليةويمكن تمييز السلوكات الجنسية المض 

 .انحرافات الموضوع .أ 
  ).Pédophilie(اشتهاء األطفال داخل أو خارج األسرة 

  ).Zoophilie(اشتهاء الحيوانات 
  ).Nécrophilie(اشتهاء الموتى 

   ).Zone érogène(انحرافات المنطقة المولدة للشبق  .ب 
  ).Sodomie(اللواطة 

  ).Fellation (لعق العضو التناسلي

 : ت التنبيهانحرافا .ج 
  ).Fétichisme (الفيتيشية أو حب األثر

  ). Voyeurisme( التلصصية 
  ).Sadisme(السادية 

  ).Masochisme(المازوشية 
  ).Exhibitionnisme(االستعراضية 

ويالحظ أن السادية والمازوشية كشذوذ توجدان ضمن انحرافات التنبيه 
 .لكن كسلوك قد نجدهما في كل هذه الحاالت

 ةــــة والمازوشيــــر الساديــــاهمظ .4
 ةــــالسادي رــــمظاه .1.4

قد تمارس السادية على شخص رافض وفي هذه الحالة تصاب 
 .الضحية برعب يسبق الفعل السادي الوشيك

 يتحمل )قد يكون يعاني من مازوشية(وقد تمارس على شخص موافق 
 .بطريقة إرادية األلم واإلهانة

 :يد ومنهامظاهر عد" السادية"وتتخذ 

بروز نشاطات تدل على تغلب وتسلط الشخص السادي على  -
ضحيته كإجبارها على المشي على أربعة أطراف أو حبسها في 

 .صندوق
 .تصفيد الضحية -
 .تعصيب عيونها -
 .ضربها على الردف -
 .ضربها بقضيب -
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الذكور واإلناث في المراحل قبتناسلية أهدافا أو رغبات جنسية نشيطة 
 .وساكنة

-المرحلة الساديةيتظاهر تعارض النشاط والسكون خاصة في 
الشرجية، حيث يختص الهدف الساكن بالمخاطية الشرجية المولدة للشبق 

 .أما الهدف النشيط لنزوة السطوة فيختص بالعضلية

الحظّ فرويد أن هذه القطبية موجودة أيضا على مستوى مصير 
النزوات، أن تحول السادية إلى مازوشية ال يتم عن طريق انقالب النزوة 

 .وإنما بتغير في هدفها فيكون نشيطا ثم يتحول ساكناإلى نقيضها 

يعذب ( ثم يصبح ساكنا )التعذيب(يكون هدف النزوة في السادية نشيطا 
 .)34(  فيعطينا المازوشية)ذاته أو يتلقى العذاب

  Sublimation    يـــــالتسـام .ب 
األول يقصد به :  معنيين إثنين.في كتابات فرويد" تسامي"أخذ مصطلح 

 جنسية النزوة نحو الشخص المرغوب فيه جنسيا وهنا تتحول النزوة تحييد
 أو صداقة اذن يحدث تغيير للهدف ويبقى لموضوع على )حب(إلى مودة 

والثاني يقصد به تحول طاقة نزوة جنسية أو عدوانية نحو . )35(حاله
 وفي هذه الحالة يغير )فنيا، ذهنيا، أو أخالقيا(نشاطات مقبولة اجتماعيا 

 . دون كبتها)شبقي أوعدواني(النزوة وموضوعها هدف 

اختلف كثير من العلماء في ماهية ميكانيزم التسامي هل هو ميكانيزم 
 ؟ دفاعي؟ أم مجرد سيرورة من سيرورة نمو الجهاز النفسي

ضمن ميكانيزمات الدفاع األخرىونبهة في " التسامي"تذكرآنا فرويد 
د سنوات تعود لتؤكد أنه االول أنه يدخل ضمن مجال السواء لكن بع

ميكانيزم دفاعي ألنه يالحظ انخفاض في اللذة مقارنة باللذة التي سيحصل 
ألنه " مساومة"عليها لو أشبعت الغرائز، فالتسامي بالنسبة آلنا فرويد هو 

يبحث عن أقل قدر من االبتعاد عن الهدف األول للنزوة ومع تفادي قدر 
 .دم القبول والذنباالمكان المستطاع مشاعر التحريم وع

ميكانيزم التسامي مع الميكانيزمات الدفاعية ) Fenichel(ويضع فينيكل 
دفاع ناجح أما الميكانيزمات " التسامي"لكن مع إبدائه لتحفظ كبير وهو أن 

الدفاعية األخرى فهي دفاعات فاشلة في إزالة النزوات المكبوتة وبالتالي 
 . ائمفهي مرضية ألنها تتسبب في حالة توتر د

فرويد في رسائله التي بعث بها إلى ماري بونابرت . ومن جهته تحدث س
 عن إمكانية أن يكون هناك تسامي جزئي لغريزة التهديم، وصرح 1937سنة 

 مكونات ليبيدية نرجسية أو )تحويل(في مرات سابقة باحتمال حدوث نقل 
لما " تسامي"ح عدوانية أو شبقية إلى المجال المهني، كما تكلم واستعمل مصطل

 L’homme aux loups)( عرض سادية حالة رجل الذئاب

 مع وجهة نظر فرويد حيث يعتبر )J.Bergeret(ويتفق جون بارجريه 
 شرط أن ال تزيل هذه السيرورة كل نشاط )عادية(التسامي سيرورة سوية 

 .جنسي أو عدواني

تعريف قريب من " التسامي" يعطى لمفهوم DSM IVوفي تصنيف 
حيث يقول أن التسامي هو قنونة النزوات أو " التنشئة اإلجتماعية"م مفهو

الوجدانات غير المتكيفة نحو سلوكات مقبولة وأعطى مثال بتحويل 
 .النزوات العدوانية نحو الرياضات القتالية

 .وتعني سيرورة التسامي تغيير هدف النزوة وتحويل موضوعها

و الموضوع يكون على فرويد أن تحييد جنسوية ليبيد.لقد افترض س
مستوى األنا فتتحول ليبيدو الموضوع إلى ليبيدو نرجسية يمكن استعمالها 

 .الحقا في نشاطات ال جنسية 

رى بعض ـ، وي"األنا األعلى"و" اـاألن"ن ـفي تكوي" يـالتسام"يساهم 

 الذي يحدث نقصا مؤقتا في أكسجنة المخ نتيجة  )Nitrate volatile(الطيار  
 ). Vasodilatation périphérique(الة توسع وعائي طرفي إحداثه لح

 Transvertisme(وقد يعاني المازوشيون من فيتيشية، أو تلبس فيتيشي 
fétichiste( أو سادية . 

كيف عرض " المازوشية" في مقالها حول )S.Nacht( )28(وتشير ساشا ناخت 
Krafft-Ebingبشمولية كبيرة مظاهر المازوشية كـ : 

 .الجسدي عن طريق الوخز األلم  -
 .القرع -
 .)الجلد(الضرب بالسوط  -
 .اإلهانة النفسية من خالل حالة الخضوع الذي تأخذه المرأة -
 .العقاب الجسدي -
 

 ـةة والمازوشيـة  في الساديــة المستعملـــات الدفاعيــالميكانيزم .5
 العديد من باستعمال والمازوشيون ضد النزوات الساديونيدافع 

التحول ضد الذات واالنقالب إلى العكس، : لدفاع مثلميكانيزمات ا
والتكوين العكسي، والنكوص، والكبت والتكوين العكسي، وانشطار األنا، 

 :والنفي وتقمص المعتدي، وفيما يلي سنعرض االهم منها

  Retournement sur soi  د الذاتــول ضـــالتح .1.5
وانية نحو استبدال موضوع النزوة باألنا، فمثال تحول العد «هو 

 . )29(» الموضوع المفقود في الحداد ضد الذات

هو رفض الشخص ،ال شعوريا، " التحول ضد الذات" ميكانيزم
قد يكون هذا الميكانيزم الدفاعي . لعدوانيته فيحولها من اآلخرين نحو ذاته

وعصاب الفشل ومحاوالت . مصدرا ألحاسيس بالذنب والحاجة للعقاب
 .)30(التهديم الذاتي

يحدث تغيير لموضوع النزوة أما " التحول ضد الذات" ميكانيزم في
ال يوجد . هدفها فيبقى على حاله، فالمازوشية هي تحول السادية ضد الذات

 .هذا الميكانيزم إال في حالة تحول الحب إلى كره

 ســـى العكــالب إلــــاالنق .2.5
Renversement dans le contraire  

ير هدف النزوة إلى نقيضها، فمثال  التي بها يتم تغيالسيرورة«
تتظاهر النزوات السادية في شكل نشاطات مازوشية، وتسهل هذه 

في هذا .)Dualité des instincts( )31(العملية وجود ثنائية غريزية 
 .)32(الميكانيزم تكبت وتستبدل نزوة صراعية بنزوة معاكسة لها

" ستبدل إلى العك"تسمي آنا فرويد هذا الميكانيزم بـ 
)Transformation dans le contraire(، تحول إلى العكس" وكذلك "
)Retournement en contraire( .فرويد لما تعرض إلى . وتحدث س

" استعراضية-تلصصية"و" مازوشية-سادية"هذا الميكانيزم عن الزوجين 
 - التألم بذاته، النظر-إيالم(واللذين يمثالن االنتقال من النشاط إلى السكون 

 .)33(، وتحول الحب إلى كره)ن ينظر إليهأ

ال يخص االنقالب إال أهداف النزوات وال يظهر إال في حالة تحول 
 .الحب إلى كره

    Activité-Passivité   ونـــاط والسكــالنش .أ 
زوج متعارض يميز الحياة النفسية ويتدخل في النمو الليبيدي وفي 

 .مصير النزوات

ا، يعيش ـا بأهدافهـا وإنمـة في حد ذاتهوال يرتبط هذا الزوج بالنزو
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األخصائيين النفسيين أن بإمكان االنسان إجراء تسامي لنزواته  
 .)36(العدوانية

 التكفــــل العالجـــي بالســادي والمازوشـــي .6
فق اإلطار يمكن أن يأخذ التكفل العالجي أوجه متعددة ومتنوعة و

يمكن التطرق إلى بعض أنواع . النظري الذي ينطلق منه المعالج النفسي
 :هذا التكفل وهي

 يــــل النفســـن التحليـــى مــالج المستوحـــالع .1.6
ينطلق في األساس من نظرية التحليل النفسي لكن ال يتقيد بكل شروط 

اعي الحر العالجية القائمة على التد" التحليل النفسي" وعناصر تقنية
  وتكرار الجلسات عدة مرات ولفترات )DIVAN(واإلستلقاء على السرير  

طريقة : ومن أشهر العالجات المستوحات من التحليل النفسي. ألخ...طويلة
يرى هذا األخير أن . ميالني كالين، آنا فرويد، ألكسندر و ولهام رايش

 مهمتين المحلّل النفسي الذي يريد عالج المازوشية مطالب بإجراء
 :خاصتين هما

  ). Reconduction (العودة بالمازوشية إلى السادية -
 ".التناسلية"إلى " ما قبل التناسلية"التدرج أو االنتقال من  -

 متابعة المازوشيين بعد االنتهاء من تحليلهم نفسيا حتى يقترحكما 
 .يعودوا إلى حالتهم السوية

زوشي ال يكون إال إذا وحسب رايش دائما أن العالج التام للطبع الما
أحس الشخص المازوشي أنه قادر على العيش لمدة طويلة حياة سوية 

 .مهنيا وعاطفيا

وإذا صادف المحلل مشكال في إزالة أو حّل األعراض المازوشية فإن 
ذلك ال يرجع إلى طريقة العالج أو لعدم معرفة سبب ومصدر المازوشية، 

، وهذه الحالة "الشفاء"ه في وإنما يرجع إلى عدم رغبة المازوشي نفس
، وهي تشكّل أكبر مقاومة وأكبر "اإلستجابة العالجية السلبية"يسميها فرويد 

 .خطر ضد األهداف الطبية والتربوية

 يــــالج السلوآـــالع .2.6
ينظر إلى السادية والمازوشية كنتيجة لسوء تعلم، لهذا تستعمل تقنيات 

التي تتم بفضل " االشراط"ية تهدف إلى تغيير هذه السلوكات بواسطة عمل
 .التعزيز واإلخماد

 يـــــالج الجماعــــالع .3.6
من مزايا هذا العالج أنه يعزز ميكانيزمات أنا السادي أو المازوشي 

 .بفضل تقمص جزئي لباقي أفراد الجماعة

 ريــالج األســــالع .4.6
يمكن تقدير اضطرابات االتصال بين الزوجين أو بين األولياء واألبناء 

 .ء كانوا مازوشيين أو ساديينسوا

 ةــــــــخاتمــ
تصنف السادية والمازوشية ضمن االنحرافات الجنسية، وتتظاهر 
 .المازوشية إكلينيكيا في شكل رغبة في التألم، والتعرض لإلهانة واالعتداء

أما السادية فتتظاهر في شكل رغبة قوية في إيالم اآلخر وممارسة 
 السادية والمازوشية شذوذان لما تصبحان القسوة والتسلط عليه، وتصبح
 .شرطا أساسيا للتلذذ الجنسي
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 )عالقته ببعض املتغريات املتعلقة باألسرة( אאא
  ة وصفيــــةللعنـف اللفظـــي األبـــــويـــدراس 
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 وتـصنيفهه تقـسيم إىل علمـاء االجتمـاع   دفـع  التساع جوانب العنف وأسـبابه وأبعـاده        إن

العنـف املدرسـي والعنـف العـائلي والعنـف اإلعالمـي: بأساليب متعددة فقد صنف على أساس       
العنـف النفـسي:  إىل ثالثة أنواع      الشخصي ساساأل مت تصنيفه على      آما .اخل... والعنف احلكومي 

 .اللفظي و العنف اجلسمي والعنف 

،الـيت تتـضمن االزدراء   " .اإلسـاءة اللفظيـة   "  أو "العنف اللفظي "نتناول يف حبثنا هذا     
و مـا ألثـره يفاالستهزاء و السباب من قبل الوالدين لألطفال والـشباب املـراهقني            ،السخرية  

نزلية املبنيـة علـىالروح العدوانية ، فالتنشئة االجتماعية امل     و حفض    ةشخصيال مالمح   حتديد
 العنف واحلقـد والكراهيـة فيه مثريةاإلساءة اللفظية، حتفز العدوانية املكبوتة لدى الطفل        

 العديـد مـنلك أن ذمن   ،   اإلساءة هواستخدام القوة للرد من أجل رفع القهر الناتج عن هذ         
رية واالسـتهزاء أن أآثر املشاآل العنيفة بني الطالب آانت بسبب السخ          تشري التقارير املدرسية 

وتسلط الكبار على الصغار آما تذآر تقارير من اليابان بأن القهر الناتج عـن االسـتهزاء
م ، آما تشري الدراسات1985أدى إىل انتحار تسعة طالب دون الرابعة عشرة من العمر يف العام             

آـل مـنمـن الـصراعات الطالبيـة العدوانيـة ترجـع إىل            % 85الرتبوية املدرسية إىل أن نسبة      
 .االستفزاز والسخرية أو التنشئة املنزلية غري السوية 

إن اإلساءة اللفظية ال تتوقف عند السخرية واالستهزاء بل تتعدى ذلك لتأخذ أشـكاال أخـرى
متعددة من عدم املساواة الشخصية والنبذ االجتماعي واغتصاب احلقوق وعـدم العدالـة يف بعـض

 .املواقف 

  

 
 

تي تتحدث عن آثار اإلساءة اللفظية على نفسية الطفل فهي          أما الدراسات ال  
 ) . (1988 (  دراسة ني عـام     قليلة بشكل عام و من أوائل هذه الدراسات       

  )7ص . الشقيرات ، المصري 

 ث ـــــة البحــــــــمشكل
أثبتت الدراسات أن أشكال اإلساءة للطفل ال تحـدث مـستقلة عـن              

ن الحـاالت ، و األغلـب أنهـا تحـدث           بعضها البعض إال بنسب قليلة م     
فقد وجد أن اإلساءة اللفظية يتبعها عادة إهمال عاطفي ، كما أن            , بالتسلسل  

الـشقريات ، (. اإلساءة اللفظية مرتبطة بشكل عاٍل باإلساءة البدنيـة         
 و تتحدث الدراسات و المراجع أن اإلسـاءة اللفظيـة            )11. املصري  

تغيرات معينة تتعلق باألسـرة و البيئـة        للطفل تزداد أو تنقص باختالف م     
من هنا انطلقت الباحثـة فـي       . االجتماعية و االقتصادية و أمور أخرى       

تحديد المشكلة التي تتجلى في التعرف على عدد من المتغيرات التي يعتقد            
 .أنها ترتبط بما يالقيه الطفل من إساءة لفظية 

 ث ـــــــــة البحــــــأهمي
 و   من أهمية دور الطفل المستقبلي فـي المجتمـع        تنبع أهمية البحث    

أهمية تمتعه بالصحة النفسية حتى يستطيع ممارسة دوره بـشكل فعـال و             
 .مفيد للمجتمع 

 ثـــدف البحـــه
بعض المتغيرات التي يعتقد أنها ترتبط بيهدف هذا البحث إلى التعرف 

  الحدباإلساءة اللفظية للطفل ، و بالتالي محاولة السيطرة عليها و

 

 ة ـــــــــــة تاريخيـــــــــخلفي
تعتبر ظاهرة اإلساءة لألطفال من أخطر الظواهر التي تقف في وجـه            
تقدم المجتمع و تهدد تماسكه من كونها تنشئة اجتماعية غيـر صـحية و              
خاطئة لذلك توجهت األنظار من أجل العمل على إيجـاد نظـام لحمايـة              

 يعتبر مظلماً منذ قرون ، حيث سادت        األطفال خاصة و أن تاريخ الطفولة     
 . أشكال القتل و التعذيب تلك العصور 

من تلك األشكال أن حدد في القرن السابع عشر قانون فرنسي يـسمح             
لألب بقتل أوالده مما يدل على أن الطفل لم يكن موضوعاً ذا أهمية خاصة              

و كثيـري  ، و إن إباحة القتل كانت تتعلق باألطفال الشاذين أو المعـاقين أ          
الصراخ ، كما كانت ظاهرة بيع األطفال لألغنياء مقابل الحـصول علـى             

 . ثمنهم منتشرة ، كذلك ظاهرة استغالل األطفال في العمل

بدأت محاولة التغيير في وضع األطفال في نهاية القرن الثامن عشر و            
 عندما اسـتطاع  1899بداية القرن التاسع عشر و يظهر أوضح إنجاز عام          

 النسوي لسيدات والية الينوي األمريكية الحـصول علـى موافقـة      االتحاد
 . الحكومة المحلية في إنشاء محكمة خاصة باألحداث 

و رغم قدر اإلساءة التي تعرض لها األطفال عبر التاريخ ، إال أن االهتمام           
بهم وجد حديثاً حيث بدأ طبيب أمريكي أخصائي أشعة يدعى كافيـه عـام              

اءة الجسدية لألطفال من خالل وصـف حـاالت          بالتحدث عن اإلس   1964
 نزيف دماغي و كسور عظام كان يقوم بتصويرها أثناء

 . عمله 
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 6و  ). 1،3،5،7،9،11(  وهي  تأثر الطفل باإلساءة اللفظية الموجهة نحوه
و تم حساب .  تعكس إحساسه بمدى تكرار اإلساءة من قبل الوالد  األخرى

 . النتائج عن طريق حساب النسب المئوية 

 :عينة البحث 
 . طالباً من صف األول اإلعدادي 20 على عينة مؤلفة من تم التطبيق

   . طالبة من الصف األول إعدادي 20و عينة مؤلفة من 

   ريـــــــــــار النظــــــــاإلط
 :ة ـــات السابقــالدراس

 :ة ـــات عربيــدراس
 1990األردن عمان عام      : دراسة هند خلقي      .1

ين اإلساءة للطفل و بـين المتغيـرات        هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة ب     
الديموغرافية لألسرة و قد دلت النتائج على أن األطفال تقع عليهم اإلساءة            

 .بغض النظر عن جنسهم 
حممد عبد الرمحن الشقريات و عـامر.  د   دراسة  .2

 هدفت الدراسة إلى حصر   2001األردن محافظة الكرك    : نايل املصري   
مها الوالدان في اإلساءة اللفظيـة و مـا هـي           األلفاظ الشائعة التي يستخد   

الفروق بين الطالب الذكور في التأثر العام و المفصل على اإلساءة اللفظية            
و تكرارها و عالقة استعمال اإلساءة اللفظية بمتغيرات أسرية معينة و قـد    
دلت النتائج إلى أن األطفال اإلناث أكثر تأثراً باإلساءة اللفظية من الذكور            

  . األطفال الذكور أكثر تعرضاً لتكرار لإلساءة اللفظية من اإلناثو أن 

 :ة ـــات عالميــدراس
هدفت هذه الدراسة إلى فهم األسباب التي :     Ney دراسة  .1

تجعل الوالدين يسيؤون ألطفالهم بنفس الطريقة التي تم اإلساءة بها إليهم ،            
أنواع مـن اإلسـاءة      ، و قد شملت خمسة       1988أجريت هذه الدراسة عام     

اإلساءة اللفظية ، الجسمية ، الجنسية ، اإلهمال الجنسي ،          : لألطفال و هي    
اإلهمال االنفعالي ، و أشارت النتائج إلى وجود ارتباط إيجابي مرتفع بين            
شكل اإلساءة التي تعرض لها األبوان من قبل آبـائهم سـابقاً مـع شـكل      

 .إساءتهم ألطفالهم في الوقت الحاضر 
 هدفت الدراسة إلى فهم أثر بعـض  :  Drowning دراسة  .2

المتغيرات الديموغرافية في حوادث اإلساءة لألطفال حيث قـام الباحـث           
       بدراسة حاالت اإلساءة لألطفال المبلغ عنها في الواليات المتحدة عام         

 و دلت النتائج أن هناك فروقاً في الطبقات االجتماعيـة            )1978 – 1976( 
ث اإلساءة فالطبقات المتدنية الدخل و التي مستواها التعليمي قليل          في حواد 

، وجماعات األقليات العرقية و القومية ، كانت تظهر زيادة في حـوادث             
 )11،12،13،23ص .  الشقيرات ، المصري (. اإلساءة لألطفال 

 :ال ــــــاءة لألطفـــــف اإلســـــتصني
 :فات و األشكال تأخذ اإلساءة للطفل عدداً من التصني

تأخذ األساة البدنية أشكاالً معروفة و : " ة ـــاءة البدنيــ اإلس  .1
غير معروفة من الممارسات العنيفة مثل الضرب على مناطق حساسة من 
جسم الطفل ، كما تشمل إعطاء الطفل كميات كبيرة من األدوية أو 

استخدامه المهدئات حتى يبقى نائماً ، و حبس الطفل فترات طويلة و 
 ، و تشير اإلساءة  )9الشقريات ، املصري ، ص (" للسرقة 

الجسدية عامةً إلى األذى الجسدي الذي يلحق بالطفل على يد أحد والديه أو 
 وهو ال ينجم بالضرورة عن رغبة متعمدة في إلحاق األذى بالطفل  .ذويه

ة بدنية ، بل إنه في معظم الحاالت ناتج عن أساليب تربوية قاسية أو عقوب
وكثيراً ما يرافق . صارمة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالطفل أو كادت

ومن األمثلة . االعتداء الجسدي على الطفل أشكال أخرى من سوء المعاملة
المؤسفة و الشائعة على ذلك ضرب أحد الوالدين لطفله بقبضة اليد أو بأداة 

وفي هذه الحالة . ائمما في الوقت الذي ينهال عليه بسيل من اإلهانات والشت

من أثرها حتى ينشأ األطفال في بيئة أقرب ما يمكن إلـى الـسواء و                
 .بالتالي حتى يتمتعوا بأكبر قدر من الصحة النفسية 

  : ثـــــــــــرات البحـــــــــــمتغي
 .أنثى ، ذكر : جنس الطفل   .1
 مقارنة بين الجنسين من حيـث التـأثر         : التأثر العام    .2

 .باإلساءة اللفظية العام 
دون الشهادة  . 2أمي ،   . 1 : املستوى التعليمي لألب     .3

 .يحمل شهادة ثانوية فما فوق . 3الثانوية ، 
 جيد . 3متوسط ، . 2قليل ، . 1 : مستوى دخل األسرة .4
 تعدد المرات التي يسيء     : تكرار اإلساءة اللفظية     .5

 .فيها الوالد لطفله اساءة لفظية 

 ث ــــــ البحاتــــــفرضي
 هناك فرق ذو داللة إحصائية بين األطفال الذكور و اإلنـاث                .1

 .من حيث التأثر باإلساءة اللفظية من قبل الوالد 
 هناك عالقة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد و تكـرار               .2

 ) بالنسبة للذكور  (تعرض الطفل لإلساءة اللفظية من قبله
احصائية بين المستوى التعليمي للوالد و تكـرار         هناك عالقة        .3

 ) بالنسبة لإلناث ( لإلساءة اللفظية من قبله  تعرض الطفل
 هناك عالقة احصائية بين مستوى دخـل األسـرة و تكـرار                 .4

 ) بالنسبة للذكور ( لإلساءة اللفظية من قبله  تعرض الطفل
و تكـرار    هناك عالقة احصائية بين مستوى دخـل األسـرة               .5

 ) بالنسبة لإلناث ( لإلساءة اللفظية من قبله  تعرض الطفل

 ات ـــــــف بالمصطلحــــــالتعري
ويعرفه عدد من علماء السلوك بأنه نمط من أنماط : العنف  .1

السلوك الذي ينبع عن حالة إحباط مصحوب بعالمات التوتر ويحتوي على 
 .بديل عن كائن حينية سيئة اللحاق ضرر مادي ومعنوي بكائن حي أو 

http://www.annabaa.org/nba47/ounf.htm#4 

فعل ، أو االمتنـاع عـن فعـل ،      أي": العنف ضد الطفل  .2
يعرض حياة الطفل وأمنه وسالمته وصحته الجسدية والجنـسية والعقليـة           

 الشروع في القتل ، واإليـذاء ، واإلهمـال   كالقتل ، و–والنفسية للخطر 
  "وكافة االعتداءات الجنسية 

بوصفه النمط السلوكي الذي يهـاجم النمـو        : االعتداء العاطفي    .3
وهو يشمل الـشتم    . العاطفي للطفل وصحته النفسية وإحساسه بقيمته الذاتية      

والتحبيط والترهيب والعزل واإلذالل والرفض والتدليل المفرط والسخرية        
 .النقد الالذع والتجاهلو

http://www.be-free.info/parents/Ar/emoabusepa.htm 

هي تلك األلفاظ أو الكلمـات      : اإلساءة اللفظية من قبل الوالدين       .4
التي يستخدمها الوالدان ضد أطفالهم و التي تسبب آالم و فيها قسوة نفسية             

  )11ص .  الشقيري ، المصري (. للطفل 

 ث ـــــــــج البحــــــمنه
تعتمد الباحثة المنهج الوصفي الذي يدرس الواقع و يصفه بدقة و يعبر 

 .عنه كيفياً من خالل الوصف الكمي للظاهرة 

 :أداة البحث 
 سؤاالً يجيب عليها المفحوص     12أداة البحث عبارة عن استبيان مؤلف من        

بـة ال    و قد أعطيت لإلجابة نعم نقطة واحدة بينما لم تعط األجا            بنعم أو ال  
  منها لقياس شدة6أية نقطة ، و تقسم هذه األسئلة إلى زمرتين 
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ومن أشكالها .. نموه العاطفي و يفقده إحساسه بأهميته واعتداده بنفسه
المدمرة والشائعة االنتقاد الالذع المتكرر والتحقير والشتم واإلهانة 

 والرفض واالستخفاف بالطفل أو السخرية منه 

 : المؤشرات السلوكية لدى الطفل 
 :لتي قد تنم عن تعرض الطفل اإلساءة العاطفيةهذه بعض السلوكيات ا

 السلوكيات الطفولية كالهز والمص والعض · 
  العدوانية المفرطة ·
 السلوك المخرب والهجومي مع اآلخرين  ·
  مشاكل النوم والكالم ·
 عدم االندماج في نشاطات اللعب وصعوبة التفاعل مع األطفال  ·

 اآلخرين 
 نفعاالت والوساوس والمخاوف والهستيريا االنحرافات النفسية كاال· 
  وصف الطفل ذاته بعبارات سلبية  ·
 الخجل والسلبية والخنوع · 
 سلوكيات التدمير الذاتي · 
 التطلب الشديد   ·

http://www.be-free.info/parents/Ar/abuseconsepa.htm 
 .تعطيل طاقات اإلبداع و االبتكار لدى الطفل · 
 عدم القدرة على تحمل المسؤولية و الشعور بالضعف ·

 يــــــــــار العملـــــــــاإلط
  :ثـــــــج البحــــــنتائ 
 : اإلجابة على الفرضيات و مناقشتها  

 

ل الذكور   هناك فرق ذو داللة إحصائية بين األطفا       :ى  ــ ة األول ــ الفرض  .1
 .و اإلناث من حيث التأثر باإلساءة اللفظية من قبل الوالد 

أجاب الطالب الذكور عن أسئلة التأثر جميعها و كان مجموع اإلجابـات            
  .52= نعم 

 43،33  %  =120 / 100 × 52    >=نحسب النسبة المئويـة فتكـون       
  )20 عدد الطالب  ×6عدد األسئلة  = 120حيث (
اإلناث عن أسئلة التأثر جميعها و كان مجموع إجاباتهن         أجابت الطالبات    

 87= بـ نعم 
   %72،5 = 120 / 100 × 87       >=نحسب النسبة المئوية فتكون 

 %57،91  =240 / 100×  ) 87 + 52(   >=نحسب النسبة المعيارية  
بمقارنة النسبتين بالنسبة المعيارية نجد أن اإلناث يتأثرن باإلساءة اللفظيـة           

 . أكثر من الذكور 
 تجعلهـا      إن طبيعة األنثى و حساسيتها       كانت النتيجة متوقعة  : التفسير  

  تتأثر باإلساءة اللفظية أكثر من الذكر

 هناك عالقة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد        :  ةــ ة الثاني ــالفرضي. 2
 )ذكور  بالنسبة لل (و تكرار تعرض الطفل لإلساءة اللفظية من قبله

كان جميع أفراد العينة التي طبق عليهم االختبار ذوي آباء بمستوى تعلـيم             
 .فوق الشهادة الثانوية 

 83=  و كان عدد اإلجابات نعم  أجاب جميع أفراد العينة عن األسئلة
  %69،16 = 120 / 100 × 83       نحسب النسبة المئوية

ون لإلساءة اللفظية مـن  من الناشئين الذكور يتعرض % 69,16إن  : التفسير
هـذه  , " فوق الشهادة الثانويـة  " قبل والدهم ذي التحصيل العلمي المرتفع     

النتيجة لـم تكـن متوقعـة إذ يفتـرض أن يـنخفض اسـتخدام الوالـد                 
اللفظية كلما ارتفع مستواه التعليمي و تعزى هـذه النتيجـة إلـى              لإلساءة

 ين سبل المعيشةأمرين األول الضغوط التي يواجهها الوالد في تأم

ويشمل االعتداء .يعتبر الطفل ضحية اعتداء جسدي وعاطفي في آن واحد
البدني على الطفل الرضوض والكسور والجروح والخدوش والقطع 

ويعتبر اعتداء كذلك كل عنف يمارسه . والعض وأية إصابة بدنية أخرى
ك ويشمل ذل. أحد والدي الطفل أو ذويه إذا تسبب في أذى جسدي للطفل

ضربه بأداة أو بقبضة اليد واللطم والحرق والسفع والتسميم والخنق 
فكل هذه الممارسات وإن لم تسفر عن جروح . واإلغراق والرفس والخض

 .أو كسور بدنية ظاهرة ولكنها تعتبر اعتداء بحد ذاتها

العاطفية  يمكن تعريف اإلساءة : ة ـــاءة العاطفيـــ اإلس    .2
ي الذي يهاجم النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية بوصفها النمط السلوك

وهو يشمل الشتم والتحبيط والترهيب والعزل . وإحساسه بقيمته الذاتية
. واإلذالل والرفض والتدليل المفرط والسخرية والنقد الالذع والتجاهل

العاطفية تتجاوز مجرد التطاول اللفظي وتعتبر هجوماً كاسحاً  واإلساءة 
اطفي واالجتماعي للطفل وهو تهديد خطر للصحة النفسية على النمو الع

إذن اإلساءة اللفظية تندرج تحت اإلساءة العاطفية للطفل و . للشخص
اإلساءة اللفظية سلوك يؤدي إلى رؤية الطفل لنفسه في الصورة المنحطّة 
التي ترسمها ألفاظ ذويه مما يحد من طاقة الطفل ويعطّل إحساسه الذاتي 

، "أنت غلطة"، "غبي"إطالق أسماء على الطفل مثل . اقاتهبإمكاناته وط
أو أي اسم آخر يؤثر في إحساسه بقيمته وثقته بنفسه خاصة " أنت عالة"

 .وإذا كانت تلك األسماء تطلق على الطفل بصورة مكررة

 http://www.be-free.info/parents/Ar/emoabusepa.htm  

هي استخدام الطفل : "ل ــة للطفــالجنسي اءة ـ اإلس    .3
وهو تشمل تعريض الطفل ألي . إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق

نشاط أو سلوك جنسي ويتضمن غالباً التحرش الجنسي بالطفل من قبيل 
ألشكال األخرى ومن ا. مالمسته أو حمله على مالمسة المتحرش جنسياً

لالعتداء الجنسي على الطفل المجامعة وبغاء األطفال واالستغالل الجنسي 
ولالعتداء الجنسي آثار . للطفل عبر الصور الخالعية والمواقع اإلباحية

عاطفية مدمرة بحد ذاته، ناهيك عما يصحبها غالباً من أشكال سوء 
 وخيانة ثقته وهي تنطوي أيضاً على خذالن البالغ للطفل. المعاملة

 ."واستغالله لسلطته عليه

http://www.be-free.info/parents/Ar/sexabuse.htm  

 :ف ـــــــــــالعن ابـــــــأسب
 ةــــالديموغرافي لــالعوام.1

 سرة التمييز ، الخالفات ، عدد أفراد األ: اجتماعية 
 الفقر ، البطالة : اقتصادية 

 القوانين التمييزية ، القصور القانوني ، األمية القانونية : قانونية 
 انخفاض المشاركة ، ضعف التنظيمات : سياسية 
اإلحباط ، الـضغط النفـسي ، العدوانيـة ، اضـطراب            : نفسية  

 الشخصية 
 : سالح ذو حدين -وسائل األعالم 

   الكومبيوتر األلعاب اإللكترونيةالعنف في التلفزيون ، •

 :ف ــة العنــد من احتماليـة تزيـمل كامنـعوا . 2
 )مساء إليه سابقاً(الصفات الشخصية : المرتبطة بالمسيء 

 المرتبطة بالمساء إليه 
  الضغوطات –النزاعات : المرتبطة بالعائلة 
  القيم –مفهوم العقاب : المرتبطة بالمحيط 

كون السبب في هذا ، فالعنف مرفوض حـضارياً وأخالقيـا   و لكن أياً ما ي  
 وسلوكياً واجتماعياً

 : ا ــومؤشراته ة ــاللفظي اءة ــاإلس ار ــآث
 يعيق تشير اإلساءة اللفظية إلى النمط اللفظي الذي يؤذي الطفل و 
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استخدم أفعالك لتبرهن لألطفال والكبار كيف يمكن حـل         : كن والداً حنوناً  

الفـرق يكمـن فـي      النزاعات دون الحاجة إلى الصراخ وإن الفرق كـل          
 . التحاور واإلنصات اإليجابيين

ساعد في تثقيف اآلخرين مـن حولـك وتـوعيتهم          : ثقّف نفسك واآلخرين  
 .بشؤون اإلهمال واالعتداء على األطفال

. معظم األبوة ال يتعمدون إيذاء أو إهمال أطفـالهم        : استوعب األسباب 
 والوالـدان   .وكثيرون من األبوة المعتدين كانوا أطفـاالً معتـدى علـيهم          

الصغيران في السن أو المفتقران للخبرة قد ال يجيدان االعتناء بأطفالهم وال            
ومثل ذلك الظـروف التـي      . يعون احتياجاتهم في مراحل نموهم المختلفة     

تشكل ضغوطاً إضافية على األسرة شأن الفقر والطالق والمرض واإلعاقة          
غضبهم على األطفـال    والتي قد يفرغ أثناءها األبوان شحنات إحباطهم أو         

وكذلك اآلباء الذي يتعاطون الكحول أو المخدرات فهم        . ويسيئون معاملتهم 
      أقرب من غيرهم لالعتداء على أطفالهم وإهمالهم

http://www.be-free.info/parents/Ar/helpchildpa.htm 

لتفريق بين الذكر و األنثى في اإلساءة سواء اللفظية أو الجسدية له            إن ا 
انعكاسات سيئة على نفسية الطفل الناشئ خصوصاً إذا كانت لديه أخـوات            
إناث فهو ال يعي تماماً ما سبب هذا التفريق في المعاملة و بالتالي يتولـد               

تـي ال   لديه مزيج من مشاعر الغضب و الكره و االنتقام من أخواتـه الال            
ذنب لهن في هذا التفريق ، و أحياناً يسعى لتقليد تـصرفاتهن حتـى تـتم                

 .معاملته كما يعاملن و بالتالي يضطرب لديه فهمه لهويته الجنسية 

  طفــــل للوجهــــةات مــمقترح
 .حاول أن تعرف ما هو سبب هذه اإلساءة الموجهة إليك 

التي يمكن أن تقوم بها     إذا كنت أنت المخطئ حاول تالفي بعض األخطاء          
  و إذا أخطـأت   . ، أو بعض األعمال التي تشك أنها ستغضب اآلخـرين           

 .اعتذر عن الخطأ الذي بدر منك 
إذا أساء والدك إليك دون أن تقترف ذنبـاً حـاول أن تـشرح رأيـك                

 استخدم في ذلك لهجة      بوضوح حول عدم رضاك و سعادتك عن األمر ،        
 . مؤدبة 

 سمين ،   (ألفاظ تحمل صفات تعتقد أنها سيئة عنك        إذا كانت توجه إليك     
 عزز ثقتك بنفسك عن طريق إثبات قدرتك على التفـوق فـي              )...غبي  

 . أمور مختلفة و ال تعر اهتماماً لما يقولون 
أحياناً ال تكون هذه اإلساءة من الوالد أو الوالدة متعمدة فهما قد يكونان             

ط ماديـة ممـا يجعلهمـا       واقعين تحت ضغوط معينة في العمل أو ضغو       
عصبيين و غاضبين ، لذا تذكر أن والديك يحبانك و يهتمان ألمـرك و أن      

 .هذه الضغوط هي التي تجعلهما يقسوان عليك دون قصد أحياناً 

أطلب المساعدة من المرشد المدرسي عندما يتعذر عليك حل المـشكلة           
 بنفسك

 ع ــــــــالمراج
 الكتب 

املصري ، نايل. ن  شقريات ،حممد عبد الرمح      -
االســاءة اللفظيــة ضــد األطفــال مــن قبــل. 

الوالدين يف حمافظة الكـرك و عالقتـها بـبعض
.املتغريات الدميوغرافية املتعلقة بالوالدين     

 ، الكويت2001لة العربية يونيو جملة الطفو
ــحتهم  - ــا و ص ــفوت ، أبناؤن ــار ، ص  خمت

 2001 ، دار العلم و الثقافة ،  النفسية
 

 واقع االنرتنتم
http://www.annabaa.org/nba47/ounf.htm
http://www.be-free.info/parents

مهما كان مستواه التعليمي مما يجعله متوتراً في تعامله مع أفراد أسـرته،              
 . هو عدم صدق العينة بسبب صغرها الثاني 

ـة   . 3 ـة الثالثـ هناك عالقة إحصائية بين المستوى التعليمي للوالد       :  الفرضيــ
  ) بالنسبة لإلناث( لإلساءة اللفظية من قبله  و تكرار تعرض الطفل

كان جميع أفراد العينة التي طبق عليهم االختبار ذوي آباء بمستوى تعليم             
 .انوية فوق الشهادة الث

 72=  و كان عدد اإلجابات نعم  أجاب جميع أفراد العينة عن األسئلة
 %60 = 120 / 100 × 72       نحسب النسبة المئوية

 من الناشئات اإلناث يتعرضن لإلساءة اللفظية من قبل          %60إن  :  التفسير  
ن هذه النتيجة لم تك   ,  "   فوق الشهادة الثانوية    "والدهم ذي التحصيل العلمي   

 اللفظية كلما ارتفـع      متوقعة إذ يفترض أن ينخفض استخدام الوالد لإلساءة       
  .1مستواه التعليمي و ذلك للسببين الواردين في التفسير 

 كثر من اإلناث لإلساءة اللفظية    يتعرض الذكور أ   : 3  و 2تفسير الفرضيتين   
النتيجة كانت متوقعة و ذلك ألن الذكر في المجتمعـات عمومـاً يعامـل              و

 .بقسوة أكبر من األنثى 

هناك عالقة إحصائية بين مـستوى دخـل     : ةـــة الرابع ــالفرض. 4
 )  بالنسبة للذكور ( لإلساءة اللفظية من قبله األسرة و تكرار تعرض الطفل

 و  ) جيد   14  (تراوح دخل العينة من الذكور التي طبق عليهم االختبار بين         
 ) وسط 8( 
 67 =ين ذوي الدخل الجيد كان عدد اإلجابات نعم ب 

 % 90.47) = 6×14 / ( 100 × 67          نحسب النسبة المئوية
 28= كان عدد اإلجابات نعم بين ذوي الدخل المتوسط 

 % 77.77) = 6×6 / ( 100 × 28          نحسب النسبة المئوية
لم تكن هذه النتيجة متوقعة إذ يفترض أن ترتفع النسبة المئويـة            : التفسير  

لتكرار تعرض الناشئ لإلساءة اللفظية عند األسر ذات الـدخل المتوسـط            
مقارنة باألسر ذات الدخل الجيد ، و ذلك الفتراض أن الدخل الجيد يـوفر              
راحة لألب و يخفف من أعبائه و بالتالي يخفف من تعامله القاسـي مـع               

 .تعزى هذه النتيجة لعدم صدق العينة بسبب صغرها . أفراد أسرته 

هناك عالقة احصائية بين مستوى دخـل        : ةــة الخامس ــفرضيلا. 5
 ) بالنسبة لإلناث ( لإلساءة اللفظية من قبله  األسرة و تكرار تعرض الطفل

كان جميع أفراد العينة التي طبق عليهم االختبار ذوي آباء بمستوى دخـل             
 جيد 

 72=  و كان عدد اإلجابات نعم  أجابت جميع أفراد العينة عن األسئلة
  %60 = 120 / 100 × 72       نحسب النسبة المئوية

 من الناشئات يتعرضن لإلساءة اللفظية فـي أسـر ذات            %60  :التفسير  
مستوى دخل جيد ، هذه النسبة تعد مرتفعة و لم تكن متوقعة حيث يفترض              
أن تكون نسبة تعرض الناشئات لإلساءة اللفظية في األسـر ذات الـدخل             

 . الجيد منخفضة 
 من الذكور الناشئين يتكرر تعرضـهم       %90.47 : 5 و    4 فسير الفرضيتين ت

 من اإلناث يتكرر تعرضهن لها في اسـر         %60    لإلساءة اللفظية مقابل  
ذات مستوى دخل جيد ، كانت هذه النتيجة متوقعة حيث يشيع في المجتمع             

 . تعرض الذكور للقسوة أكثر من اإلناث 

 ) الناشئ( ــــل مقترحــات مقدمـــة لألب و الطف
   ــة لألبـوجهـات مــمقترح

تمهـل حتـى    . ال تتعامل مع طفلك أبداً وأنت غاضب      : فكّر قبل أن تعاقب   
  تسكن مشاعرك

  .أن العقاب يعني تعليم وتهذيب طفلك وليس االنتقام منه: تذكر
فاأللفاظ كاألفعال تخلّف جروحا    . االعتداء ليس جسدياً فقط   : تفحص سلوكك 

  ً.ال تندملعميقة 
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  : ........................               االسم

  ........................املدرسة
   أنثى  -ذآر    :   اجلنس

 أمي   ،   شهادة اعدادية  ،   شهادة ثانوية فما فوق : )األب ( املستوى التعليمي لويل األمر 
 ضعيف ، متوسط ، جيد     :  الدخلمستوى 

 ال نعم  
   يشتمين ويل أمري عادة بألفاظ تؤذي مشاعري 1.
   ...ويل أمري دائمًا غاضب و متوتر . 2
   ...ويل أمري ال يفهمين لذلك يشتمين . 3
   و يل أمري يشتم اجلميع عادة و ليس أنا فقط . 4
   ...أحاول أن أصلح أخطائي عندما يشتمين . 5
   ..انه يشتمين بكثرة و دون سبب . 6
   ...ال يستخدم ويل أمري ألفاظًا قاسية لشتمي . 7
   ...و يل أمري ال يشتمين أبدًا . 8
   ...يزعجين آثريًا ان يشتمين . 9
   ...استخدام الشتم عادة عند ويل أمري .10
   ...ال أتأثر عندما يشتمين . 11
   ب الذي يشتمين ألجلأحاول ان افهم السب. 12

א       א א
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 :يشرفنا إعالمكم مواضيع ملفات األعداد القادمة و دعوتكم للمشاركة فيها بدراساتكم وأحباثكم األصيلة
 اضطرابـــــــــــــــات السلـــــــــــوك اجلنســـــــــــــي -

  يف البيئة العربيةاضطراب الوجدان الثناقطبـــــي -

.اث على عنوا�ي اجمللة اإللكرتو�ية ورئيس التحرير للتأكد من وصوهلاترسل األحب  
APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn 
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elmandjra@elmandjra.org  

ته التي يفرضها كل تحليل ذي صـيغة        هذا اإلستنتاج البسيط بمحدودي   
شمولية و عمومية تشجعني على اإلهتمام أكثر بهذه الثقافات األخرى، دون           

بل على العكس من ذلك، فإن ثقافتي قد مكنتنـي مـن أن       .أن أتنكر لثقافتي  
تكون لي أرضية لإلنطالق ومن أن أتفادى خطر اإلستيالب و اإلسـتعمار            

 .ال اإلبداع و الخلقالثقافي و كل مامن شأنه أن يغت

ال :" Fernand Braudel و أستعين دائما بتلك المقولة لفيرناند بروديل
".نعترف بحضارة إال من خالل ما ترفض أن تنقله من الحضرات األخرى

 - األولـى شـمال    )المنتـدى (كتبت في مداخلة خالل المائدة المستديرة     
 :جنوب المنظمة بروما ما يلي

لة لكي يفهم ويستوعب، وجهودا أقل لكي يتكلم        بذل الشمال جهودا قلي   " 
ويتحدث بلغة الجنوب، وبالتالي البد من إعطاء األسبقية لنظام القيم، حتى           
نعرف بأن األزمة الحالية بين الشمال و الجنوب، هي أزمة النظام العالمي            

 ".برمته

وهو استنتاج يبدو لي شخصيا أنه ينطبق على وضعنا العالمي الحالي،           
تضم القيم بفعـل الهيمنـة      " عولمة"ذلك أن   . ه على وضعنا السابق   أكثر من 

السياسية و اإلقتصادية و الثقافية و العسكرية، لم تعمل إال علـى تقلـيص              
 ".ألساليب الحياة"حظوظ التواصل الثقافي المرتكز على احترام متبادل 

إن تجارة األفكار وعالم اإلبداع ال يخضعان لنفس المـساطر ونفـس            
 التي تطبق على المنتوجات الفالحية والـصناعية، وال يمكـن أن            المقايس

بالتبـادل  "يحتل ميدان المعركة، أو كما نتفاوض بشأن اتفاقيـات سـميت            
-كل ما يمكن أن نتوصل إليه من نتائج، سيكون هو تكريس اإلثنو           ". الحر

مركزية والهيمنة الثقافية التي تطبع موقف عدد كبير من الدول الغربيـة و             
 .م في تأجيج مقاومة أغلب الشعوب لإلعتداءات ذات الصبغة الثقافيةتساه

خالل برنامج تمحور حول المستقبلية، أذاعته التلفزة الفرنسية قبل أكثر          
: من عشرين سنة، ألححت على أن للغرب ثالثة هـواجس أساسـية هـي             

، علـى القنـاة الفرنـسية       "ملفات الشاشة "(الديموغرافية، اإلسالم و اليابان   
 .)24/6/1980يوم  TF1 ولى األ

يـة شـكل علـى      الثقاف_ االجتماعية_ دور القيم في التنمية االقتصادية    
 .الدوام انشغاال كبيرا في كل أنشطتي وكل كتاباتي

هل بسبب السنوات الخمس و الثالثين التي قضيتها في دول الغـرب،            
 كطالب في مرحلة أولى كموظف دولي في مرحلة ثانية ؟

فبقدر ما كنت أكتشف، أزداد انبهارا و إعجابا بالمكونـات و األبعـاد             
معناها وتعددها، بقدر ما كنت على قناعة بـأن         المتعددة للثقافة الغربية في     

اجتماعي _ لها ارتباط وثيق بالتاريخ، وأنها ذاكرة مشتركة مجال جغرافي        
إشكالية العالج على مستوى نظام القيم المشترك الـذي ال          . وثقافي خاص 

يمكن بدونه أن تفك ألغاز ثقافة ساهمت بقدر كبير في تطور اإلنسانية التي             
 .ا مدينا لهاأعتبر نفسي شخصي

إن هذا االستنتاج هو في الحقيقة ناتج عن كون الثقافـة ال يمكـن أن               
نطبقها بشكل أعمى على مناطق أخرى من العالم، دون أن نأخـذ بعـين              

 .االعتبار هذا المعطى األساسي

بصفتي نائبا للمدير العام لمنظمة اليونيسكو للعلوم اإلجتماعية و العلوم          
لفلسفة و حقوق اإلنسان، كان لي شـرف أن أكـون           اإلنسانية، والثقافة و ا   

 عبـر العـالم،     ةعلى عالقة وثيقة بالهيآت الحكومية منها و غير الحكومي        
والتي كانت مسؤولة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن كل ما يتعلـق             

 .بالدراسة و بإنعاش و تطور و نشر الثقافات

حظت عن كثب   ودون أن أطعن في حسن نية هؤالء المسؤولين، فقد ال         
بعض التحفظات، عن وعي أو غيـر وعـي، عنـد بعـض المـسؤولين          
الغربيين، وترددهم في الذهاب نحو اآلخر، ومرد ذلك هو جهل اآلخر، إن            

 .لم نقل بسبب مركب كبرياء و اكتفاء
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لإلنسانية، وكل هذه القناعات تدفع إلى رفض هاتـه العولمـة المفبركـة             
 .المسيرة بروح إثنو مركزية، و باإليديولوجية السياسية والهيمنة

منذ  )Ludwig Von Bertalanfy( ليدويج قون بيرتاالنفيوكما شرح ذلك
،فلـيس هنـاك   on (1942 – system ( عدة سنوات في كتابه حول النظام

نظام إن لم تكن له غاية، فالقيم هي في أن واحـد مـصدر ونتـاج تلـك                  
ولذلك فإن كتابي حول نظام منظمة األمم المتحدة الـصادر سـنة    . الغايات
ته بأن النظام األممي لن يكون فعـاال إال حـين           ، استنتجت في خاتم   1979

يتوصل إلى اتفاق حول غاياته على أسس قيم مختلفة تماما عما جاء فـي              
 والذي تم وضعه في غياب الدول التي تمثل         1945ميثاق سان فرانسيسكو    

أغلبية الساكنة العالمية حاليا، ألن العالم قد أصبح واعيا بأهمية الدور الذي            
لثقافي و الحكامة على المستوى الوطني وأيضا في العالقـات          يلعبه البعد ا  

ورأينا األهمية التي أصبحت تحظى بها هذه المسألة مـن خـالل            . الدولية
اإلستفتاء حول مشروع الدستور األوربـي، و أيـضا خـالل الحمـالت             

فهنـاك العديـد مـن الشخـصيات        . اإلنتخابية بالواليات المتحدة و أوربا    
بالكثير من البلدان األوربية التي لم تعد تتردد في القول          السياسية بفرنسا و    

بأنها تراهن على مناوءة اإلسالم و المسلمين من أجـل الحـصول علـى              
 .انتخابها في المؤسسات التمثيلية

، كـان   1991حين كنت أتحدث عن الحرب الحضارية ابتداء من سنة          
م األهميـة و  ذلك بشكل وقائي، لكي أقول أن من الواجب إعطاء جانب القي  

المكانة التي تستحقها، ألن هذه القيم ستكون أحد األسباب الرئيسية لحروب           
ومعضالت المستقبل وأن الحل الوحيد لتفادي مثل هذا اإلنزالق هو تحسين           
التواصل الثقافي بين الشعوب و الحضارات، في تلك لسنة نفسها أسـست            

ئزة سنوية قمت    جنوب و الذي أسس جا     –صندوق التواصل الثقافي شمال     
 .بتمويلها بواسطة مداخيلي من حقوق التأليف

صـدام  " في الفصل العاشر من كتابه  Huntingtonيعترف هنتينغتون 
أنني كنت أول مـن اسـتعمل    )Le choc des civilisations( " الحضارات

 ".الحرب الحضارية"عبارة 

زمـات و   فهو ال يكتفي باإلعتراف بدور القيم الثقافية في انـدالع األ          
الحروب المقبلة، بل أنه يسمي األمور بأسمائها ويحـدد المنـاطق التـي             

 المسيحية والتي تمثل فـي      -ستدخل قيمها في صراعات مع القيم اليهودية      
ال تعنـي   " حـرب القـيم   "نظرها خطرا على المستقبل، وفي رأيي فـإن         

 ".حربا بين الديانات"بالضرورة 

ى نظم القيم الحضارية، ليـسوا      الكثير من األشخاص الذين يدافعون عل     
بالضرورة ممارسين لديانات لتلك الحضارات، ولسنا بحاجة إلى ذكـر أو           
التذكير بتصريحات مسؤولين كبار في العديد من الدول الغربية و الذين ال            
يترددون في اإلساءة إلى النظم والقيم األخرى كمـا فعـل ذلـك رئـيس               

ني، الذي كان يقول في أكتـوبر       الحكومة اإليطالي األسبق سيلفيو برلسكو    
، بعد انتقاده الالذع والمثير للجدل حول اإلسالم، ودون أدنى احترام           2001

بحكم تقدمه الكبير، فإن الغرب     :"ألكثر من مليار و نصف من مسلمي العالم       
 ".  و غزو شعوب جديدة(Occidentaliser)محكوم عليه بتغريب

ين أولبرايت، كاتبة الدولة    صحيح أن قبل برلسكوني، كانت السيدة مادل      
، بـأن   1991األمريكية للشؤون الخارجية قد صرحت فـي بدايـة سـنة            

أمة ضرورية ال يمكن اإلستغناء عنها، فـنحن        "الواليات المتحدة األمريكية  
 ".أعلى وبالتالي فإننا نرى أبعد مما تراه األمم الخرى

، صرح رئـيس الحكومـة البريطانيـة        2006 مارس   21مؤخرا، في   
إذا لم نستطع أن نسطر سياسة مشتركة مبنيـة علـى القـيم             :"ني بلير طو

المشتركة التي نتقاسمها فإننا سنصبح مهددين، ليس فقط بالفوضى، ولكـن           
 أيضا في استقرارنا اإلقتصادي و السياسي، دون أن تكون لنا القدرة على 

أما هواجس وانشغاالت و هموم اليوم فهي التخوف من الهجرة الـذي             
اجس الديموغرافية، والصين الشعبية التي عوضت اليابان، فيمـا         عوض ه 

زاد هاجس اإلسالم في شكل توجه مناويء لإلسالموية بوجـه مكـشوف            
لدرجة لم يعد فيها أحد في الغرب يميز بين اإلسالم و اإلرهاب في غـزوة               

 .غير مسبوقة يستعمل فيها اإلرهاب اللغوي و اإلعالمي

إن الحروب المقبلـة سـتكون      :" ن مؤخرا كتب أحد المفكرين الفرنسيي   
ناي .لن" Soft power "وهذا أمر واقع اآلن كما نرى ذلك في مقال". لغوية

"N.Nye" يونسأو . وف   W.Onewsفي عـدد مجلـة الـشؤون     المنشور
القدرة على "  بأن 1966 الصادر في مارس )Foreign affaires(الخارجية 

دولية، بفضل الجذب وليس باإلجبار     تحقيق األهداف المرجوة في الشؤون ال     
 ".و الضغط

 مليون من الدوالرات األمريكية صرفت لهذا الغرض فـي       600حوالي  
مليـون دوالر    597( منطقة الشرق األوسط خالل السنة الماضية لوحـدها       

المجتمـع  "إن الخاسر األكبر في حرب الكلمات هاته، هو عبارة          .)بالتحديد
 .ا أية مصداقيةالذي لم تعد له تقريب" الدولي

–إن حرب العراق هي قبل كل شيء حرب ضد القيم غير اليهوديـة              
ويكفي أن ترى الدور الكبير الذي يلعبه المحافظون الجدد فـي           . المسيحية

.التوجه اإليديولوجي و العسكري لسياسة الواليات المتحدة األمريكية لتقتنع  

ة األمريكية،  كنت أتوقع هجوما على العراق من طرف الواليات المتحد        
قبل أن تنتقـل إلـى أسـلوب حيـاة          " القيم الديمقراطية "كانت تركز على    

 حـين  William Bushاألمريكيين، كما عبر عن ذلك الرئيس ويليام بوش 
إن مناصب الشغل لدينا، ونمط حياتنا، وحريتنا و أيضا         :"1990صرح سنة   

قط أكبر مخزون   حرية الدول الصديقة لنا عبر العالم ستتأثر سلبيا إذا ما س          
 ".للنفط في العالم بين يدي صدام حسين

، ذلك الهجوم الذي    2001إن الهجوم الجوي على نيويورك في سبتمبر        
حيـث أصـبح الحكـم      " الفوبقراطية"ال يمكن إال التنديد به، قد دشن عهد         

بالخوف، الخوف الذي نؤدي به ثمنا غاليا حين يتعلق األمر بالـدفاع عـن       
، "اإلرهـاب "ذي تحول إلى استثمارات ضد ما يـسمى         الخوف ال . الحريات

 مليار دوالر سنويا تصرف عبر العـالم ضـد هـذا            400وهو ما يساوي    
اإلرهاب الذي لم يخضع لحد الساعة ألي تفسير أو تحديد قـانوني دولـي              

الذي يستثني اإلرهاب اآلخر الذي لم يخلـق أكبـر          " اإلرهاب"مقبول، هذا   
 .البنيات التحتية و المعدات، إرهاب الدولةالخسائر في األرواح، ويدمر 

وراء هاته الحرب المفتوحة ضد اإلرهاب، تظل حرب أخرى ضد نظم           
 .القيم

إن احترام القيم شرط أساسي من أجل التوصل إلى ما يمكن أن أسميه             
حتى نتمكن من تسهيل عملية تواصـل       " القيم اإلنسانية "تسوية نطلق عليها    

" عالميـة "أو التـأقلم مـع      " التكييف"لحاح على   ثقافي بين الشعوب بدل اإل    
 .مفبركة ومحددة الخصوصيات

في مكان وزمان التاريخ اإلنساني في اليوم الذي ستتساوى فيه حيـاة            
األمريكيين وحياة اإلسرائيلي مع حياة العراقي وحياة أي مواطن من ساكنة           

 لكـن ذلـك     العالم الثالث، سنقترب حتما من هذه العالمية التي ينادون بها،         
 .الوقت الزال بعيدا، بعيدا جدا

علـى العدالـة و     " لوغاريتمهـا "إني أومن بالعالمية، تلك التي يرتكز       
. اإلنصاف المطبق بدون تمييز عرقي، أو عقائدي، أو جنسي أو اجتماعي          

 .أومن بعالمية اإلبداع والخلق حين نطلق لها العنان

ن خاللها كل حرية، أومن     أومن بعالمية العقائدية التي تجاوز اإلنسان م      
 بعالمية البحث و الدراسة و طلب العلم، وأومن بالمصير المشترك 
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أصبح من الضروري أن يتحسن التواصل الثقافي الذي يمكن أن يقـضي            
حالة النفاق و الكذب وسياسة الكيل بمكيالين التي تعيشها والتي تمارسـها            

 .علينا الدول الغربية

אאא   מ

 

א.. −מ
kadrymh@yahoo.com

 بالدنا صخبا شديدا يدور جانب كبير و أساسي منه حول ثـالث             تشهد
الدين و كيـف نحفظـه و       : الدين و العلم و السياسة    : من القضايا الكبري  

و قراراتنا السياسية المصيرية و     , و العلم و كيف نأخذ بأسبابه     , نحافظ عليه 
و , معايير اتخاذها؛ و ذلك في عصر تتـسارع فيـه المنجـزات العلميـة             

و تتعقد فيه المشكالت السياسية إلي حد ينذر        ,  فيه الصحوة الدينية   تتصاعد
بأننا علي أبواب تغييرات يراد بها أال تقف عنـد حـدود الـسياسة بـل                

 .تتجاوزها إلي محاولة تعديل الجغرافيا بل و التاريخ أيضا

شـأن  , سوف يمضي هذا الصخب و ما يصاحبه من حراك إلي غايته          
و لكن مكمن الخطورة فيما نري أننا خالل هذا         , بالدنا في ذلك شأن غيرها    

قد نحكم علي القضايا العلمية بمعايير سياسية       : الصخب تختلط لدينا األمور   
وقد نحتكم في قضايا الـدين إلـي        , أو دينية فيتخلف العلم و تنتكس الحرية      

معايير العلم أو نخضعها لمقتضيات السياسة فنفقد الدين قدسيته في الحالتين           
 .ح الطريق واسعا لالنتهازية السياسية دون أن يكسب العلم شيئاو نفت

 : لعل أشدها خطرا, أمثلة ذلك الخلط عديدة تفوق الحصر
تفسير النصوص الدينية المقدسة بما يبدو لنا متفقا مع مستحدثات  •

 .العلم و من ثم رفض ما ال يتفق مع تلك التفسيرات من حقائق علمية
 للنصوص الدينية المقدسة تتفق مع  التنقيب بحثا عن تأويالت •

 .التوجهات السياسية للسلطة أو لمناوئيها
تغليف توجهات الجماعات السياسية بغاللة علمية زائفة في  •

محاولة لإليحاء باتفاقها مع مستحدثات العلم خاصة في المجاالت 
 .االجتماعية

أن  و يستند ذلك الخلط إلي فكرة مؤداها أن ثمة مرجعية واحدة ينبغي 
تحدد مواقفنا حيال ما نتلقاه في كافة مجاالت الحياة؛ و هو ما سنحاول 
مناقشته في السطور التالية لعلنا نسهم بذلك في إنارة الطريق أمام الساعين 

 .للتقدم و التصدي لما يراد بنا و بأوطاننا

لعله مما يستوقف النظر أن ثمة تشابه بين مجالي المعرفة الدينية و 
 :ي في أمرين أساسيينالعلمية يتجل

أن قبول حقائق العلم و الدين ال يستند إلـي رأي غالبيـة   : األمر األول 
و لعل ذلك يتفق مع حقيقة أن أصحاب االكتـشاف العلمـي ال             , الجمهور

يكونون في البداية سوي قلة أو حتى فردا واحدا يأتي بجديد يختلف عمـا              
في البداية سوي بقبول    و كذلك فإن أية رسالة دينية ال تحظي         , هو معروف 

 . أقلية محدودة تواجه أغلبية سائدة

 أن ثمة اتفاق علي الطابع العام العالمي للحقائق العلمية و           :األمر الثاني 
كذلك فإن مـضمون    , فالعلم بحكم تعريفه إنما هو علم بما هو عام        , الدينية

الخطاب الديني ال ينصرف إلي قوم بعينهم في حقبة تاريخية معينـة بـل              
 .تجه إلي البشر جميعا في كل زمان و مكاني

و غني عن البيان أن القاعدة المعتمدة في مجال السياسة تختلف عـن             
ذلك تماما إذ تقوم علي وجوب انصياع الجماعـة لمـا يحظـي بموافقـة               

و لعل شاعر النيل حافظ إبراهيم قد عبر عن ذلك خير تعبير حين , أغلبيتها

فعل أي شيء في مواجهة التشدد و التطرف، وفي مواجهـة األزمـات و               
 .الحروب والمظالم

إن النصوص المدونة في هذا الكتاب، يعود معظمها إلى الفترة ما بين            
، وقد حرصت على حذف النصوص التي نشرت في كتبـي           2005 و 1977
والوقت هو خير شاهد و خير حكم في مجال التنبؤات المستقبلية،           . السابقة

: ألنه يمكن من البحث و التصحيح، والوقوف على نسبة صحة الخطـابين           
 .التنبؤ و الواقع

يتألف هذا الكتاب من ثالثة أجزاء، األول مخصص بالدرجة األولـى           
قيم والمجتمع، والثاني يلح على ربط عالقة بين القيم و اإلبداع، أما الجزء             لل

الثالث و األخير فإنه يركز على مكانة الذاكرة بوصفها قيمة ال تقبل النسيان             
إنها شهادة تقدير للعديد من األشخاص الذين أغنتني صداقتهم،         . أو التناسي 

 .إلقتسام، و تألقهمونزاهتهم، وحسن نيتهم وجنوحهم إلى الشراكة و ا

الذاكرة هي إحدى القيم التي تعطي للزمن انسجامه و اكتماله و تتفاعل            
ال .بين ماض متجدد، وحاضر ال يدوم كثيرا ومستقبل مفتوح إلـى األبـد            

 .بل نعيد قراءتها بانتظام" نقوم بطي الصفحات"

أن يكون اإلنسان واعيا بقيمة القيم، فإن ذلك قيمة في حد ذاتهـا، فقـد               
الخبر هو الفـرق الـذي    :" Gregory Bâtisson   تب كريكوري باتيسونك

 ". يصنع الفرق

، حـين  "القيم هي الفرق الذي يكون الفـرق      "نستطيع أيضا أن نقول بأن    
نخطيء في تقدير دور قيم اآلخرين، فإن ذلك في حد ذاته نظام قيم يرتكز              

ولة المهاتمـا   لهذه األسباب أعيد كل مرة ق     . على الجهل و يغذي اإلستيالب    
أريد أن تهب كل ثقافات األرض قرب منزلي، بكـل حريـة إن             :"غاندي  

 ".أمكن ذلك، لكني أرفض أن أنقلب من جراء الرياح العاتية إلحداها

إن القيم تتحرك على سلم دنيوي مختلف تماما عما نعيشه فـي حياتنـا       
ـ            ى اليومية وهي تشكل بذلك أحسن وسيلة للدفاع عن الشعوب المغلوبة عل

 .أمرها، داخلها وخارجها

وتاريخ حركات التحرير يقر بذلك بشكل كبير، وبالتالي فالمرجو فـي           
المجال المتعلق بالتنبؤات المستقبلية، بأن ال يتحول الذين يهينون الـشعوب           
في عصرنا، إلى مهانين في العصور المقبلة، بعد عقد أو عقدين، في فترة             

المتحدة األمريكية، هو أكبر تجمـع      ال يكون الغرب، وعلى رأسه الواليات       
اقتصادي عالمي، وعندما سيفقد جزءا كبيرا من قوته السياسية و مصداقيته           

 .األخالقية

وكما هي حالة كل عد عكسي، فإن حروب اإلحتالل األمريكية األخيرة           
كانت كلها خاسرة منذ حرب الفيتنام حتى حرب العراق مرورا بالـصومال    

ر الحروب المقبلة المبرمجة، والتي ستكون أيـضا        و أفغانستان، وفي انتظا   
خاسرة ضد إيران، وسوريا ودول أخرى، إذا ما ألحت الحماقة اإلنـسانية            

 .على التعجيل بشنها

فقد أصبح من الضروري أن يتحسن التواصل الثقافي الذي         ومن ثم   
يمكن أن يقضي على حالة النفاق و الكذب و سياسة الكيل بمكيـالين             

والتي تمارسها علينا الدول الغربية و بلدان بعضها يدعي         التي تعيشها   
الدفاع عن حقوق اإلنسان وعن الديمقراطية التي تخرق بإنتظام علـى       
أرض الواقع والتي تشتم األخالقيات التي تتشدق بها خاصـة عنـدما            
يتعلق األمر بشعوب اختارت بحرية قادتها الذين يحـاربون اإلهانـة،           

. جديد، والتبعية لإلمبرياليـة و اإلسـتيالب        والرشوة، واإلستعمار ال  
أعتقد أنه ليس من المبالغة أن نقول بأن مستقبل اإلنسانية اليوم رهين            
بدرجة اإلعتبار الذي نعطيه للروح اإلنسانية، و بـاإلحترام المتبـادل          
للقيم التي تشكل أساس استمرار الحياة في ظل الكرامة، ومـن ثمـة             

    .فإنها قيمة القيم

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn 2006 
 

 2006خريف           - 12الـعــــدد  :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

 221   



 Papers & Articles  @pübÔß@@ë@@tb¡c@

 

ترمي عن اقواسها أسهماً    … حسداً  … تحاول مناوأتك الظلمات    … وغدراً  
 ..ق عمداً اغتيالك تتعش

… وأن اشرعتك مزقتها اظافر الهم      …تظن أن شموسك الى المغارب آفلة       
 ...ولن تقوى على الصمود… والحزن… والقلق 

ليستل بيده اآلثمة خنجراً    .. عشقاً بالدوالر .. وسارع البعض إلى الخضوع     
ويلطخ صدراً زيـن بالبيـاض      ..من السواد البهيم ليطعن فؤاداً من النور        

 … لناصع ا
… ومعابد الجموح …من صوامع الطيش  … ومتى كان النور يركع خاشعاً      

 …ومقابر الظلمات 
ليس كـل نجمـة اذا خفقـت غابـت          … إني رأيتها طائشة هي الظلمات      

فكـم  ..أنبأت بهطول الغيث    … وال كل غيمة داكنة اذا زحفت       ..وهبطت  
مـن  حتى غدا احر    … ن قر اشتد    وكم م ..فأضاءت  … من نجمة اخفقت    

 الحر
وحملِت فـي ضـميرك األرض      … أيقظِت اصابع الحياة من ثبات عميق       

 ..يامن مهد اهللا لك في معبد األحرار متسع ومكانة ..والعرض
.. أنِت  قـرة العـين والـنفس    …أنِت هيكل ومعبد لكل المحبين واألتقياء     

 …وهدوء الروح والسريرة 
 ...أنت العز والفخار

 ..لنصر والطمأنينةا..  أنت قبل كل شيء.. وأنت 
27.07.2006بريوت   
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 …ال يمكن التعبير عن أمور و مواقف في كلمات 
 … يقتل الصمت على المجازر 

 …وال يمكن للمرء أن يعتب على أي كان 
 …على قدر المرء في وجدان أهله المحيط به … فالعتب 

 …موقف أو كلمة 
 …ل  غدا وكأنه المستحي

 …و يقتله ألماً … يكاد يذبح المرء 
 .. لبنان ال يحتاج إلى دوالرات لشراء توابيت الشهداء 

 ..فهل عجز العرب عن هذا الموقف.. كل ما يحتاجه موقف
 .. ثابت..والصمت العربي القاتل .. مجازر.. مجازر 

 .. غدا نوع من ضروب المستحيل.. طرد سفير أو سحب سفير
 .. والعزة والشرف مغامرة ومقامرة .. عادةغدا الذل والرضوخ 

متى كان الشرف ذل، واالستقامة .. متى كانت أمة يعرب تهاب المنايا
 ..عهر، والصدق سذاجة

 ..متى كان الرجل العربي يذرف الدمع كالثكلى
 ..أم لم يعد في الوطن العربي رجاالً

 هز أن الرجل العربي تعجز  خطوب األحداث واألهوال عن.. ما أعلمه
 …ولو شعرة في رأسه 

حر ،أبي، شجاع، صادق، أمين، ويعشق .. أن الرجل العربي.. ما أعلمه
 ..الشهادة

 ..الرجل العربي ينظر في عيني طفله بفخر وشموخ
 .. أم غدا الرجل العربي في هذا الزمن عملة صعبة وجوهرة نادرة 

 كـل   و من واٍد الى آخـر فـي       .. رجال المقاومة تقفز من جبل الى جبل        
 .. أصقاع الجنوب

 …  وتحلق  الى النجوم مع األفق .. و تعلو فوق السحاب
 ويسطرون بالدم والروح نور العرب وشرف الكرامة والعزة واإلباء

 :قال 
 رأي الجماعة ال تشقي البالد به    رغم الخالف و رأي الفرد بشقيها

نهما يقفـان  و رغم االتفاق الذي أشرنا إليه بين مجالي الدين و العلم؛ فإ      
علي طرفي نقيض من حيث المعيار المقبول للحكم بـصحة أيـة قـضية              

 :و طبيعة الموقف من أصحاب الرأي المخالف, مطروحة للنقاش

التجربة العلمية المضبوطة هي المرجع األوحد لقبول العلمـاء أو          :أوال
في حين أن االحتكام لتلك التجربة ال يعول عليه كثيـرا      , رفضهم ألية فكرة  

 .ي المجال الدينيف

ال يعول رجال العلم كثيرا علـي الثقـة فـي سـمعة مـصادر                :ثانيا
فـي حـين أن     , المعلومات أو مكانتهم االجتماعية أو حتى نقائهم األخالقي       

تصديق الرساالت الدينية قد انطلق أساسا من مصداقية أصحاب الرساالت          
 .لدي من آمنوا بهم

بـل أن قابليتـه     , راجعة و الـنقض   القانون العلمي قابل دوما للم     :ثالثا
في حين أن النص الديني المقـدس ثابـت         , للتفنيد تعد من شروط صياغته    

ومن ثم تنحصر المراجعات فـي      , أزلي أبدي غير قابل لتنقيح أو مراجعة      
مجال التأويالت التي تحتل الثقة في صالح و علم أصحابها مكانة متميـزة             

 .في المفاضلة بينها

ا  نونا علميا بأسلوب تجريبي يلقـي مـن الجماعـة          من ينقض قا   :رابع
و , العلمية كل التقدير و االحترام مهما علت مكانة صاحب القانون القـديم           

فإن ناقض  , أيا كان صاحب االكتشاف الجديد؛ أما في مجال الجماعة الدينية         
النص المقدس يعتبر مذنبا يجب عقابه بشكل ما حماية لغيره من األفكـار             

 .يعترف بخطيئته و يرجع عنهاالمضللة ما لم 

 :ولـــة القـــخالص
إن حقائق علم النفس و غيره من العلوم االجتماعية تؤكد أنه ال سـبيل              

للمرء أن يكون متدينا سياسيا عالما      . لوحدة أو توحيد مرجعية قبول الحقيقة     
أمـا بالنـسبة    , شريطة أن يعامل حقائق كل مجال تبعا لمعايير ذلك المجال         

و لسنا بحاجـة    , جماعات الكبرى فإن األمر يصبح أشد خطورة      للدول و ال  
لإلشارة إلي ما تفيض به وقائع التاريخ القديم و الحديث بل و المعاصر من              

 .ثمن باهظ دفعه و يدفعه البشر ثمنا لمحاولة مثل ذلك االلتزام المستحيل

א...
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حقول وروابي في … تزأر عبر وديان العدل … يا لبوة في غابة الحق 

 …الحياة 

 يا غرسة شعور .. في هضاب وبساتين االسى الدفين … يا شمعة عز …
 …وبذرة احساس 

وأنبِت في صحراء حياتنا .. غرسِت في حقولنا من روحك نسمات عذبة 
 ..من نفسك أنفاساً عطرة 

… ما جعل منِك كتلة ذكاء … حملتك من الفطنة الحنكة … إن الكرامة
 ..وإردة 
مماجعل منِك قديسة ... العفو والغفران …  كِت من  عبقرية  المقدرة ومل

وعجنت من … وصديقة في وجدان الصديقين …في عيون القديسين 
 …ما خولك التحدي والمسابرة … الصفاء 

صموداً …و نول االيام .. استقامه… مما وهبك العزف على ناي الحياة 
 طهارة… ووتر النقاء 
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ة؛ كالعدل،  المعنوية التي قد تفوق قيمتها في كثير من األحيان األمور المادي          
 .واألمن، و االحترام, والحرية، والحب

. الجميع مضطرون إذن لالعتماد بصورة أو بأخرى علـي اآلخـرين          
لقد تزايـدت حاجـة     . يصدق ذلك علي األفراد كما يصدق علي الجماعات       

الناس لبعضهم البعض مع تقدم الحضارة البشرية بحيث أصبحنا ال نستطيع           
تطيع العيش في عزلة عن العالم معتمـدة        أن نجد في عالم اليوم جماعة تس      

لقد أصبح الحـصول علـي      . في إدارة حياتها علي قدراتها الذاتية فحسب      
 . تدعيم اآلخرين يكاد يكون شرطا من شروط استمرار الحياة

 2006 سبتمبر 21, األهرام *
و تقوم اإلدارة الحكيمة للخالف علي محاولة أن يكسب المـرء إلـي             

ري أن لديهم تحقيق مصلحة ماديـة أو معنويـة لـه،            جانبه أولئك الذين ي   
ولكنهم ال يمنحونها له طواعية وليس بمقدوره الحـصول عليهـا عنـوة             

ينطبق ذلك علـي    . إلي آخره ... العتبارات فيزيقية أو أخالقية أو قانونية       
 .الخالفات األسرية و االجتماعية و الطائفية و كذلك الدولية

ف شروط معرفية و أخري انفعالية ال تقل        و لتلك اإلدارة الحكيمة للخال    
ال بد من توافر القدر الضروري من معرفة الفرد أو الجماعة           : عنها أهمية 
و , و بمدي االتفاق حول تلك األهداف داخليـا       , و بما تريد تحقيقه   , بقدراتها

و طبيعـة  , المعرفة التفصيلية  بنقاط القوة و الضعف لدي الطرف اآلخـر     
و طبيعة التناقضات الداخلية فـي      , و تحالفاته ,  احتياجاته أهدافه الحقيقية و  

و يأتي علي رأس الشروط االنفعالية توافر قدر ضـروري مـن            . صفوفه
احترام ذلك اآلخر و تقدير مصالحه و معتقداته مهما كان قدر االخـتالف             

و لعلنا لسنا في حاجة لبيان استحالة بدء حوار فضال عن التوصـل             , معه
 .اف تتبادل االحتقارالتفاق بين أطر

و غني عن البيان أن تحصيل ذلك القدر الضروري من الشروط المعرفية            
و االنفعالية يعد الخطوة األساسية لتحقيـق االتفـاق الـداخلي و التوافـق              

و لذلك فإن أول ما يستهدفه الـساعون إلشـعال          , الخارجي علي حد سواء   
و الخطوة األولي   , وطالفتن و الصراعات هو الحيلولة دون تحقق تلك الشر        

في هذا السبيل هي تغليب القوالب اإلدراكية الجامدة التي تقوم علي احتقار            
اآلخر و تمجيد الذات و تجاهل الفروق و االختالفات الداخلية و مـن ثـم               

 .تقديس العنف باعتباره السبيل األمثل لحل الخالفات

אאא
 )وار من فيلم يصور جلسة عالج نفسيح(
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 . أنا خائفة من هذه اللحظة :المريضة 
مرء خائفـاً   ال أفهم كيف يكون ال    .    تقولين خائفة لكنك تبتسمين        :الدآتور  

 . اللحظة ذاتها وهو يبتسم في
 " .تضطرب المريضة ، تأخذ ابتسامتها باالرتجاف ثم االختفاء" 

 واعتقـد   أنا متشـككة باتجاهك أيضاً ، واعتقد أنك تفهم جيـداً         : المريضة  
 .  أنك تعرف أنني حين أشـعر بالخوف اضحك وامزح ال خفاء ذلك 

   حسناً هل ترتبكين من مواجهة اآلخرين؟:الدآتور 
اعتقد أنـك تحـاول أن      . ال أعرف، أنا أشـعر بالرهبة أمامك        :المريضة   

أريـد أن   . تحشـرني في زاوية وتحاول الهجوم   علي ، يخيفني  هـذا              
 تكون إلى جانبي

 ".مريضة تضرب صدرها الشعورياً وهي تقول ذلك ال" 
 .  لقد قلت أني قد أحشرك في زاوية وضربت على صدرك :الدآتور 

الدكتور يكرر حركتها في الضرب على صدرها  فتنظر هي إلـى            " 
 ".   صدرها وكأنها تراه للمرة األولى ثم تعيد الحركة إرادياً 

  أوه :  المريضة

 ..والنصر 
 ... تسطرون؟؟مالذي.. وأنتم 

 .. وماذا تفعلون
على حرارة دم األطفال    … وابتسامات البكاء   … أتكتفون ببكاء االبتسامات    

 …النازف في المجازر
 والصمت ..أمام األلم الصامت ..حقاً ال يملك المرء القدرة على التعبير 

 .المؤلم 
 

30.07.2006بريوت 

*א
 

א.. −מ
kadrymh@yahoo.com

: و بيننا و بين اآلخرين    , الصراعات الفكرية تحتدم بيننا و بين فصائلنا      
إلي تصريحات بابـا الكاثوليـك      , من مواقف فصائل المعارضة و السلطة     

ن مع و حول حزب اهللا في لبنان إلي اختالفات          إلي الحوار الساخ  , األخيرة
و إذا  , في الرؤى داخل أسرنا و مدارسنا و جامعاتنا و مساجدنا و كنائـسنا            

و أنه ال يوجد فردين متفقان تماما فـي  , كان االختالف سنة من سنن الحياة  
فضال عـن وقـائع     , فثمة حقيقة أخري يؤكدها تراث علم النفس      , كل شيئ 

 .  يوجد بالمقابل فردان يختلفان في كل شيءالحياة و هي أنه ال

, لقد عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل سبال عديدة لحل الصراعات         
؛ و تطورت صور القوة التي يعتمد عليهـا         "حل الصراع بالقوة  "لعل أقدمها   

البشر من قوة البدن إلي قوة العدد إلي قوة االقتصاد إلي قوة السالح إلـي               
و ما زالت تلك اإلسـتراتيجية تمثـل الخيـار          , لقوةغير ذلك من أدوات ا    

رغم ما تشير إليه وقائع التـاريخ مـن أن حـل            , المفضل لدي العديد منا   
الخالفات بالقوة أيا كان نوع تلك القوة ال يعني عمليا سوي تأجيل الصراع             
إلي أن تتغير موازين القوي و تدور الدائرة فيقوي الطـرف الـذي كـان               

 .ه علي الجميع و هكذا دواليكمهزوما فيفرض طاعت

لقد قاوم الكثيرون طويال و ما زالوا يقاومون التسليم بحقيقـة أن ثمـة              
فإذا ما أخفـق  , و علي رأس تلك السبل الحوار, سبل أخري إلدارة الخالف   

, فلتكن قاعدة خضوع األقلية لقرار األغلبية     , الحوار في التوصل إلي اتفاق    
أو إذا مـا تمـردت      , عبير األقلية عن رأيها   فإذا ما أعاقت سلطة الغالبية ت     

فإذا ما عـز    , فليكن االحتكام للقانون  , األقلية علي الخضوع لقرار األغلبية    
فليكن االحتكام إلي الرأي العام بآلياته المتدرجـة        , االحتكام للقانون المحلي  

فليكن اللجوء للقـانون  , فإذا ما تعذر ذلك, من التظاهر إلي العصيان المدني    
 .فإذا ما تعذر ذلك فليكن اللجوء لمؤسسات الرأي العام العالمي, ليالدو

صحيح أن اللجوء إلي تلك السلسلة المتدرجة الطويلة قد يتطلب صبرا           
و قـد   , مؤقتا علي الظلم و لكنه صبر إيجابي ال يعني التسليم للظالم بظلمه           

 يكون صحيحا كذلك أن الحل الناجم عن الحوار قد ال يعني التوصل إلـي             
و صحيح كـذلك أن     , سالم مكتمل يحقق المطالب النهائية لألطراف جميعا      

تلك السلسلة المتدرجة الطويلة تتطلب شبكة واسعة مـن التحالفـات بـين             
و لكنها حقيقـة    , أطراف قد ال تتطابق مصالحها النهائية بقدر ما تتعارض        
اق و  حتمية االتف : الحياة التي أكدتها بحوث و دراسات علم النفس السياسي        

 .لكي تستمر الحياة علي هذا الكوكب. التعاون بين البشر

لو نظر المرء إلي ما يدور حوله التضح له علي الفور أنـه ال يوجـد      
لو حاول أي منا    . فرد يستطيع تحقيق احتياجاته جميعا بمعزٍل عن اآلخرين       

أن يكتب قائمة تتضمن ما يريده من اآلخرين، لوجد أن هذه القائمـة تمتـد     
و أنهـا ال    , ما النهاية، وأنها تضم قائمة بالغة التنـوع واالختالفـات         إلي  

 تقتصر األمور المادية المحسوسة فحسب؛ بل تشمل العديد من األمور
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 ....  أعرف أنك ال تعتقد أني:المريضة 
 ...أنت محتالة ... أنت تخادعين ...  بالتأكيد:الدآتور

 ..!وهل تقول ذلك بجدية  !.. ؟...هل تعتقد ذلك :   المريضة 
 ".تفي تصبح ابتسامتها خافتة ثم تخ"

 .إنه احتيال .... نعم ، واضح من الضحك والقهقهة والتلوي  :الدآتور
 ." .يقلد حركاتها بسخرية  وكأنه يريدها أن ترى حركاتها من خالله" 

 .كأنك تقدمين عرضاً مسرحياً أمامي :  الدآتور
 .إني أغتاظ من هذا كثيراً:    المريضة

 ".على صوتها وجسمها تختفي االبتسامات والقهقهة ويبدو الغضب " 
 .  هل تستطيعين التعبير عن هذا ؟  :الدآتور

اعترف أنه من الصعب علي إظهار      . أنا بالتأكيد لسـت محتالة      :المريضة   
 أكره أن أكون مرتبـكة. حيرتي 

إن مجـرد  .لكني أســتاء مـن اتهـامي باالحتيـال        
ابتسـامتي حين أكون  مرتبكة أو     محـشـورة ال             

 يعني 
 .لة أني محتا
 .  لقد كنت صادقة مع نفسك في الدقيقة األخيرة :الدآتور

 ".تبتسم ثانية ...."     أشعر بالجنون :المريضة 
 .  اآلن انتهى كل شيء:المريضة 

 ".يقلد ابتسامتها " 
 . هل فعلت ذلك للتغطية على غضبك من ذاتك ؟:الدآتور

 .. يسيطر عليك؟ما االنفعال الذي كان…في تلك اللحظة ..في تلك الدقيقة 
 حسناً ، في تلك اللحظة كنت أحس بالجنون ، مع أني لم أكـن               :المريضة   

 .مرتبكة 
في التقاط  شارات لغـة      . أهم ما في هذه الجلسة الخاصة طريقة الدكتور         

وحتـى  ..قهقهتهـا   ..ابتـسامتها   ..الجسد المستخدمة من قبل المريضة ،       
ى مواجهتها و إجبارها على     ثم قدرته عل  . رغبتها في الجلوس في الزاوية      
 .اإلقرار برمزية لغتها الجسدية 

إنه يبين لها أن ابتسامتها وضحكتها ليست سوى وسيلة دفاعيـة لتخفيـف             
مشاعرها الحقيقية ، وهو الغضب الذي ال تسمح لنفسها بإظهاره ألنه قـد             

 .يكون مدمراً لها 
 في اللحظة األخيرة فقط أصبحت  على درجـه  جنونيـة مـن الغـضب               

سمحت لها  بالتخلي عن ابتسامتها  الدفاعية    والتعبيـر  عـن نفـسها                  
 . وهذه  مواجهة للذات بشكل عملي .بواقعية 

إن ما تستطيع فعله لغة الجسد المقترنة بمواجهة  الذات ، كما يبـين مثـل       
هذه الحاالت ، هو جعل الشخص  مدركاً لما يقوم به بجسده بشكل مناقض              

إذا كنت مدركاً لما تفعله بجسدك يصبح فهمك لنفـسك          لما ينطق به فمه ، ف     
 .أكثر عمقاً و مغزى 

 ومن جهة أخرى ، حين تستطيع السيطرة على لغة جسدك ، يمكنـك             
 .اختراق الكثير من الحواجز الدفاعية التي تمسك بها 
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 على المريض، سواء كان رجالً أم امـرأة، الـذي           )مغوي(يطلق اسم   
 .ة تجاه طبيبه أو طبيبتـه يعبر عن مشاعر جنسية قوي

و يعي بعض هؤالء المرضى مشاعره الجنسية تماماً ، بينما ال يعـي             
 .آخرون إغواءهم هذا 

  ماذا تريدين أن تفعلي ؟ : الدآتور 
والتي توفر لك   . هل تستطيعين وصف الزاوية  التي ستحشرين فيها ؟          

 .الحماية الكاملة؟ 
  زوايا الغرفة أصبحت على وعـي        وعند التفاتة المريضة  لتنظر إلى       " 

 ".بأنه  مكان يمكن أن تلجا إليه 
 .   في الخلف ، في الزاوية حيث يجد المرء حماية كاملة :المريضة 
 .  إذن هناك  ستجدين أماناً أكثر من مواجهتي:الدآتور 

 . أعرف أنه ليس  أماناً كامالً، لكنه أكثر أماناً، ربما   :المريضة 
 ". ما تزال تنظر إلى الزوايا تهز رأسها وهي" 

 إذا استطعت التصديق بأنك ستلجأين إلى هذه الزاوية ، فلمـاذا            : الدكتور  
 ستفعلين هناك ؟

 " .تفكر لحظة وكأن  المسألة  أصبحت  واقعاً ملموساً " 
   سوف اكتفي  بمجرد الجلوس  :المريضة 
  تجلسين  فقط؟ :  الدآتور

 .   نعم :المريضة 
 .كم من الوقت ستجلسين ؟  :الدآتور 

وكأنها فعالً في الزاوية ، تتخذ المريضة وضعية طفلـة صـغيرة علـى              " 
 "..كرسي صغير 

هـذا يـذكرني    .ال أعلم ، لكن من المضحك أن تقول ذلك          :    المريضة   
 .   بالفترة التي كنت فيها  طفلة صغيرة 

إحـساسا   فكلما  كنت أشعر بالخوف ، كان الجلوس في الزاوية  يمنحنـي              
 .أفضل باألمان 

   حسناً ، هل أنت طفلة صغيرة ؟:الدآتور 
 ".مرة أخرى تضطرب حيث وجدت أن إشارتها قد سجلت عليها " 

 .حسناً ، كال ولكنه اإلحساس ذاته :   المريضة
ولكي يفرض عليها  الدكتور مواجهة اإلحساس بأنها طفلة صـغيرة ،               " 

 ".يتابع كالمه 
 .طفلة صغيرة ؟   هل أنت :الدآتور 

 .كال ..كال .. كال   :المريضة 
 تقولين ، كال ، كم عمرك؟:   الدآتور

 .    ثالثين :المريضة 
    إذن لست طفلة صغيرة :الدآتور 

 . كال    :المريضة 
 :وفي مشهد آخر يقول الدكتور

دآتور      إذا تظاهرت  بالصمت والبالهة ستجبرينني على مزيـد مـن             :ال
 .الصراحة 

 . لقد قلت لي مثل ذلك مرات عديدة ، لكني ال اهتم به   :ضة المري
 .   ماذا تفعلين بقدميك اآلن ؟:الدآتور 

 .    أهزهما :المريضة 
تضحك ألن حركة اهتزاز قدميها جعلتها تدرك أنها تتظـاهر ، الـدكتور       " 

 ".يضحك أيضاً
 . إنك تمزحين اآلن :الدآتور

 : وبعد وقت تقول المريضة .....
   تتعامل معي وكأني أقوى مما أنا فعالً أريد منـك حمـايتي ،        :يضة  المر

 .أريدك أكثر لطفاً معي 
ل ذلك ، الطبيب يقلد ابتسامتها صوتها غاضب ، ومع ذلك تبتسم وهي تقو" 

 .هل أنت مدركة البتسامتك ؟ أنك ال تصدقين كلمة مما تقولين   :الدآتور 
" لة على عدم الموافقة على رأيها دالتبتسم لتلطيف الجو ، لكنها تهز رأسه" 

 .    نعم أصدق :المريضة 
جعلهـا تعتـرف بحقيقـة      تحاول االمتناع عن االبتسامة ، لكن الـدكتور         "

 ".ابتسامتها 
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هؤالء المرضى يحاولون التعبير عن شيء ما غير مشاعرهم الجنـسية ،            
 .فإننا نصبح قادرين على تطبيق المعالجة بإحدى طريقتين 

جنـسية التـي     التجاهل و تكون بتجاهل الطبيب للعروض ال       ) األولى (
و هذه هي المقاربـة     . يقدمها المريض ، و يتابع عمله الطبي بكل بساطة          

إن عدم تشجيع هذا السلوك سـيؤدي       . المفضلة للمريض المغوي المزمن     
غالباً إلى تناقصه و بالتالي سيسمح بعالقة أكثر فعاليـة بـين الطبيـب و               

ـ         . المريض   ذي يحـاول   و لكن هذه المقاربة ستفاقم من إغواء المريض ال
 .التعامل مع كرب حاد 

 Empathyو في هذه الحاالت ، يجب على الطبيب أن يتوحد عاطفياً  
 . مع المريض و أن يحاول التفتيش عن السبب ) الثانية ( 

.و هذا هو األفضل إذا كان السلوك المغوي غير متأصل في المريض 
غيـر  فيمكن للطبيب أن يطرح أسئلة حول حياة المريض الشخصية كت         

في عالقة حب أو فقدان عمل أو اهتمام بمرض جسدي أو تغير حديث في              
 … األداء الجنسي 

و هذه األسئلة تؤدي عادة إلنقاص ملحوظ في الـسلوك المغـوي ألن             
ولكـن أحيانـاً   . المريض يبدأ بالتحدث عن الشداة االنفعالية التي واجههـا       

 األفضل أن نـسأل     تؤدي هذه األسئلة لزيادة اإلغواء ، و عندها يصبح من         
و . المريض مباشرة فيما إذا كان يعي وجود أية مشاعر جنـسية تجاهنـا           

و نأمل هنا أن نثير فضول      " . هل تعلم لماذا ؟     "  يمكن أن نسأل بعد ذلك        
والقصة التاليـة   . المريض الكتشاف العوامل التي حثت مشاعره الجنسية        

 : ستوضح هذه الطريقة في المقاربة 

 :قصة سريرية 
امرأة حامل في الثلث األخير من الحمل ، بـدأت تتـصرف بطريقـة             

لقد كانت تحتك به كلما استطاعت ، و تـسأله          . مغوية تجاه طبيبها المولد     
و الحظ طبيبها أن سلوكها ليس طبيعياً ،        . باستمرار عن حياته الشخصية     

ـ    . فقرر أن يكتشف األسباب الكامنة خلف هذا التغيير          ا و بدأ بسؤالها عم
دفعها هي و زوجها إلى التفكير بإنجاب طفل في هذا الوقت ، و سألها عن               

 . مشاعرها حول أمومتها المنتظرة 

و أخبرته المريضـة فوراً عن مدى صعوبة التفكـير بأن تصبح أماً            
و أظهـر   . ، ألنها خائفة من أن زوجها لـن يجدها بعد ذلك جذابة جنسياً             

لم يكونا مهتمين ببعضهما كزوجين منـذ       الحوار أيضاً أن والدي المريضة      
و أن أمها كانت تشك بوجود عالقة غرامية لألب مع امرأة           . أنجبا أطفاالً   

 . أخرى 

و هنا بدأت المريضة باكتشاف خوفها من أن يفعل زوجها مـا فعلـه              
و بعد  . لقد كانت المريضة تر تكس لزوجها و كأنه والدها          . والدها سابقاً   

لمناقشة الحكيمة اقترح الطبيب عليها أن تحدث زوجهـا         الحوار الفعال و ا   
بما يشغلها ، و فعالً تحسنت عالقتها الزوجيـة بعـد ذلـك ، و اختفـت                 

 .اهتمامات المريضة الجنسية بطبيبها 

و من المتوقع أن ينزعج بعض المرضى عندما نسألهم عن مشاعرهم           
جهـة كـرب    و قد يكون هذا ناجماً عن اضطرارهم لموا       . الجنسية تجاهنا   

نفسي كان مختبئاً خلف السلوك الجنسي ، أو قد يكون ناجماً عن شعورهم             
فإذا أخبرنا المريض أننـا     . بالرفض الناجم عن عدم استجابتنا لهم جسدياً        

نعتقد بوجود شيء ما يزعجه ، و إننا نستطيع مساعدته أكثر إذا استجبنا له              
ن بـدل أن يـشعر      مهنياً ال جنسياً ، عندها سيـشعر المـريض باالمتنـا          

 .باالمتعاض 

و تواجه الطبيبة األنثى مشكلة أخرى هـي المـريض الـذكر الـذي              
و تعتبـر هـذه االسـتجابة       . يتعرض لالنتصاب أثناء الفحص السريري      

مزعجة بالنسبة لمعظم الرجال ، و هي تنجم أحياناً عـن التنبيـه الـذي               
 قف و يمكن عندها التخفيف من حرج المو.يفرضه الفحص السريري 

قد يحاول هؤالء المرضى تماس األطباء و السؤال عن أدق تفاصـيل             
حياتهم ، و قد يعرضون أنفسهم بشـكل مغري أثناء الفحص أثناء الفحص            

و قد يتفاقم هذا السلوك لدرجة محاولة إغواء الطبيب بتعـابير           . السريري  
و في معظم الحاالت يكون هـذا       . الحب الصريحة و بالرغبة في الجماع       

و كما هو الحال في مشاعر الكـره لـدى          . لسلوك نتيجة ارتكاس االنقال     ا
المريض الغاضب ،  فان مشاعر الحب هذه تتفاقم ، و يقوم المريض بانقال             

 .هذه المشاعر على الطبيب ألنه يمثل شخصاً ما من الماضي بالنسبة له 

و كذلك يثير السلوك المغوي ارتكاس انقال معاكس عند الطبيـب ، إذ             
يصبح الطبيب أحياناً مثاراً جنسياً ، لكن في الغالب فـان الطبيـب يـشعر       

و في الواقع ، يضطرب العديـد مـن   . بالتشوش و القلق أو حتى الغضب      
 األطباء أمام هذا السلوك المغوي ،

و يفعلون أي شيء لتجنب هؤالء المرضى و بذلك يفقـدون الفرصـة             
 خالل سـلوكهم هـذا ، أن        لمساعدة هؤالء المرضى الذين يحاولون ، من      

 .يئاً آخر غير رغبتهم في الجماع يقولوا ش

   Causes Of Seductive Behavior  أسباب السلوك المغوي
و . ينجم سلوك معظم هؤالء المرضى عن بعض االهتمامات األساسية          

  ربما كان أكثرها شيوعاً هو حاجة المريض لعالقة قريبـة معطـاءة   
need for a close giving relationship  .   وهي نتيجة لتمزق حـاد فـي

 . إحدى عالقات المريض الشخصية 

اكتشفت مريضة فجأة أنها تجد طبيبها جذاباً جنسياً و حدثتـه           : " مثال  
في البدء ، شعر الطبيب بالغرور لكنه مـا لبـث أن            " . عن ذلك بصراحة  

صالها اكتشف أن سلوك المريضة المغوي كان ناجماً عن اكتئابها بسبب انف          
الحديث العهد عن زوجها ، وكانت رغبتها في إنشاء عالقة هـي محاولـة        

و ركز الطبيب بحكمٍة علـى مـشـاعر        . للهرب من مشاعرها االكتئابية     
اليأس عندها ، و أدت مقاربته المتوازنة إلى إنقاص تـدريجي لمـشاعرها             

 .الجنسية 

اً شائعاً أيـضاً  سبب     Iow self - esteemيعتبر النقص في تقدير الذات 
  للسلوك المغوي ، و هو ينجم غالباً عن اضطراب في صورة الجـسم  

body image  بعد المرض الجسدي . 

خضع شاب في مقتبل العمر لعملية تفغيم كولون و شعر أنـه            : " مثال  
فقد جاذبيته ، و خوفاً من مواجهة هذا الشعور بدأ بالتصرف بطريقة مغوية             

 " .كي يطمئن نفسه إلى أنه لم يزل مرغوباً  تجاه طبيبته ، و ذلك ل
 .في المثالين السابقين كان السلوك المغوي استجابة لشدة حادة 

لكن أحياناً ال يكون السلوك المغوي حاداً بل يكون مزمنـاً ، و يمثـل               
و يشاهد هذا السلوك خاصـة فـي        . طريقة خاصة في التعامل مع الناس       

، و    histrionic أو المتصنعة        hysterical بعض الشخصيات الهستيرية    
من الصعوبة التمييز بين هذا السلوك المزمن وبين السلوك الحاد إال بعـد             
عدة مقابالت ، رغم أن الدوافع لهذا السلوك المغوي تكون متماثلة في كال             
النمطين الحاد و المزمن ، فان السلوك المغوي المزمن يكون عادة أكثـر             

و يجـب أن أشـير إلـى أن هـؤالء           .  على التغيير    تأصالً و أكثر تعنيدأ   
المرضى ليسوا مهتمين بإقامة عالقة جنسية بالدرجة األولى رغم أن هذا قد            

 .يبدو صعب التصديق 

أما النمط الثالث من السلوك المغوي فيظهر في مريض ذو سـلوك أو             
إن مثل هذا السلوك يجـب  . و غير مالئم أبداً  bizzare     مظهر غريب 

و يحاول هؤالء المرضى عـادة      .ينبه الطبيب إلى احتمال وجود نفاس       أن  
 لمساعدة ال إلى عالقة جنسيةالتعبير عن يأسهم و عن حاجتهم الشديدة إلى ا

   Treatment Of The Patientمعالجة المريض المغوي  
 بعد أن تعرفنا على عدة أنماط للسلوك الجنسي ، و بعد أن علمنا أن
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د الطبيب     سية عن  Sexual Feelings Within the   المشاعر الجن
Physican 

 لقد تحدثت إلى اآلن عن المشاعر الجنسية من جانب المريض ، لكن            
أحياناً يشعر الطبيب أنه منجذب جداً إلى المريض ، حتى لو كان المريض             

 . ال يتصرف بطريقة مغوية 
و في معظم الحاالت ، تعتبر هذه االستجابة طبيعيـة و متوقعـة و ال               

 الذي يجـري بداخلـه ، و أن         تتطلب شيئاً أكثر من أن يعرف الطبيب ما       
يعتبره أحد الجوانب المفيدة في التفاعل اإلنـساني ، و بـالطبع يجـب أال               
يسمح الطبيب لهذه المشاعر بالتدخل في التدبير الطبي الصحيح أو بالتدخل           

و إذا شعر الطبيب بأنه على      .في التفهم الكامل للمريض من الناحية النفسية        
لجنسية ، يصبح من الـضروري أن       وشك التصرف على ضوء مشاعره ا     
قة لتجنـب مـشكلة أخـرى أكثـر        يسأل نفسه إن كانت مشاعره هذه طري      

 خطورة 

إن تدهور العالقة الزوجية ، أو الشداة الحياتية األخرى يمكن          : " مثال  
أن تدفع الطبيب لينظر إلى المريض  كصديق أو شخص قادر على حـل              

لمريض تجنب مواجهة مشاعر    أحياناً أخرى ، يحاول ا    . مشكلته الشخصية   
مؤلمة و ذلك بأن يجعل الطبيب يقع في حبه ، و قد تحدثت عن هذا مـن                 

 . " .قبل 

و في كال الحالتين ، إذا بدا الموقف غير منطقي و استمرت الرغبات             
الجنسية قوية عند الطبيب ، يصبح من الحكمة أن يستشير الطبيـب أحـد              

ى توضيح الـصراعات و الـدوافع       و هذا قد يساعده عل    . زمالئه النفسيين   
 . الالشعورية التي قد ال يكون الطبيب واعياً لها 

 ال نجـد    – مع األسف    –لكننا في الممارسة الطبية على أرض الواقع        
 . من يلتزم في هذه المعطيات العلمية من األطباء إال نادراً جداً 

 فلسوء الحظ ، يتورط بعض األطباء في عالقات جنسية مع مرضاهم ،           
و أعتذر عن نشر الدراسات التي أجريت في بالدنا فالخطأ المعياري فيها            
كبير نسبياً و هذا يجعل الدقة العلمية غير متوفرة ، لكنها على كـل حـال                

 . أعلى من النسبة العالمية لدراسات مشابهة 

و أكتفي بنشر نتائج دراسة أمريكية جرت في مطلع العقد األخير مـن             
منهم  % 64 طبيب أشار 1000لت هذه الدراسة   القرن الماضي ، و شم

  مـنهم بممارسـة بعـض     %  12.8إلى حدوث استجابة جنسية ، و أقر
 أشكال السلوك الجنسي مع مرضاهم 

 . منهم بحدوث الجماع  %  7.2، و أعترف  

و يبدو أن الممارسين العامين هم األكثر تعرضاً لهذه االستجابات ، فقد            
  منهم  % 9دوث تماس جنسي مع مرضاهم ، و أشار منهم بح %  13أقر

 .إلى حدوث الجماع 

 هم األقـل    - ربما بسبب اختصاصهم     -بالمقابل فان األطباء النفسيين     
منهم  % 5منهم بحدوث تماس جنسي و أقر  %  10تعرضاً ، إذ اعترف 

 . بحدوث الجماع 

 :ة ـــــــــــنتيج
آلخر لإلغواء على إقامة    من الواضح أن األطباء يتعرضون من وقت        

لكن هذه العالقات نادراً ما تحقـق توقعـات         . عالقة جنسية مع مرضاهم     
 .الطبيب أو المريض ، و هي مؤذية بالنسبة للمريض 

 مثل هذا األذى عدا عن وضعه الجنائي و التجريم و اإلدانـة بـسوء              
يـة  الممارسة المهنية و اإلخالل بأخالقيات و شرف المهنة و عدا عن األذ           

النفسية الهائلة للمريض ، فإنها تؤدي إلى اإلحراج و التشويش النفـسي و             
 .التوتر و اإلذالل لدى كل من الطبيب و المريض 

بسؤال المريض إن كان يرغب في االنتظار لعدة دقـائق قبـل إتمـام               
لكن في بعض الحاالت يكون االنتصاب ناجماً عن تعبير جنسي          . الفحص  

و في هذه الحالة يمكن للطبيبة أن تتبع        . المريض  أكثر وضوحاً من جانب     
و إن لم تثبت هذه المقاربات فعالية و اسـتمر          . المقاربات المذكورة سابقاً    

المريض في سلوكه الجنسي ، يصبح من الضروري اسـتخدام األسـلوب            
 .المباشر الصريح 

 : قصة سريرية 
ت لديـه   تظهر القصة التالية كيف تعاملت طبيبة أنثى مع مريض نـشأ          

كان المريض محامياً يراجع العيادة منذ ثالث       . مشاعر جنسية قوية تجاهها     
 .سنوات إلصابته بداء هودجكن 

و الحظت الطبيبة أثناء الفحص السريري وجود انتصاب جزئي لـدى           
لم يكن هذا عادياً ال سيما أن المريض أبدى بعـض التعليقـات             . المريض  

 التوتر و شعرت بالحيرة و . حول جاذبيتها 

أنت لم تتحدث من قبل عن جاذبيتي ، هـل تعلـم            : " وسألته الطبيبة     
 " .لماذا تتحدث عنها اليوم ؟ 

 " .أنا أشعر بهذا منذ فترة : "  فأجاب 
 " .منذ متى ؟ : "  فسألته الطبيبة 

 " .ربما ستة أشهر : "  أجاب 
و اختفى توترها الكتشـافها أن المريض ال يحاول أن يضعهـا فـي            

 الغير منطقيـة بالنسبة له ولها موقف محرج ، فهو مرتبك من مشـاعره 

 منـذ سـتة     -و أدركت الطبيبة سبب مشاعره ، فتذكرت أن المريض          
 تحدث عن قلقه حول إمكانية زواجه و هو مصاب بهذا المـرض             –أشهر  

المميت ، و تذكرت أنها أفرطت في طمأنته وقتها إلـى إيمانهـا بإمكانيـة          
 . مرضه و أكدت له وجود فرصة كبيرة للحياة السيطرة على 

و بدا المريض مرتاحاً لكالمها في ذاك الوقت ، لكنها اكتشفت اآلن أنه             
 .  كان يحاول التعبير عن مشاعره نحوها – بسؤاله هذا –

و أكدت له الطبيبة مدى صعوبة مشاعره بالنسبة له ، لكنها أعلمته أن             
 من التصرف على ضوئها ، و فهـم         عليهما فهم مصدر هذه المشاعر بدالً     

المريض ما قالته ، و اتفقا على تقريب مواعيد الزيـارات للتحـدث عـن               
 .أفكاره تجاه مرضه ، بما فيها الخوف من الموت 

و قررا أيضاً التحدث عن إمكانية ارتباطه بأنثى تناسبه أكثر ، و خالل             
ية نحـو   حوارهما و مناقشاتهما الالحقة تناقصت مشاعر المريض الجنـس        

 .طبيبته و حل محلها مشاعر من الود و االحترام 

يمكنني اآلن أن أوضح االنقال الذي قام به المريض على طبيبته ، فهو             
يأمل أنها تستطيع تقبله و تحمل مرضه ، بينما كان يخشى أال تفعل ذلـك               

و كان خوفه هذا يأتي من طفولته ، كانـت أمـه تـصاب              . امرأة أخرى   
دما يصاب أطفالها بأي مرض ، و كانت تعاقبهم ألنهـم           بالخوف الشديد عن  

مرضوا ، لقد كان خائفاً من أن كل النساء سيـستجيبون لمرضـه بـنفس               
طريقة أمه، و ستكون الطبيبة األنثى الحل األفضل ألنها شخص معتاد على            

 .األمراض و لن تنتقده أو ترفضه 

 نظمتهـا و     لقد تحملت الطبيبة مشاعر التشويش و التوتر لـديها ، و          
و بدأت تحـاول تفـسير      . اعتبرتها دليل وجود كرب كامن لدى المريض        

معنى سلوك المريض مؤمنة أن مصدر مشاعره الجنسية لم يكـن مجـرد             
 .جذب جنسي ، بل أمر آخر أكثر تعقيداً 

إن إيمانها هذا و رغبتها في التعاون مع المريض لتحقيق تفهم أنـضج             
 .ة ناجحة بالنسبة للمريض لمشكلته أدياً إلى نتائج معالج
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ء من األخطاء الموجودة في كافة أشكال عالقاتنا        عدم تفهم غضب المر   
األسرية و االجتماعية و االقتصادية و المهنية ولكنه يتجلى بوضوح فـي            
الحياة الزوجية للبعض منا ، فالزوجة تحاول تحسين عالقتها بزوجها قبـل           
أن تفهم غضبه ، و المدير في مؤسسة أو موقع ما يحاول تحسين عالقتـه               

 …و موظفيه قبل أن يتفهم غضبهم برؤسائه و زمالئه 

كذلك من األخطاء الشائعة لألطباء محاولتهم تحـسين عالقـتهم مـع            
مرضاهم قبل أن يتفهموا غضبهم ، في حين  يجب على الطبيب أن يـتفهم      
غضب مريضه قدر المستطاع بصبر و هدوء و حكمة قبل أن يبـدأ بأيـة               

لمـريض يـشكل   محاولة لتحسين عالقته بالمريض ، فمجرد تفهم غضب ا      
 .أعظم وسيلة تواصل لتحسين عالقة الطبيب مع مريضه 

 .  ؟ مزمنأم حاد و على الطبيب أن يسأل نفسه هل غضب المريض 

فالمريض الغاضب بشكل مزمن هو أقل اهتماماً بالتحـدث بـصدق و            
صراحة عن األسباب الكامنة خلف غضبه ، و كذلك هـو أقـل اهتمامـاً               

 .قل رغبة في تحسين عالقته مع طبيبه بتغيير سلوكه الغاضب ، و أ

في حين أن المريض الغاضب بشكل حاد هو أكثر رغبة في تحـسين             
عالقته مع الطبيب ، و أكثر اهتماماً بالتحدث بـصدق و صـراحة عـن               

ر اهتماماً بتغيير سلوكه الغاضب األسباب الكامنة خلف غضبه ، وكذلك أكث

 يمكننا تقـسيم أسـباب      و سواء كان غضب المريض حاداً  أو مزمناً        
 : سلوكه الغاضب إلى قسمين 

نتيجة معاناة المريض من فقـدان لـبعض العالقـات مـع           :   األول  
 .اآلخرين 

توفي زوجها منذ فترة وجيزة ، فغدت نزقة جداً مـع           .. امرأة   :  مثال
طبيب العائلة ، و تهجمت عليه في عدة مواقف بكلمات الذعة ، و اتهمتـه          

 .لى تحديد سبب ألمها البطني بأنه غير قادر ع

لكنه فيما بعد   .. شكل سـلوك المريضـة في البداية صـدمة للطبيب        
: " فعنـدما ســألها     .. اسـتطاع أن يكتشف سبب غضبها الغير طبيعي        

لماذا كل هذا الغضـب الموجه نحوي فقط في هذه الفترة ، رغـم أننـي               
ماً إال وتبـادليني و     طبيب العائلة منذ سـنوات عـديدة ، و لم أصادفك يو         

العائـلة الود و التقـدير و االحـترام و لم يبدر مني ما يدعو لهذا الهجوم              
، فلماذا  ال نتحاور في فهم أسـبابه و نحاول أن نعمل ســوياً لتفهمهـا                
وتجاوزها إن أمكن ،  أليس في ذلك خير من السلوك وفق نتائج الهجـوم               

 " . المتكرر باتجاهي  

أخبرته عن عدم ثقتها باألطباء بعد وفاة زوجها ،         .. ء  و بعد حوار بنا   
لقد تبدى الحزن و األسى عندها واضحاً على فقـد          … ثم أجهشت بالبكاء    

 . شريك حياتها 

وتبدد غضبها الحاد تجاه طبيب العائلة عندما بدأت بالتعبير عن أساها           
 .و حزنها في هذا الحوار و المقاربة الحكيمة من قبل الطبيب 

معاناة المريض من بعض االضـطرابات فـي نظرتـه أو           :   ي  الثان
 .تقييمه لذاته 

ال       رجل أعمال ناجح متوازن رغم أنه متطلب ، أصيب مؤخراً           :مث
باحتشاء عضلة قلبية ، و أصبح بعد دخوله  وحدة العناية المشددة رجـالً              

 .مستحيالً لكثرة صراخه وهيجانه و نزقه و طلباته ألتفه األسباب 

له الطبيب الذي يتابع حالته عن سـبب هذا التغير المفاجئ في           و سـأ 
سـلوكه ، فتحـدث المريض بعد جهد كبير من قبـل الطبيـب و علـى               
مضض عن خوفه من أن يصبح مقعداً بسـبب مرضه ، و عن شـعوره             

 .بتهديد هذا المرض القلبي لصحته و حياته 

كثر خـصوصية و    لهذا من البديهي أن يكون على الطبيب المقاربة األ         
وداً و ذلك لمساعدة المريض بدالً من إيذائه الذي يصعب جداً تجاوزه بعد             

  .ذلك 
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 "  ل ـــب نور العقــب يذهـــالغض" 
  إن الغضب بشكليه الصريح أو المقنع هو شعور مزعج للطبيـب و             

المريض على حٍد سواء ، و يؤثر بشدة على فعالية المعالجة وعلى العالقة             
 .ن الطبيب و المريض العالجية بي

فالمريض الغاضب قد يتحدى بشكل صريح و انفجاري قدرات الطبيب          
، أو ربما يكون أكثر مكراً و خداعاً فيتجاهل ببساطة تعليمات الطبيب ، أو              
قد يسخر من الطبيب و يطالبه بإجراء فحوصات و اختبارات معينة ليست            

بات محـدده ، أو   ضرورية أو يطالبه بوصف أدوية خاصة أو إعطاءه مرك        
أو يلجأ المريض إلى كثرة التطلب و االعتماد علـى الطبيـب بـنفس              … 

 .الوقت الذي يرفض أي اقتراح مفيد 

بشكل عام المريض الغاضب يشكل إزعاجاً و مشكلة حقيقية  لنفـسه و    
لطبيبه ، و لكن على الطبيب التعامل مع هذا النمط من المرضـى بهـدوء               

 ك مريضه الغاضب ه عن الدوافع وراء سلووحكمة و روية و يبحث بحنكت

و األمر البديهي أن يحرض سلوك المريض الغاضب االنقال المعاكس          
لدى الطبيب ، فيغضب الطبيب و بالتالي تكون استجابته العدائية صريحة و            
واضحة ، أو تكون االستجابة أكثر مكراً و تقنعاً و مغاالة فيجيب الطبيـب              

تفع ، وربما لجأ إلى السخرية منهم ، ثـم          على هؤالء المرضى بصوت مر    
يبرر سلوكه هذا بأن المريض ال يلتزم بالتعليمات و بالخطة العالجيـة ، و              
كثيراً ما يلجاً الطبيب إلى إهمال المريض وعدم االهتمام به ، و عدم الرد              

 . على اتصاالته الهاتفية ، و حتى قطع العالقـة الطـبية مع المريض 

لوٍك غاضب لدى كٍل من المريض و الطبيب هـي          إن ما ذكرته من س    
 .   أمثلة دقيقة على ارتكاس  االنقال و االنقال المعاكس 

  ظاهريـاً    -فعندما يتفاقم غضب المريض نحو طبيبه، حتى لو كـان           
 كنتيجة لخطأ بسيط ارتكبه الطبيب ، فالمنطق التحليلي لهـذه           -على األقل   

المـريض شخـصاً هامـاً مـن        الحاالت هو أن الطبيب يعيد إلى ذاكـرة         
الماضـي ، و المريض ال شـعورياً يقوم بإبدال ذاك الشـخص بالطبيب           

المريض يقوم بانقال غضبه من ذاك الشخص و إلقاءه على          " ، بمعنى آخر    
 " .الطبيب 

فهو الإراديا ينفّس عن ضغطه مـن ذاك الـشخص و ينفجـر علـى 
األزواج فـالزوج ينفجـر   و كثيراً ما نشاهد حاالت مماثلة بـين      . الطبيب  

غاضباً في وجه زوجتـه دون أن يكـون لهـا صلة في سـبب  ثـورة              
و " فش خلق     " غضب زوجهـا و حنقه   ، و لكن  يمكنهـا أن تستوعب              

قهر زوجها ببساطة دون أن تدري أو يدري زوجها لمـاذا يحـدث هـذا               
 .السلوك 

تعتبر مشـابهة  و بالمقابل نشاهد ارتكاسـات االنقال المعاكس و التي         
تماماً لالرتكاسـات السـابقة لكنها تنشـأ عند الطبيـب ، و هنـا يعيـد              

.المريض إلى ذاكرة الطبيب بشـكل ال إرادي شـخصاً هاماً من الماضي 

    Causes Of Angry Behaviorب ــلوك الغاضـــاب الســـأسب
 "م ــــج ال ليحاآـــق ليعالــب خلــالطبي"  
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 . " .ماذا تقترح ؟: " سأل الجراح  

 .  " تعاون سوية إلزالة مخاوفي ؟طيع أن نهل نست: " أجاب المريض 

نالحظ كيف سـاعد التعليق الودود كالً من المريض و الجراح علـى            
 التحـدث عن االختبارات المقترحـة و عن مخاطرها ، 

أعطاه الجراح معلومـات واضـحة      .. و بعد ظهور نتائج االختبارات      
 . عن نتائجها 

ل بقية الفترة التي قضاها في      و رغم أن المريض بقي صعباً أحياناً خال       
المشفى ، فان طرق التدعيم التي وضعها الجراح للتعامل مع هذا المريض            

دون أن يمزق عالقتـه مـع       .. ساعدته على الخروج من أسوء المواقف       
 .المريض 

*אא

א..  –מ
kadrymh@yahoo.com

ليس من شك في أن كفاح الشعب الفلسطيني الذي مازال مستمرا 
طيلة ما يزيد عن نصف القرن كان ومازال مصدر إلهام وانبهار 
ألجيال عربية متتالية شدتها مقاومة ذلك الشعب العريق ألبشع صور 

 .حتالل اإلسرائيلي االستيطانيالقهر والتشريد التي فرضها عليه اال
ومن ناحية أخري فإن المناضلين الفلسطينيين قد استلهموا ومازالوا 
يستلهمون تاريخا طويال زاخرا بالعديد من الخبرات النضالية لشعوب 
مقهورة  قاومت مختلف صور القهر واالحتالل، من الهند إلي الجزائر 

إلي الصين إلي لبنان   مصرإلي فيتنام إلي جنوب أفريقيا إلي كوبا إلي
إلي اليمن إلي فرنسا إلي آخر قائمة طويلة ال يمكن لها أن تنتهي من 

 .الخبرات النضالية للشعوب في التحرر من االستعمار بأشكاله

وإذا كان ما يجمع بين مثل تلك الخبرات التاريخية جميعا هو 
 حد يفوق مقاومة االستعمار، فإن نماذج مقاومة تلك الشعوب تتنوع إلي

الحصر، وفقا للظروف التاريخية وطبيعة االحتالل وطبيعة التحالفات 
 إن قائمة تلك النماذج تضم علي سبيل .الي آخره··· الدولية آنذاك 

المثال ال الحصر نموذج العصيان المدني الهندي، إلي جانب نموذج 
 الحرب الشعبية الفيتنامية، إلي جانب نموذج حرب التحرير الجزائرية،

جانب حركة المقاومة الفرنسية، إلي جانب نماذج الهبات الشعبية  إلي
المصرية في مواجهة االحتالل الفرنسي فاإلنجليزي، إلي جانب نموذج 
المقاومة المانديللي في جنوب افريقيا، إلي جانب نموذج عمليات تحرير 

 · الي آخر تلك النماذج النضالية·· الجنوب اللبناني 

 في بنية كل من تلك النماذج التاريخية، لوجدنا ولو أمعنا النظر
تتمثل الظاهرة األولي في أن كال من تلك · ظاهرتين تستوقفان النظر

النماذج يضم العديد من وسائل المقاومة التي تتنوع وتتبدل عبر 
لقد عرفت مصر علي سبيل المثال عبر نضالها من · مسيرة المقاومة

لقد عرفنا مقاطعة لجنة · لمقاومةأجل االستقالل العديد من وسائل ا
، 19ملنر، كما عرفنا االضرابات ذات الطابع العنيف في ثورة 

وعرفنا عمليات الفدائين في منطقة قناة السويس، كما عرفنا كذلك 
جمع التوقيعات لتوكيل سعد باشا زغلول ورفاقه باعتبارهم الوفد 

ليز الممثل الشرعي الوحيد للشعب المصري في مطالبته االنج
، في حين أننا لم نعرف 56،73وعرفنا كذلك القتال المسلح · بالجالء

مثال أسلوب العصيان المدني الذي مارسته الهند وجنوب افريقيا، وال 
العمليات االستشهادية التي شهدها جنوب لبنان، وال خطف الطائرات 

حركات  وال احتجاز الرهائن كما مارسته وتمارسه العديد من
  ·المقاومة

نالحظ في حالة المريض التغير الواضح في صورته عن ذاته ، ومـا              
 .نجم عنه من خوف بأن يغدو عاجزاً ، و انعدام القيمة الذي يشغل تفكيره 

فالخوف من العجز و انعدام القيمـة كانا متنكرين في صورة غـضب            
ظاهري ، و عندما تم التحدث بصراحة عن هذه المخاوف ، بدأ الغـضب              

 .جياً بالزوال تدري

  Treatment Of The Angry Batientب ــض الغاضــة المريــمعالج
 "ًا  ــحكيم.. ب ــى الطبيـــيدع   " 

  من األمثلة السابقة يمكننا أن ندرك مدى الصعوبة في التعامـل مـع             
هؤالء المرضى ، فيجب على الطبيب مكافحة غضبه هـو إضـافة إلـى              

 .غضب مريضه ، و هذا ليس واجباً سهالً 

و كما ذكرت في أيامنا وحياتنا بمختلف مجاالتها االجتماعية و العائلية           
و المهنية  يعترض المرء الكثير من حاالت الغضب و بطبيعة الحال ليس             
من السهولة التعامل معها ، و لكن من الضروري وقد اخترنا هذه المهنـة              

ال فـان   اإلنسانية أن نكون حكماء و موضوعيين و معتدلين ما أمكن ، و إ            
الغضب يمكن أن يتفاقم بسهولة إلى الدرجة التي يحطم فيها عالقة الطبيب            
بالمريض الضعيفة باألساس ، و كذلك فاألمر ينطبق  في جميع العالقـات             

 . األخرى مع المحيطين بنا 

و حتى يحقق الطبيب الموضوعية و يبقى ضمن توازنه أيضـاً يجدر           
ع كظمها  و لكـن بعيــداً عـن          به أن ينفس عن مشـاعره إن لم يستط       

و يمكن أن يتم ذلك من خالل التعبير المباشـر عن المشـاعر           . المريض  
 .المكظومة تجاه المريض وذلك في الحديث مع أعضاء الفريق الطبي مثالً 

ال    بعد لقاء شـاق و صعب  مع مريض غاضب خرج طبيبـه               :مث
انفجـر أمـام    الجراح من الغرفة مغتاظاً و دخل غرفـة الممرضـات و            

أي ألم فـي العنــق      .. يا رجل   :   " األطبـاء و الممرضـات قائـالً       
  الجلـف     (فليعتن أحد غيري بهذا     .!! ..   يعاني منـه هذا المريـض ؟    

  .  )العنيد 

و بعد عدة عبارات أخرى ، بدأ الجراح يشعر بـبعض االرتيـاح ، و               
. الرجل أبدو كالمجنون ؟  هذا لماذا جعلني" أصبح قادراً على سؤال نفسه  

" لماذا ؟   : " و نظر مرتبكاً آلي ممرضة جالسـة في الغرفة و سـألها           
و أخبرته الممرضـة أن المريض ذكر أن أباه دخل هذا المـشفى قبـل              . 

و بعد دقائق من لحظات التنفيس االنفجاريـة هـذه ، عـاد             .عشرين عاماً   
ـ           ر المـريض أي    الجراح ليسـأل المريض عن سبب انزعاجـه ، و أنك

عليك االهتمام بحالتي الطبية فقـط ، و متـى          : " انزعاج وأضـاف قائالً    
و ال عالقة لك بي خارج هـذا        !. أنهيت ذلك عليك االنصراف إلى عملك       

 !." .اإلطار  

شـعر الجراح بأن المريض يصده بطريقة غير مهذبة ، لكنـه قـرر             
لكن مـشـاعرك هـذه     ال أريد أن أثيرك ، و       : " المتابعة و قال للمريض     

تجعل العمل بيننا صعباً و عقيماً دون الفائدة المرجوة منه ، ربمـا هنـاك               
 ". شـيء ما يزعجك ، و من المفيد أن نتحدث عنه معاً 

 . " . مثل ماذا ؟: " احتد المريض قائالً 
علمت من إحدى الممرضات أن أبـاك دخـل هـذه           :  " قال الجراح   

 " .هذا األمر و ما الذي حدث معه المشـفى سـابقاً ، أخبرني عن 

فتحدث المريض إلى الجراح و قص عليه كيف دخل أباه هذه  المشفى             
قبل حوالي عشرين عاماً إلجراء بعض الفحوص و االختبارات الروتينيـة           

 . العادية ، و أنه مات بسبب اختالطات غير متوقعة 

 ." .هل أنت في خوف من حدوث نفس الشيء معك ؟: " سأله الجراح 
 " .نعم :  " أجاب المريض 
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األولي علي " انتفاضة أطفال الحجارة"رائيل في تصوير لقد أخفقت إس
ولكن مع بدايات االنتفاضة الفلسطينية · أنها عنف يهدد أمن إسرائيل

األخيرة، بدأت في صياغة وترويج أكذوبتها حول ان ما يجري في مناطق 
الحكم الذاتي إنما هو قتال يشنه الفلسطينيون المسلحون علي اإلسرائيليين 

لي جنود جيش الدفاع الذين يتصدون للدفاع عن مواطنيهم، المدنيين وع
ومن ثم االدعاء بأن ما تطالب به إسرائيل هو مجرد إيقاف العنف، بحيث 
يبدو األمر كما لو انها ال تنكر في األساس وجود حقوق للفلسطينيين لهم 
أن يطالبوا بها، وأن كل االعتراض اإلسرائيلي إنما ينصب علي األداة 

إنه · ار الفلسطينيون استخدامها في هذا السبيل أي القتال المسلحالتي اخت
 ·الخلط بين المقاومة وأدواتها

، و "ضرورة إيقاف النار"ومن هنا فقد ركز اإلسرائيليون علي 
بما قد يبدو للوهلة األولي كما لو ان تلك " ضرورة سحب الهاونات"
ئيل والذي يبرر هي مكمن الخطر الذي يهدد إسرا" النيران الفلسطينية"

رغم أن الهدف الرئيسي ألي احتالل · في مواجهته" الدفاعي"تزايد عنفها 
إنما يتمثل في القضاء علي مقاومة الشعب المحتل إيا كان شكل هذه 

بمعني · المقاومة أو أدواتها، تستوي في ذلك األدوات السلمية، أو القتالية
النضال السلمية،  شكالفي تصديها أل" لطيفة"أن قوي االحتالل ال تكون 

ويكفي أن · ثم تتحول إلي الشراسة حيال األشكال األكثر عنفًا من المقاومة
عن " المسالمة"نستعيد تصريحات رابين خالل انتفاضة الحجارة األولي 

عرب " فلسطينيا من 13عزمه علي تكسير العظام، واإلقدام  علي قتل 
للقوانين اإلسرائيلية قبيل لممارستهم حق االحتجاج المدني وفقا " الداخل

 ·االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة

إال أنه ينبغي أن نسلم بأن كذبة إسرائيل هذه المرة قد وجدت آذانا 
صاغية لدي قطاعات كبيرة من الرأي العام العالمي، فالرصاص 
الفلسطيني وطلقات الهاون الفلسطينية حقائق تسجلها عدسات التلفزيون 

جل ارتفاع أصوات عربية غاضبة تردد أن إسرائيل ترتعد العالمية، كما تس
خوفا ومن ثم تطالب المقاومة الفلسطينية بمزيد من إطالق النار، وتدعو 

وتضيع مع دوي تلك الكلمات والصور · الدول العربية إلي تقديم السالح
حقيقة أن عدد الجرحي اإلسرائيليين من جراء ما يزيد عن مئة طلقة هاون 

ثالثة أفراد، وأن النسبة قد ال تختلف كثيرا فيما يتعلق بنتائج لم يتجاوز 
إطالق الرشاشات الفلسطينية، وتضيع أيضا أو تخفت حقيقة أن الخسائر 

 شهيد ومايزيد عن 500قد تجاوزت " رد الفعل اإلسرائيلي"الناجمة عن 
 ·  الفا من الجرحي23

النتفاضة فيما يبدو لقد استخلصت إسرائيل الدروس من مواجهتها ل
، فسعت إلي أن تتمايز "انتفاضة أطفال الحجارة"الفلسطينية األولي 

من بؤرة األحداث " الحجر الفلسطيني"االنتفاضة الجديدة فتختفي صورة 
الطفل "، وتتواري صورة "الرصاصة وطلقة الهاون"وتحل محلها صورة 

ائيل لقد استندت إسر· "المسلح الفلسطيني"لتحل محلها صورة " الفلسطيني
في ترويج أكذوبتها هذه المرة علي استخدام المقاومة الفلسطينية للسالح، 
كما استندت إلي أن الكلمة العربية تساند الرصاصة الفلسطينية، أي انها 
استندت إلي أحداث واقعية حقيقية وهو مالم تستطع االستناد إليه كثيرا في 

  ·"انتفاضة الحجارة"االنتفاضة الفلسطينية األولي 

 تري هل استوعبنا نحن تلك الدروس؟ 
2006مايو 20*
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أما الظاهرة الثانية فتتمثل في أنه إذا كانت نماذج المقاومة ووسائلها  
تتباين من حركة مقاومة إلي أخري، فإن كل حركة من حركات المقاومة 
تنوع وتبدل من أساليب نضالها عبر تطور مسارها التاريخي، ووفقا لما 

لنضالية في تثبته تجربتها الذاتية من نجاح أو إخفاق كل من تلك األساليب ا
 لقد جربت المقاومة الفلسطينية علي سبيل المثال .تحقيق األهداف المرجوة

ومازالت تجرب العديد من تلك األساليب من خطف الطائرات إلي العمليات 
،إلي "الخونة والعمالء العرب"الفدائية داخل إسرائيل إلي عمليات تصفية 

 ·االنتفاضة، إلي العمليات القتالية المباشرة

أن ما يصلح كنموذج للمقاومة بالنسبة لشعب معين قد  صة القولخال
كذلك فإن األسلوب المناسب · يمثل خطرا داهما بالنسبة لشعب مقاوم آخر

للمقاومة بالنسبة لشعب معين في مرحلة معينة، قد يصبح خطرا علي 
واألمر منوط في النهاية بحنكة · نضال نفس الشعب في مرحلة أخري

لسياسية لحركة المقاومة، بحيث تختار النموذج األنسب ووعي القيادة ا
واألداة األصلح لنضالها، وأن تظل محتفظة بمرونتها وقدرتها علي التخلي 

 إن التاريخ .في الوقت المناسب عما تثبت تجربتها أنه لم يعد مالئما
النضالي للشعوب يفيض بالعديد من حركات المقاومة الثورية التي تم 

ء مناضليها، وثوريتهم، وتضحياتهم، لمجرد ان قادة تلك سحقها رغم نقا
الحركات قد اختاروا النموذج واألسلوب غير المناسبين، ولم تتوافر لديهم 

 ·المرونة الكافية لتعديل أدواتهم النضالية في الوقت المناسب

ولو نظرنا إلي تاريخ مقاومة الشعب الفلسطيني لالحتالل اإلسرائيلي، 
ك المقاومة من نماذج تاريخية، لوجدنا النموذج الفيتنامي وما استلهمته تل

ذلك رغم أن العالم المحيط · كان ومازال يمثل مصدر اإللهام األقوي
بالمقاومة الفلسطينية ال يشبه بحال ذلك العالم الذي أحاط بالنضال 
الفيتنامي، خاصة من حيث طبيعة المساندة العربية التي تختلف كيفيا عن 

قة التاريخية بين شطري فيتنام، فضلًا عن وحدة القوي التي طبيعة العال
تستند إليها المقاومة الفيتنامية متمثلة في وحدة دول المعسكر االشتراكي 
تحت قيادة االتحاد السوفييتي، في مقابل تفتت القوي التي تستند إليها 

 · المقاومة الفلسطينية متمثلة في الدول العربية

زلنا نذكر سعي المقاومة الفلسطينية سعيا حثيثا رغم كل ذلك فلعلنا ما
في سبيل تعديل مالمح العالم العربي ليصبح شبيها بذلك العالم الذي أحاط 

 وكم من دماء سالت وشهداء سقطوا علي ذلك الطريق .بالتجربة الفيتنامية
بحثا عن حليف عربي تصبح عاصمته منطلقا للكفاح الفلسطيني، أي تصبح 

هانوي "، وعن عالم عربي تتوحد دوله مساندة لـ"العربهانوي "بمثابة 
كما كانت دول  المعسكر االشتراكي تساند هانوي عاصمة فيتنام " العرب
 · الشمالية

واستمر ذلك النموذج يلهب الخيال الثوري العربي طيلة سنوات 
النضال الفلسطيني، حتي بعد أن أطيح بقوات المقاومة الفلسطينية من 

نان، ثم من لبنان إلي تونس بعيدا عن حدود الوطن األردن إلي لب
الفلسطيني، ومع كل من تلك األحداث كان شالل الدم الفلسطيني سواء في 
األشرفية األردنية، أو في تل الزعتر وصابرا وشاتيال اللبنانيتين، ال يقل 

، ولم تكن إسرائيل بعيدة عن 48كثافة عن شالالت الدم التي شهدتها مذابح 
 ·الذي يجريكل ذلك 

األولي، لتخلق نموذجا " حجارة األطفال الفلسطينية"وجاءت انتفاضة 
جديدا يختلف عن النموذج الفيتنامي القائم علي المواجهة المسلحة، نموذجا 
يعتمد في المقام األول علي القوي الذاتية للشعب الفلسطيني المحتل، ويتمثل 

ب الفلسطيني المهجر قيادته وسنده الرئيسي في الشق اآلخر من الشع
· المشتت، ثم تأتي بعد ذلك مساندة الدول العربية كل بقدر حدود حركتها

لقد كانت نموذجا نضاليا جديدا بمعني · وأحدثت تلك االنتفاضة ما أحدثته
الكلمة، وإذا لم يكن بد من التشبيه، فإنها كانت تحمل شيًئا ما من جوهر 

 ·تجربة غاندي في تحرير الهند
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. م هى بال رصـيد    مغشوشة غالبا، والشيكات المقدمة مقابل مثل هذا السال       
النتيجة أننا نتصور أننا بقبولنا إياها نقبض الثمن فى صـورة أننـا  ننقـذ                

 إن لم نحسبها لندفع الـثمن       –أرواح بعض أبنائنا من الهالك، فى حين أننا         
 فإننا نسلم أرواحنا كلنا إلى ظالم خطير ال يعرف الطريق           -بعالنية مسئولة 
 .فيه إال الخفافيش

 واقعا له معنى، وعمر، وضمان، وناتج، حين يكون السالم سالما
يتحقق بانتصار الشعوب على سلبياتها من واقع نتائح أدائها، بما فى ذلك 
أدائها فى الحرب، لتعرف كيف تستثمره بمزيد من اإليجابيات لها، ولكل 

 .إبداعا وحضارة:  البشر

قدر الحرب يصبح قدر الحياة الشريفة حين يكون خطوة نحو قدر 
 .مؤلم رائع، له ثمنه جداسالم 

 !!هكذا، وباستمرار 

2006-9-13/  الدستور* 

 *אאא

א.. −מ
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 وحتى خالل خبراتنا  , ا المهنية اإلكلينيكيةكثيرا ما نلتقي خالل ممارستن
 ال يعبرون عن فرحتهم  .  بمن ال يطيقون البهجة , اليومية غير المتخصصة

 ترقية  ,  شفاء من مرض ,  نجاح في امتحان : بانجاز حققوه أيا كانت طبيعته
 وال يقف عجزهم عند حدود عدم القدرة علي التعبير  ,  الي آخره , في وظيفة

 وهم قادرون دوما  .  بل انهم ال يستطيعون مجرد تذوقها , لبهجة فحسبعن ا
علي اختالق المبررات العقلية التي يبررون بها نفورهم من بهجة 
االنتصار التي يخنقونها تحت مبررات مثل هناك ما هو أفضل لماذا لم 

  ,  فاذا ما أعوزتهم المبررات .  أو فلننتظر فالمآسي قادمة ال شك . يتحقق؟
 لعل  .  هربوا الي إثارة حزن أو غضب اآلخرين , وهي نادرا ما تعجزهم

 اال ترون أن  : الفرح يتحول الي معركة فيهربون بذلك من معاناة البهجة
 أليس األجدر  . انجازنا أفضل من كل ما أنجزه هؤالء أو يحاولون إنجازه؟
 ولسنا  . لفاشلة؟بهم إذن أن يكفوا عن ذلك الفرح الزائف وتلك المحاوالت ا

بصدد الخوض في تحليل تلك النماذج وسبل مساعدة أصحابها علي 
 إن ما يعنينا في هذا المقام هو ما نجده في دراسات  . التخلص مما هم فيه

علم النفس السياسي من انتقال هذه الظاهرة من مستوي األفراد الي مستوي 
 فان تفسير  , بطبيعة الحال و .  بل والجماعات القومية والسياسية , الجماعات

الظاهرة في هذه الحالة ال يمكن أن يقتصر علي إرجاعها الي معطيات علم 
  .  فلها بطبيعة الحال مبرراتها السياسية التاريخية الفكرية . النفس فحسب

  , لقد تحقق في جنوب لبنان انتصار حقيقي شاهده الجميع بعيونهم
 ويندثر معه  , ية احتلها طويالالجيش االسرائيلي ينسحب من أرض عرب

 ولكن  ,  وكان طبيعيا أن تنطلق مظاهر البهجة . جيش لبنان الجنوبي العميل
سرعان ما ظهرت المبررات للهروب من تلك البهجة التي اشتقنا اليها 

 لنغرق في معارك فكرية كئيبة لعلها تخلصنا من معاناة بهجة  , طويال
  : ارك نقتصر علي ثالثة ومن نماذج هذه المع , االنتصار

 ن؟ـــا علي مــــ انتصرن : يــــــــة األولــــــــ المعرآ 
 إنه انتصار علي إسرائيل وأعوانها  : لعل االجابة التلقائية البسيطة هي

 فسرعان ما  ,  ولكن ألن مثل هذه اإلجابة تدعو للبهجة والتفاؤل , من العمالء
س هزيمة إلسرائيل وحدها بل انه يمثل تتوالي التعليقات إن ما أنجزناه لي

 بل انه إحراج أيضا  . في المقام األول إحراجا لعرفات ولنهجه التفاوضي
 وتتوالي الردود علي تلك  .  تري لماذا ال نسمع أصواتهم؟ . لدعاة التطبيع

 ال بل انه في الحقيقة احراج للحكومات اللبنانية التي ستجد نفسها  : التعليقات

 باستمرار هذه البديهية التى هى القاعدة - أو نتناسى-ننسى نحن  .. 
يتجلى ذلك . نحن نعمى عن الثمن الحقيقى ألى قرار حقيقى.  فى كل شىء

النتيجة هى أننا ندفع ثمنا أفدح منه، .  أكثر حين  يبدو لنا الثمن باهظا
ولمدة أطول، األخطر أن  ندفعه  فى السر، أخطر األخطر أن ندفعه بال 

 . ، فندفع أضعاف ما كنا سندفعه أوالوعى

للحرية ثمن، وللديمقراطية ثمن، إذا أردت أن تكون حرا بحق عليك أن 
تجازف بكل شىء، حتى بما تتخيل أنها حريتك التى تتصور أنك ترفل 
فيها، وأنت ال تتحرك إال فى سجن أفكار وحتى مشاعر ليست من صنعك، 

طية التى يتغنى بها الجميع، ثمنا قد دع هذا جانبا ولنتذكر معا أن للديمقرا
يكون باهظا ، ال يبرر دفعه إال أن عكسها  ثمنه أكثر تكلفة ، وبضاعته 

 .أسرع فسادا 

للحرب ثمنها، وللسالم ثمنه، ال يجوز أن نختار الحرب ونصر أن 
نقبض ثمن السالم، كما ال يجوز أن نختار السالم، أو حتى االستسالم، ثم 

 . مكاسب الحرب، وكأننا نحارب مع من يحاربوننطالب بنصيبنا فى 

ال أحد يريد الحرب ابتداء إال ظالم .  الحرب قدر قبيح، لكنها قدر
حتى . بشاعة حرب هذه األيام ال تصلح الكلمات لوصفها. غبى مستغل قاتل

الصور فى الفضائيات هى أعجز من أن تنقل رائحة الدم، وال عفن الجثث 
طفل وهو يتعثر فى أشالء أمه،  وال ثكل أم المتفحمة، وال مشاعر 

 . لرضيعها

حين يفرض قدر الحرب نفسه، فنختاره اضطرارا، علينا أن نتقن 
حساباتنا فنبادر باستثماره ودفع ثمنه بشجاعة األحرار، ودون تحديد مسبق 
لعمره االفتراضى، قدر الحرب ليس له عمر محدد، وال نهاية معروفة 

 منه قدرا آخر، قدرا يعوضنا ما فقدنا من أرواح مسبقا ، علينا أن نصنع
. وخراب وبنية أساسية وتقشف وآالم وشقاء، ندفعها جميعا دون استثناء

حين تبين الشيخ حسن نصر اهللا حجم الثمن الذى دفعه الشعب اللبنانى كله، 
والبناء اللبنانى كله، مقابل أسر جنديين من جنود االحتالل ، اعترف بأمانة 

 كان باهظا فعال، لكن ذلك ال يعنى أنها الهزيمة، أو أنه التراجع، أن الثمن
بل إنه يعنى المصداقية، والتعلم، فهو أول من يدرك  أن استرداد الثقة، 
وتبين الطريق إلى الكرامة، هو الثمن الذى نقبضه جميعا مقابل ما دفعناه 

 .افى الحرب، فتكون الحسبة النهائية لصالحنا، لو أحسنا استثماره

السالم قدر آخر، نحن نختاره اضطارارا  أيضا رغم ظاهر الحسابات، 
وهو قدر أصعب وأغمض برغم صمت االنفجارات وظاهر السكينة، 

أو (خاصة حين نخلط بين ما هو سالم وما هو استسالم، أوحين نتصور 
هذا ليس سالما، .  أن للسالم ثمنا نقبضه، دونما ثمن ندفعه)يصورون لنا
 بتمرير إسرائيل سرا فى  56مقابل رشوة، لقد دفعنا ثمن سالم هذا تركيع

 فقد دفعنا ثمن الحرب 67مضايق تيران فمنحناها والدتها الثانية، أما فى 
متضمنا فاتورة ( 78دون حرب، وثمن السالم دون سالم، ثم كان ثمن سالم 

  أكثر التباساً حتى انتهت الصفقة إلى  ما نحن ) معا73 ونصر 67 هزيمة
لو أننا انتبهنا أن علينا أن . )برغم تحرير األرض، دون البشر(يه اآلن، ف

ندفع ثمن السالم، ذلك القدَر اآلخر، إذن لتجرعناه بألم صابرين ثائرين، ال 
مهللين راقصين ننتظر وعود الرفاهية واألمان المستورد،  نتجرعه  بكل 

صاد، وتنمية البشر، مرارته  لننطلق منه إلى  تثوير التعليم، وبناء االقت
ورعاية اإلبداع، وإطالق الحريات وتغيير آليات الدفاع حتى ال تعود 
قاصرة على  المؤسسة العسكرية التقليدية باهظة التكاليف، وإنما يعد 
الشعب كله للمقاومة على مدى العمر،  طول الدهر، بجدية يومية، 

 .ومحكات موضوعية، فى كل مجال

وض أنها مسئولة عن إحقاق الحق، ونشر المؤسسات العالمية المفر
. العدل، ورعاية السالم، أصبحت مؤسسات مشبوهة مغرضة متحيزة

  البضاعة المطروحة من السالم السهل الموصى عليه  هى  بضاعة
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 بل وأيضا في  . في مواجهاتنا المستقبلية لتحرير بقية األرض العربية
 فلننصهر جميعا لتحقيق الهدف  . مواجهة العديد من تمزقاتنا الداخلية

  .  ودون أن نقهر بعضنا البعض , اول إخفاء تنوعنا دون أن نح , المشترك

  : ثـــــدرس الثالــــــــــال
 إنه ليس  . لقد انكشف المستور عن تركيبة جيش لبنان الجنوبي العميل
 إن نسبة  . جيشا مسيحيا كما روج اإلسرائيليون وكما صدقهم البعض

وبقية مقاتليه   %)29  حوالي ( المسيحيين في هذا الجيش العميل أقل من الثلث
 إنه درس بالغ األهمية يحذرنا من  . من الشيعة والسنة مع أقلية درزية

 إنه درس ايجابي  .  فالخيانة ليس طائفية , منزلق تخوين طائفة بعينها
 يمكن أن نستفيد منه جميعا في مواجهاتنا المستقبلية  , مستقبلي متفائل

 في مواجهة العديد من تمزقاتنا  بل وأيضا , لتحرير بقية األرض العربية
 خاصة إذا ما  ,  فلنترو في إصدار أحكامنا بالتخوين الجماعي . الداخلية

  .  أو السياسية ,  أو الدينية , تعلقت تلك األحكام بواحدة من جماعاتنا القومية

  : عــــدرس الرابـــــــــال
ف تشهد  فسو , لقد توقع الجميع أنه بمجرد االنسحاب اإلسرائيلي
 وهو أمر مبرر  , األرض المحررة العديد من التصفيات الدموية للخونة

 ولكن ماحدث هو  .  وأخذت قلوبنا ترتجف ونحن نرقب تحرير جزين , تماما
 فلقد أعلن حزب اهللا أنه ال عقاب دون محاكمة قانونية تقوم بها  , العكس

احد من أنصع  إنه و . جهة االختصاص الشرعية وهي الحكومة اللبنانية
 وبالتحديد للكثيرين من مفكري  , الدروس التي نفخر جميعا بتقديمه للبشرية

الغرب الذين طالما تحدثوا عن بربرية وهمجية العرب والمسلمين 
 فهاهم عرب منتصرون ال يصنعون حتي صنيع ديجول  . وتعطشهم للدماء

قاومة تقيم حين تحررت باريس فأباحها مدينة مفتوحة لمدة شهر لقوات الم
 ثم ينتهي الشهر ليوقع ديجول قرارا  , فيها المحاكمات الثورية في الشوارع

 أليس من حقنا أن  . باعدام عشرات المثقفين الذين تعاونوا مع النازي
  .  هؤالء هم العرب الحقيقيون : نصرخ مبتهجين ليسمعنا العالم كله

  . نوب اللبنانيتري أليس من حقنا أن نفرح اآلن ونبتهج بتحرير الج
  , وأن نقتصر ولو اآلن فقط علي استخالص الدروس المتفائلة المستقبلية
 مرجئين ولو لفترة محدودة استمتاعنا بهواية جلد الذات وتصفية الحسابات؟

2000 يونيو 14األهرام * 
 

*א

א..  −מ

kadrymh@yahoo.com

شهدنا مؤخرا مواجهات دامية بين الجيش اإلسرائيلي و من خلفه 
, و لبنان حكومة و شعبا و في المقدمة حزب اهللا و مقاتليه, حكومة إسرائيل

متحدة و إيران فضال و في خلفية تلك المواجهات تقف مصالح الواليات ال
 الذي 1701و صدر في النهاية قرار مجلس األمن رقم , عن سوريا

 . يقضي بتوقف القتال

و الملفت للنظر أن الطرفين المتقاتلين أبديا قبولهما بل و حماسهما 
رغم , "انتصارهما"بصدور القرار و التزامهما بتنفيذه باعتباره معبرا عن 

, راح كل طرف يسوق أدلة انتصارهو , بعض التحفظات من الجانبين
معتمدا علي آلية يعرفها المشتغلون بعلم النفس السياسي تكفل عدم التورط 

و ذلك بالتهويل من وقائع بعينها و , في كذب صريح أو اختالق مفضوح
التهوين من وقائع أخري ثم الربط بين كل ذلك ليصبح في مقدور كل 

 .طرف أن ينسب لنفسه االنتصار

 و , اهللا علي حقيقة اهتزاز هيبة الجيش األسطوري اإلسرائيليركز حزب 

 في مواجهة الجميع الثبات سلطتها الشرعية التي تآكلت في ظل الوجود 
 من ذا الذي يجرؤ علي تسمية الوجود السوري المساند للمقاومة  . السوري

ه  ويغرق السؤال البسيط وإجابت . في لبنان احتالال؟ إال إسرائيل وعمالؤها
المبهجة في طوفان من المعارك الفكرية التي ال يستفيد منها في النهاية 

  . سوي إسرائيل

 رـــــذي انتصـــــن الــــ م : ةــــــة الثانيــــالمعرآ
واإلجابة التلقائية البسيطة هي لقد انتصرت القوي العربية المقاومة 

 فسرعان ما  , لتفاؤلولكن ألن هذه اإلجابة أيضا تدعو للبهجة وا . السرائيل
  .  إن القول بأنه انتصار عربي فيه تمييع للقضية : تتوالي التساؤالت والردود

 ومن ثم فانه انتصار إسالمي  . فالمنتصر الحقيقي هو حزب اهللا بال شك
 ألم تر  .  ال بل انه انتصار إيراني شيعي علي وجه التحديد . خالص

وا رؤوسهم بشعار لبيك يا المنتصرين من جنود حزب اهللا وقد عصب
 ال بل انه في جوهره انتصار لبناني لم يكن ليتحقق دون مساندة  . خميني

 مهال وهل كان ممكنا لحكومة لبنان أن تساند دون وجود  . الحكومة اللبنانية
 إنه في الحقيقة انتصار لمنهج المقاومة بسالح الكاتيوشا  . سوري ضاغط

 مهال لو كان األمر بهذه البساطة  . سطوريالذي هزم الجيش اإلسرائيلي األ
 وكيف نغفل دور الضغط الدولي وقرارات األمم  . لماذا لم تتحرر الجوالن

 ومرة أخري يغرق السؤال البسيط  . المتحدة التي استجابت لها إسرائيل؟
  . وإجابته المبهجة في طوفان من المعارك الفكرية

 اـــا نرتب انتصاراتنا بنــــ هي : ةـــة الثالثـــالمعرآ
 بل ومن بقية معاركنا وتمزقاننا  . وكما لو أننا انتهينا من تحرير فلسطين

 ولم يبق أمامنا سوي االستمتاع بلعبة من يحتل المركز األول في  , الداخلية
 إن تحرير الجنوب هو االنتصار العربي  . قائمة انتصاراتنا علي إسرائيل

 وربما نسمع من يقول ال  .  أكتوبر المجيدة بل انها حرب . األول دون شك
 ومن يدري قد ال نعدم من يقول بل انها في الحقيقة  . بل انها معركة الكرامة

 المهم أن تخفت البهجة  .  ولكل بطبيعة الحال معاييره ومبرراته . أم المعارك
  . ونتفرغ للعراك

نها ال إن إبرازنا لخطورة طرح هذه القضايا اآلن ال يعني بحال أ
  .1967 تعكس صراعا فكريا حقيقيا يدور في عالمنا العربي منذ نكسة يونيو

كما أنه ال يعني دعوة البتهاج ساذج يتجاهل أهمية استخالص الدروس؟ 
  ,  إن استخالص الدروس من االنجازات , فذلك أبعد ما يكون عن المطلوب

لكن ينبغي أن يكون  و .  أمر ال يستغني عنه عاقل , بل ومن اإلخفاقات أيضا
الهدف في المقام األول هو النظر إلي المستقبل لتحقيق مزيد من االنجازات 

 وليس الغرق في الماضي لتسوية الحسابات  . وتالفي المزيد من اإلخفاقات
 وعلي أي حال فان معركة تحرير الجنوب  . مهما كانت أهمية تلك التسوية

  : ة نعرض لعدد منها فحسبمليئة بتلك الدروس االيجابية المتفائل

  : درس األولــــــــــــال
 باعتباره  , لم نسمع طيلة سنوات حرب تحرير الجنوب أن حزب اهللا

 رغم توالي  .  قد استدرج ألية معركة فكرية جانبية , القوة الرئيسية للمواجهة
 يمكن أن  , إنه درس ايجابي مستقبلي متفائل . اإلغراءات لذلك المحاوالت و

  . نستفيد منه جميعا في مواجهاتنا المستقبلية لتحرير بقية األرض العربية
  . لتتجه كل البنادق والكلمات إلي مواجهة العدو المحتل

  : يـــــــــدرس الثانـــــــــال
 العديد من االنقسامات الطائفية  , لقد عرف لبنان في تاريخه القريب

  , زب اهللا لم يخف قط مرجعيته الشيعية بل ورغم أن ح ,  ورغم ذلك . العنيفة
فانه لم يؤخذ عليه قط قبل االنتصار أو بعده توجها طائفيا صارخا رغم 

 لقد حرص قادة حزب اهللا عند دخولهم المناطق  . تعدد اإلغراءات بذلك
 مثال علي أن يكونوا بصحبة عدد من رموز  , المحررة ذات الكثافة الدرزية

  أو , لك الحال بالنسبة للمناطق ذات الكثافة السنية وكذ . الطائفة الدرزية
  يمكن أن نستفيد منه جميعا  .  إنه درس ايجابي مستقبلي متفائل . المارونية
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و الطابع العقائدي الديني لحزب اهللا و ما يترتب علي ذلك الطابع من 
و كذلك حرص الواليات المتحدة , عالقات متشابكة مع إيران و سوريا

 .علي إدراج ما يجري ضمن حملتها للقضاء علي اإلرهاب

لكن تري هل لنا أن نتساءل رغم تلك االختالفات عن احتماالت و 
تشابه مآل األحداث في الحالتين؟ أترانا علي أبواب تسوية يجري اإلعداد 

و من , لها في الكواليس وفقا لقاعدة الكل رابح؟ أم أن التاريخ لن يعيد نفسه
 ثم فقد نشهد مواجهة جديدة؟ أو حربا أهلية لبنانية؟ 

و لكن , و الصورة النهائية لم تتضح بعد, زالت تتوالياألحداث ما 
 .األمور ال يمكن بحال أن تعود إلي ما كانت عليه قبل المواجهة

2006  أغسطس24األهرام *
 
 

!!!אא.....
 النصر ىف النهاية حلراس احلياة من املبدعني والشعوب 

 

،אא.
yehiarakhawy@yahoo.com

  ذاهبون تحت قيادة هذا النظام اإلبادى الجديد؟-البشر–إلى أين نحن 

 المسألة ليست، قاصرة على صراع إقليمى محدود، يحتاج لشرق 
القوى .  أخطر فأخطر- عبر العالم–األمور تتطور". بق التجهيزسا"أوسط 

التى أصبحت تمتلك أسلحة االنقراض الشامل تسيطر على العالم بال رادع 
األطفال، صانعوا مستقبل النوع البشرى، يتشكلون . ظاهر كاف حتى اآلن

الذى يجرى حاال ال ينذر فقط . حاليا من واقع األحداث البشعة المحيطة
 الديار، وهالك األبرياء، وانتصار الظلم، وإنما هو نذير بتخثر بخراب

ال يقتصر األمر على قراءة  مغزى تلك الجريمة . وعى األجيال القادمة
التى تلخص موقف القوى المغيرة على الحياة، جريمة رسائل الموت التى 

د وإنما يمت) البشاعة/ يا للفضيحة(يكتبها أطفال إسرائيل إلى أطفال لبنان 
 – ال البقاء -إلى إفساد برمجة وعى كل أطفال العالم حين يصبح الدمار

القيم التى تترسخ فى وعى . هو البرنامج الغالب لنوعية الوجود البشرى
فعقول  النشء عبر العالم من واقع ما يصلهم من اإلعالم، ومن الواقع 

ع العالمى الظلم الذى يسوقه المجتم. الماثل، أصبحت تهدد مستقبل البشرية
رسميا لم يعد يتجاوز مواثيق األمم، أو قانون العدل الدولى فحسب، المسألة 

قديما كان األمر يقتصر على . أصبحت تهدد بتجاوز قوانين البقاء الطبيعية
قهر أو سحق المهزوم حتى لو كان المنتصر هو الظالم الغبى، األمر اآلن 

هذا هو ما يصل إلى . تجاوز ذلك إلى اإلعالء من جدوى القهر المبيد
وعى كل الناس ويبرمجه تدهوراً دون استثناء األطفال، األحياء األدنى 

 .أرقى من البشر بما ال يقاس

الحشرات التى تدعى عادة بالنمل األبيض ليست إال صراصير اجتماعية، 
 مليون سنة، قبل الحشرات االجتماعية 200ظهرت على األرجح من 
 كيف يتم التنسيق بين نشاطات أفراد هذه .األخرى مثل النحل والنمل

الكائنات؟ فشل التفسير الذى يعزو مثل هذا التنظيم البالغ التعقيد والكفاءة 
إلى فرد متفوق يقود القطيع، برغم وجود ملك وملكة، حاول العلم تفسيراً 
آخر فافترض أن كل حشرة على حدة مبرمجة لعدة استجابات بسيطة، 

تها دون تواصل مباشر، إال أنهما من نوع واحد، تتكامل مع برنامج زميل
 كل حشرة مفردة تتفاعل مع الحشرات األخرى من نوعها بناء على

واحد قادر على البناء لتحقيق " محيط"برنامج أكثر رقيا يجمع الجميع فى 
هكذا يبرز السلوك االجتماعى مكتمال من خالل الترابط بين . األمن والبقاء

 ضها لبعض، فيتم بناء العش، وتشكيل قافلة، وجمعالوحدات المجهولة بع

 عن كفالة األمن" ذراعه الطويلة"و عجز, سقوط جنوده و تدمير دباباته 
لمواطنيه الذين عرفوا للمرة األولي معني ضحايا قصف البيوت 

و إخالء المنازل من سكانها للعيش في , واللجوء للمالجئ, بالصواريخ
 .  مخيمات إيواء مؤقتة

ت إسرائيل علي أنها دمرت الجنوب اللبناني و هو المجال و ركز
و أن قواتها البرية قد اخترقت بالفعل , البشري الرئيسي لتواجد حزب اهللا

و أن حزب اهللا قد قبل بانتشار الجيش اللبناني و القوات , العمق اللبناني
 .الدولية في الجنوب و هو ما كان يرفضه باستمرار

 حصر له من الحروب التي كانت تنتهي عادة لقد شهدت البشرية ما ال
بحيث , بانتصار يحققه طرف علي حساب هزيمة تلحق بالطرف اآلخر

و النصر واضحا , تكون الهزيمة واضحة ال يملك الطرف المهزوم إنكارها
هكذا كانت نهاية الحربين العالميتين األولي و الثانية و . ال يحتاج إثبات

 . 67و عام  48م كذلك كانت نهاية حروبنا عا

تري كيف يمكن أن نفسر إعالن انتصار الجانبين؟ هل ثمة حرب 
 ينتصر فيها الجميع؟

لعلنا نستطيع أن نلتمس تفسيرا في تراث علم النفس السياسي و خاصة 
و , "مكسب-مكسب"حيث يشيع تعبير , لدي من يعملون في مجال التفاوض

حقق مكسبا للطرفين يقصد به إدارة الصراع بحيث ينتهي إلي تفاوض ي
 .المتصارعين

و تتطلب تلك اآللية إدارة الصراع بحيث يقدم أطراف الصراع علي 
مواجهة يتم إنهاؤها دون أن ينجح طرف في إلحاق هزيمة كاملة بالطرف 

يصبح كل طرف علي قناعة , و من خالل آلية االنتقاء و التضخيم, اآلخر
ق انتصارا و أنه ليس في بأن ما أنجزه علي أرض المعركة يعني أنه حق

و من ثم يصبح , حاجة لحرب جديدة إال إذا اعتدي عليه الطرف األخر
ممكنا التدخل إلحراز تسوية من خالل مفاوضات تتضمن قدرا من 

دون خوف من اتهام أي منهما , المكاسب و التنازالت من الطرفين
 . بالهزيمة و االستسالم

 بعد إحراز انتـصار     -الكبير مع الفارق    –لعل شيئا من ذلك قد حدث       
و قامت المعالجة اإلعالمية    , أكتوبر حيث نازعتنا إسرائيل إعالن االنتصار     

اإلسرائيلية آنذاك علي نفس آلية االنتقاء و التضخيم لعدد مـن الحقـائق و              
 :التجاهل و التهوين من حقائق أخري

التركيز علي االختراق الذي قام به الجيش اإلسرائيلي عابرا قناة 
السويس فيما عرف بالثغرة و التي ركز اإلعالم اإلسرائيلي خاللها علي 

و جولدا , نشر صورة العلم اإلسرائيلي يرفرف علي الضفة الغربية للقناة
و تصدر قرارا بتعيين حاكم عسكري , مائير تصافح جنودها تحت العلم

 101للمنطقة؛ و كذلك التركيز علي موقع تلك الخيمة الشهيرة عند الكيلو 
و إبراز أن تلك المحادثات جرت , حيث جرت أولي محادثات فك االشتباك

و من ثم ,  كيلومتر فقط101علي أرض مصرية تبعد عن العاصمة 
و التهوين بالمقابل من داللة انكسار , استخالص أن النصر النهائي كان لهم

هيبة الجيش األسطوري اإلسرائيلي بعبور القوات المصرية إلي الضفة 
قية و رفع العلم المصري علي بقايا خط بارليف و عدم التركيز علي الشر

و قبول , صور الجنود و الضباط اإلسرائيليين األسري و دباباتهم المحطمة
 .إسرائيل مبدئيا باالنسحاب من سيناء

علي هذا األساس أمكن جلوس الطرفين المتقاتلين علي مائدة 
 33مدة رغم كل شيء طيلة المفاوضات و التوصل إلي تسوية ما زالت صا

 .عاما

 و ما تشهده لبنان1973ثمة اختالفات عميقة بين ما شهدته سيناء 
 لعل أهم تلك االختالفات تتمثل في تلك التركيبة الطائفية اللبنانية, 2006
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  : ما يأتي–حسب تحليل الدكتور النابلسي 

 حاالت اإلنتحـــار الوبائيـــة بيــن الجنــود األمريكــان -1
حار واكتئاب وتنامي سربت وسائل االعالم أدلة عديدة عن  حاالت انت

لمخاوف الموت والرغبة في الهروب من العراق، إال أن الرقابة والتعتيم 
االعالمي التي تمارسها االدارة العسكرية األمريكية حالت دون الكشف 

 .الواضح والتفصيلي عنها

 ولـــدرات والكحـــى المخــال علـــادة اإلقبــزي -2
.  والعربات األمريكية وجدت زجاجات ويسكي فارغة في الطائرات

كذلك رصدت حاالت منتشرة من إدمان المخدرات على أنواعها، إذ تم 
فمن المعروف . معاقبة عدد من الضباط األميركيين التجارهم بهذه المواد

أن تعاطي المخدرات شائع بين الشباب األمريكي وال يستثنى الجنود منهم، 
ا يدعم تكرار وكثافة وبعض هؤالء يقاتلون وهم تحت تأثير المخدر بم

 .الممارسات اإلنحرافية للجنود االمريكان

 ةـــــة القتاليــــف الجاهزيـــ ضع  -3
تنخفض أهلية الجنود األمريكان للقتال في العراق تدريجياً بسبب 
تداخل الظروف المناخية الصعبة مع حرب العصابات، ومع الجهل التام 

دي األمريكي في حالة خوف دائم كل ذلك يجعل الجن. بثقافة البلد وتقاليده
وإرهاق نفسي ضاغط، األمر الذي يدفعه لالستعجال في إطالق النار 
ولممارسة العدوان لمجرد شعوره الذاتي بالخطر، فضالً عن اإلرهاق 
الناجم عن عدم تبديل الفرق األميركية المقاتلة وبقائها في ساحة القتال مدة 

 .أكبر من قدرتها على االحتمال

 يــش األمريكـــاد داخل الجيــم الفســـتفاق -4
من مظاهره الصراعات على المغانم، إذ سجلت عمليات فساد واسعة 
في الجيش األمريكي، بدءاً من سرقة البيوت لغاية سرقة اآلثار، مروراً 
بتجارة المخدرات وغيرها من مظاهر الفساد التي تتخللها عادة الصراعات 

العسكريين، مما تسبب بإقالة عدد من كبار والتصفيات الجسدية بين هؤالء 
 .الضباط األمريكان من مناصبهم

 يـــــش األمريكـــل الجيــــز داخــــالتميي -5
 يتمثل بالتمييز العنصري والطبقي بين الجنود األميركيين ،وبخاصة 
التمييز الممارس على المقاتلين الراغبين بالحصول على الجنسية 

كما .  من تعداد الجيش األمريكي%)24(ن نسبة األمريكية، فهؤالء يشكلو
أن غالبية الجنود األمريكان في العراق ينتمون إلى الطبقات األمريكية 

 .الفقيرة

وتفاعالً مع تحليل النابلسي هذا،واستكماالً له، نقترح اضافة ثالثة 
مظاهر سلوكية غير سوية أخرى الى مجمل سلوك المؤسسة العسكرية 

 : اق،هياألمريكية في العر

 السلوآيــــــات السايكوباثيـــــة -6
ويقصد بها ممارسات التعذيب النفسي والجسدي ضد المعتقلين 
العراقيين، سواء تلك التي تم الكشف عنها بالوثائق في سجن أبي غريب أو 
تلك التي يتحدث عنها المعتقلون المفرج عنهم، فضالً عن الممارسات 

ن العراقية، كاصطدام الدبابات األمريكية العدوانية اليومية في شوارع المد
المتعمد بالسيارات المدنية وتحطيمها بالمشي فوقها، مأهولة بالناس كانت 
أم خالية، او اقتحام البيوت عنوة في ساعات الليل المتأخرة مروعين 

، أو تحليق "اإلرهابيين"سكانها ال سيما من االطفال بحجة البحث عن 
ها الصاخب على مدار الساعة فوق أسطح الطائرات المروحية بهدير

 .المناطق السكنية اآلمنة

غير المبررة من الناحية العسكرية (إن التحليل النفسي لهذه الممارسات 
  يؤشر على معاناة الشخصية العسكرية األمريكية مما يسمى)أو السوقية

  بوصفه آلية نفسية دفاعية الشعورية،))التوجه العدواني ضد اآلخرين((بـ

الغذاء، تماما مثلما تعمل خاليا المخ البشرى متميزة كل على حدة، لكن  
 . )كما ثبت مؤخرا قياسا بحاسوب عمالق(. فى محيط تكاملى

تشتمل على " حقول اجتماعية"مستعمرات هذه الحشرات تتناسق فى
مخططات دقيقة جامعة لبناء المستعمرة، حتى أنه تم تقسيم قطيع من هذا 

تين فصال بحاجز بينهما، فقامت كل مجموعة ببناء نصف النمل إلى مجموع
المستعمرة بما يكمل النصف اآلخر تماما، ال بما يشبهه، وكأنهما فريقان 
من المنفذين لرسم هندسى، يقوم كل قريق بجانب فى التنفيذ فى موقعه، 

 .ليتكامال فى النهاية بناء متصال

راد النوع  أن وجود  أضف إلى هذا السلوك االجتماعى البقائى بين أف
نوع من األحياء قد يتطلب الحفاظ على وجود نوع آخر ، وهو  يسمى 

، هذا هو قانون قبول اآلخر الحقيقى وليس ما يجرى بين "التوازن الحيوى"
البشر من كالم، وقبالت، فى الندوات والمؤتمرات واالجتماعات ، بما فى 

ماعات التى ال يخرج ، تلك االجت!!ذلك اجتماعات مجلس األمن المخجلة
 .منها إال تدعيم االستعالء فالظلم فالقتل فإإلبادة للقاتل والمقتول معا

لم يرتدوا إلى  قانون الغابة، بل ابتدعوا  أخبث _  بما يجرى– البشر 
 . ووأسرع  البرامج  للفناء واالنقراض

أولى بنا أن نتعلم من األحياء األدنى وبرامج التطور، بدال من أن نزعم 
أننا ارتددنا إلى قانون الغابة الذى بدا مؤخرا أنه أرقى مما يفعله الصهاينة 

 .، هم ومن يشجعونهم، ويدعمونهم ،  سرا وعالنية

وبرغم كل ذلك، فالنصر فى النهاية هو لحراس الحياة مـن المبـدعين    
 .والشعوب، حيثما كانوا، كيفما كانوا، مهما طال الزمن

אאאאאא

א .. א−מ א

fariskonadhmi@hotmail.com

، ولديه قناعة م2003وطأ العسكري األمريكي أرض العراق في آذار 
لهذا الشعب " محرراً"اسي لقيادته، بأنه جاء نفسية متأتية من الخطاب السي

إال أنه سرعان ما . له" حقوق االنسان"و" الديمقراطية"المظلوم، وجالباً لقيم 
بدأ يغير مفهومه عن ذاته، بتأثير إقرار إدارته نفسها فضالً عن الشرعية 

، فترك ذلك أثراً ))المحتل((الدولية، بأن وجوده قد اتخذ رسمياً صفة 
" رفيعة"في سلوكه تجاه العراقيين مجرداً إياه من خصائص أخالقية مباشراً 

وإذا ما أضفنا الى . حاول أن يتقمصها عبثاً في بدايات وجوده في العراق
ذلك القرار السياسي األمريكي بتجاهل االتجاهات الوطنية الرافضة 
لالحتالل، ومحاولة اذالل الكبرياء الوطني العراقي، وتجنب تقديم أي 

سب أو إصالحات اقتصادية أو اجتماعية حقيقية للعراقيين، وتبني خيار مكا
العنف األقصى حيال الفئات المسلحة المعارضة في أرجاء مختلفة من 
البالد، تتضح عند ذاك بعض العوامل المفسرة لبروز مجموعة من 
الظواهر السلوكية غير السوية لدى العسكريين األمريكان في العراق، 

 .باعاً بعد قليلسنتناولها ت

أن الجندي " محمد أحمد النابلسي"يرى النفساني اللبناني الدكتور  
االمريكي يدرك بأن سياسة بالده تقوم على جلب المكاسب عن طريق 

فإذا لم ينجح التهديد فهي تلجأ الى الترويع بإستخدام تفوقها . التهديد بالقوة
 بأكثر من رحلة صيد، وأن ولذلك فهو يعتقد أن قيادته ال تزج به. التسليحي

من هنا كانت صدمة الجندي األميركي في . دوره القتالي معدوم المخاطر
العراق عنيفة، إذ وجد نفسه أمام أخطار حقيقية وأمام مواجهات مباشرة 
. تكاد تشل تفوقه التقني وتجهيزه بثالثين ألف دوالر من المعدات لحمايته

لصدمية النفسية والسلوكيات غير هذه الحالة تفسر لنا قائمة المظاهر ا
  –السوية المتبدية لدى الجنود األميركيين في العراق، والتي من أهمها 
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األمريكي، والمبنية على اسلوب المالحظة واالستدالل، ارتأينا القيام 
باستطالع ميداني آلراء بعض الشرائح المجتمعية ذات المساس اليومي 
 بآثار االحتالل، وصوالً الى صورة أكثر شمولية وموضوعية للخصائص

ومن . ية التي تركها هذا العسكري في نفوس العراقيينللخصائص النفس
بين أولى هذه الشرائح، تم استطالع آراء عينة من طلبة جامعة بغداد من 
الجنسين، بتوجيه مجموعة من األسئلة المحددة اليهم،فجاءت أهم النتائج 

 :على النحو اآلتي

ـّم شخصية العسكري األمريكي في العراق،*  ضمن  كيف تقي
  المحددة في االستمارة؟الخصائص

، )%75(  بنسبة)قاسي(أفاد طلبة الجامعة أن العسكري األمريكي 
 بنسبة )معتدي( و،)%76( بنسبة )جبان(، و)%62(بنسبة  )مغرور(و
كاره (، و)%86(بنسبة  )بال قيم(، و)%65( بنسبة )كاذب(، و)71%(

يار الطلبة أما النسب المتبقية، فتوزعت بين اخت. )%76( بنسبة )للعراقيين
 .للخصائص المناقضة لهذه األوصاف، وبين اختيارهم لمواقف وسطية

تقدم هذه االحصائيات بمجملها إسناداً ملموساً لما طرحناه من 
فالمنهجية . تصورات نظرية عن شخصية العسكري األمريكي في العراق

العلمية في ظروف ميدانية عسيرة كظروف االحتالل، تقتضي اللجوء الى 
لة المالحظات النظرية االستداللية باآلراء واالنطباعات التي يجري مفاع

فقد اتضح أن . جمعها من الجمهور المعني مباشرة بالظاهرة المبحوثة
بال / كاذب/ معتدي/ جبان/ مغرور/ قاسي(: صورة العسكري األمريكي

،التي تم استطالعها للتو في العقلية العراقية، جاءت )كاره للعراقيين/ قيم
كملة ومتسقة من الناحيتين الوصفية والتحليلية مع الخصائص النفسية م

وهذا يعني . السبعة التي سبق استنتاجها نظرياً عن هذه الشخصية
بالمحصلة ،ان قطيعة نفسية هي اآلن في طور النضج واالكتمال، بين 
جماعة بشرية أنهكها االستبداد السياسي والظلم االجتماعي على أرضها، 

 تدعي أن رسالتها – بكل تقنياتها ومشروعها العولمي–رة وافدة وبين حضا
وسيكون لهذه  القطيعة . هي إحالل الحرية والعدل في حياة تلك الجماعة

النفسية تأثير آني والحق على شكل ومضمون الحراك السياسي 
وااليديولوجي والثقافي والقيمي للمجتمع العراقي، مما يقتضي من كل 

عي حرصها على تبني حقوق هذا المجتمع في األمن األطراف التي تد
والتنمية، أن تتعامل بفطنة وواقعية مع حقيقة أن الصورة النمطية السلبية 
التي تكونت عن العسكري األمريكي في العقلية العراقية، ينبغي أخذها في 
الحسبان في عملية التخطيط للخطوات المصيرية لهذا البلد، على 

ة واالجتماعية واالقتصادية، وإال فلن تكون المراحل المستويات السياسي
 . القادمة اال توسيعاً نوعياً لدائرة العنف والفوضى والفساد الحالية

حممد.د/   سيكولوجية اجلندي األمريكي يف العـراق  *
 .م4/6/2004: جريدة الشعب/ أمحد النابلسي 

!؟אאאאא

אאא  א
iraqipa@hotmail.com  

يرى خبراء الصحة النفسية والعقلية أن طبيعة الحرب في العراق تزيد من 
جوناثان (ويطرح. النفسية التي يتعرض لها الجنود األمريكان المخاطر

للضغوط   االختصاصي النفسي في دراسة أوضاع المقاتلين، تفسيراً)شاي
النفسية على هؤالء الجنود في العراق ،بمقارنة وضعهم بوضع نظرائهم 

فيقول أن االضطرابات النفسية التي عانى منها جنود .  حرب فيتنام في
كانت بسبب أساليب حرب العصابات التي  أمريكان بعد عودتهم من فيتنام

 األلغام األرضية والجثث الملغمة  ليها الفيتناميون، والذين استخدموالجأ إ

محركها هو افتقاد األمان والرغبة بالتخلص من مشاعرالرعب الذاتي  
بإرعاب اآلخرين، وخلق جو زائف من الشجاعة الوهمية ذات الطابع 

 .االستعراضي

 )االستعــــالء–الذنــب(عقـــدة  -7
رة العسكري األمريكي عن ذاته من كما جاء في البدء تغيرت صو

حسب تشريعات مجلس األمن الدولي، مما رسخ لديه " محتل"الى " محرر"
" انكار" تصوراً آثماً عن نفسه، جعله يلجأ الى –على المستوى الالشعوري–

الكولونيالي على " التفوق"أو" االستعالء"هذا الذنب، محكوماً بسيكولوجية 
د الى مزيد من القسوة واالزدراء واالستباحة ، بأن يعم"المتخلفة"الشعوب 

والالاكتراث تجاه حقوق العراقيين المدنيين بقصف واجتياح أحيائهم السكنية 
 كما لو كانت ساحة )في الفلوجة والنجف ومدينة الصدر وغيرها(والتجارية 

، "سلطة القانون"لمعركة تقليدية بين جيشين، مبرراً ذلك بضرورات فرض
 يسمحون –حسب زعمه–ع باألساس على األهالي ألنهم وبأن اللوم يق

وقد يعترض القاريء . بإيواء المسلحين المعارضين لالحتالل في بيوتهم
على هذا التحليل، لكونه يستمد افتراضه من مفاهيم سيكولوجية مجردة، وال 
ينفتح على االفتراض السياسي القائل بأن ازدياد قسوة العسكري األمريكي 

يين انما ناجم عن تنفيذه ألوامر مخطط لها بعناية في مؤسسات تجاه العراق
القرار السياسي األمريكي، وال شأن لها بالمسارات الذاتية التي تتطور بها 

النفسي المجرد (إ ن كال هذين االفتراضين .سيكولوجية الذات لديه
، ال ينقض أحدهما االخر، واألحرى انهما يحتاجان الى )والسياسي المجرد

 )االستعالء–الذنب (عل وتكامل بينهما للخروج برؤية أكثر جدلية لعقدةتفا
 .هذه

 الجهـــل بالمنظومــات القيميـــة للمجتمـــع العراقـــي -8
يفتقر العسكري األمريكي الى ثقافة انسانية عامة تجعله يتعامل بتوازن 

بير وبحكمة مع منظومات القيم في المجتمع العراقي، فتراه جاهالً الى حد ك
بالمقدسات والطقوس الدينية، واألعراف االجتماعية، والمحظورات التقليدية 

وقد انعكس ذلك على سلوكه المباشر مع الناس في مختلف . لهذا المجتمع
المناطق الحضرية والريفية، تاركاً في أذهانهم انطباعاً متشابهاً في 

ه، وال حرمات األمريكي معتدي، إباحي، ال قلب ل((: مضمونه العام، مفاده
 .))لديه، مرتزق جاء ليغتني من خيراتنا

 في العقليـة العراقيـة: استطــالع صــورة العسكـري األمريكـي 
إن اختزال ما تقدم من مظاهر نفسية غير سوية، وضغطها في إطار 
أكثر تجريداً ،يمكن أن يؤشر أولياً مجموعة من الخصائص االنفعالية 

شكل باجتماعها نمط الشخصية العسكرية والمعرفية األساسية التي ت
األمريكية في العراق، مستثنين منها الخصائص المهارية القتالية ببعديها 
البدني والنفسي، وكذلك خصائص العالقة بين العسكريين األمريكان 
أنفسهم، إذ أن ما يهمنا في هذا التحليل هو التركيز على الجوانب السلوكية 

. ماس بين هذه الشخصية والواقع االجتماعي العراقيوالقيمية الناتجة من الت
 :هذه الخصائص المستنتجة هي

 قلق الموت .1

 االرهاق النفسي .2

 افتقاد الشعورباألمان .3

 النزعات العدوانية .4

 النزعات السايكوباثية .5

  المزدوجة)االستعالء–الذنب(عقدة  .6

 تدني الثقافة العامة

  العسكريولتدعيم أو نقض هذه التصورات النظرية لسيكولوجية
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" منخفضة" الة معنوية ما بين  منهم ح)%33(في معنوياتهم؛ إذ سجل 
مرتفعة "و" مرتفعة" معنوياتهم ما بين )%27(، في مقابل "منخفضة جداً"و

 . ، والباقي كانوا في وسط الحالتين"جداً

،سجل )ثاني أكبر أعداد الجنود(أعضاء البحرية وجنود االحتياط * 
، "منخفض بشدة"و" منخفض" منهم انخفاضاً في المعنويات ما بين )48%(

 ". مرتفعة جداً"أو " مرتفعة"معنوياتهم  )%15( في مقابل

 )%44( منهم انخفاضاً في المعنويات و)%14(قوات المشاة، سجل * 
 . ارتفاعاً فيها

 ارتفاعاً فيها، )%39( منهم انخفاضاً و)%6(سالح الطيران،سجل * 
ر من علماً بأن لجان المسح الميداني ال تعتد كثيرا بهذا الرقم لمنعها في كثي

. األحيان من توزيع االستبيان والتحدث مع الجنود في هذا السالح بالتحديد

 ظاهــــرة االنتحـــــــار
أما تزايد معدالت االنتحار بين الجنود األمريكان العاملين في العراق، 

فبحسب اإلحصائيات، زاد معدل . فيثير قلقا متزايداً داخل اإلدارة األمريكية
. ة ثالثة أضعاف عن معدل االنتحار العادي والمسجلاالنتحار هذا بنسب

، وهو اليوم م2003) مايو (وإن معظم الحاالت وقعت بعد األول من أيار
الذي أعلن فيه الرئيس األمريكي نهاية العمليات العسكرية الكبيرة في 

وبالرغم من تظاهر المسؤولين األمريكان بالثقة واالطمئنان، فإن . العراق
ريكية بعثت بلجنة من خبراء الطب النفسي والعقلي للتحقيق الحكومة األم

 )17(في حاالت االنتحار المذكورة، التي سجلت معدالً سنوياً يصل إلى 
ويقول . ألف عسكري، وهو معدل غير مألوف)100(منتحراً بين كل 

خبراء ومحللون نفسيون أن التدهور األمني في العراق، وطول مدة خدمة 
 عن الظروف التقشفية في المعسكرات تؤدي إلى الجنود هناك، فضالً

كما إن توافر السالح لدى . مفاقمة أعراض الضغط النفسي أو الكآبة
. الجنود في حالة الحرب، يجعل من مجرد التفكير باالنتحار حقيقة واقعة

ويقول محلل نفسي في جامعة الجيش النظامي األمريكية أن وضع المسدس 
حار وإطالق الرصاص ال يحتاج إال لثوان على رأس من يفكر باالنت

 الذي قتل نفسه ) عاما20ً(" كوري سمول"معدودة، ومنهم مثالً الجندي  
أمام رفاقه أثناء انتظاره الستخدام الهاتف الموجود في القاعدة للحديث مع 

 .عائلته

 إحصائيــــــات رسميــــــــة
دفاع األمريكية  تقريراً أعدته وزارة ال)الجارديان( أبرزت صحيفة 

أعلى من   يقر أن حاالت االنتحار بين قواتها في العراق)البنتاغون(
متوسط حاالت االنتحار في صفوف الجيش األمريكي عامة، إذ بلغ العدد 

 حالة منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام األول من احتالل )24(الرسمي 
من العراق، وعددهم انتحروا بعد عودتهم  العراق، فضالً عن الجنود الذين

ما يطلق عليه البنتاجون  سبعة على األقل، والجنود الذين يقتلون بسبب
ويوضح التقرير انخفاض الروح . ))إصابات في غير ساحة القتال((

األمريكان العاملين في العراق، إذ قال  المعنوية في صفوف الجنود
فاض،كما شديدة االنخ  منهم أن روحهم المعنوية إما منخفضة أو)52%(

وما أثار .  منهم أن وحداتهم تعاني من انخفاض الروح المعنوية)%72(قال 
 )%75(قلق البنتاغون بشكل خاص انخفاض ثقة الجنود بقيادتهم، إذ أوضح 

شملهم اإلحصاء أن قيادتهم الميدانية ضعيفة وإنها ال تهتم إال قليال  ممن
 .المعيشية بحالتهم

 أسبــــاب االنتحـــــار
د المنتحرون سجلوا أعراضا واضحة لالكتئاب من حزن وقلق الجنو

وفتور العاطفة، وإحساس بفقدان المتعة، والبكاء، وقلة التركيز، مع 
وبعد دراسات وافية من . إحساسهم بقلة قيمتهم الذاتية، وشعورهم بالوحدة

اللجان والخبراء واألطباء، حددت أسباب هذا االكتئاب، وربما االنتحار في 

نظراً ألن أكثر .  بالخطر بينهم يقاع بهم، فخلقوا شعوراً دائماًلإل 
ناسفة،  الهجمات التي يتعرض لها الجنود األمريكان في العراق تتم بعبوات

فإن هناك شعوراً بوجود خطر دائم، األمر الذي يمثل ضغطاً نفسياً كبيراً 
بداً، إذا كنت ال تستطيع أن تريح جسمك أ((:ويضيف. الجنود  هؤالءعلى

تشعر انه ال يوجد أي مكان آمن، وإذا كنت تشعر أن العدو  وإذا كنت
ضغطاً يمكن أن يصل إلى حد اإلصابة  يهددك باستمرار فإن ذلك يشكل

 عسكرياً إلى )478(وقام الجيش األمريكي فعالً بإعادة . ))بالمرض النفسي
 .أمريكا إلصابتهم بأمراض نفسية وعقلية متنوعة

 البحثي التابع للجيش )وولتر ريد(أعدها معهد فقد أكدت دراسة 
، ازدياد )لوس انجلوس تايمز(األمريكي، ونشرت اجزاء منها صحيفة 

أعداد الجنود األمريكيين الذين يعانون من األمراض النفسية بانواعها 
فقد .  المختلفة، نتيجة لمشاركتهم في العمليات العسكرية الدائرة في العراق

 من جنود مشاة البحرية األمريكية المارينز  %)15.6 (وتبين أن نح
المشاركين في حرب العراق يعانون من االكتئاب، والقلق المتصاعد، 

 من  %)17.1 ( وأضافت أن  . والضغط العصبي، واضطرابات في النوم
 ولم تشمل الدراسة  , جنود الجيش العاديين يعانون من االعراض نفسها

  . ن تكون نسبة اصابتهم بتلك األعراض أعلىجنود االحتياط الذين يتوقع أ

وكشفت دراسة قام بها القسم الصحي في الجيش االمريكي أن قرابة 
ثلث جنوده الذين شاركوا في الحرب على العراق يعانون عقب عودتهم من 
مشاكل صحية، وأن أعراض هذه األمراض تظهر بعد ثالثة أو أربعة 

 .أشهر من عودتهم من العراق

 وعدد )كيفين كيلى(فتش الطبي العام بالجيش األمريكي اللواء وقال الم
من األطباء العسكريين، إن المسح الذي أجري على قرابة ألف جندي 
كشف أنهم فريسة أمراض نفسية تتفاوت بين القلق واالكتئاب والكوابيس 

 .ونوبات الغضب، فضالًُعن فقد القدرة على التركيز

 )أليسبيث ريتشى( األمريكي العقيد وأوضح الطبيب النفسي في الجيش
، تعاني  بعد مغادرتها ساحة الحرب %)5( الى %)3(أن فئة تتراوح بين 

اضطرابات الضغوط (مباشرة، من أمراض نفسية خطيرة مما يعرف بـ 
من الجنود العائدين من  %)5(  الى%)4(وأكد أن ما بين . )ما بعد الصدمية

 كما أن هناك العديد ممن ساحات الحرب يعانون من تلك األعراض
وحدد ريتشى عناصر . يواجهون مشكلة تأقلم عند العودة إلى الوطن

الحرس القومي بأسوأ ضحايا تلك الضغوط النفسية، وال سيما أنه يتوجب 
وأشار إلى . عليهم العودة إلى وظائفهم المدنية بعد الحرب على العراق

 برنامج لمتابعة الحالة حدوث تغيير في النظام الصحي المتبع، إذ استحدث
. النفسية للجنود العائدين من العراق لمدة تتراوح بين ثالثة إلى ستة أشهر
. وعادة ما يخضع الجنود لتقييم صحي في أعقاب مغادرتهم مناطق الحرب

ويعد سائقو الشاحنات والقائمون على حراسة القوافل من الجنود هم األكثر 
 .عرضة لإلصابة باألمراض النفسية

 انخفــــــاض المعنويـــــــــات
 خطاباً قادماً من األراضي العراقية )Stars& Strips)200 تلقت مجلة 

 من )%60(وركزت . يشكو فيه الجنود مشكالت متعددة، متشابهة ومختلفة
ظروف المعيشة القاسية، : الخطابات على ثالثة أمور أساسية؛ هي
 .ل فترة التجنيد في العراقوصعوبة االتصال مع األهل واألحباء، مع طو

أم (فقررت الجريدة أن تبعث بلجان مختلفة طافت أرجاء العراق، من 
 حتى الموصل، ووزعت خالل هذا المسح الميداني ما يقرب )قصر
 سؤاالً، تدور حول تقييم الجندي )17( نسخة من استبيان تضمن )2000(من

النتائج ما وقد أظهرت . لظروف حياته في العراق من مختلف وجوهها
 : يأتي

    أظهروا انخفاضاً ملحوظاً)وهم أكبر أعداد الجيش(جنود المدرعات *
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يحاول كبتها لكنه قد ينسى فيندفع ال شعورياً في ممارسات تدل على خفايا 
  بما تتضمنه من تعامل هاديء))قيم الحضارة((نفسه المكبوتة؛ والثاني هو

وعقالني مع مفردات الواقع، يجنح الى تغليب قيمة العقل والنتاج الفكري 
ية المهنية والمستوى التعليمي، بوصفها المعايير المتبعة في عملية والكفا

 . التنشئة االجتماعية للطفل، وفي مجمل العالقات السائدة في المجتمع

وقد ظلت هذه الظاهرة خالل العقود السبعة األولى من القرن الماضي 
 ذات )البدوية والريفية(محدودة نسبياً ضمن إطار التجمعات العشائرية 

لتقاليد الراسخة القائمة على تمجيد السالح بوصفه رمزاً لشجاعة الرجال ا
وبأسهم وعلو شأنهم، ولم تنتشر في المجتمع المديني اال في نطاق ضيق 

إال أن حقبة الثمانينات وما بعدها، شهدت انبعاثاً ملموساً لهذه . جداً
موغرافية، ال الظاهرة، شمل حيزاً مهماًَ من جغرافية العراق وتوزيعاته الدي

التي دأب النظام السياسي السابق " الوطنية"سيما في المناسبات الرياضية و
ويعزى ذلك الى ممارسات هذا النظام الشمولي المتمثلة . على ابتكارها

بخنق الحريات، وقمع التعبير عن الرأي واالنفعاالت، وتدهور الحالة 
مع المدني االقتصادية، وخوض حروب دموية أدت الى عسكرة المجت

وجعلته يألف وجه الموت ورائحة الدماء ،فأصبح السالح ونكهة البارود 
ومع الصفحة الجديدة التي بدأت . جزءاً من الذاكرة اليومية المتداولة للناس

م، وبمجرد سقوط اجهزة القمع، كشفت هذه الظاهرة عن 2003في نيسان 
ين التراكمات نفسها بحجم اكبر من السابق نتيجة التالقح الذي حصل ب

االنفعالية المزمنة منذ عقود من جهة، وانتشار األسلحة واألعتدة  وانهيار 
 .سلطة القانون وشيوع الفوضى والالاستقرار من جهة اخرى

  شعـــــب ثـــــوري ألــــِــَف الحــــروب
لهذا ومن أجل التوصل الى تصورات وصفية وتفسيرية لهذه الظاهرة، 

 :((ففي اجابة عن السؤال اآلتي . ء بعض ممارسيهاقمنا باستطالع آلرا
حامد (، قال المواطن ))لماذا تقوم بإطالق العيارات النارية في المناسبات ؟

تعبيراً عن الفرح أو الحزن، وهو تقليد عشائري ورثناه عن ((: )سعيد
آبائنا، كما ان الشعب العراقي شعب ثوري يحب ويغضب ويفرح ويحزن 

طريقة من طرق تعبير بعض االفراد الخاصة عن بشكل مفرط، وهذه 
عندما تسمع اآلخرين تندفع ((:  فقال)لؤي محمد(أما المواطن . ))انفعاالتهم

معهم، خاصة مع عدم وجود رقابة، كما انها قضية طبيعية في مجتمع أِلف 
 .))الحروب

 .شعــور بالنقــــــص .. توحــــد.. إزاحــــة عــدوان 
ما هو تفسير ظاهرة إطالق العيارات  ((:الولإلجابة عن السؤ

النارية،أو لماذا يقوم االفراد بهذا السلوك من المنظور النفسي االجتماعي 
،توجهنا الى بعض االختصاصيين في علمي النفس واالجتماع إذ قالت ))؟

االنسان ((:  من قسم علم النفس في جامعة بغداد)انعام الهنداوي(الدكتورة 
حبط نتيجة الكبت الطويل الذي عاناه، ولهذا عند انزياح العراقي انسان م

مصادر الكبت، أخرج صوته المخنوق، وإال فما المتعة من القيام بهذه 
إنما هي عملية تنفيس وازاحة عدوان يتمثل بالرغبة في اطالق ! الممارسة

وهي عملية غير مسؤولة تكشف عن مداراة للضعف . النار على شئ ما
 طيات الواقع، تنجم عن غياب سلطة الدولة والسلطةاالنساني إزاء مع

 . ))العائلية

إنها ((:  من قسم علم النفس في جامعة بغداد)خلدون وليد(وقال الدكتور 
تعبير عن االنفعال، نتيجة تكرار االقتران الذي ولد االرتباط بين هذه 

وهي ذات أساس نفسي في المجتمع العراقي . الممارسة والمناسبة المعينة
،إذ كانت تمثل في المجتمع الريفي والبدوي وسيلة اتصال لألعالن عن 
وجود مناسبة معينة بسبب البعد المكاني بين مجتمع وآخر، وقلة وسائل 

فهي ظاهرة ليست جديدة على المجتمع العراقي، أما كثافتها . االتصال
كثرة : المميزة في الوقت الحاضر، فيمكن عزوها الى أسباب، منها

التي عاشها المجتمع، ومواظبة رموز الطبقة الحاكمة ريفية النشأة الحروب 

 :النقاط الرئيسة اآلتية 
 . عدم وضوح أهمية الحرب وهدفها عند بعضهم -1

 الهجمات المتتالية ضد الجنود في العراق، ومقتل العديد من زمالئهم -2
 . وزميالتهم

 وقلة عدم وضوح المهمة الموكلة إلى الجندي وضوحا كامال،-3
 . اإلمكانات المتوفرة لها في كثير من األحيان

 طول مدة التجنيد في العراق بالذات، قياساً بما تعارف عليه الجنود -4
 .األمريكان في البوسنة وكوسوفو وأفغانستان

 الظروف المعيشية القاسية التي لم يتعود عليها المواطن األمريكي، -5
ن آلخر، وهذا في حد ذاته يبعث على والشعور بالتفرقة بين الجنود من مكا

فبينما يتمتع البعض بمخادع مريحة ونظيفة، ينام . اكتئاب كثير من الجنود
. آخرون في العراء وليس لديهم وسائل النظافة واالتصاالت المرجوة

ويظهر هذا جلياً بين ضباط سالح الطيران أرغد الجنود عيشاً، وجنود 
 .  عدةاالحتياط الذين يعانون من مشكالت

 إرتفاع نسبة االكتئاب واالنتحار في الشارع األمريكي عامة يعكس          -6
الحالة النفسية للمواطن األمريكي في أي مكان كـان، إذ يـأتي االنتحـار              

 سـنة بـين األمريكـان، ويـشكل         )24–15(السبب الثاني للموت في سن      
 .مليون أمريكي حاالت اكتئاب مرضية، قد تؤدي إلى االنتحار)17.6(

אא אא א
 

א−אא    

 إلى وسيلة يومية )أداة الموت في الميدان الحربي(عندما يتحول السالح 
م بها للتعبير عن مشاعر الفرح أو الحزن، وممارسة طقوسية اجتماعية يقو

 !لماذا ؟: قطاع واسع من المجتمع بشكل مكثف؛ ينفتح السؤال

 سمفونيــــة الرصـــــاص
ظاهرة اطالق العيارات النارية في الهواء، أصبحت تشكل جزءاً من 
الحياة اليومية للمواطن العراقي، ونمطاً من الممارسة المألوفة في 

كسماع خبر،  لمهمةالمناسبات المفرحة كاألعراس، والمحزنة كالمآتم، وا
هل إن هذه الظاهرة جديدة على : مما يثير عدداً من التساؤالت، منها

المجتمع العراقي، أم أنها ذات عمق تاريخي أنثروبولوجي؟ وما هي 
العوامل الجوهرية المؤثرة في ايجادها؟ وما سبب الكثافة التي صارت 

ى بنية شخصية تمارس بها في الفتره االخيرة؟ وما هي دالالتها على مستو
 الفرد العراقي، في هذه المرحلة على االقل؟

 العمـــــق التاريـــخــــي
يمكن تلمس العمق التاريخي لهذه الظاهرة في التاريخ العراقي القديم 
والوسيط بوصفها تجٍل للعالقة الجدلية الممتدة بين االنسان العراقي 

لعسكري وتواتر القتال والسالح، نظراً لثقافة الحرب الناجمة عن الطابع ا
إال أنها تبدو . والمواجهات المسلحة المستمرة عبر تأريخ هذا المجتمع

بوضوح في التأريخ القريب الذي ال يزيد عمره عن مئة عام مضت، ال 
 التي كان يحفل تراثها بقيم )الريفية العشائرية(سيما في المناطق الجنوبية 

وقد انتقلت هذه القيم الى . مناسباتالقوة والعنف وتفعيل هذه الممارسة في ال
المدينة بفعل الهجرة التي حدثت في بدايات القرن الماضي، مما أفرزـ 
بحسب تعبير الدكتور علي الوردي ـ عملية صراع حضاري عاشها الفرد 

 التي تتمحور ))قيم البداوة((األول هو: العراقي بين نظامين قيميين متباينين
ا المتمثلة بتمجيد القوة والحمية المفرطة التي ومظاهره) التغالب(حول نزعة

 ينشأ عليها الطفل في المجتمع العراقي وتظل فاعلة فيه عند كبره، وقد 
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فاعلية قيم البداوة ومحورها : االجتماعي-العامل الثقافي.2
 .واساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة)التغالب(

االستبداد وتغييب الحريات الداعم لتعميق هذه : العامل السياسي.3 
 . اسبة لنموهاالظاهرة وخلق االجواء المن

وهو العامل الذي يشكل خالصة التفاعل الـدينامي        : العامل النفسي   .4
عد هذه الظـاهرة    : بين العوامل السابقة والذي يتبدى بصورمتنوعة، منها      

، )اإلحباط يؤدي الى العدوان   (ممارسة عدوانية تنفيسية استناداً الى فرضية       
ك جمعي تغيب فيه الهوية     ، وسلو )النمذجة(وتقليد قدوة أو مثال وفق مفهوم       

الفردية للفاعل وتذوب في سلوك عفوي غير منتظم لجماعات عرضـية،           
وشعور بالنقص ينزع الفرد الى تعويضه بتوكيد ضده ،من خالل ممارسة           

 . لخفض التوتر الناجم عن هذا الشعور) اطالق النار(العقالنية 

سلحة واألعتدة في النظام السابق على ممارستها في مناسباتها، ووجود اال 
. ))بشكل مفرط، وعدم مكافحتها قضائياً رغم وجود القوانين التي تحد منها

إنها ((:  الباحثة االجتماعية في سجن ابو غريب)نجاة محمد(وقالت السيدة 
ظاهرة متجذرة يمكن ارجاعها الى المجتمع العربي قبل االسالم بما يحمله 

وقد .  بوصفه رمزاً للقوةمن قيم الفروسية والشجاعة وتمجيد السالح
أصبحت اآلن ظاهرة شاملة بسبب حالة انعدام االمن واالستقرار من ناحية، 
ووفرة األسلحة من ناحية اخرى، فضالً عن أنها مصدر للتنفيس عن كثير 

 .))من الضغوط الناتجة عن الحرمان والفقر

 استنتـــاجــــات أوليـــــــة
مكن اجمال العوامل االساسية من خالل تحليل ما تقدم من آراء، ي

 : الموجدة لهذه الظاهرة بما يأتي
 . توفر االسلحة وغياب القانون: العامل الموضوعي .1
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 نظرة شاملة على النموذج  .7
 االنفعال .1.7
 مفهوم اإلرادة .2.7
 ثبت رموز النموذج .3.7
 خمطط النموذج العام .4.7

 اخلالصــة

 املراجـــع

 مـقـدمـــــة  
 عموما والمخ خصوصا في العصبيفي كيفية عمل الجهاز البحث  

 والدوافع، التي تعتبر من أساسيات واإلدراك كالتفكير أنشطتهكثير من 
هتمام العديد من العلماء منذ القدم ا محل نتكا.  مع البيئةاإلنسانتوافق 
 والتي المميزة لإلنسان األنشطة تحيط مثل هذه التيفك األلغاز ين محاول

فلقد أماط علم النفس  . العلوم، بدأت مفاهيمها وحقائقها تتجلى أكثرمع تقدم
 ودوافعه، وأستطاع علماء البيولوجيا أن يتعمقوا اإلنساناللثام عن سلوك 

نسجة المختلفة وعالقتها ببعضها البعض، ألفي معرفة مكونات خاليا ا
 . التي على وشك االنتهاء من رسمهاومحاوالتهم لوضع خريطة الجينات

سس العضوية ألف على ايولوجى قاموا بالتعرسعلماء علم النفس الفي 
 الحيوي الذي يحقق الثبات واالتزانللسلوك والدوافع وكيفية عمل المخ 

لمفهوم األخير الذي يمثل التحكم الذاتي وينظم  اهذا. وبقاء الكائن الحي
 )جعةالتغذية المرت(وظائف األعضاء بفضل مراقبة ذاتية تتم بآلية تسمى 

 علم لمبدأ الرئيسي في ا ويعتبر)عالترجي(والتي سميناها في بحثنا هذا بـ 
، مما يضمن عملية التواصل والتكامل بين مختلف >السيبرنطيقا< التحكم

 .الحلقات الوظيفية

ما يتميز وينفرد به الفكر السيبرنطيقي هو معالجة المواضيع من زاوية 
 بل )ما هو، أو ما هي الوظيفة؟(ال جديدة وغير معتادة، فهو ال يطرح السؤ

 .)؟..ما هي اآللية التي تسير وظيفة ما، في حلقة وظيفية(

، اإللكترونيكمنها العلوم الدقيقة، . وقد أدخل في جميع الميادين العلمية
، علم االجتماع، علم النفس، علوم األحياء، االقتصادالميكانيكا، علوم 
 المعرفية؛ الذي يشمل منحى معالجة ويعتبر أساس علم .وموغيرها من العل

المعلومات وعلم النفس اللغوي إلى جانب علم النفس المعرفي، الذي حقق 
نتائج باهرة في مجال التعمق في فهم بناء وتكوين المعلومات وكيفية 

 .توظيفها

 أحد أهم التصورات النظرية  هذا البحث لتقريب فهمإعدادوقد حاولت 
 الفكر السيبرنطيقي الذي أي، اإلنسانر لدى  التفكي حدوث عمليةكيفيةل

 العلمي االتجاه وكذلك تعميم المعرفة والتعريف بهذا .عولج به الموضوع
 .نظا ألهميته

ول، وفي ـ المتمثلة في سبعة فص وتم إدراج محتويات الكتاب بتسلسل

 الـفـهــــــــــرس 
 

 مقدمـــة

أمهية وأسس النظرة السيربنطيقية   .1
 للتفكري
  وعمومياتمدخل .1.1
 خصائص فيزيولوجية عصبية .2.1
أسس النمـذجة والصياغة  .3.1

 الرياضيـة
 النموذج األويل لعملية التفكري .4.1

 >املدخالت< نواقل املعلومات املوردة  .2
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 اللذة واألمل واإلنذار .1.6
 الدورية .2.6
 املوقت والنوم .3.6
 النشاطات الدورية .4.6
 التوافق البيولوجي .5.6

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn2006 
 

 2006    خريف    - 1 2الـعــــدد    :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

  
238



Books Review  ßŠkn×@@@òÈu@a@

   
 بعد أبحاث قام بها رفقة علماء )السيبرنطيقا( نشر كتاب 1948 عامفي 

وبذلك أحدث ". البيولوجيا، الفيزياء، الرياضيات" في اختصاصات مختلفة
 في طريقة التفكير العلمية والبحث العلمي، فتولد عن ذلك ما ال ا جديدانوع
 :عد من األبحاث، ونذكر على سبيل المثالي

التفكير العميق بالمحاكاة أدى خصوصا إلى استنتاج نظريات   -
 .نماذج رياضية وتحويلها إلى

الذي " شانون"الخاصة بالعالم األمريكي  في المعلوماتية نظرية  -
 .يبحث عن أفضل تحسين لعاملي الدقة والسرعة، إلرسال اإلشارة

 القـيادة:  لية ومن أمثلة تطبيقات ذلكنظرية في القيادة اآل  -
 الموجهة للصواريخ، وهذه اإللكترونيةللطائرات، والعقول  اآللية

األجهزة تستعمل باألخص المفهوم األساسي في السيبرنطيقا المعروف 
 .)ويسمى أيضا التغذية المرتجعة أو التغذية المرتدة(وهو الترجيع 

بقة في صناعة نظرية حول الذاكرة وفي البرامج المط  -
كومبيوتر : الحاسوب، واألجهزة ذات التفكير، لتقوم بأشغال محددة

للتسيير، والبحث، الترجمة، وغير ذلك من أجهزة الكومبيوتر 
  ...المتطورة جدا اآلن

صناعة أجهزة لها القدرة على لعب الشطرنج : نظرية في التعلّم  -
م الحالية بإدخال تغيير عميق في طرق التعلي. مثال وأجهزة آلية العمل

 ".المبرمج"أو " التعليم السيبرنطيقي"

علم النفس نستطيع أن نقول حسب تعريف فينر نوربرت  في  -
للمفهوم، التحكم المعرفي في علم النفس اليعزل أو يفصل الفرد عن 
وسطه الذي نمى فيه، لكن بالعكس يجمعهما ويؤدي إلى مايعرف 

، الذي هدفه هو "الجشتطالتيالعالج "و" العالج المعرفي السلوكي"بـ
أي نجعل كل ما . الوسط– مع العمق النفسي– الشخصية-ربط الشكل

حي مركب  في الصورة المعبرة  في محيطنا الخارجي كما وأنه جزء
عمقنا النفسي وما  عن ذاتنا، حتي يكون هناك توافق وانسجام تام بين
 .نلتقطه من محيطنا الخارجي، الذي يعني حالة جديدة

 حالة ذهنية وفقط، لكن  امتثالتتغير بواسطة رة عن الذات الالصو
من تحرير الذهن  ، لتحقيق ذلك البدبانفعالبفضل التفكير الفعال ممزوجا 

 غاية تشبع الصورة إلى  على المنطق والسعي  لتثبيت الفكرة، واالعتماد
ها مثل هذه الحالة اإلستثائية، يمكن قياس. المعبرة عنهاالذهنية المنشطة  

بينما [ ويدل عليها ظهور أمواج ألفا وتيتا بواسطة رسام المخ الكهربي، 
 ]. الوظيفة الذهنية العادية تتميز بتولد أمواج غالبتها من نوع بيتا 

فعالية سيبرنطيقا علم النفس ال تقتصر على تطوير الصورة عن ذاتنا ؛ 
 . بل يجب أن تكون مكملة لها مع إثبات ملموس لما نبحث عنه

ي علم التحكم  تتقارب ثقافات الشعوب المختلفة؛ ولدى الفرد تقوم ف
الروح بجمع النفس بالمادة، تلك الطاقة المتولدة من المادة، التي تتم بفضل 
المحيط الخارجي، فتكون النفس لها بمثابة العمود الفقري التي تتمفصل مع 

 –نظيم الت"يعلمنا كيف نبني > السيبرنطيقي<فعلم نفس التحكم. الوعي
 . االتجاهن في ابين المسلكين اللذين يبدوا أنهما متعاكس" الذاتي 

الشيء الفريد من نوعه كون هذا العلم هو من أعمال الفيزيائيين  
علم التحكم يهتم . هو عند علماء علم النفس وعلماء الرياضيات أكثر مما

تحديد الهدف، سلوك موجه نحو نهاية كما هو الحال في : بـالغائية
 ..لذي يحدث اما< علم التحكم يفسر. األجهزة الميكانيكية واإللكترونية

العملية ذات النتيجة الحتمية في اآللة أو في نظام من > ...وماذا تستلزم
 .األنظمة الطبيعية

منها نتطرق إلى أهم العمليات المعرفية التي تبدوا لنا أساسية، من كل 
مع العلم أن هناك .  الهدف المرجووإدراكخاللها يستطيع القارئ استيعاب 

وجهات نظر معرفية وتصورات نظرية عديدة لعملية التفكير، بل لكل 
 .مرحلة منه

 لم نسرد التفاصيل الفيسيولوجية العصبية، وكل التحاليل الرياضية التي 
تترجم تلك الوظائف الى نماذج رياضية في هذه الطبعة، التي هي كمدخل 

 نماذج أساسية بسيطة ووفق صيغ رياضية بسيطة  واقتصرنا على بناء.فقط
أيضا، لكل وظيفة عصبية لها دور فى عملية التفكير؛ ثم وضع نموذج 

  .تخطيطي عام لها

واعتمدت في البناء التدريجي للنموذج السيبرنطيقي آللية التفكير على ما 
 كما أجتهدت في وضع. )سيبر نطيقا التفكير(في كتابه " برنار جران"قام به 

مصطلحات خاصة باللغة العربية لمختلف الدارات والمسالك الواردة في 
 .النموذج العام

ولعل ما تطرقنا إليه في هذا الكتاب سيوضح مفاهيم عديدة، كعملية 
التذكر ومفهوم السلوك الموروث والمكتسب، والشعور، واإلرادة،انطالقا من 

 .لوجيوعلم النفس الفسيو> علم التحكم<الفكر السيبرنطيقي 

 رــــة للتفكيــــــرة السيبرنطيقيــــس النظــة وأســـأهمي .1
 ـات  ـــل وعمـوميــــخدم .1.1
 )ربان السفينة( كلمة يونانية قديمة معناها )cybernetics( السيبرنطيقا

فهي تعبر عن مجموعة المفاهيم التي تحكم  وهي تعني السيطرة والتحكم،
بحيث تتحكم  في ذاتها معتمدة عمل أي منظومة تتكون من أجزاء عديدة، 

وذلك  على ما تتبادله أجزاؤها من معلومات فيما بينها أثناء عمل المنظومة،
الثالجة المنزلية وطريقة : ونضرب مثاال عن ذلك. بغرض تحقيق وظيفة ما

 الثالجة في حدود معينة، ةفي حجرة التبريد يراد تثبيت درجة حرار. عملها
ارة يعدل حسب اختيارنا، ويقوم أيضا بقياس هناك جهاز مثبت لدرجة الحر

الحرارة الفعلية في هذه الحجرة ويقارنها بدرجة الحرارة المطلوبة المحددة 
محرك يقوم بتشغيل الثالجة يتلقى . سابقا على جهاز مثبت درجة الحرارة

أوامر بالعمل أو التوقف من الجهاز المثبت لدرجة الحرارة، فكيف تعمل 
 ومة؟أجزاء هذه المنظ

في بداية التشغيل تكون درجة الحرارة داخل الحجرة مرتفعة، ويبقى 
الحجرة مساوية لدرجة   أن تصل درجة الحرارة داخلإلىالمحرك يشتغل 

الحرارة المطلوبة، فيستشعرها جهاز مثبت درجة الحرارة، وهنا يرسل 
. ) األمر هنا هو نظام وظيفي كهربائيإرسال(  المحرك ليتوقفإلىأوامره 

 مرة أخرى، فيرسل باالرتفاعبعد ذلك تبدأ درجة الحرارة داخل الحجرة 
مثبت الحرارة األمر للمحرك ليشتغل، وهكذا تستمر هذه األجزاء في العمل 

ها من معلومات فيما بينها، أي على الترجيع ؤمعتمدة على ما تتبادله أجزا
 .القائم بين المحرك ومثبت الحرارة

التحكم  الميدان الشامل لنظرية< يرنطيقا بأنهاعرف السب" فينر نوربرت " 
< ، أما كوفينيال فيعتبرها "والمعرفة، في األجهزة اآللية كما في الكائن الحي

 حركية دراسة<  وبالنسبة لـ هونري البوريت> فن جعل الفعل مجديا 
السيبرنطيقا هي قبل كل شيء علم يبحث (:حسب تعريف مولس. >األنظمة

 .)فعل هذه األخيرة إزاء الوسط الخارجيفي األحياء وردود 

رياضيات   أب السيبرنطيقا وهو عالم)1964 -1894( نوربارت فينريعتبر 
أدخل مفهوم الترجيع في معالجة المعلومات في العمليات اآللية  ،أمريكي

المعقدة المختلفة، والحظ وجود تشابه كبير بين فيسيولوجيا الجهاز العصبي 
 . التي درسهااإللكترونيةعمل األجهزة ، وآلية )المخ خصوصا(
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هي ذات   حد اآلن العملية إلى. من النقاط المشبكيةيتوزع على كل

 .طبيعة كهربية

 إشارات إلى النقاط المشبكية، هنا سيتحول إلىلقد وصل كمون العمل 
أكدنا من قبل على أن العصبونات تتصل ببعضها، بفضل . كيماوية

بل يوجد . اإلستطاالت والنقاط المشبكية لكن ليس هناك اتصال مباشر
نقطة مشبكية ". الفراغ المشبكي"ل بينهما، المعروف باسم فراغ صغير يفص

كمون العمل ذو الطبيعة الكهربية اليستطيع . تتصل باستطالة تسمى مشبك
النقاط !  كيماويةإشارات إلىالمرور عبر الفراغ المشبكي، لذا فانه يتحول 

وسائط "المشبكية تحوي حويصالت تخزن فيها مواد كيماوية تسمى 
 ". سائط عصبيةعصبونية أو و

 النقاط المشبكية، فانه يزيل استقطاب إلىعند وصول كمون العمل 
غشائها فتلتصق به الحويصالت التي تحوي الوسائط الكيماوية ويسمح لها 

وافراغ الوسائط الكيماوية في الفراغ المشبكي، لتجد ! بالمرور من خاللها
 -ا بعدعصبون م(مستقبالت لها على أغشية استطاالت عصبون آخر 

 توليد كمونات محلية، ثم إلىوهذا يؤدي .  فتندمج معها)المشبك
من جديد عبر جسم الخلية > السيالة العصبية < تتكررعملية نقل المعلومة

 أثناء التغيرات التي تطرأ على المشابك إلىقبل أن نتطرق . العصبية
تقل عملية التعلم وبالتالي سهولة عملية التذكر، علينا أن نفهم كيف تن

 في المائة مليار من الخاليا العصبية ) الكمونات المحلية العملية (الكهرباء 
 .وهذا أمر معقد جدا ويتخطى حدود المنطق الرياضي المستمر أو الثنائي

بعد أن عرفنا مكونات العصبونات والطريقة العجيبة في نقل 
ير  التفكإلىالمعلومات، التي تتم دون توقف فيما بينهما ويؤدي ذلك 

 لنرى اآلن  وبإيجاز كيف تتم عملية الحفظ عبر... والتذكر والتنفس
 .المشابك

عندما يخزن المخ معلومة، فإن هناك تدعيم وتقوية لبعض الروابط 
في المرة القادمة تمر تلك الرسالة بصورة : المشبكية بين العصبونات

 )منبهنوع ال حسب(هذه الميزة التي تمتلكها المشابك لتصبح فعالة .أفضل
 . >المرونة المشبكية<تسمى

ن من العمليات التي تقوي الروابط المشبكية، مما يساعد اهناك نوع
األولى هي كمون العمل المتكرر لفترة طويلة حيث في نقطة . على التذكر

العصبية؛  -قبل المشبك تزداد فيه كمية الوسائط المشبك للعصبون ما
 المسامية على أغشية العصبون والعملية الثانية هي زيادة عدد المضخات

 .  بعد المشبك ما

    ...ةـــــة عصبيــــص فيزيولوجيــــخصائ .2.1

قبل الخوض في آلية التفكير فمن األفضل سرد بعض نتائج أبحاث قام 
بها علماء تشريح األعصاب وعلماء فيزيولوجيا األعصاب، معتبرين ذلك 

إ ن عدد العصبونات  .قيكأساس النطالقة صحيحة لبناء النموذج السيبرنطي
حوالي مائة مليار، بفضلها نفكر وقلبنا يخفق ونستطيع أن نرى، ولنا القدرة 

 . آخرهإلى... على تخزين المعلومات
فالبد من المرور على دراسة للعصبونات ولو  إذن لدراسة آلية التفكير 

عنها، مما يساعد على فهم هذه الوظائف، لما لهذه  بسرد معلومات أولية
العصبون يشبه شجرة بدون أوراق . لخاليا من أهمية كبرى لدى اإلنسانا

 بجذورها من تحت التراب، وتمثل فروع الجذور اإلستطاالت أجتث
كل عصبون . هذه اإلستطاالت تتصل بآالف العصبونات األخرى. العصبية

جسم < كلها تلتقي عند نقطة وسطية هي .  استطالة10000 إلى 1000يملك 
في . الذي يحتوي على النواة التي تحوي المادة الوراثية للعصبون. >الخلية 

القائم على "  ن.دي.أ"هذه النواة كما في انوية كل خاليا الجسم، يوجد الـ
جسم الخلية حيث النواة يمتد على شكل . ترميم  وبناء  مكونات العصبون

في بعض الخاليا العصبية . ، يشبه جذع الشجرة>المحور< خيطي ويسمى 
.  نهايات محوريةإلىالمحور يتفرع .  أكثر من المترإلىيصل طول المحور 

عند هذه النقاط المشبكية . >نقطة مشبكية < عند كل نهاية فرعية يوجد 
نقطة اإلتصال هذه بين  .تكون اإلتصاالت مع استطاالت عصبونات آخرى

.  والتذكرالذاكرة عصبونين هي التي تهمنا كثيرا، التي لها أثرا فعاال جدا في
 مشبكية لعصبون  العصبونات تكون بين نقطةعموما اإلتصاالت بين
 كماسنبين ذلك ) من الحاالت اقل كثافة أنواع هناك (واستطالة عصبون آخر

؛ هذا معناه أنه لدينا اتصال نقطة 10000إذا كان لكل عصبون . فيما بعد
تصال،  مليار من نقاط اإل100عدد العصبونات اإلجمالي ضرب ، 10000

مع العلم أن هناك أحيانا عدة نقاط مشبكية على نفس ! تصبح األرقام خيالية
تشبه في شكلها خاليا باقي الجسم، وشكلها  الخاليا العصبية ال. االستطالة

هذه . الرائع والعجيب منح لها القدرة على نقل المعلومات فيما بينها
لنحاول أن . ن ذكياالمخاطبة فيما بينها دون توقف، سمح لإلنسان أن يكو

عندما يتلقى عصبون معلومةعبر استطاالته، .نانرى كيف يتخاطب عصبون
لكن . يتولد تيار كهربي ضعيف جدا، التي بدورها ترسله إلى الخلية الموالية

 من إليها عدة تيارات كهربية من هذا النوع القادمة إلىالخلية تحتاج 
وغ الحد األدنى الالزم استطاالتها وفي نفس الوقت، حتى تتمكن من بل

كمون <  السيالة العصبية الذي ترسله على طول محورها؛ يسمىالنتشار
التي  من التيارات الكهربية الضعيفة السابقة هذا األخير شدته أقوى.>العمل

حيث  استطاالته المتعددة،ينتشر ليبلغ النهايات المحورية تلقاها العصبون عبر
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 قصة سريرية -
 خالصـة -

 )املازوخية(اضطراب الشخصية املدمرة  للذات  : الفصل اخلامس
ريف -  االختالطات/املظاهر املرافقة/تـع
 التشخيص التفريقي/العوامل املؤهبة -
 االنتشار/اآللية النفسية -
 خـالصة/اجلنسنينسبة إصابة  -

 اضطراب الشخصية االسادية: السادسالفصل 
 العـوامل املؤهبة/املظاهر املرافقة/تعريف -
 نسبة إصابة اجلنسني/االنـتشار -
  اآللية النفسية/التشخيص التفريقي -

 اضطراب الشخصية االآتئابية:  السابعالفصل
 االختالطات/املظاهر املرافقة/التعريـف -
 االنتشار/العوامل املؤهبة -
ريقي - ـص التـف ـخي ة/التش  اآللية النفسـي
 خالصـة/املعاجلة/نسبة إصابة اجلنسني -

ـة    ا: :الفصل الثامن ـصية املتجنب ـطراب الشخ ـية أو(ض املتحاش
 )الرهابية

ــف - شخيص التفريقي/االنتـشار/تعري  الـت
 املظاهر املرافقة/اآللية النفسية -
ـة/قصة سريرية/املعاجلة -  خالصـ

 صية الزوريةاضطراب الشخ: الفصل التاسع
ـريف - تشار /تـع  التشخيص التفريقـي/االـن
ـات/املظاهر املرافقة/اآللية النفسيـة -  السببي
صة سريرية/املعاجلة - الصة/ـق  ـخ

 اضطراب الشخصية الفصمانية: الفصل العاشر 
ـف -  التشخيـص التفريقي/االنتشار/تعري
ة - ـة  النفسـي ة/اآللي ـر املرافـق  املظاه
ة /املعاجلـة/السببيـات - ـةقـص  سريري

 اضطراب الشخصية من النمط الفصاماني:الفصل احلادي عشر 
ـــف - ـار/تعري ي/االنتـش ـص التفريـق  التشخي
ـة - ـة النفسي  املظاهـراملرافقة /اآللي
ـز  - ـة/العج  السيـر العائلي
ـوع  -  املعاجلـة/السببيـات/الوق
 خالصـة -

 اضطراب الشخصية ذات املزاج الدوري: الفصل الثاني عشر

 ـــــــرسالـفـهـــ 
 

 مقدمة الطبعة الثانية
 الشخصية الطبيعية -
 الشخصية العبقرية -

 حنا مينه: حتية بقلم األديب الكبري
 بيـن يدي الكتيـب

 مدْخـــل
 .. مقاطع من دراسة حتليلية -

 مدخـل إىل الطبـع والشخصية: الفصل األول
 متهيد -
 مفهوم التكيف والشخصية -
 تعريف الشخصية -
 انتشار املرض النفسي -
 بيعي والالطبيعي أو املعايري املميزة لالضطرابالط -
 مسات الشخصية واضطراباهتا -
 تطور الشخصية -
 اخلصائص املميزة الضطراب الشخصية -
 السبـبيـات -

 تصنيف اضطرابات الشخصية: الفصل الثاني
 متهيد -
  DSM–IIتصنيف اضطرابات الشخصية وفق -
  DSM–IIIتصنيف اضطرابات الشخصية وفق -
 DSM–III–Rخصية وفقتصنيف اضطرابات الش -
 DSM–IVتصنيف اضطرابات الشخصية وفق  -
   ICD -10تصنيف اضطرابات الشخصية وفق -
 التصـنيف الروسي الضطرابات الشخصية -
 اقرتاح لتصنيف اضطرابات الشخصية -

 اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية: الفصل الثالث
 تعريف -
 االنتشار ونسبة إصابة اجلنسني -
 املظاهر املرافقة -
 التشخيص التفريقي /  السببيات /تالطاتاالخ -
 جةـاملعال/السري واإلنذار/اآللية النفسية -
 ةـــخالص -

 ةاضطراب الشخصية اهلسترييائي:الفصل الرابع
ريف - شار/تــع  التشخيص التفريقي/االنـت
ـاهر املرافقة/اآللية النفسية -  األعراض/املظ
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ـة ــ ــ  خامت

 ملخـــص الضطرابـات الشخصيـة

ــ ـة ال ـصي ـص الشخ ـبار فح ـق اخت ـح  ذاتيمل

 ــــة الثانيــــةمقدمــة الطبع
 

ال أحب أن أعيد طبع كتبي العلمية إال إذا استجد شيء ذو أهمية أو 
وخالل أربع سنوات على صدور الطبعة األولى من كتيبي هذا .. فائدة

فكرة وجيزة عن اضطرابات الشخصية كان ضغط الزمالء واألحبة 
دم توفر واألصدقاء متواصالً إلصدار طبعة ثانية ولو بتعديالت طفيفة لع

نسخ من الكتاب بعد طباعته بأشهر عدة ولقلة المراجع العربية في هذا 
ونزوالً عند رغبتهم حاولت أن أقدم الطبعة الثانية بتعديالت .. الميدان
 ..جذرية 

وفقدت أثناء ذلك الكثير من األحبة ممن لهم في القلب والوجدان ما 
الشيء الكثير، فكان أعجز عن التعبير عنه ولهم من اليد البيضاء عندي 

رحيل من علمت فيه الكفاح والعفة والصدق فضيلة القاضي صالح علي 
والد صديقي؛ الخبير الدولي في جراحة القلب عند األطفال البروفسور 

 ..وشقيقه خبير الجراحة العصبية األستاذ الدكتور محمد.. حسان

 رحيل وفقدت بعد ذلك بأقل من شهرين جدتي ألبي تالها بأيام ثالثة
وأعترف بأنني نزفت روحي .. عمي ثم بعد أشهر أربعة رحيل جدي ألبي

مع دموعي على غياب الراحلين واستحال فؤادي إلى عش لألمنيات، 
وغدوت أهرب إلى أزقة األفكار ودهاليز الذكريات وأطوف طرقات 

 ..يولد اللوعة واألسى.. الخيال ويبقى طيف الراحلين أمامي

عة الثانية وردتني مالحظات وأراء غالية، منها وأثناء التحضير للطب
أن كتيبي هذا لم يتحدث عن الشخصية الطبيعية ولم يتطرق إلى شخصية 
العباقرة وهذا صحيح، فالحديث عن الشخصية الطبيعية أصعب بكثير من 
التحدث عن شخصية مضطربة واألصعب منها التحدث عن شخصية 

ص باضطرابات الشخصية، العبقري، مع العلم بأن هذا الكتيب اخت
والحديث عن الشخصية الطبيعية وشخصية العباقرة يحتاج كل منها إلى 
كتب لتوضح معالم وسمات كل منهما، ومع ذلك آثرت أن أورد في هذه 

 ..المقدمة لمحة عن كل من الشخصية الطبيعية والشخصية العبقرية

 الشخصيــــــة الطبيعيــــــة
ن والمعالجين والباحثين في كافة أنحاء العالم ال يوجد اتفاق بين الدارسي

على قائمة الخصائص والسمات التي من خاللها يمكننا استنتاج األوصاف 
عليها صفة السوية، فالصحة والسواء في الطب النفسي والعقلي يختلف 
عنه في بقية فروع الطب األخرى، إذ يكفي في كافة فروع الطب أن يعود 

 ما قبل المرض، وهذا مقبول  إال في الطب المريض بوضعه الصحي إلى
النفسي والعقلي فحالة المريض النفسية ما قبل المرض حقيقة هي مرضية، 
ففي حالة كسر مثالً يعالج المريض ويثبت الكسر فترة حتى تشكيل الدشبز 
ويعود العظم إلى ماكان عليه قبل الكسر بعد بضعة أسابيع أو أشهر على 

ة التهاب اللوزات يعالج المريض عرضياً بالمسكنات أبعد تقدير، وفي حال
وخافضات الحرارة ومضاداة الوزمة واالحتقان وسببيا بالصادات ويعود 
المريض إلى سابق عهده قبل اإلصابة والمرض في غضون أسبوعين على 
الغالب، أما في الطب النفسي فاألمر مختلف، فالصحة العقلية والنفسية ال 

عراض المرضية وغيابها، وال على مجرد الخلو من تتوقف عند حدود األ
االضطراب والمرض إذ تتعداها إلى أن يتسم سلوك المريض النفسي 
بخصائص وصفات جديدة  لم تكن متوفرة لديه يمكننا من خاللها أن نحكم 
بأنه تخلص من األعراض المرضية أو على األقل من معظمها، إضافة 

موجودة لديه، أهمها االيجابية إلى كونه غدا يتصف بصفات لم تكن 
 والفاعلية والرضى النفسي والكثير من الصفات التي تدل على التوازن

ـف - ـي/تعريـ  التشخيص التفريق
ة -  املظاهر املرافقة/اآللية النفسـي
ـار -  السري واإلنذار/االنتش
 خالصـة/املعاجلة -

  اضطراب الشخصية احلدية: الفصل الثالث عشر
 حملة تارخيية/تعريـف -
تشاراال - ص التفريقي/ـن  التشخـي
ـقـة/اآللية النفسية -  املظاهر املراف
 الصور السريرية النموذجية -
 السبيبات واألمراض النفسية -
 املعاجلة/السري  واإلنذار -
ــة/مثال سريري -  خالص

 اضطراب الشخصية النرجسية: الفصل الرابع عشر
 االنتشار/تعريـف -
ة النفسية/التشخيص التفريقي -  اآللـي
 مالحظات سريرية/رافقـة املظاهر امل -
ة/قصة سريرية/املعاجلة -  خالـص

 اضطراب الشخصية االعتمادية:الفصل اخلامس عشر
 التشخيص التفريقـي/تعريـف -
ـة/اآللية النفسية - ق  املظاهـر املراـف
 االنتشار ونسبة إصابة اجلنسني -
ة/العوامل املؤهبـة -  املعاـجل

 لبيةاضطراب الشخصية العدوانية الس: الفصل السادس عشر
ـن/تعريـف -  االنتشار ونسبة إصابة اجلنسي
ـة/التشخيص التفريقي -  اآللية النفسي
 السببيات/املظاهر املرافقة -
ـة/ املعاجلة - ـــ  خالص

 اضطراب الشخصية املعادية للمجتمع: الفصل السابع عشر
ـف -  االنتشار/تعريـ
راض -  السببيات/األـع
ة النفسية/التشخيص التفريقي -  اآللـي
ـارخيية/األمراض النفسيـة -  حملة ت
ـة - ة/املعاجل  قصـص سريرـي
ـة - ـ  خالـص

ـن:الفصل الثامن عشر   اضطرابات الشخصية اليت حتتاج املزيد م
 الدراسة البحث

 اضطراب االنزعاج يف الطور اللوتئيين املتأخر -
ـف - ـــراض/تعريـ  األع
ـقة - ر املراف ـظاـه ـار/امل تـش  االـن

  النفسيةحملة عامة عن املعاجلات الطبية: الفصل التاسع عشر
ـيـد - ـة /مته  )اجلسمية(العالجات احليوي
ـة -  العالجات النفسي
 )احمليطية(العالجات االجتماعية  -
 حماولة عالجية متعددة األبعاد -

ـة  روان   ـة  املريض  حال

ـة ـة اضطرابات الشخصي ـة ملعاجل ـة عام  حمل

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn  2006 
 

 2006    خريف    - 1 2الـعــــدد    :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــلة العـــــ شبك ةــــــجمل

  
242

 
 



Books Review  ßŠkn×@@@òÈu@a@

   
 الشخصيـــة العبقريــــة

أما الشخصية العبقرية فقد ربطت في ذهن الناس بأنها غير طبيعيـة  
أن فالن نتيجة (ن وكثيراً ما يتردد أمامنا وهي ربما نوع من أنواع الجنو

، والتفكير على هذا المنوال له مايبرره للوهلة )ذكاءه قد جن وفقد عقله
األولى فمن خالل استعراض سريع وموجز لعمالقة في األدب والعلم 
والسياسة وغيرها نالحظ أن الكثير من هؤالء قد عانى قي فترة ما من 

راب النفسي، ولكن يجب التفريق بين فترات حياته شيئاً من االضط
المشهور والعبقري فالحقائق تشير إلى أن قلة من المشاهير هم عباقرة، 

الذي ارتبط اسمه  R.Fieveولقد كتب الطبيب النفسي الشهير رونالد فيف 
 كتاباً تحدث فيه عن بعض المشاهير Lithiumباكتشاف عقار الليثيوم 

 الرئيس األميركي السادس عشر Abraham Lincolnفابراهام لينكولن 
عانى من االكتئاب الثنائي القطب أو كما دعاه  فيف الجنون الدوري 

عانى من نفس المرض Theodor Roosevelt  الخفيف، وتيودور روزفلت 
ولكن كان الدور الهوسي الشديد هو الغالب على حياته، وونستون تشرشل 

Winston Churchill  إلى مرحلة ال يتوقف كان يصل في فترات الهوس
فيها عن الكالم وال يترك لآلخرين أي فرصة للحديث أو ابداء أي رأي، 
مهما كان، ويغدو متسلطا وينطلق بمشاريع ومهام ال يمكنه متابعتها ثم 
يترك لمعاونيه إنهائها سلباً أو ايجاباً، مما جعل غريمه السياسي لويد 

ود التي كان يتعرض لها جورج يطالب بوضعه تحت المراقبة، وفترة الهم
كانت طويلة نسبياً ثم غدت طوال حياته وكانت واسمة لسنواته األخيرة 

 لوصفه المعاناة التي كانت تجثم black dokفكان يسميها الكلب األسود 
على كاهله، وايزنهاور وجونسون كل منهم اصيب باضطرابات نفسية 

 بعد االزمة مع جسمية، و جمي كارتر عانى من االكتئاب الشديد خاصة
إيران ورونالد ريغان أصيب بالنسيان المفاجىء مرات متكررة وعديدة عدا 
عن االضطرابات النفسية الجسمية والنوم المفاجىء أثناء االجتماعات 
والشخصية االعتمادية الكبيرة على معاونيه، إلى أن أصيب بعته الزهايمر، 

ا فسية الجسمية مموجورج بوش األب عانى من الهوس واالضطرابات الن
أدى إلى تقيئه على رئيس وزراء اليابان عند زيارته لليابان  إضافة إلى 
تعرضه لإلغماء ت مراراً وتكرارا في مواقف واجتماعات عديدةً، ووليام 
كلينتون فوصف من أسرته ومقربيه بالطيش والنزق واالندفاع وسلوكه 
 وفق مذكراته يوضح اضطراب تعدد الشخصيات الذي يعاني منه بما فيها

الكذب والخداع والسلوك الجنسي غير الالئق والمشين مع مونيكا، وجورج 
بوش االبن عانى من اإلدمان على المخدرات والكحول في فترة من حياته 
واعتقل بسبب ذلك، كما يالحظ معاناته من اضطراب الشخصية 

 ..االعتمادي

وفي عالم األدب فرجينيا وولف عانت من االكتئاب وكذلك أرنست 
واي صاحب رائعة الشيخ والبحر ولمن تقرع األجراس فعانى من همنغ

االكتئاب واإلدمان كما أن ابنته انتهت منتحرة وحفيدته حاولت االنتحار 
وكل من وولف وهمنغواي أنهى حياته باالنتحار، وكافكا وكيتس وغوته 
جميعهم عانى المر مع االكتئاب، وبعضهم احتجز في مصحات عقلية 

 عاما في مشفى لألمراض 40خ وهولدرين الذي قضى كباوند وفان كو
العقلية، والبعض أنهى حياته في تلك المصحات كساد وفيرغيسون 

هكذا تكلم "وشومان وسيميتانا وفرجينا وولف، ونيتشـة الذي كتب 
وفي عالمنا العربي نالحظ أن كل من أنيس منصور ومحمود " زرادشت

 قد عانى من االكتئاب وجبران عباس العقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ
 معلوم كيف )مي(خليل جبران لم يسلم من االكتئاب أيضاً أما ماري زيادة 

 ..)العصفورية(انتهت حياتها في مشفى األمراض العقلية في لبنان 

وتدل الدراسات واألبحاث إلى أن العباقرة الذين عانوا من االضطراب 
 أنواع مماثلة من االضطراب النفسي انحدروا  من عائالت انتشرت فيها 

 ..واالتزان

ويمكنني أن أضع مجموعة من الصفات التي يمكن اعتبارها مؤشراً 
مقبوالً يمكننا بناء عليها استنتاج األوصاف الدقيقة للشخصية الطبيعية 
الناضجة والمتكاملة نفسيا وهذه الصفات أورد العديد منها األستاذ الدكتور 

 من سلسلة عالم 280تابه الحكمة الضائعة العدد عبد السالم ابراهيم في ك
المعرفة الذي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب في الكويت 

 :وهي

 .المقدرة على التحكم في المزاج والوجدان •

 .. المقدرة على التصرف بتناسق ومرونة ومنطق دون تصلب وحرن •

 ..قف الحياتيةالمقدرة على ضبط النفس في مختلف الظروف والموا •
المقدرة على تقبل المرء لذاته ومحاولتة تجاوز أخطاءه وعثراته بمنطق  •

 ..واع وأخالق حميدة
المقدرة على مقاومة كافة أنواع وأشكال الضغوط، والقدرة على معالجة  •

 ..نتائجها دون المساس بتكامل الشخصية

ون المقدرة على التطور والنمو في الشخصية وفق الحاجات الشخصية د •
 ..اإلخالل بمتطلبات التكامل والتوافق مع اآلخرين

 المقدرة على اتخاذ المواقف والقرارات السليمة بصورة مستقلة •
المقدرة على تعديل األخطاء وجوانب الضعف والقصور النفسي  •

 ..واالجتماعي
 ..وجود احساس متميز بالهوية والذاتية •
ما في ذلك الوعي المقدرة على اإلدراك السليم للواقع دون تشويه، ب •

الواقعي لالمكانات الشخصية والقدرات الذاتية، مع اإلحساس بمشاعر 
 ..ودوافع وحاجات اآلخرين

 ..المقدرة على التوافق في أداء المهمات والواجبات •
... المقدرة على التعبير عن المشاعر االيجابية كالحب والحنان والعطف •
 ..الخ
ة كابن وأخ وزوج وأب ألسرة المقدرة على الفعالية في أدوار الحيا •

وصديق وزميل ضمن مجموعة، إضافة إلى المهارات االجتماعيةالمقدرة 
 .. على البحث عن دور ذو معنى في الحياة

المقدرة والمهارة في إقامة عالقات اجتماعية دافئة وايجابية مقبولة من  •
 ..الشخص نفسه وغير مرفوضة أو مستهجنة من اآلخرين

 .فق العالي مع الذات والمحيطالمقدرة على التوا •
المقدرة على التعلم وتنمية القدرات العقلية وتوظيفها بشكل يناسب  •

 ..الحاجات المؤقتة والدائمة واكتساب الخبرات
المقدرة على توظيف االمكانات الفردية لتحقيق ذات المرء والتوافق  •

 ..واالنسجام مع متطلبات استمرار الحياة 
االت السلبية من عدوانية وقلق وغضب المقدرة على ضبط االنفع •

 . ومخاوف
المقدرة على تبني قيم ومعايير وفلسفة عامة من تصورات وقيم ومفاهيم  •

ومعتقدات في الحياة، تسمح بالتصرف بكفاءة ونجاح وأخالق نبيلة بما 
 ...يتناسب وامكانات المرء

ية المقدرة على توظيف فكر الشخص لتحقيق التوافق في الحياة االجتماع •
 .. والسلوكية والنفسية بحب

من استقامة وأمانة ومروءة وعفة(النضوج في المعايير األخالقية  •
 ..)الخ.. وطهارة وصدق،
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الوعي، الموضوعية، النقد البناء، التصميم والعناد، تبني قيم مختلفة، 
النشاط، التحكم والسيطرة على ذاته ومحيطه ودون تسلط، الحساسية، 
دم الرغبة في التفوق، الدقة، الرقة، الوداعة، الجرأة، الثقة بالنفس، ع

المجاراة والمجاملة مع التحلي باللباقة واألدب، الحياء، الجدية، الحزم، 
، البحث عن األخطاء، حب )راديكالي(تبني الحلول الجذرية وليس المؤقتة 

المخاطرة، قوة الوجدان ونضوجه، االنجذاب للمهام الصعبة، اإلحساس 
ر المركبة، بالجمال واألناقة، الترتيب، النفور من القمع، تفضيل األفكا

الفردية، االنطالق وعدم التقوقع، المرح والميل للفكاهة دون استهزاء أو 
تندر، الميل للتأمل، تجنب الصراعات لمجرد الصراعات أو إثبات الذات، 
اإلخالص والتفاني، الوعي باآلخرين، تقدير الذات، استقالل التفكير، 

وحدة دون انطواء استقالل المحاكمة، حب االستطالع، حب السؤال، حب ال
أو عزلة، الحدس القوي، انخفاض الميول العدوانية، المثابرة، 

 .. )...والصبر،

بقي أن أقول بأن هناك فرق شاسع بين المبدعين والمشاهير، فليس كل 
مشهور هو مبدع أو عبقري في أي ميدان من  الميادين والعكس صحيح 

وأرجو أن أكون .. ةـيأيضاً، ولهذا يجب عدم الخلط بين الشهرة  والعبقر
قد بينت من خالل هذه المقدمة فكرة سريعة وموجزة عن الشخصية 
الطبيعية والشخصية العبقرية نزوالً عند رغبة العديد من األحبة واألصدقاء 

وكان اهللا في عون إنسان هذا .. ممن لهم في الفؤاد والوجدان الشيء الكثير
وط وتحاصره األفكار العصر الذي يتعرض فيه إلى كم كبير من الضغ

والمشكالت من كل زاوية وهو يركض لتأمين قوته وقوت أسرته اليومي 
في عصر أهم ميزاته االزدحام والقلق والتوتر واالبتعاد عن الحكمة 
والعقالنية والمنطق والعبث في كل القيم والمبادئ النقية حتى غدا العبث 

 ) الخ… وماء وتراب وهواء (بالعقل البشري موضة وسلعة ولم تسلم البيئة
من العبث حتى غدت اآلثار مرعبة ليس فقط على صحة اإلنسان وإنما 
أصبحت تهدد الحياة بكل أشكالها على وجه كوكب األرض، فلم يعد غذاء 

الخ، وترافق كل ذلك …اإلنسان طبيعياً، ولم يعد الهواء الذي يستنشقه نقياً،
ل كبير وأصبحت حاالت بتدني االستقرار النفسي للكائن اإلنساني بشك

الوفاة من منشأ نفسي تفوق بعدة أضعاف الوفاة لمجموع األسباب األخرى، 
وغدت مراجعة المراكز والمشافي النفسية مطلباً ملحاًً، وأصبح القلق 

 .والتوتر واالنفعال هو السلوك الغالب عند معظم البشر

العلوم ورغم قدرة وكفاءة اللغة العربية على استيعاب مختلف أنواع 
والتي دعت الكثير من العلماء والباحثين عبر التاريخ من غير العرب 

ثم انقطاع التأليف في عهد ... ليتعلموا ويدرسوا ويؤلفوا بلغة الضاد
االستعمار التركي ولم يزل إلى اآلن رغم بعض المحاوالت المتفرقة 

 ..والجهود الفردية هنا وهناك

ى الكثير من التقدم خاصة في ولم نزل في عالمنا العربي نحتاج إل
إذ بدأت منذ .. ميدان األبحاث والصحة النفسية، ورغم ذلك هناك بدايات

سنوات قليلة تظهر دراسات وأبحاث تبشر بالخير في مصر والبحرين 
واإلمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية ولبنان ففي الكويت 

األستاذ الدكتور محمد األسـتاذ الدكتور فريح العنيزي وفي السعودية 
فضل الخاني بمؤلفاته وأبحاثه الرائدة وكتابه الطريقة العربية لفحص الحالة 

 )المأخوذ عن الطبعة التاسعة لمؤلفه البروفيسور وينغ(العقلية الحاضرة 
نموذجاً للتعاون العلمي العربي إذ ساعده فيه أطباء نفس من السعودية 

 من العراق وماجد الياسري ومحمد والعراق والسودان أمثال عادل سليم
وكذلك استقطبت السعودية العديد من خبراء الصحة النفسية العرب .. العجم

 منهم الباحث األستاذ الدكتور عبد السالم ابراهيم والذي يعمل حالياً أستاذاً 
 من ورئيسا لقسم العلوم النفسية بكلية الطب جامعة الملك فيصل وله العديد

ات أهمها العالج النفسي الحديث واالكتئاب والعالج األبحاث والمؤلف
السلوكي للطفل مشاركة مع الدكتورة رضوى ابراهيم والدكتور عبد 

 العزيز الدخيل ونشرت هذه المؤلفات في سلسلة عالم المعرفة الكويتية

فألفرد آدلر المحلل النفسي الشهير وأحد تالمذة فرويد عانى من مرض عقلي 
الهما عانى من اضطراب ذهاني، والدة شارلي شابلن ينحدر من أبوين ك

انتهت حياتها بمرض عقلي، والد ونستون تشرشل أصيب بذهان إضافة إلى 
االكتئاب ثنائي القطب، ابن ألبرت أنشتين مات في مصحة لألمراض العقلية 
وليم جمس عالم النفس المعروف حاول االنتحار مراراً ووالداه كالهما كان 

اب في الشخصية، والدا وليم رايخ عالم التحليل النفسي مصاباً باضطر
كالهما مات منتحراً، فريدريك نتشه تعرض أبوه لمرض عقلي، والدة جين 
فوندا ماتت منتحرة، األخوات الثالث شارلوت وآن واميلي برونتي كن 
مصابات باكتئاب ذهاني، أخت جون كنيدي أجريت لها عملية جراحية على 

وفي العربية تحدث ... ها من نوبات العدوان والتدمير،الفص الجبهي لمنع
الدكتور علي كمال في كتابه فصام العقل عن العبقرية والمرض العقلي 

 .وكذلك الدكتور عبد السالم ابراهيم في كتابه اآلنف الذكر

على كل من خالل ماسبق وذكرت يمكننا أن نفهم كيف تم الربط بين 
ي عبر التاريخ، وكان قد تبرع المارتين الشهرة والعبقرية والمرض النفس

وبيترون ولمبروز وغيرهم ومن بعدهم فرويد وأتباعه للترويج بأن العبقرية 
هي شكل من أشكال االضطراب والمرض النفسي، ولكن الدراسات 
والحقائق التي توصل لها العلماء في السنوات األخيرة تبين عكس ذلك، فقد 

 :أثبت

 ..ي يتسم بالعبقرية أو العكسعدم صحة أن المريض العقل •
إن التصرفات واالضطرابات التي يمكن أن تتواجد عند بعض العباقرة  •

تختلف عن التشوش الذهني واالضطراب الموجود عند المرضى النفسيين 
 ..والعقليين

العباقرة يتميزون بخصائص غير موجودة عند العاديين أو المرضى،  •
حة، والميل للوحدة دون االنعزال أو كاستقاللية الرأي بمنطق وعقالنية راج

التخلي عن الميول االجتماعية وحب اآلخرين، والجدية الحازمة مع التحلي 
 ...بروح مرحة ولبقة،

السير الذاتية لمن عانى من اضطراب نفسي من العباقرة تبين بأن النتاج 
كان في الفترات التي خلت حياتهم خاللها من ... أو األدبي أوالعلمي 
 في حين كان انتاجهم معدوماً أو قليل جداً خالل فترات راباالضط

 ..االضطراب
العباقرة ينتجون أفضل أعمالهم االبداعية وهم في أفضل حاالت الصحة  •

 .النفسية والجسدية
من المالحظات الهامة أن انتشار االضطراب النفسي والعقلي بين العباقرة  •

لفنانين والرسامين يتوقف على نوع تخصصهم، فهو مرتفع جداً بين ا
 ...والنحاتين والممثلين والمطربين إذا ما قورن مع بقية التخصصات

أحد أساليب العالج النفسي المعاصر ما يدعى بالعالج اإلبداعي النفسي،  •
ومن خالل التجارب تمكن العلماء من تحسين الصحة النفسية والعقلية للكثير 

 ...مركبمن المرضى، من خالل هذا األسلوب العالجي ال

الدراسات العالمية عن حاالت االنتحار بينت بأن نسبة االنتحار أقل بكثير  •
 ...عن نسبتها لدى العاديين

توهم المرض، (كما أثبتت األبحاث العالمية عدم وجود دالئل لـ 
 عند العباقرة، وكانت كافة الدالئل سلبية عندهم في كل )الهوس، االكتئاب
ية المعادية للمجتمع،الزور واالضطرابات الفصام، الشخص(من حاالت الـ 

ومن هنا يمكننا الفهم بأنه ليس ..)التوهمية، الهستريا، االنطواء االجتماعي
 ..كل مشهور في أي ميدان من الميادين هو بالضرورة عبقري

آخر الدراسات تشير إلى أن العباقرة يستمرون في إنتاجهم وإبداعاتهم 
  . إحباط أو اضطرابعلى الرغم مما قد يتعرضون له من

 الصدق، الشجاعة،(: ومن أهم السمات والصفات الشخصية للعباقرة
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 مثالً، فهو نوع من الجنون غير المشروع )وهو مرض ذهاني(أما الفصام 

إذ أن الجنون هنا هو الذي يحتوي العقل وهذا بدقة ما نسميه الحالة 
 .المرضية أو الفصام

   حنا مينه: تحية بقلم األديب الكبير
 أن أكتب مقدمة لكتابه رغب إلي الصديق الدكتور عبد الرحمن ابراهيم

 ".اضطرابات الشخصية"الذي اسماه فكرة وجيزة عن 

وهذا موضوع شيق لكنه يحتاج إلى اختصاص، فمعرفة النفس أم 
المعارف ألن النفس البشرية، في سكونها أو اضطرابها، في هدوئها أو 
قلقها، في همودها أو اهتياجها، وبكلمة معرفة النفس اإلنسانية، في كل 

ا، من اصعب المعارف وأدقها، وأكثرها تشعباً، وأوسعها دوائر حاالته
تنداح إلى غير مدى، ومثل هذه المعرفة، سواء كانت إعداداً وتأليفاً، أو 
تأليفاً خالصاً، تحتاج إلى ضالعة في علم النفس، ونجاعة في المعالجة، 

ربية وهذين الشرطين يتوفران لهذا الكتاب القيم، غير المسبوق في اللغة الع
إال نادراً، وبشكل مجزوء، ال تتأتى له الشمولية التي وأتت هنا، بشكل فيه 

 .جهد ملحوظ ومشكور

إن اضطراب الشخصية يعني الخلل النفسي فيها، وكل خلل نفسي له 
 ..بسيط ومركب : جانبان

ومع البساطة تكون السهولة، وتكون الخطورة مع الحالة المركبة، 
 اضطراب الشـخصية من كل جوانبها، وهذا الكتاب يعالج موضوعة

ويمكن من مطالعته، واألفضل دراسته، أن نلّم بهذه الموضوعة، لنكون 
على دراية بأسباب االضطراب، وقدرة على الوقاية منها، وكفاءة في 
معالجتها، ومن هنا أهمية معرفة الداء، والنفسي خصوصاً، وصوالً إلى 

يه، وحتى الشفاء منه اذا ما فهم مصادره، وطرق محاذرته، والتغلب عل
 .كان في ذاتنا أو غيرنا

يجتاح العالم تيار مادي رهيب، زلزل قيمه : "يقول المؤلف بحق
، وقد كان "ومفاهيمه واستقراره، ووضعها في مهب العواصف واألعاصير

تأثير هذا كله شديداً على النفس االنسانية، أدى، ويؤدي، إلى اضطرابات 
ماً بعد يوم، وتتعمق باستمرار، وشأن هذا الكتاب في الشخصية، تتسع يو

أن يبصرنا بكل ذلك، ويساعدنا على حفظ توازننا النفسي، وتالياً توازننا 
 .الشخصي

تحية للمؤلف على التفاتته إلى مسألة شائكة كهذه، ورصدها وتحليلها بمثل 
 هذه األناة والدقة والتفصيل، وخالص التمنيات له في ما أخذ به نفسه من

 .واجب، يستحق االعتبار والتقدير

 بيــــن  يـــدي الكتيـــب
يعيش اإلنسان المعاصر أزماٍت عدة معقدة تتناول حتى قوته اليومي، 

إذ يجتاح العالم تيار مادي رهيب … وعمله، وصحة أطفاله وسعادة أسرته
زلزل قيمه ومفاهيمه واستقراره ووضعها في مهب العواصف 

 ..واألعاصير

 امة فإن المرحلة التي يحياها المجتمع اإلنساني بأكمله تتسموبصورة ع
إذ يعيش ثالثة أرباعه تحت وطأة الجهل والفقر … بالمشكالت المعقدة

والمرض وويالت الحروب والظلم، في الوقت الذي استطاع فيه اإلنسان 
وآلة .. وغدا التطور مرعباً في مجال التكنولوجيا.. غزو الفضاء الكوني

ها هو اآلن يخترق ميدان تطور العلوم البيولوجية بسرعٍة و.. الحرب
وال يمثل كل ذلك إال زاوية صغيرة محدودة من .. مذهلٍة، وطريقٍة مرعبٍة

 …زوايا المسرحية الدرامية التي يحياها إنسان هذا العصر

 فالتفرقة العنصرية، والحروب، والجرائم واالنهيار العائلي… وبشكٍل آخر
 مان على الكحول، والتشرد، والطالق، وانهيار القيم،والمخدرات، واإلد

والتضخم المالي، والغالء، وارتفاع األسعار، واالستبداد واالنهيار المعنوي في

  أما في فلسطين فمعظم أطباء النفس الفلسطينيون تواجدوا في أميركـا
وأوربا أو في دول الخليج واألردن والعراق، ومن بينهم األستاذ الدكتور 

ليكمال الذي تواجد في إنكلترا ولبنان والعراق واألردن وله عدة مؤلفات ع
من أشهرها فصام العقل، ورغم محاوالتي المتكررة لم تكلل جهودي بالنجاح 
باإلطالع على حركة العلوم النفسـية والطب النفسي في الكثير من الدول 

 وأطباء النفس العربية، ولعل التشـتت هو أكبر الفجوات التي يعانيها علماء
العرب فال وسيلة تربطهم وتعينهم على تنسيق أبحاثهم وجهودهم فردية 

 )..2003عبد الرحمن ابراهيم (بمعظمها 

ولقد بين األستاذ الدكتور محمد عماد فضلي التحيز للنموذج الغربي عند 
الغالبية العظمى من علماء وأطباء النفس العرب في العلوم الطبية وما له من 

في اعتماده لتدريس المقررات الجامعية وفي رسائل الماجستير مخاطر 
 ).2001 محمد عماد فضلي(والدكتوراه 

وفي العقد األخير بدأ جيل من الشباب العربي يتجه نحو استقاللية في 
مي الرخاوي (البحث والتجربة والتأليف ففي مصر الدكتورة مي الرخاوي 

 والدكتور صفوت )1993 سلوى طوبار( والدكتورة سلوى طوبار )1992
مصطفى السعدني (والدكتور مصطفى السعدني ) 1999صفوت فرج (فرج 
 وأبحاثهم في )2003وائل أبو هندي ( والدكتور وائل أبو هندي )2002

فريح العنيزي (الوسـواس القهري،ومن الكويت الدكتور فريح العنيزي 
 )2000 المنعم توفيق عبد( والدكتور توفيق عبد المنعم من البحرين )1997

لكن ما أخشاه هو التطرف الذي بدأت ألمس شيئاً منه، فال بد من أخطاء 
وعثرات في هذا الطريق الشاق والطويل وال بد من طيف متجانس حيناً 
ومتنافر أحياناً أخرى واألهم في نظري العقل التجريبي والتحليلي المنفتح 

ضاً منه في العديد من بعيداً عن التعنت والتصلب المسبق والذي الحظت بع
األبحاث العربية المعاصرة خاصة في مصر ولن أناقش متاهاتها هنا فالمهم 
هو السير في الطريق السليم ليعود بالفائدة المرجوة على اإلنسان العربي 

   )..2003عبد الرحمن ابراهيم (عامة والمريض النفسي العربي خاصة 

سب واإلنترنت غدت كافة المعلومات واآلن وبعد انتشار تقنيات األتمتة والحا
متوفرة عن كل شيء بأي لغة نشاء فبرامج الترجمة الحديثة لجميع اللغات 

وغدا العالم بأسره عبارة عن قرية  % 65تستطيع الترجمة الفورية بدقة تفوق 
 ..صغيرة أين نحن من لغتنا ومرضانا ومن أبنائنا ومستقبلهم ؟

عين لالستشارة النفسية مع قلة المراجع على كٍل يالحظ ازدياد عدد المراج
من هنا كانت ... العربية وضبابية التشخيص وتعدد طرق وأساليب العالج

فكرة كتابتي للموسوعة النفسية الصغيرة للسلوك اإلنساني والتي بدأت كتبها 
ترى النور تباعاً علني أساهم في سد ثغرة  من الثغرات الكثيرة في المكتبة 

المجال وفي تفسير األعراض والعالمات النفسية التي يشكو العربية في هذا 
منها المريض ووضعها في إطار واحد ضمن لوحـة سريريـة محددة 
للوصول إلى حقائق التشخيص الدقيق وأسس المعالجة الناجحة، إضافة إلى 
رفع سوية وعي اإلنسان العربي لالهتمام بصحته وصحة أسرته النفسية، إذ 

ي في البالد العربية الكثير من الغموض والتشويق، وتثير يكتنف الطب النفس
العلوم النفسية الكثير من التساؤالت المبهمة، وذلك يعود إلى ارتباط هذا 
المجال من العلوم بالكثير من دوافع سلوكنا وطباعنا وعثرات حياتنا وطرق 
تفكيرنا وتخبط عواطفنا وقبل كل شيء غموض الكثير من آالمنا التي نقف 

اجزين ال حول وال قوة لنا أمامها، هذا عدا عن الفضول الذي تخلقه ع
حساسية فهم المرء لنفسه ولآلخرين، إضافة إلى حب اإلنسان لفهم نوايا 

 ...اآلخرين

غير  ولكن علينا عدم نسيان أن اإلنسان الطبيعي يحيا جزء من حياته بشكل
زء غير خاضع منطقي لكنه طبيعي، أو ليس الحلم جزء من حياتنا لكنه ج

إلرادتنا، وما يحدث مع المريض هو نوع من الحلم لكنه يعيشه بكل أبعاده 
 بواقعية وهذا هو الفرق بين الطبيعي وغير الطبيعي، فالحلم هو نوع من

 الجنون المشروع لكل إنسان لكن العقل هنا يحتوي هذا النوع من الجنون
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محمد صالح علي كبير أطباء الجراحة العصبية في الصديق األستاذ الدكتور 

والصديق .. فغانغ غوته في فرانكفورت بألمانياكلية الطب بجامعة يوهان فول
األستاذ الدكتور نبيل ميقاتي رئس قسم الطب النفسي في كلية الطب بالجامعة 

وخبيرة العلوم االجتماعية الصديقة األستاذة الدكتورة .. األميركية في بيروت
 فكل منهم تابع هذا العمل بصبر.. مناس الصواف في المملكة العربية السعودية

 ..  وشوق وأبدى مالحظات علمية قيمة واقتراحات غنية
وإنني ممتن للصديق الروائي حنا مينه األديب العربي السوري الكبير الذي 
حول معاناته إلى إبداع ووجدتُ في شخصيات رواياته تربة خصبة للكثير من 
متاهات النفس البشرية وأمواج بحارها بهياجها وهدوئها، كما وجدت الكثير من 

وأنني .. أثر البيئة المحيطة على نفسية المرء وكيفية التعاطي معها سلباً وإيجاباً
ممتن للمهندسة الفنانة مي سلمان التي عبرت عن مشاعرها نحو هذا العمل من 

واألستاذة نوال صقر مهندسة الحاسب التي .. خالل روعة جمال رسومها
واألستاذة ليلى .. يةتابعت مراحل إنجاز هذا العمل إلكترونيا بهدوء ورو

 .. الصواف على جهودهم الكبيرة

كما أنني مدين لألستاذة القديرة وخبيرة اللغة العربية السيدة حياة سليمان 
والصديق الصحفي حسن حسن الذي تولى .. التي ساهمت في التدقيق اللغوي

لتي والصديقة المهندسة هويدا نظير نعامة ا..متابعة األعمال اإلدارية لهذا العمل
رحلت إلى ما وراء األفق و تركت ذكرى وغصة ألم أثناء تحضير الطبعة 

وإنني ممتن أخيراً إلى جميع المرضى الذين رافقوني .. األولى من هذا العمل
 ..وشاركوني وكانوا أعمدة هذا العمل

ومن يتعامل مع اإلنسان .. من يلتقط اللؤلؤ يلتقطه بلطف: وفي الختام أقول
.. بحب..  يجب أن يعامله –عها الخالق على وجه األرض أعظم لؤلؤة أبد–

أما المريض .. أن المريض النفسي يبني قصوراً في الخيال.. ويجب أالّ ننسى
وكلي أمل أن .. والطبيب هو من يقبض األجر.. العقلي فيسكن تلك القصور

أكون قد وفقت لتقديم ما هو جدير بالزمن الذي سيبدد أثناء قراءة هذا 
 …الكُتيب

  خاتمـــــة
لم يكن كتيبي هذا إال جهداً يسيراً بعد معايشة يومية ألناس مصابين 

كنتُ خاللها أدون ما أحيطهم به من دراسة وبحث .. مباضطرابات في شخصيته
 ..ألقارن النتائج ..ثم أعود إلى المراجع ..ومراقبة وتفكير من كافة الجوانب

ة طويلة أثناء تحضير هذا ورغم المصاعب الصحية التي عانيتها ولمد
الكتيب،  فإني أرجو أن أكون قد حققت شيئاً من أمنيات من لهم في الوجدان 

 ما أعجز أن ولهم من األيدي البيضاء،..مكانة ال أجيد البالغة في التعبير عنها
الذين كانوا القوة .. وزمالئي..وأصدقائي.. أساتذتي..أحبتي..أصف، إنهم

يب ليكون دليالً ومنهجاً مختصراً بين يدي الخبير المولّدة لوضع هذا الكت
 …والباحث والمختص والدارس والمهتم

وكلّي أمٌل أن أكون قد وفّقت، واستطعت أن أبين، كيف لنا أن نفهم ولو 
وعلى نحٍو أفضل الكائن اإلنساني، مهما كانت ..بطريقة علمية…على عجالة

 ..صية على الفهمطباعه وشخصيته، والتي تبدو للوهلة األولى ع

سائر  وكلي أمّل أن أرى في أطباء المستقيل انصهاراً أكثر في العالقة مع
 المخلوقات، ال سيما المريض من خالل ممارسة الطب عامة والطب النفسي

 مناهل المعارف خاصة، فعلى عاتق طبيب المستقبل يقع واجب االغتراف من
 برؤيته اإلنسانية، ويجعل ليصهرها ويطعمها.. العلمية والطبية والنفسية

وأال ..السيفاً مسلطاً على رقاب المرضى.. من ذلك عقيدة ومنهجاً وسلوكاً
 نعم كل ابن آدم ..يتدخل مع مرضاه على نحٍو مؤٍذ، أو غير أخالقي

فمن منّا .. نخطئ ونصيب ونرتكب الحماقات.. وكلنا بشر… خطّاء
 فهل يغفرها.. خطاؤهولكن إذا غفر اهللا لإلنسان أ…معصوم وبال خطيئة

  …وعلينا أن نتذكر!.. ؟..جهازه العصبي

النفوس، والمخاوف الظاهرة منها والمستترة من الحاضر والمستقبل ليست إالّ 
أعراضاً لمشكالت أكثر عمقاً في السلوك اإلنساني المعاصر والنفس البشرية 

 …التي غدت تائهةً وسط هذا الزحام والضباب

… النفسية مطلب بقاٍء ووجوٍد ألغلب بني البشروغدت مراجعة المشافي 
!!.. …ولكن اإلجابة على تساؤالتهم ومعضالتهم ما تزال قيد الدراسة والبحث

وأخذ علم النفس يتطور ليتمكن من استيعاب المشاكل واحتوائها في عصر 
إلى عصر …إلى عصر الحاسوب…من عصر السرعة…كَثُرتْ تسمياته

 . الخ… القلق

 النفسية تحاول تجاوز ميدان التحليل الكيفي إلى ميداٍن يرتكز على وبدأت العلوم
والمعالجات اإلحصائية في … المعايير الكمية واالختبارات المقننة ومبدأ التنبؤ
وتحديد األغراض المحددة .. تقييم القدرات العقلية والمهارات واالتجـاهات

لعلوم النفسية والطبيـة وتطورت الروابط بين ا... واقتراح مناهج التعامل معها
وغيرها من العلوم تطوراً كبيراً لمحاولة ربطها بالنواحي االجتماعية 

واتسعت مجاالت األبحاث العلمية النظرية والمجاالت .. الخ… واالقتصادية
مما ولد تقارباً وزود الخبراء ..التطبيقية والتجريبية بشكٍل مذهٍل وطريٍف

 …دى، وأكثر مرونة واتساعاً وعمقاًوالمختصين برؤيا جديدة أبعد م

وهو نواة لمشروع كتاب (إن الهدف األساسي الذي يتصدى له هذا الكتيب 
 هو تقديم أسس )في المستقبل يحمل اسم بانوراما موجزة الضطرابات الشخصية

علميٍة دقيقٍة وبسيطٍة ومعاصرٍة لتساعد األخصائيين والمعنيين والمهتمين في هذا 
للتعرف على المبادئ األساسية الضطرابات الشخصية والتي المجال الحيوي 

تجعلهم ينتبهون ويتفهمون الحالة النفسية والعقلية للفرد ومن ثم يتقنون فن 
اإلسهام بدور طليعي رائد في خدمة المجتمع العربي لحمايته واالرتقاء به 

 ...وتطوره

تصانيف وقد ضمنت كتيبي هذا فكرة عن الطبع والشخصية، ثم فكرة عن 
اضطرابات الشخصية وفق أشهر التصانيف المعمول بها عالمياً في الوقت 
الراهن، وأضفت تصنيفاً مختلفا أعتقد بأنه أكثر فائدة سريرية خاصة في عالمنا 
العربي، ثم عرضت بإيجاز كل اضطراب من اضطرابات الشخصية مع 

البعض توضيح من خالل قصص سريرية  مأخوذة من الواقع لكل اضطراب، 
منها من البيئة العربية والبعض اآلخر من بيئات غربية وأردفتها بأمثلة من 
شخصيات وردت في قصص وروايات عالمية شهيرة ثم عرضت لمحة عن 
الخطوط الرئيسة في أسلوب معالجة اضطرابات الشخصية، ثم ملحق هو عبارة 

ولة عن جدول يمكن من خالله  القيام بفحص الشخصية الذاتي بيسر وسه
 .. واكتشاف الخلل واالضطراب الذي تعانيه

وبإنجاز هذا العمل تتحد الخطوط البسيطة بتناغٍم وتجانٍس لتشكل لوحة 
جميلة تضج بالحياة، وكما أن التفاصيل الصغيرة تتراكم سنيناً طويلةً لتؤلف 
حكايا فإن عملي المتواضع هذا كينبوع تعانقت فيه قطرات صغيرة من جهود 

فورود وياسمين لكل من له يد بيضاء في عملي ..ى أخرجته إلى النورغالية حت
 ...بحب.. ولكل العيون التي راقبتني وانتظرتني... هذا ولكل من شاركني جهده

أشكر بحرارة الصديقة الباحثة الفرنسية األستاذة الدكتورة ايزابيل فيليوزا 
.. العالقات البشريةالطبيبة النفسية والمستشارة النفسية في االتصاالت و

والصديق البروفيسور جان ليبيه من باريس والصديق البروفيسور ايفان 
سميلوڤيتش من موسكو وكل منهم أستاذ في الطب النفسي وخبير دولي 

والخبير الدولي في جراحة القلب عند األطفال الصديق .. ومستشار أكاديمي
الذي سجل باسمه أكثر العالم العربي السوري  (البروفيسور حسان صالح علي

 رئيس قسـم  نائب )من خمسين إبداعاً عالمياً في مضمار جراحة قلب األطفال
بجراحة أفات القلب الخلقية وأستاذ كبار جراحي قلب األطفال في مركز اكوليڤ 

ويتمتع بأنظف سجل .. العالمي لجراحة القلب واألوعية الدموية في موسكو
 عملية خطرة على 4000إذ فاقت عملياته  في العالم جراحي لجراح قلب خطر
 وشـقيقه خبير الجراحة العصبية ..  اختالط يذكرقلب األطفال دون وفاة أو

Arabpsynet e.Journal: N°12 – Autumn  2006 
 

 2006    خريف    - 1 2الـعــــدد    :ةـــــــة العربيـــــــوم النفسيـــــــــة العلـــــ شبك ةــــــجمل

  
246

 
 



Journals Review  ßŠpývß@òÈu@a@

 

א א  א
 
 

אא–אא  2006–א
א א א  −א_א

Ceps50@htmail.com    www.psynterdisc.com  

 قضيـــة حيويـــة 
 فــيس للعنار وتقدــنكسول باالــذار وقبـــن االعتــور مـــنف -

الخطأ قرين التكوين البشري؛ فالبشر يخطئون منذ خطيئة آدم ثم 
خطيئة هابيل وما زالت األخطاء والخطايا مستمرة وسوف تستمر ما دام 

 ى لكن الحضارات تباينت عبر التاريخ في تدريب أبنائها عل،هناك بشر
و واجه  الفرد أن يتبعه إذا ما أحس أنه قد أخطأ أىالسلوك الذي ينبغي عل

 . من يتهمه بالخطأ

تفاوتت أساليب معالجة األخطاء وتنوعت بتنوع العقائد الدينية 
واإليديولوجية وأنماط التنشئة االجتماعية السائدة والتي تختلف باختالف 

 االعتراف بالخطأ ىمن مجرد طأطأة الرأس خجال إل: المراحل التاريخية
 النقد إلىلنصوح في اإلسالم  التوبة اإلىأمام قس االعتراف في المسيحية 

 االعتذار علنا لمن أخطأ المرء في حقه والقبول بتقديم إلىالذاتي الماركسي 
 .  االنكسار وجلد الذاتإلىالترضية المناسبة سواء كانت مادية أو أدبية 

اإلعالء من قيمة االعتراف على ولعل حرص األديان والعقائد جميعا 
حقيقة أن مثل ذلك االعتراف يعد ضمانا بالخطأ واالعتذار عنه يعبر عن 

 ثقة الفرد ىمدعلى حد سواء ومؤشرا على الستمرار تقدم الفرد والمجتمع 
ثقة الفرد على  ودليال ،في عدالة الجماعة التي ينتمي إليها و يعتذر أمامها

 .في نفسه و في قدراته

واعتبار  الكبر والعزة باإلثم والمبالغة في التغني باألمجاد إلىإن الميل 
إحساس على  يعد دليال ،الضعف والهوانعلى االعتراف بالخطأ دليال 

أصحابه بالرعب من هوانهم وضعفهم، ومحاولتهم تغطية ذلك اإلحساس 
 .المخيف بالمبالغة في التعالي الزائف

من مجرد الصمت : وتتعدد أساليب التهرب من االعتراف بالخطأ
 محاوالت التبرير إلىما حدث لى عوالتجاهل والتعمية ومحاوالت التعتيم 

 أو القول بأن الجميع في كافة ، أن اآلخر كان البادئ بالخطأإلىكاالستناد 
 أو أن ما حدث أمر تافه بسيط ال يمكن أن ،أنحاء العالم يتصرفون هكذا

 ومن ثم فإنه أمر بسيط ،يقارن بما أحرزناه ونحرزه من أمجاد وإنجازات
 .ال يستحق االعتذار عنه

 يبدو للوهلة األولى أن الهروب من االعتراف بالخطأ إنما يضر بالمعتدي وقد
 :، ولكن األمر ليس كذلك على اإلطالقفحسبعليه أو بمن وقع عليه الخطأ 

 ،إن الطرف الذي وقع عليه االعتداء و لم يتلق اعتذارا أو ترضية
 محاوال تحاشي التعرض لعدوان ،سوف تتصاعد لديه الرغبة في االنتقام

 ومن ثم فسوف يتمكن غالبا باعتباره الطرف األضعف واألكثر ،جديد
 والتزام جانب ،احتياجا للدعم والمساندة من تقوية تحالفاته وتوسيع نطاقها

 .الحذر حيال أية محاوالت مستقبلية للتراضي والصلح

أما بالنسبة للطرف اآلخر الذي يأبى االعتراف بالخطأ واالعتذار عنه مستسلما 
زائف بأنه لم يصدر عنه خطأ أصال، فإن أول وأخطر ما سوف يخسره هو ليقين 

ومن ثم عجزه عن التقدم " استخالص الدروس من الخبرات السابقة"ما يطلق عليه 
واإلنجاز، فضال عما يسببه ذلك التكبر من عجز عن إقامة التحالفات ومن ثم 

 ...مخاطر التعرض لعدوان مدمر من اآلخرين مهما طال الزمن

                                                        العـــددفهرســت  
 االفتتاحية 
نفور من االعتذار وقبول: قضية العدد 

 قدري حفين/ باالنكسار
رمزية نعمان، سناء/ حول العامل  علم النفس 

 شطح، نشأت صبوح
 ) عسر احلساب(الالحسابية : علم نفس الطفل 
ة عن علم النفس السياسيحمل: علم النفس السياسي 

 روز ماري شاهني/ يف العامل العربي 
التجمع السيكولوجي: اجلمعيات النفسية العربية 

 عمر هارون اخلليفة/ لعلماء النفس العرب 
مستوى احلكم األخالقي لدى عينة: علم نفس اجلاحنني 

 حممد داودي/ من األطفال اجلاحنني 

 مكتبة العدد 
 نفسيالة العربية للطب ال -
 جملة الطفولة العربية -

حممد أمحد النابلسي/ أمراض القلب النفسية : ملف العدد 

 االفتتاحيـــــــة 
تجميع ومكاملة الجهود العلمية العربية بات ضرورة ملحة، في زمن 

فاآلخر العربي لم يعد ضرورة . تحول صراع الحضارات إلى مستوى اإلبادة
حد بالمعتدي وكراهية جنسنا، وأمتنا، كي لعالم اليوم، ولم يعد علينا سوى التو

يوضح دعوة المجلة ذا وه. نحظى بفرصة ممارسة علومنا واختصاصاتنا
ذكير بعقدها مؤتمرها األول تحت العتماد شعار نحو علم نفس عربي، مع الت

، ومؤتمرها الثاني تحت شعار مدخل )راجع العدد العاشر للمجلة(هذا الشعار 
 فهل بقي من متسع للحديث .) 22و 21 العددين راجع(إلى علم نفس عربي 

 والمصالحة، عن خصوصية لإلنسان العربي؟ وهل بقي مكان للنقد واالعتذار
  في ظل ردود الفعل العنيفة يقابلها استسالم التوحد بالمعتدي؟

ذلك، بل هو يصر على كون علم اإلناسة فريقنا ال يزال يأمل في كل 
بل لالستئصال، وغير خاضع لمبدأ ونظريات النهايات،  علما غير قا)األنثروبولوجيا(

ذا اإلطار يعرض هذا العدد لقضية وفي ه. اإلنسانمن نهاية التاريخ، وحتى نهاية 
.  والعزوف عن االنكساراالعتذاريطرحها البروفسور قدري حفني حول ضرورة 

النفس أما الدكتور روزماري شاهين فتقدم لمحة عن البحوث العربية في مجال علم 
ويقدم لنا الدكتور عمر هارون الخليفة لمحة عن التجمعات السيكولوجية . السياسي

 .العربية، طارحا إشكالية قصور المشاركة العربية في التجمعات العالمية

على الصعيد االختصاصي البحت، يقدم العدد لمحة عن جديد البحوث 
ساب، وبحثا حول النفسية العالمية ودراسة حول الالحسابية، أو عسر الح

وتعرض مكتبة العدد لمجلة . مستوى الحكم األخالقي لدى األطفال الجانحين
 .الطفولة العربية، والمجلة العربية للطب النفسي

ذي ينتمي أما ملف العدد فمخصص لموضوع أمراض القلب النفسية، ال
 تأليف الجسدي، أو السيكوسوماتيك، وهو من -إلى مجال الطب النفسي

 .حريررئيس الت

أن يستثير ,، ذا العدد بقبولك عزيزي القارئوعلى أمل أن يحظى ه
األسئلة واإلشكاليات، نتوجه إليك بالتهنئة بالعام الجديد، راجين أن يكون 

 .أكثر أمنا وسالما على منطقتنا وإنساننا العربي
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انطالقا من ذي سخر السيكولوجيا لخدمة السياسة وهو ال. ويليام جايمس
ذهب إلى حدود أنه عوض النقص الفكري وبعضهم ي. ذا الكتابه

ويسخر البعض اآلخر من . تي بإدخال علم النفس إلى البراغماتيةالبراغما
 إيحائية تقول بتركيب مكيفات -البراغماتية بالقول بأنها نصيحة نفسية 

. وهي نكتة تكرر مع كل فشل سياسي للبراغماتية. الهواء لتبريد الجحيم
 نكتة محاولة بوش ذلكمثل . وهو عادة ما يكون فشال سياسيا أميركيا

 . مكيفات في الجحيم العراقي الحاليتركيب

مهما يكن، فإن حصة علم النفس في السياسة األميركية حصة كبيرة، 
. خاصة مع تحويل السيكولوجيا نحو االتجاه السلوكي، ومن ثم المعرفي

حتى أن المعهد النفسي األمريكي لدراسة شخصيات القادة يشارك في 
 حول شخصية صدام حسين القرار السياسي األميركي، وهو نشر تقريرا

 .قبيل حرب احتالل العراق

على الجانب اآلخر، لم يتمكن سيغموند فرويد من تجاوز العالقة بين 
دراسة النفس اإلنسانية وبين وجوه نشاطها، ومنها الفني واالجتماعي، 

ذه المجاالت فكانت كتابته تأسيسا وكتب فرويد في كل ه. والعسكري والسياسي
ذكر له  وبمراجعة مؤلفات فرويد ن.حقة في هذه االتجاهاتلتيارات نفسية ال

 أفكار ألزمنة -2 قلق في الحضارة،-1: سياسية أو فطيرة السياسة، منهاكتبا 
 التحليل النفسي للرئيس األميركي -4 موسى والتوحيد، -3الموت والحرب، 

وودرو ولسون، والكتاب األخير غير معروف كثيرا لصدوره بعد وفاة فرويد 
 .وجة ولسون، وترجمه إلى العربية الدكتور محمد أحمد النابلسيوز

كان من الطبيعي أن يصل علم النفس السياسي إلى المكتبة العربية مع 
ذا الدخول موزعا على التيارات وكان ه. دخول العلوم النفسية إليها

فتوزعت البحوث العربية في علم . وفروعها العربيةاألجنبية، األساسية 
 :النفس السياسي على التيارات التالية

 وعمل في مجاله تأليفا وبحثا : السياسي-التحليل النفسي -1
ذة مصطفى زيور، وحسين عبد القادر، ومحمد أحمد وترجمة األسات

 .النابلسي، وعلي زيعور، وغيرهم

 ذة قدري وعمل فيه األسات: السياسي-علم النفس السلوآي -2
 .حفني، ولفيف من تالمذته، إضافة إلى بعض الترجمات المتفرقة

 وهو جمع السياسة إلى علم النفس في :التيار النفسي الليبرالي -3
ذ ميادين التربية واالجتماع، وفي طليعة العاملين في المجال األستا

 .جيمي بيشاي
 وهو تيار ينطلق من اعتبار :علم نفس الحروب والكوارث -4

 .وجوه الممارسة السياسيةالحروب وجها من 

ذه األعمال العربية اصطدمت بعدم سيولة على أن محاولتنا رصد ه
وهي . معها صعوبات النشر والتوزيعوالمعلومات بين الدول العربية، 

لجأنا إلى متابعة ذلك ل. أمور قد تهمل باحثين هامين وجادين في المجال
جلة الثقافة النفسية وغرافي لهذا الفرع في ملببيذه األعمال عبر رصد ه

المتخصصة، وهي تصدر في لبنان، مع صالت وثيقة بالباحثين العرب في 
 .مختلف الدول العربية

 ةــــة العربيـــات النفسيــــالجمعي 
عمر خليفة. د. أ / ربـاء النفس العـي لعلمــالسيكولوج عـــالتجم -

النفس  الحالية موضوع التجمع السيكولوجي لدى علماء الدراسةبحثت 
' اتحادات'و' روابط'وأظهرت الدراسة بأن هناك . العرب عالميا ومحليا

عالمية عدة لعبت دورا كبيرا في ترقية وانتشار علم النفس، ' مجالس'و
الرابطة األميركية، والرابطة العالمية لعلم النفس عبر الثقافي، : منها

 للعلوم النفسية، والرابطة العالمية لعلم النفس التطبيقي،  واالتحاد الدولي
لألطفال الموهوبين  ي ـاء النفس، والمجلس العالمـالعالمي لعلم والمجلس

 

  رمزية نعمان- سناء شطح-نشأت صبوح/  حول العالمالنفسعلم  

 خاليا األنف لفهم االضطرابات النفسية -
 اكتشاف الجين المسؤول عن النوم -
 )الملتبسة(المؤتمرات الرائعة ذه ه -
 ص اإلصابة بسرطان القولون لدى النساءاالكتئاب يعزز فر -
 الخمر يضعف الحياة الجنسية للرجال ويقلل فرص اإلنجاب -
 علماء يستكملون خريطة لالختالف في الجينات البشرية -
 ذهنية للرجالالتدخين يؤثر على القدرات ال -
 ذاكرة وتخفض القلقالماريجوانا قد تنشط ال -

 لــــس الطفـــ نفمـــعل 
 )عسر الحساب(ة ـــــــالالحسابي  -

 أصبح مؤشر قلق )Dys(المرموز له بالزمة التينية هي " عسر "مصطلح
العسر غالبا ما يتأخر ذا فه. على قدرات التعلم لدى األطفال المعسورين

" القراءة"ومن أكثر أنواع العسر انتشارا . اكتشافه لغاية مرحلة الدراسة
)Dyslexia(،التي تعترض قدرة  وهو الصعوبة، التي تبلغ حد اإلعاقة 

عسر مقاطع الكتابة " و)Dysorthographia(" عسر الكتابة"ويالزمها . القراءة
 ويسمى ب )قد يكون كامنا(أحيانا منفصال عن عسر القراءة " المصادف

)Dysgraphia( إال أننا نصادف عسرا أكثر إعاقة للتعلم وإيحاء بالداللة 
وهو كناية عن . )Dyscalculia(المرضية، وهو الالحسابية أو عسر الحساب 

ومن هنا . العجز عن إجراء حتى أبسط الحسابية وتعلم مبادئ الرياضيات
 ).Dysaritmetria(تسمية الرديفة بـ 

 تعني calcul تعني العسر و Dys مشتق من الالتينية حيث والمصطلح
ويعود إطالق . الحصى الصغيرة التي كان يستعملها األقدمون في العد

ذي أطلقه لوصف حاالت متفاوتة ال) Beslay(ى العالم بيشالي المصطلح إل
وفي العيادة نصادف قائمة . من صعوبات التعامل مع مبادئ الرياضيات

يمكن مالحظة الالحسابية لدى بالغين ذ  إ.ذا العسرطويلة من أنواع ه
 متنوعة، كما في حاالت ة، أو ألمراضيات دماغيةتعرضوا لحوادث دماغي

أما في عيادة األطفال، فإننا نالحظ تفاوتا . لف أنواعهاالخرف على مخت
تتراوح ما بين ذ  إ.ذا العسركبيرا في الخلفيات األمراضية المصاحبة له

 وبين صعوبات التموقع البسيطة في )Oligophrenia(نقص العقل الحاد 
حتى أن المحلل العربي سامي علي فسر حالة عسر حسابي . الزمان والمكان

 إلى حول والدي أعاق قدرة الطفل على إسقاط جسده في الزمان رادا إياها
 .عاقةإلذه افكانت الالحسابية وصعوبة تعلم الرياضيات بسبب ه. والمكان

ذه الحاالت السوبر حسابية لدى بعض ناقصي  تشخيص هصعوبةوتزداد 
 )وكأنهم آالت حاسبة(ذهني تالحظ لديهم قدرة فائقة على الحساب الذ إ. العقل
 ويتعقد التشخيص في غياب تحديد التغيرات .ل تخلف عقلي واضح وحادمقاب

مما يجعل وسائل التصوير . المصاحبة التي تصيب منطقة الحساب في الدماغ
لتبقى . العصبي الحديثة عاجزة عن تقديم معطيات موضوعية داعمة للتشخيص

فها قد يتأخر األهل والمدرسون في اكتشا(مسألة التشخيص خاضعة للمالحظة 
.  وللمعاينة والفحص العيادي)ما لم تترافق مع أمراض إعاقة أخرى ملفتة للنظر

ذا العسر ممكن الرد إلى عدم اكتشاف حتى أمكن القول بأن الحديث عن ندرة ه
 . له باالضطرابات المرافقةاالنشغالأغلب حاالته بسبب 

 يــــس السياســـم النفـــعل 
يــم العربـــي العالـي فــسياسس الـــم النفـــن علـــة عــلمح -

 روزمـاري شاهيــن. د/ 

البراغماتية  أول كتاب مؤسس" مبادئ السيوسيلوجيا"كان كتاب : ملخص

Arabpsynet  Journa l :  N° 12 –  A u t u m n   2 0 0 6  2 006   خريــــف    - 12الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل 

 
248   



Journals Review  ßŠpývß@òÈu@a@

 

والضوابط التي تنظم عالقات األفراد بعضهم ببعض، وتكون لهم بمثابة 
ذلك يمكننا ل... المعايير المعتمدة في توجيه سلوكهم وتقويم انحرافاتهم

 قبل المربين اعتبار النمو األخالقي من أهم ميادين البحث التي حظيت من
بالدراسة واالستقصاء على مدار العصور واألحقاب، لكن هذه الدراسات 

ذلك لم تجد كانت فلسفة أكثر منها علمية، ولالقديمة للنمو الالأخالقي 
 .م المطلوبااالهتم

أما العقود األخيرة، فقد أبرزت اهتماما ملحوظا من طرف علماء 
ند األطفال والمراهقين والراشدين النفس والتربية بدراسة النمو األخالقي ع

ذي  جون بياجيه الذا إلى العالم النفسانييعود الفضل في ه. على السواء
ه حول النمو ؤ، وقد فتحت آرا"الحكم األخالقي لدى الطفل" 1932كتب سنة 

األخالقي المجال لعدد كبير من الباحثين لدراسة هذا الموضوع خالل 
ومن . كولبرغ وجيمس ريست وغيرهمامرحلتي المراهقة والرشد، أمثال 

ثم نستطيع القول بأن عمل بياجيه يعتبر انطالقة علمية صحيحة لدراسة 
 .النمو األخالقي دراسة قائمة على أساس منهجي وعلمي

ذا البحث إلى التعرف على مستوى النمو يهدف ه :ثــدف البحــه
الجنسية ن الفروق عاألخالقي لدى عينة من األحداث الجانحين والكشف 

 Definig "اختبار تحديد القضايا األخالقية"كما يقيسه . في نموهم األخالقي
Issues Testلجيمس ريست . 

إن دراسة النمو األخالقي يعني  :ارهــاب اختبــث وأسبـة البحـأهمي
دراسة جانب هام من أهم الجوانب التي لها عالقة بشخصية المراهق، 

توجيه ألنظار العاملين في المجال التربوي وإبراز أهمية النمو األخالقي، و
ذا الموضوع الحيوي الذي والنفسي على مختلف المستويات لالهتمام به
، في الجزائر خاصة، والعالم مازال يشكو نقصا ملحوظا في الدراسات

 .العربي واإلسالمي عامة

ذا البحث على عينة من تقتصر نتائج ه :دودهـث وحــال البحـمج
، وبما أن هذه الدراسة تمت 2002/2003: حين للعام الدراسياألحداث الجان
تمع األحداث الجانحين بمركزين خاصين بإعادة تأهيل في حدود مج
ذكور واإلناث في الجزائر العاصمة، لذلك فقد تتأثر نتائج المنحرفين لل

، وكذا بالنظام التعليمي المطبق في واالجتماعية النفسية مالبحث بظروفه
ذلك بالمستوى الدراسي ألفراد العينة، وبعوامل أخرى ال  وك،هذه المراكز
ذه الدراسة  ومن ثم فإن الباحثين ال يستطيعان اإلدعاء بأن ه.يمكن إهمالها

 .يمكن تعميمها على مجتمعات أخرى
 ددـــة العــــمكتب 
 .المجلة العربية للطب النفسي: العنوان -

 .جماعة من الباحثين: المؤلف      
 اتحاد األطباء النفسيين العرب: شرالنا      

صدر العدد الخامس عشر من المجلة العربية للطب النفسي، وتضمن 
 :المواضيع التالية

 عمر حسن كسوال/ األخالق الطبية من المقاصد الشرعية 

 مراجعة لألسباب البيولوجية حتى -اإلدمان على العقاقير 
 نسيم أخطر قرشي وطارق علي الحبيب/ المعالجة

ذاء النفس عند شخص يعاني من التخلف العقلي  غريب إليدافع 
 ناصر -وليد شنيقات/  دراسة بحث وعرض لحالة مرضية -

  عبد اهللا الرعود- فايق شعبان-الشريقي
تأثير وجود اضطرابات نفسية لدى الموقوفين في السجن  

 فيروز فرح الصايغ/ العسكري
ا ذين راجعوالوصف الديموغرافي والمرضي لألشخاص ال 

عادل  / 2002 خالل عام مستشفى الطب النفسي في الكويت
  عادل سرور-الزايد

كما بحثت الدراسة كيفية تجمع علماء النفس في كل من اليابان . والمتفوقين
وإسرائيل، كما بينت فوائد التجمع السيكولوجي العالمي، مثل دعم األبحاث، 

ات اإلقليمية، والمشاركة وحضور المؤتمرات، وإقامة ورش العمل، ودعم المؤتمر
فيها، وتوزيع بعض المواد المتعلقة بعلم النفس مثل الكتب، والدوريات، وخدمات 
. األقراص، ومعامل علم النفس، واالختبارات السيكولوجية، وعقد اتفاقيات التوأمة

" ندوة علم النفس وآفاق التنمية في دول مجلس التعاون"كما قامت الدراسة بتحليل 
 من خالل تقديم بعض المعلومات عن الندوة، ومحاور 1998في قطر المنعقدة 

. وتوصيات الندوة، ونقاط القوة والضعف في الندوة، واقتراحات للندوات الالحقة
وعموما، خلصت الدراسة بأن هناك غيابا للعمل الفريقي في علم النفس في العالم 

 المجتمعات الغربية ذات لماذا استطاع علماء النفس في: ولقد تم التساؤل. العربي
بالتجمع السيكولوجي الفعال لترقية وانتشار علم النفس، بينما " الفردانية"الخصائص 

" لم يستطع  علماء علم النفس العرب في المجتمع العربي ذي الخصائص 
كالقبيلة والعشيرة والفصيلة والحمولة من التجمع السيكولوجي الفعال؟ " الجمعوية 

هذا المأزق؟ مجتمع فردي ينجح في التجمع، ومجتمع جمعوي فيا ترى كيف نحل 
هل يا ترى إن نجاح علماء النفس في التجمع في الغرب يرجع ! يفشل في التجمع

، بينما يرجع فشل علماء النفس العرب في التجمع "الجمعوية"البتعاد مجتمعاتهم عن 
 ".الجمعوية"لقرب مجتمعهم من 

 نــــس الجانحيـــم نفــــعل 
/ ن ــداث الجانحيـن األحــة مـدى عينـي لـم األخالقـوى الحكـتمس -

  الجزائر-محمد داودي 

تهدف الدراسة إلى معرفة مستوى الحكم األخالقي لدى  :الدراسةملخص 
 في - 2و 1: عينة من األحداث الجانحين في مركزي إعادة التربية والتأهيل

 "حديد القضايا األخالقيةاختبار ت" وذلك من خالل تطبيق -الجزائر العاصمة
)Defining Issues Test- DIT(للعالم النفساني األميركي جيمس ريست . 

أما اإلطار النظري لهذه الدراسة، فيتمثل في تطبيق نظرية النمو 
 في )Piaget، 1932(المعرفي في دراسة الحكم ألخالقي، كما صاغها بياجيه 

، وأخيرا أثراها )Kohlberg، 1958(البداية، وطورها من بعده كولبرغ 
 ).Rest  ،1979(جيمس ريست 

، مقيمين )ذكور 10و إناث 10( حدثا جانحا 20تتكون عينة البحث من 
 بمعدل 16و 13في مركزين إلعادة التأهيل والتربية، يتراوح سنهم ما بين 

 . سنة وشهر واحد15

وانطالقا من نتائج بعض الدراسات السابقة في مجال الحكم األخالقي، 
 :تم وضع الفرضين التاليين

 في 2و1األحداث الجانحون في مركزي إعادة التربية والتأهيل  -1
الجزائر العاصمة يستخدمون المرحلة الثالثة أكثر من غيرها من 

 .مراحل النمو األخالقي األخرى

فروق ذات داللة إحصائية بين األحداث الجانحين ليست هناك  -2
  .قيةواألحداث الجانحات في أحكامهم األخال

تمت معالجة بيانات الدراسة إحصائيا باستخدام المتوسط الحسابي، 
 . للتأكد من داللة الفروق بين الجنسين- ت-واالنحراف المعياري، واختبار

ذه الدراسة على أن أفراد العينة يستخدمون المرحلة أسفرت نتائج ه
ضية الثالثة من مراحل النمو األخالقي أكثر من غيرها، مما يثبت الفر

ذ توصلنا أما بالنسبة للفرضية الثانية فلم يتم إثباتها، إ. األولى في هذا البحث
إلى إيجاد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين، وقد تم تفسير هذه النتائج 

 .خالقيفي ضوء الدراسات حول موضوع النمو األ

إن اهتمام الباحثين بدراسة األخالق عامة، والنمو الخلقي  :ةــمقدم
خاصة، يأتي من كون القيم األخالقية عنصرا أساسيا من عناصر وجود 
المجتمع وبقائه، ومقوما جوهريا من مقومات كيانه وشخصيته، فال يستطيع 

 والقواعدأي مجتمع أن يبقى أو يستمر دون أن تحكمه مجموعة من القوانين
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 -مما تقدم تتضح األهمية التي نوليها لسلسلة األمراض النفسية
 .الجسدية

وقد . ار العصبيذه السلسلة بعد االنهي الكتاب هو ثاني كتب هذاوه
العوامل النفسية المؤدية الضطرابات القلب، : قسمناه إلى خمسة فصول هي

 الوظيفية، األمراض -ذرات القلبية الوظيفية، التنا-االضطرابات القلبية
 .القلبية والعالج النفسي لالضطرابات القلبية

آملين أن نكون قد وضعنا بين أيدي الطبيب، المعالج النفسي، والمثقف 
وقد أصررنا على توثيق كافة . لعربي، مادة عصرية غنية وضروريةا

لكي يتاح للراغبين التعمق في دراسة ذا الكتاب المعلومات الواردة في ه
 .المواضيع المطروحة فيه

 ة ـــل النفسيـــ دور العوام: ل األولـــالفص •
 .النظريات البسيكوسوماتية -
 .المثيرة لالنفعالذكريات ال -
 .ياإلرهاق المهن -
 .اضطرابات النوم -
 .السوابق النفسية -
 .الخوف من الموت -
 .القلق واإلرهاق -

 عندما 1628يعود تخمين تأثير االنفعاالت النفسية على القلب إلى العام 
 : ما يلي)ذي ينسب إليه اكتشاف الدورة الدمويةال(كتب ويليام هارفي 

كلها عوامل تتسبب بإحداث . الحزن والفرح واألمل والخوف"
 "طرابات التي تؤثر على القلباالض

والحقيقة أنه إلى جانب أمراض القلب النفسية، هنالك طائفة من 
 الجسدية، التي شهدت زيادة -األمراض، التي سميت في ما بعد بالنفسية

ولقد عجزت النظريات . هائلة في اإلصابة بها مع ظهور الثورة الصناعية
ي دفع بالعديد من الباحثين إلى  األمر الذ.ذه الزيادةالتقليدية عن تفسير ه

 ولقد أثبت الباحثون بأن .سعي إلى إيجاد تفسير علمي معقول لهذه الزيادة
الثورة الصناعية جلبت معها العديد من عوامل اإلرهاق النفسي، ابتداء من 
شعور اإلنسان بعجزه أمام اآللة وانتهاء بارتفاع متطلبات الرفاهية والحياة 

 هي المسؤولة ذهؤالء الباحثون بأن عوامل اإلرهاق هالحديثة، كما أثبت ه
المباشرة عن زيادة اإلصابة باألمراض النفسية الجسدية، ومن بينها 

 .أمراض القلب

 اإلرهاقذي يلعبه وفي سبيل تقديم البراهين العلمية على أهمية الدور ال
 تجاربهم على الحيوانات، فعرضوا هذه إجراءالنفسي، عمد الباحثون إلى 

الطريقة استطاع هؤالء ذه  به. النفسي والجسدياإلرهاقلحيوانات لعوامل ا
 .ذه الحيواناتالباحثون أن يحدثوا مختلف األمراض النفسية الجسدية لدى ه

 .) في الفصل الرابع Raadانظر تجربة (ذبحة القلبية كمثل القرحة وال

النفسية الطريقة، استطاع هؤالء الباحثون أن يبرهنوا أن العوامل ذه به
 .ذه األمراضسببا أساسيا لإلصابة به

ذه الحقيقة العلمية قامت العديد من المدارس النفسية وبناء على ه
المدارس ذه  وه.الجسدية التي تحاول أن تشرح آليات تأثير العوامل النفسية

 :هي التالية

 .النظرية التحليلية -1
 J. Reuchنظرية  -2
 . الوظيفي-نظرية التأخر النفسي -3
 Cannon نون نظرية كا -4
 Selyeنظرية سيليي  -5

 محمد الصغير/ )نسخة سعودية(زواج دون إيالج  
دراسة حول تأثير القلق واالكتئاب والضغوط النفسية في اإلصابة  

عبد الباري بنر، عبد العزيزي كمال، عرو / بارتفاع ضغط الدم
 فارس، عثمان صابونجو أوغلو

 .مجلة الطفولة العربية: العنوان -
 .جماعة من الباحثين: فالمؤل      
 الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية: الناشر      

 ددـــالع فـــمل 
 الدكتور محمد اجمد النابلسي/  ةــــب النفسيــــراض القلـــأم -

 دور العوامل النفسية/ الفصل األول 
 اضطرابات القلب الوظيفية/ الفصل الثاني 
  النفسية-أمراض القلب الوظيفية/ الفصل الثالث 
  العضوية-أمراض القلب النفسية/ الفصل الرابع 
 العالج النفسي ألمراض القلب/ الفصل الخامس 

ذا القرن، انطلقت الصيحات في أنحاء عديدة من العالم، مع بداية ه
ذي  الSELYEان فك.  لإلنسان المريض)ذاتيةال(بإعادة الوحدة الفردية تطالب 

 االضطراب حالة توازن، بحيث أن اعتبر أن الجسم السليم إنما يعيش
ما أصاب وظيفة ما فإنما يصيب الجسم كله، وبالتالي فهو ذا إالمرضي 

 .يصيب حالة التوازن

 فقد رأوا أن هنالك Dumbar و  Alexanderأما األطباء المحللون مثل 
... وعوامله من نكوص، هوام، توظيف(روابط أكيدة بين االقتصاد النفسي 

ذلك فرعا جديدا للعلوم فأسسوا ب. اد الجسدي للشخص وبين االقتص)إلخ
 .و البسيكوسوماتيكأ الجسدي، -الطبية هو الطب النفسي

 إلى القارة ذا العلم من وراء البحارومع بداية الخمسينات، وصل ه
األوروبية، حيث شهد تطورات وقفزات جديدة، عرضنا ملخصا لها في 

الحلم  والمرض : وان  تحت عنP. MARTY ركتاب ترجمناه للبروفسو
 .النفسي والنفسدي

، ذا العلم إلى أوروباوبالرغم من مضي أكثر من ثالثين سنة على دخول ه
من ذلك بالرغم وبالرغم من المؤتمرات العالمية التي تعقد عدة مرات كل عام وك

، فإن العلم لم يطرق أبواب ذا المجالالمجالت المتخصصة والكتب العديدة في ه
بالرغم من وجود العديد من االختصاصيين العرب، ومنهم ذلك و. يعالمنا العرب

 .إلخ.... قاسم، مصري، مخيمر، زيور سامي علي

زال في طور يذا العلم اليعود إلى أن هذلك ولعل السبب األساسي في 
 فالباحث النفسدي في .األبحاث ولم يتحول بعد إلى اختصاص طبي منفرد

دراساته وأبحاثه في قسم األمراض مجال القلب، مثال، عليه أن يجري 
ذا الوضع بدأ  ولكن ه.ذا القسمالقلبية، أو على األقل أن يكون تابعا له

ويسرنا أن نسرد في . بالتحول نتيجة التقدم الذي حققه الباحثون النفسديون
 : ذا المجال التطورات التاليةه

 المناعة النفسية في الواليات المتحدة، وهو اختصاصقيام  -1
 طبي يدرس اإلرهاق النفسي في تراجع األنسجة الليمفاوية، اختصاص

وعلى صعيد الغدة الصعترية، مما يؤدي إلى انخفاض مناعة الجسم، 
 .معرضا إياه لإلصابة باألمراض الجرثومية والمعدية

حيث تجري .  ومعهد لألمراض النفسدية في فرنسامستشفىإنشاء  -2
 .معالجة المرضى النفسديين

انعكاس اإلرهاق ذي يعالج ال: ب الجنسيقيام اختصاص الط -3
 .واألزمات النفسية على الصعيد الجنسي
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ذلك القسم الثالث من المرضى وبالطبع فنحن ال نستطيع أن نهمل 
 .الذين يجمعون بين مظاهر القسمين األول والثاني

 مصطلح االنشطار الحيوي )Gantt (ذه المعطيات يقترح العالموبناء على ه
)Schizokinésie( نشطار بين نشاطين متالزمين هماذا االمعتبرا أن ه: 

النفعال النفسي البادئ والمنعكس على التصرفات وعلى ا -1
 .المظهر الخارجي

ردود الفعل الجسدية التي قد تتطور إلى مرحلة األمراض  -2
ذا االنشطار الحيوي، وفي حال حدوث ه.  النفسية-العضوية

 . اآلخرىنالحظ أن أحد هذين العاملين يختفي ويبق

فعل الجسدية، فإننا في اختفى االنفعال الخارجي، وبقيت ردود الذا فإ
ال يريد االعتراف . ذه الحالة نجد نفسنا أمام مريض صعب المراسه

إال أن فحصا نفسيا دقيقا من شأنه أن يساعدنا . ذا القلقبقلقه، وال بعوامل ه
وبالتالي فإن الفحص يساعدنا على . على تبين اإلرهاق النفسي وعوامله

 .دهتقرير وجود االنشطار الحيوي، أو عدم وجو

أما في حالة اختفاء ردود الفعل الجسدية، وسيطرة مظاهر االنفعال 
 .الخارجي، فإننا نجد أنفسنا أمام حالة كثيرة الشبه بالهستيريا

والواقع إن دور العوامل النفسية في إحداث اضطرابات القلب 
االضطرابات ممكن أن تقف عند ذه وه. الوظيفية، هو دور أكيد وثابت

كما شرحنا في الفصل السابق، مثل .  الوظيفية البسيطةحدود االضطرابات
ذه االضطرابات ممكن إال أن ه. الخ... تسارع النبض، الشعور بالخفقان

أن تتطور، بحيث تؤدي إلى اضطرابات أكثر تعقيدا، وخاصة لدى أولئك 
 بالضغط واإلحساسالمرضى الذين يشكون من القلق النفسي المتطور، 

 .ختناق الشعور المفاجئ باالأوالهيجان االنفعالي، العقلي، أو من حاالت 

 ةـــ العضوي-ةــب النفسيــراض القلــأم: عــالراب لــالفص •
 .إكسذر تنا -
 أمراض القلب االنسدادية -

 -ذبحة القلبية، االحتشاء القلبيال/ المؤلمة 
 .اذر الوسيطيتنال
 .غير المؤلمة 

 -ات النفسيةذربعد استعراضنا لالضطرابات الفيزيولوجية وللتنا
 العضوية، -الوظيفية، بقي علينا أن نستعرض األمراض القلبية النفسية

 .والتي سبقت اإلشارة إليها في الفصول السابقة

 العضوية، هي من -والواقع أن مجموعة األمراض القلبية النفسية
ذه وفي مثل ه. األمراض الخطرة التي يمكن أن تهدد حياة المريض

 اإلرهاق هي من الخطوات الرئيسية للعالج وامل، فإن إزالة عالحاالت
الحؤول دون ذلك وك. الهادف إلى منع المرض، والحؤول دون تكراره

 .مضاعفاته الخطرة

 :ذه المجموعة من األمراض لودنا أنها تنقسم إلىونحن لو حاولنا تقسيم ه

 . Syndrome Xذر إكس تنا -1
 :أمراض القلب االنسدادية، وتقسم بدورها إلى قسمين -2

 ةــ المؤلم-أ
 Angine Pectoraleذبحة القلبية  ال-1
 Infarct Myocardique االحتشاء القلبي  -2
  Syndr. Intermédiaireالوسطيذر التنا -3

 ــر مؤلمة غي-ب
وتحتوي أمراض السداد القلبي التي ال يمكن تبينها إال من خالل 

.االنسدادية ككلالتخطيط الكهربائي للقلب، وسنعمد إل مناقشة أمراض القلب 

 ةـــب الوظيفيــات القلــاضطراب: يـــل الثانــالفص •
 .تسارع نبض القلب -
 .خفقان القلب -
 .عثرة القلب -
 .اختالج القلب -

الحظنا أثناء عرضنا للعوامل النفسية المؤدية الضطرابات  :مقدمة
النوع من ذا  وه.ذو طابع فيزيولوجي، أي وظيفي، بحتالقلب، 

المؤدي ( ينشأ، كما رأينا، عن تهيج الجهاز السمبتاوي االضطرابات يمكن أن
المؤدي (أو عن تهيج الباراسمبتاوي . )إلفراز األدرينالين والنور أدرينالين

 .)إلى إفراو االستيل كولين

 المحارب، أو الخائف من أوكان تسارع نبض قلب الجراح، ذا وإ
ى تسارع دائم، الموت، هو تسارع طبيعي وعابر إال أنه يمكن أن يتحول إل

 بل إنه من الممكن في بعض األحيان أن .ذر القلبيمكونا ما يسمى بالتنا
ذلك  العابر إلى مرض قلبي خطير، وذا االضطراب الفيزيولوجييتحول ه

ممكن (: Beninghofذا المجال نذكر بقول  وفي ه.في حاالت معينة
ذا ما توافرت له لالضطراب الوظيفي أن يتحول إلى مرض عضوي إ

ذه األسباب مجتمعة رأينا من الضروري أن نقوم بشرح  وله)الشروط
اضطرابات القلب الوظيفية قبل تصدينا لشرح التناذرات القلبية واألمراض 

 .) النفسية-القلبية العضوية

والحقيقة أن اضطرابات القلب الوظيفية التي سنعرضها هي تلك 
 :ى وتقسيم إل)Arythmie(المعروفة باضطراب نبض القلب 

 (Tachycardie)تسارع نبض القلب  -1

 (Palpitation )خفقان القلب  -2

 (Extrasystole)عثرة القلب  -3

 (Fibrillation)اختالج القلب  -4

 ةـــ النفسي-ةـب الوظيفيـــراض القلــأم: ثـــل الثالـــالفص •
 داكوستاذر تنا -
 تناذر القلب الزائد الحيوية -
 الضغط االنفعالي انخفاض -
 مرض بوفيرية -
  النباتي-العصبي ذرالتنا -
 .)عصاب القلب(. عصاب القلق -
 .ارتفاع الضغط االنفعالي -

 لدور العوامل النفسية في إحداث االضطرابات ابعد استعراضن :مقدمة
ذرات  القلبية، ها نحن نقوم بدراسات األمراض، أو باألحرى، تنا-الوظيفية

توصل لفهم  ولكي نستطيع أن ن.القلب الوظيفية الناشئة عن العوامل النفسية
ذه التناذرات، وكذلك لكي نفهم آلية تأثير العوامل النفسية على واضح له

 . باالنشطار الحيويىصعيد القلب، علينا أوال أن نفهم ماهية ما يسم

 ).Schizokinésie(وي ــار الحيــاالنشط
هناك قسم من المرضى ممن يحسنون ضبط المظاهر النفسية لديهم، 

م الخارجي، أو تصرفاتهم، بوجود أي أثر بحيث ال يوحي لنا مظهره
ومن المالحظ أن هؤالء المرضى هم أكثر عرضة . للعوامل النفسية لديهم

 .لظهور االضطرابات الجسدية على أنواعها
أما القسم اآلخر من المرضى، فإنهم ال يحسنون ضبط انفعاالتهم 

هر ضطرابات واضحة في المظذه االواضطراباتهم النفسية بحيث تتبدى ه
الخارجي لهؤالء المرضى، ومن المالحظ أن االضطرابات الجسدية، لدى 

حدثت، فإننا نالحظ بأنها غالبا ذا  وإ.هؤالء المرضى، تكون نادرة الحدوث
 .ما ترتدي طابعا تحوليا هستيريا
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 فمن المالحظ أن أكثر هؤالء المرضى .ون وهميا، ومن نسيج الخيالكي
ذين يشكون من اضطراب قلقا وعرضة للجرح النرجسي هم أولئك ال

 اإلحساستسارع النبض، الخفقان، (ية مبالغة فيزيولوجي مميز بمظاهر ذات
االضطرابات ال تشكل تهديدا حقيقيا لحياة ذه وه. )الخ...  الراحةبعدم

المريض، مما يدفعنا إلى رد مظاهر القلق، المتبدية على هؤالء المرضى، 
 .إلى ميدان الهستيريا

ر أما بالنسبة ألمراض القلب العضوية، فإننا نورد اإلشارة إلى أن تطو
ا ما استثنينا فترة النوبات القلبية، وفي ذه األمراض إنما يتم بصمت، إذه

الغالب نحتاج إلى عدد من الفحوصات العيادية والمخبرية لكي نستطيع 
 .ذا التشخيصتحديد ه

ذه المعطيات يتوضح لنا الدور الذي يمكن للعالج النفسي انطالقا من ه
ذا الدور نحن في عرضنا لهو. أن يلعبه في ميدان طب القلب والشرايين

أن العالج ذلك . نود أن نتحدث عن كل نوع من هذه األمراض على حدة
 .النفسي يختلف بطبيعته وبأهدافه من حالة إلى أخرى

 العالج النفسي ألمراض القلب:  الخامسالفصل •
 .دور العالج النفسي -
 .العالج الدوائي -
 .االسترخاء -

 يـــالج النفســـدور الع -1
ذا المريض إلى  النفسي لمريض القلب إلى إيصال هيهدف العالج

 .Zohman المستويين الذهني والجسدي المالئمين لحالة قلبه

 قد تعرضت العتداء داخلي )األنا الفرويدية(ذاته يحس مريض القلب بأن 
، وهو أحد األعضاء الحيوية، عن دعمه ومساندته هأدى إلى تخلي قلب

  .حاءليخوض معاركه في عالم الناس األص

مراض ذرات واألولكننا عندما نلقي نظرة سريعة على مختلف التنا
ي غالبا ما ـة نالحظ أن هذا االعتداء الداخلـابقسالمعروضة في الفصول ال

      
      

א א א  
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7142

تقدم أسرة شبكة العلوم النفسية العربية إىل الزمالء األطباء و أساتذة علم النفس و كافة املسلمني بأحر التها�ي مبناسبة عيد ت
.األضحى املبارك سائلني ا العلي القدير أن يلهمنا الرشاد وأن ينري بصريتنا ويهدي عقولنا إىل ما فيه خري املسلمني واإل�سا�ية مجعاء  

...هم خبري/حنن/و كل عام وأ�تم  

 عن أسرة شبكة العلوم النفسية العربية
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لقد وجد أن نسبة وجود الحاالت النفسية عند عينة البحث : النتائج
 المراكز األولية ولكن نسبة اكتشاف هذه الحاالت من قبل أطباء% 59.7هي
الباطنية كانت عندهم أكثر إمكانية علما أن أطباء ذا  ه.فقط% 22.5 كانت

على تشخيص الحاالت النفسية من األطباء العامين وأطباء األسرة وقد قام 
 . من المرضى الذين تم تشخيصهم%50.9أطباء المراكز األولية بعالج 

لقد أثبت البحث بما ال يقبل الشك أن هناك عددا كبيرا من : االستنتاجات
ية لديهم حاالت نفسية تحتاج للعالج، وأن هناك مراجعي المراكز الصحية األول

 .تذه المراكز لتشخيص ومعالجة مثل هذه الحاالنقصا في وعي أطباء ه

 Psychiatric Morbidity in Primary Healthcare Setting in 
Irbid, Jordan : Prevalence, Recognition and Management/ 
Ziad.A.j. Zaidan, Hashim Jaddou, Akram K.Al-Ahmad 

Abstract : 

Objectives : To determine the prevalence of psychiatric 
morbidity in primary healthcare setting, primary care physician’s 
awareness and ability to recognize psychiatric disorders and the 
form of management applied. 

Method: 380 patients, who had visited comprehensive 
healthcare centers in Irbid, North Jordan, during a one month 
period, were assessed using the Modified General Health 
Questionnaire (MGHQ) after being seen by general 
pratictioners, family physicians or internists. The physicians or 
internists who had examined these patients were administered 
the Awareness, Recognition and Management Questionnaire. 

Results: While the prevalence of psychiatric disorders was 
59.7%, primary care physicians were able to recognize only 
22.5% of the psychiatrically disturbed patients. Internists were 
able to recognize psychiatric disorders more frequently than 
general practitioners and family physicians. Primary care 
physicians provided management to 50.9% of the psychiatric 
patients they recognized. 

Conclusions: The study findings suggested that there is a need 
to improve the awareness, recognition and management of 
psychiatric disorders at Primary  Healthcare  level and that 
certain type of patients who attented these centers were more 
likely to have psychitric problems. 

Key Words: General Health Questionnaire (GHQ), 
Recognition, Prevalence. 

 / تفاعالت اضطراب الكرب التالية للرضح عند األطفال اليمنيين 
 محمد حزام المقرمي

 :صـــملخ
 الكرب التالية اضطرابذه الدراسة إلى تقييم تفاعالت تهدف ه: الهدف

 .طفال المدارس في مديرية يمنيةللرضح لدى أ
ذه الدراسة باستخدام الطريقة الوصفية حيث استخدمت أجريت ه: الوسائل

 أعمارهم بينمقاييس معيارية على مجموعة من أطفال المدارس تتراوح
  . سنة12-18

 Content/  رســـــــلفها • 

/ مقـــــاالت و أبحـــــــــاث  Papers 
• Psychiatric Morbidity in primary Healthcare 
Setting in Irbid, Jordan : Prevalence, 
Recognition and Management 
Ziad.A.J.Zaidan, Hashim Jaddou, Akram 
K.Al.Ahmad 
• Post Traumatic Stress Disorder Reactions 
among  
Yemeni Children. 
Muhammed Hezam Almaqrami 
• Deliberate Self-Burning: The psychosocial 
and Clinical 
Patterns among Patients Admitted to Burn Unit 
InKing Hussein Medical Center/ Jordan 
Mohamed Hamdallah Al-Dabbas 
• GABA Reuptake Inhibitor, Tiagabine in 
treatment of some anxiety symptoms of 
Pervasive developmental disorder. 
Chaleby K, Zawawi A 

 Revieu Article/ مراجعـــــــــة مقــــــــاالت
• Pharmacolgical treatments of alchol 
dependence 
Mudunkotuwe J, Arnone D, Abou-Saleh MT 
• Current Clozapine Treatment and Prior 
Antipsychotic Prescribing 
Saleh M. El-Hilu, Arsahad Khan, Srinagesh M. 
Thippaiah 
• An assessment of the use of selective 
serotonin reuptake inhibitors in childhood and 
adolescent depressive disorders. 
Amjad Jumai’an, Charles R. Barringer 

 Letter to the Editor/ رسالـــــــــة المحــــــرر
• Ibn Sina, and law book / Walid sarhan 

 Summaries / صــــــــملخ •
-دراسة الحاالت النفسية في المراآز العالجية األولية في أربد 

زياد زيدان، / األردن ومعرفة نسبتها وإمكانية تشخيصها وطرق معالجتها 
 هاشم جدو، أكرم األحمد

 :صـــملخ
معرفة نسبة الحاالت النفسية عند مراجعي المراكز العالجية  :األهداف

نية األطباء على تشخيصها والتعرف عليها عند األولية ودراسة إمكا
 .ذه المراكز وطرق تعاملهم معهاالمراجعين له

 مراجعا للمراكز العالجية في مدينة إربد 380تم تقييم : طريقة البحث
شمال األردن خالل فترة البحث البالغة مدة شهر واحد بواسطة استعمال 

ذين فحصوا هؤالء األطباء الاستبيان الصحة العامة المحدث، وتم أيضا تقييم 
 . التعرف على الحاالت النفسية وطرق عالجهاإمكانيةالمراجعين باستبيان 
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 Deliberate Self-Burning: The Psychosocial and
Clinical Clinical Patterns among Patients Admitted to Burn 
Unit in King Hussein Medical Center, Jordan / Mohamed 
Hamdallah Al-Dabbas 

Abstract: This paper studied the psychosocial characteristics 
and clinical patterns of 36 patients with deliberate self-burning out 
of total of 882 patients admitted to the Burn Unit of the Royal 
Jordanian Rehabilitation Center, King Hussein Medical Center, 
Jordan, over a 5- year period from january 2000 to December 
2004. 

Deliberate self-burning (DSB) reprsents 4%  of all admissions 
and is more common among females (n= 31) than males (n= 5) 
with sex ratio F:M of 6:1. Half of the cases were between 20 and 
30 years of age with the mean age of 30 years, all males and the 
majotity of females (61%) were married. 

The mortality rate was 79% and the median Total Body 
Surface Area (TBSA) burnt was 60%. Forty-eight percent of 
patients (n=15) had previous deliberate self-burn (DSB). 

Seventy- eight percent of subjects had a psychiatric diagnosis, 
of which the most common diagnosis made was adjustment 
disorder (44%), while the other 22% were found with social, 
familial or marital problems. Recommendations were made for 
some preventive measures. 

ض القلق المصاحبة الضطراب النمو المنتشر لعقارمعالجة أعرا 
 الزواوي. قتيبة الجبلي، أ/  تياجابين المثبط إلعادة قبض الجابا

يلعب الناقل العصبي جابا دورا حيويا في نواحي عديدة من : ملخص
وظائف الجهاز العصبي، ويوجد في حوالي الستين إلى السبعين بالمائة من 

 جابا يلتصق بثالث مستقبالت عصبية .لجهازذلك االملتقات العصبية في 
أما مستقبالت جابا أ، فهي بالدرجة . منها جابا أ، وجابا ب، وجابا ج. أساسية

 عقار التاياجابين يختلف .صقة لقنوات الكلورالذات البوابة الاألولى مستقبالت 
عن البنزودايازبين من أنه ال يعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على 

بل أنه يعمل بصورة خاصة ومنتقية إلثباط الناقل المسمى . ت الجابامستقبال
 إلى داخل الخلية  ويرجعه  العصبية ذي ينقل جابا من المسافات وال1جات

ذي يملك هذه عقار التاياجابين هو العقار الوحيد المتوفر حاليا ال. .العصبية
بذلك يزيد من الخاصية وهي خاصية إثباط رجوع الجابا إلى داخل الخلية وهو 

تجمع الجابا في المسافات الخلوية العصبية ويزيد بذلك من تأثيرها الفاعل على 
. ة ومفتوحةذه الدراسة عملت بطريقة مستقبلي إن ه.وظائف الجهاز العصبي

بطريقة دراسة عشوائية لمجموعة من األطفال المصابين باالضطرابات ذلك و
 على أن هؤالء األطفال مصابون ولقد اشترطت الدراسة. التنموية المنتشرة

 نحو اآلخرين أم اذلك العنف متجهباختالطات تتسم بالعنف السلوكي سواء أكان 
 إلى ذات الطفل بأن يؤذي نفسه أو يكون مصابا باختالط يتصف بالحركة اموجه

 . .الدائمة المتكررة كأن يدور حول نفسه أو يتأرجح بنفسه بصورة مستمرة
 من كونها دراسة مفتوحة وقد تتصف ببعض الضعفذه الدراسة قد تكون ه

ذ أصغر مما ينبغي، إال أن وجود هذه الدراسة كدراسة كشفية يكون العدد المتخ
ومستجدة في هذا المجال، يجعل أهميتها مقبولة لتكون دراسة ممهدة لدراسة أكثر 

ذا هاستعمال ذه الدراسة مساندة لفكرة  لقد كانت النتائج من ه.عمقا وأكبر عددا
العقار كعقار مساند لعقار أو أكثر في عالج اضطرابات األطفال التنموية 

 .المنتشرة التي يخالطها السلوك العنفي والسلوك الحركي المتكرر

 GABA Reuptake Inhibitor, Tiagabine in treatment of 
some anxiety symptoms of Pervasive Developmental 
Disorder / Chaleby K. Zawawi A. 
Abstract : GABA plays a vital role in many functions and persent 
in 6-70% of all synapses within CNS. GABA binds to three major 
receptor types: GABA- A, GABA- B, and GABA- C. GABA- A  

من األطفال ظهرت عليهم أعراض % 68بينت نتائج الدراسة أن : النتائج 
تفاعالت اضطراب الكرب التالية للرضح، حيث كانت هذه التفاعالت أكثر و

 كما تبين .وضوحا بين األوالد والمراهقين عنها بين الفتيات واألطفال الصغار
 .من األطفال والمراهقين اتضحت لديهم أعراض نفسية أخرى% 20أيضا أن 

ضح أوضحت الدراسة أن تفاعالت اضطراب الكرب التالية للر: خاتمة
مرتفعة لدى أطفال المدارس في مديرية يمنية تمت مناقشتها إضافة إلى 

 .ذلكالفروق عبر الثقافية كما صيغت التوصيات المتعلقة ب

 Post Traumatic Stress Disorder Reactions among 
Yemeni Childern / Muhammad Hezam Almaqrami 

Running title: PTSD reactions among Yemeni Children 

Key Words: Post traumatic stress reactions, children PTSD 
reactions, conflict traumatic events, child general psychological 
condition. 

Abbreviations: PTSD: post traumatic stress disorder, SDQ: 
Strengths and difficulties questionnaire, SRQ: self report 
questionnaire, the CRIES: Child Revised Impact of Event Scale 
and IES: Impact of Event Scale. 

Abstract :  

Objectives : This study is aiming to evaluate the PTSD 
reactions among children and adolescents in a Yemeni District. 

Methodology: Cross- sectional approach was adopted in this 
survey. School children of 12-18 years of age had been assessed 
using standard self-report questionnaires.  

Results: the study revealed that 68% of children were suffering 
from post traumatic stress disorder reactions. These PTSD reactions 
were higher among boys and abolescents. More than 20% of children 
have shown also other emotional and behavioral problems.     

Conclusions: Results of this survey have been showing higher rate 
of PTSD reactions among Yemeni children and adolescents. 
Trans-cultural points were discussed and recommendations were 
formulated. 

النمط االجتماعي النفسي والسريري لدى: حرق النفس المتعمد 
محمد حمد / المرضى في وحدة الحروق في مدينة الحسين الطبية، األردن 

 اهللا الدباس

 :ملخص
 حالة حرق متعمد من أصل 36ة على ذه الدراستم إجراء ه: الهدف من الدراسة 

/  الملكي األردني للتأهيل حالة حرق أدخلت إلى وحدة الحروق في المركز882
 وحتى نهاية عام 2000مدينة الحسين الطبية خالل خمسة أعوام من بداية عام 

 .، وقد تمت دراسة خصائصهم االجتماعية والنفسية والسريرية2004

 من %24.5ن حاالت الحرق المتعمد تشكل دلت نتائج الدراسة أ: النتائج
مجموع حاالت الحروق التي أدخلت المستشفى في نفس الفترة الزمنية 

 عام، وأن 30للدراسة، وأن المتوسط العمري لحاالت الحرق المتعمد كان 
 عاما، وكانت الغالبية 30-20 تتراوح أعمارهم ما بين  من الحاالت50%

 .%60 الكلي لنسبة حرق الجسم هو وكان المتوسط. العظمى من النساء
 من المرضى كان لهم محاوالت سابقة لحرق %48ذلك أن ودلت النتائج ك
 .%79دل الوفيات كان أنفسهم، وأن مع

  من الحاالت كانوا يعانون من اضطرابات نفسية%78 وتظهر الدراسة أن
 من الحاالت %22 حيث أن أغلبيتهم شخصوا باضطراب سوء التكيف، وأن

 هناك بعض.  يعانون من مشاكل اجتماعية أو عائلية أو زوجيةكانوا
 .ذه الحاالتدراسة للوقاية والحد من هذه الالتوصيات في ه
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 الحلو، ارشد خان، سريناجيش ثيباي

 :ملخص
ذي حصل في السنوات األخيرة في مجال على الرغم من التطور والتقدم ال

 فإنه ال تزال هناك )الشيزوفرينيا(األدوية المستعملة في عالج مرض الفصام 
وتعرف . تستجيب بشكل مرض لهذه األدويةمجموعة من هؤالء المرضى ال 

 المقاوم للعالج )رينياالشيزوف(ذه الحاالت التي يطلق عليها مرض الفصام ه
بالحاالت التي ال تستجيب للعالج لدواءين من مضادات األمراض العقلية 

ذجية شريطة أن يكونا قد استعمال بجرعات أحدهما من األدوية الجديدة الالنمو
من بعض  أسابيع أو يعاني المريض 8 إلى 6فية ال تقل عن عالجية ولمدة كا
ولما . تحمله االستمرار بتعاطيهاذه األدوية مما يحول دون اآلثار الجانبية له

كان دواء الكلوزابين هو الدواء الوحيد حاليا المرخص لالستعمال لعالج 
وذج ذكورة أعاله، فإن أهداف دراستنا هذه هو اكتشاف نمط أو نمالحاالت الم

راض العقلية لهؤالء المرضى قبل وصف موصف األدوية المضادة لأل
ذلك اكتشاف مدى االلتزام بالممارسة أو المزاولة الحالية في  لهم، وكالكلوزابين

 اإلكلينيكي المعهد الوطني للتفوق واالمتياز إلرشاداتوصف هذا الدواء طبقا 
 . لهؤالء المرضىوكذلك معرفة مدى وأسباب التأخير في وصف الكلوزابين

ذي اتبعناه في هذه الدراسة هو مسح وفحص تاريخ وصف والمنهج ال
األدوية المضادة لألمراض العقلية من ملفات مرضى مستشفى شارع هاالم 

 .2004 في شهر أغسطس عام إنجلتراللطب النفسي في 

ذكرا  35( النتيجة بأنه وجدنا أن هنالك ستة وخمسون مريضاذلك وك
 وصف لهم الكلوزابين لمعالجة مرض الفصام الوجداني طبقا قد ) أنثى21و

 .لتعريف منظمة الصحة العالمية

وبالتحليل وجد أن معدل تناول هؤالء المرضى للكلوزابين كان حوالي 
وقد وجد أن جميع هؤالء المرضى عدا اثنين كانوا قد . الخمس سنوات

ذجية يدة الالنموتناولوا مضادات األمراض العقلية بما فيه األدوية الجد
وجد أن ذلك وك. بجرعات عالجية ولمدة كافية قبل بدء تناولهم الكلوزابين

 .معدل التأخير النظري في وصف الكلوزابين يقارب الست سنوات

 مرضى بسبب عدم 4وقد أوقف استعمال الكلوزابين من قبل ذا ه
تحملهم لبعض أعراضه الجانبية ومن قبل ومن قبل مريض خامس بسبب 

 .ستجابة الضعيفة لهاال

والخالصة أنه قد حصل تأخير في وصف الكلوزابين لمدة أطول مما 
هو مرغوب فيه إكلينيكيا أو أن الكلوزابين يستعمل بقدر أقل مما يجب في 

 .المملكة المتحدة يعكس تكلفة وتعقيدات العالج به

 Current Clozapine Treatment and Prior Antipsychotic 
Prescribing / Saleh M. El-Hilu, Arshad Khan, Srinagesh M. Thippaiah 

Background: In most countries including the United Kingdom, 
Clozapine is licensed for the treatment of resistant schizophrenia, 
wich is usually defined, according to Kane1989 and co-workers as 
failure to respond to adequate trials of 2 antipsychotics for adequate 
duration. According to the BNF (British National Formulary) Clozapine 
should be introduced if schizophrenia is in adequately controlled 
despite the sequential use of two or more antipsychotics, one of wich 
is an atypical antipsychotic, each for at least 6-8 weeks. 

Method: Prescribing histories were obtained from the case 
notes, admission and discharge summaries and prescription 
charts for all patients on Clozapine at Hallam Street Hospital, 
England, in August 2004. 

Results: Fifty-six patients, 35 males and 21 females, receiving 
Clozapine for schizophrenia or schizoaffective disorder (WHO 
International Classification of diseases, ICD-10 Classification of 
mental Disorders) were identified. The mean age of patients was  

 

receptors are primarily ligand gated Chloride channels receptors. Unlike 
Benzodiazepines, Tiagabine does not act directly or GABA receptors. It 
selectively inhibit Gat-1 transporter of GABA, Tiagabine is the only 
available GABA Reuptake inhibitor clinically available. This  is a 
prospective open study of a randomly selected group of children and 
adolescents with Pervasive Developemental Disorder. This is an open 
label study, suffers from all shortcomings of studies of that type. The 
sample size may also be a small one. Others problems like selection bias 
should also be considered before any conclusion is made. These defects, 
however, do not make away its value as a pioneer project that indicates a 
possible value in treatment of one of the one of the refractory disorders in 
childhood and adolescence. Tiagabine is seemingly useful as an adjunct 
drug. It is approved as such in treatment of seizure disorders, and it was 
used in this study in an augmenting strategy to treat refractory anxiety 
complicated by aggressive behavior and stereotypic movement disorder. 
A positive study of this type should call for more definitive work like a 
double blind placebo controlled studies. 

. مودونكوتو، د. ج/ ه ـمراجع: ان الكحولـات الدوائية إلدمـالمعالج 
  محمد أبو صالحأرنون،

 صـــملخ
 .مراجعة المعالجات الحالية الدوائية لالعتماد على الكحول: الهدف
تم إجراء بحث شامل للمعلومات المتوفرة على شبكة اإلنترنت : الطريقة

لتحديد الدراسات المنضبطة، المراجعات العامة، واإلرشادات التي تم تقيمها 
 .ماد على الكحولفي استعمال المعالجة الدوائية في االعت

تم تحديد عدة أدوية مقيمة ومراجعة في المعالجة الدوائية : النتائج
البنزوديازبين، دايسلفرام، ثيامين، : لالعتماد على الكحول وتشمل

ذلك أدوية مثل مثبتات المزاج، وأقل من . أكميروسات ونالنزوكسيون
ى فعاليتها في واألدوية السيروتونية، ومركبات أخرى لها دالئل متنامية عل

 .معالجة االعتماد على الكحول تمت مراجعتها

هناك أدوية عالجية ثابتة الفعالية في االعتماد على الكحول في : الخالصة
ن ـة، ولكن في منع االنتكاس فإن عددا مـ االنسحابيمرحلة األعراض

الزالت هناك حاجة . المركبات قد تم تطويرها مع نمو الدالئل على فعاليتها
 .ذه المركباتراء دراسات حول الجمع بين هإلج

 Pharmacological treatments of alcohol dependence / 
Mudunktuwe J, Arnone D, Abou- Saleh MT 

 Abstract:  
Objective : To review curent pharmacological treatments for 

alcohol dependence. 

Method: A comprehensive search from a range of electronic 
databases was conducted to identify controlled trials, systematic 
reviews, and guidelines that evaluated the use of pharmacological 
interventions in the treatment of alcohol dependence. 

Result: Several compound were identifided and evalueted in the 
review that are well established in the treatment of alcohol dependence 
including: benzodiazepines, disulfiram, thiamine, acamprosate and 
naltrexone. Less routinely used compounds such as mood stabilisers, 
serotoninergic agents and other compounds with growing evidence of 
efficacy in the alcohol dependence have also been reviewed. 

Conclusion: There are well established pharmacological 
treatments for alcohol dependence in the acute withdrawal phase. 
However for relapse prevention, a few compounds have been 
developed with growing evidence of efficacy. Further research is 
needed to evaluate combination strategies of this compound. 

Key words: Alcohol dependence, addiction, pharmacotherapy. 

 ح صال/  ذهان السابقةالمعالجة الحالية بالكلوزابين ومضادات ال 
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. رسطو والفارابيعرف بالرئيس، وأطلق عليه لقب المعلم الثالث بعد أو
 كتابا في مختلف العلوم، ويعتبر كتابه القانون أشهرها، 276ألف ابن سينا 

 عاما، 58وفي خالصة الطب اليوناني والعربي وخالل حياته التي بلغت 
وعلى الرغم من سلسلة القالقل واالضطرابات والرحالت في حياة ابن سينا، 

 .ف في مختلف أنواع المعرفةذلك يزيدنا به إعجابا حين نراه يؤلإال أن 

 في الالهوت منها 31 كتابا في الطب، 43: ومن مؤلفات ابن سينا
 في ما 23 في الفلسفة، 24 في الفيزياء، 26، "الشفاء"كتابه المشهور 

 14 في الرياضيات، 15 في المنطق، 22نسميه اليوم علم النفس، 
 .مجموعة مراسالت وهمسة في تفسير القرآن

 عن نفسه )ابن سينا(ذكره هو طي وابن أبي أصيبعة ما وترجم له القف
ول الشيخ قونقله عنه أبو عبيد الجوازجاني، أحد تالميذه، حيث ي

 أيامابن أبي كان من أهل بلخ، وأنتقل منها إلى بخارى في : "الرئيس
وتزوج أبي بوالدتي في قرية يقال لها أفشنه، .. .نوح بن منصور

لنا إلى بخارى، وأحضرت معلم القرآن وقطن بها وولدت بها، ثم انتق
ومعلم األدب، وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى 

 ".كثير من األدب، حتى كان يقضي مني العجب

وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين ويعد من اإلسماعيلية، وقد سمع 
نوا ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم، وكامنهم 
كروا بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه وال تقبله نفسي، اذربما ت

ذكر الهندسة والفلسفة وابتدؤوا يدعونني أيضا إليه ويجرون على ألسنتهم 
وحساب الهند، وأخذ يوجهنني إلى رجل كان يبيع البقل ويقوم بحساب الهند 

وكان يدعى  أبو عبد اهللا النائلي بخاريحتى أتعلمه منه، ثم جاء إلى 
 .زله أبي دارنا رجاء تعليمي منهنالمتفلسف، وأ

وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والتردد فيه إلى إسماعيل الزاهد 
... ثم ابتدأت بكتاب إيساغوجي على النائلي... وكنت أجود السالكين

ذت أقرأ الكتب على نفسي ثم أخ... حتى قرأت ظواهر المنطق عليه
ثم ... كتاب إقليدسذلك وك.  المنطقم عللع الشروح حتى أحكمتاوأط

 .انتقلت إلى المجسطي

ثم رغبت في علم الطب وصرت أقرأ الكتب المصنفة فيه، وعلم الطب 
ليس من العلوم الصعبة، فال جرم أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ 
فضالء الطب يقرؤون علي علم الطب، وتعدد المرضى فانفتح علي من 

ذلك أختلف قتبسة من التجربة ما ال يوصف، وأنا مع أبواب المعالجات الم
 .ذا الوقت من أبناء ست عشرة سنةظر فيه، وأنا في هإلى الفقه وأنا

ذه المدة ما نمت وفي ه.. ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفا
وكلما كنت أتحير في ...  اشتغلت النهار بغيرهليلة واحدة بطولها وال

حلها ترددت إلى الجامع، وصليت وابتهلت مسألة ولم أكن أظفر في 
 .إلى مبدع الكل حتى فتح لي المنغلق وتيسر المتعسر

 اذني أدنى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيانها، حتى إن كثيروكنت مهما أخ
 اتضح لي وجوهها في المنام، وكذلك حتى استحكم معي جميع من المسائل

 اإللهي )العلم(ثم عدلت إلى .. .العلوم، ووقفت عليها بحسب اإلمكان اإلنساني
وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة، فما كنت أفهم ما فيه حتى قرأته أربعين مرة، 

وفي أحد األيام حضرت في ... ذلك ال أفهمهوصار لي محفوظا وأنا مع 
الوراقين وبيد دالل مجلد ينادي عليه فعرضه علي فرددته رد متبرم، فقال لي 

 ثمنه، ى بثالثة دراهم وصاحبه محتاج إليعكهأبذا مني فإنه رخيص أشتر ه
ذا هو كتاب ألبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة  فإتريتهشوا

ورجعت إلى بيتي وأسرعت قراءته، فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك 
الكتاب وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكرا 

  ...هللا تعالى

37.13 years. Forty-seven (83.9%) patients were single, six (10.7%) 
married and three (5.4%) divorced. Thirty- three patients (58.9%) 
were Caucasian, fifteen (26.8%) Asian and eight (14.3%) Afro-
Caribbean. Mean duration of illness was 13.9 years. Mean duration of 
Clozapine use was 4.99 years. At some point before the 
commencement of Clozapine, forty-six (85.2%) had received an 
atypical antipsychotic, all of whom but one for adequate duration and 
in adequate doses, forty-three (79.6%) had received oral typical 
antipsychotic and forty-four (81.5%) had been tried on depot 
antipsychotic intra-muscular injections. All patients except two had 
received  two adequate trials of different antipsychotics prior to the 
commencement of Clozapine. The mean maximum theoretical delay 
in using Clozapine was 5.98 years. Clozapine was discontinued in 
five patients, due to intolerable adverse effects in 4 and poor 
response in 1. 

Conclusion:   Our study that Clozapine treatment was quite delayed 
for longer than is clinically desirable. It also indicates that, like in many 
other countries, Clozapine is underused in the UK as well. This 
probably reflects the costs and complexities of therapy with Clozapine. 

استعمال مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين في معالجة تقييم 
  شارلز بارنجر-أمجد جميعان/  والمراهقين االآتئاب النفسي عند األطفال

من واجب القائمين على معالجة االكتئاب عند األطفال : ملخص  
ذلك التعامل مع هذه والمراهقين تطوير طرق آمنة وفاعلة للعالج وك

بالرغم من االستعمال الواسع . غينل الباواالهتمامالحاالت بالجدية 
تونين في عالج االكتئاب والواعد لمثبطات إعادة امتصاص السيرو

النفسي عند الصغار، إال أن هناك العديد من االختالفات في نتائج 
ذا العالج في حاالت اكتئاب الصغار في معظم األبحاث حول فاعلية ه

 .دول العالم

ذه االختالفات والتباينات في نتائج الدراسات حول أهمية استجابة له
مراجعة واستعراض العديد من  هذا العالج سوف نقوم باستعمالومخاطر 

جيل الجديد الدراسات التي نشرت حول أهمية ومحاذير استعمال هذا ال
 .من مضادات االكتئاب في معالجة االكتئاب النفسي عند األطفال

 سوف نقوم بعرض آلخر التوصيات لمعالجة حاالت النهايةوفي 
 .االكتئاب عند األطفال والمراهقين

 An assessment of the use selective serotonin reuptake 
inhibitors in childhood and adolescent depressive disorders 
/ Amjad Jumai’an, Charles R. Barringer 

Abstract : Depression in children and adolescents warrants serious 
concideration. It is incumbent on clinicians to develop safe, effective 
treatment protocols for this painful and debilitating condition. While the 
use of selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) in the treatment of 
depression is promising, it is also an area of controversy in most parts 
of the world. In response to the  controversy and the need for treatment, 
this paper assesses the current status of the research and 
recommendations for using SSRIs. Toward this end, the paper reviews 
relevant literature to determine the prevalence and risks associated with 
major depressive disorder (MDD) among youth. The paper then 
summarizes the research on SSRIs and identifies which ones are safe, 
effective, supported by research, and approved by the medical 
establishment. Finally, a set of guidelines for treating youth depression 
is offered, one that combines approved SSRIs and psychotherapy. 

 اقتباس وليد سرحان/  الجزء األول -ابن سينا وآتاب القانون 
ولد الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن علي بن سينا قرب بخارى حوالي 

 م، لقب بالشيخ 1037/  هـ428 م، وتوفي في همدان سنة 980/هـ370سنة 
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L a  S F A P :  A c t i v t é s  نشــاطهـــا : ن.ط.ج.ف.ج  
 

La Société Franco-Algérienne de Psychiatrie (SFAP) est 
née en 2002 à l’initiative de psychiatres français et algériens, 
hospitaliers, universitaires et d’exercice libéral. Son objet 
s’inscrit dans le cadre classique des associations 
scientifiques mais également dans la perspective de 
participer à la promotion de la psychiatrie francophone.  

Quatre ans après sa création, notre association s’apprête 
déjà à organiser son troisième congrès. Les deux 
précédentes éditions se sont successivement déroulées à 
l’hôpital Georges Pompidou à Paris sous la présidence du Pr 
Frédéric Rouillon (Année de l’Algérie en France, 2003) et à 
Alger sous la présidence du Pr Farid Kacha, Président de la 
Société Algérienne de psychiatrie. La SFAP a également 
participé et continue de participer très activement à 
l’organisation de nombreuses journées scientifiques en 
France et en Algérie : Séminaire consacré à l’épidémiologie 
génétique animé par le Pr Ph. Gorwood (Alger, 2003), la 
Première Journée Nationale des psychiatres libéraux 
algériens (Alger, 2004), le 3e Congrès International 
Francophone de Prévention du Suicide (Poitiers, 2004), les 
4e Rencontres Internationales Francopsies des psychiatres 
privés francophones (Ghardaïa, 2005), la Deuxième Journée 
Nationale des psychiatres libéraux en Algérie avec la 
participation du Pr Th. Lempérière (Bejaïa, 2006), … Notre 
association sera également très présente par l’intermédiaire 
de plusieurs de ses membres dont le Pr P-M. Llorca au 25e 
congrès franco-maghrébin de psychiatrie qui aura lieu le 17 et 
18 novembre 2006 à Alger. 

La SFAP contribue aussi à un certain nombre de projets 
scientifiques dont une thèse en psycho-pharmacologie 
génétique actuellement en cours à Alger avec la collaboration 
de l’équipe du Pr F. Kacha et de l’Unité INSERM 675, le 
projet d’un ouvrage sur le Suicide en Algérie auquel 
participent de nombreux psychiatres en France et en Algérie 
Enfin, la SFAP est membre fondateur du Forum Franco-
Algérien pour la Recherche (FFAR) destiné à promouvoir le 
développement des échanges dans le domaine de la 
recherche scientifique entre les deux pays. 

Notre troisième congrès aura lieu le 8 et 9 juin 2007 au 
Corum de Montpellier sous la présidence du Pr D. Castelnau 
et sera consacré au problème du suicide. En 1993, le Conseil 
Economique et Social se saisit en France de la question 
suicide afin de« permettre de sensibiliser les pouvoirs publics 
et l'opinion à cette souffrance à la vie qui n'offre d'autre issue 
que la mort » et en soulignant que : « le suicide n'a jamais été 
déclaré grande cause de santé publique alors que ses effets 
sont plus dévastateurs que bien d'autres conduites 
pathologiques mises au premier plan par les pouvoirs publics 
et les médias ». En 1996, la première Conférence Nationale 
de Santé identifie la prévention du suicide comme une des 10 

 2002 الفرنسية الجزائرية للطب النفسي في سنة تأسست الجمعية 
ذة الفرنسيين والجزائريين، العاملون بالقطاع بمبادرة من األطباء واألسات

هداف األتلتقي في أهدافها مع  اإلستشفائي، الجامعي، والممارسة الحرة،
ة ولكنها تعمل أيضا للمساهمة في تطور الطب التقليدية للجمعيات العلمي

 .طق بالفرنسيةالنفسي النا

بعد أربع سنوات من تأسيسها تعمل الجمعية على تنظيم مؤتمرها 
 انعقد بمستشفى )2003فرنسا (لك أن المؤتمر األول ذالثالث، من 

ذ فريدريك رويان في حين انعقد جورج بونبيدو برئاسة األستا
رئيس الجمعية ( كاشا المؤتمرالثاني بالجزائر برئاسة األستاذ فريد

كما تشارك الجمعية وتواصل لحد اآلن بصفة . ) للطب النفسيالجزائرية
ملتقى حول ذكر منها فعالة في تنظيم العديد من األيام العلمية بفرنسا، ن

، )2003الجزائر ( قروود .ذ فالوبائيات الوراثية تحت إشراف األستا
األيام العلمية األولى لألطباء النفسانيين العاملين بالقطاع الخاص 

، الملتقى الدولي الثالث الفرنكوفوني للوقاية من )2004 الجزائر(
، الملتقى الدولي الرابع فرانكوبسي لألطباء )2004بواتي  (اإلنتحار

الخواص الناطقين بالفرنسية، اليوم العالمي الثاني  للألطباء النفسانيين  
... )2006بجابا ( تيريز لمبوريار ذالخواص بالجزائر بمشاركة األستا

ذكر منهم جدت الجمعية في عدة مؤتمرات من خالل أعضائها، نكما توا
م لوركا في المؤتمر الفرنسي المغاربي الخامس والعشرون .األستاذ ب

 . بالجزائر2006 نوفمبر 18 و17 نظم أيام ذيال

ذكر منها   تعمل الجمعية للمساهمة في بعض المشاريع العلمية ن
هي بصدد اإلعداد حاليا وأطروحة في علم النفس الصيدالني والجيني 

 من المعهد القومي 675 والوحدة بالجزائر بمشاركة األستاذ فريد كاشا
اإلنتحار في "لألبحاث، كما شاركت في مشروع تأليف كتاب حول 

ذي شارك في تأليفه عديد األطباء النفسانيين في كل من ال" الجزائر
س لمنتدى أن الجمعية هي العضو المؤسأخيرا ذكر ، نفرنسا والجزائر

 الذي يهدف إلى العمل على  العلميالحوار الفرنسي الجزائري للبحث
 .البحث العلمي بين البلدينالنهوض وتطوير المبادالت في ميدان 

 بالكروم في 2007 جوان 9و 8 أيام )الثالث(ذا ينعقد مؤتمرنا ه
. يبحث مشاكل اإلنتحاركستالنو و. ذ د برئاسة األستامنتبوليايمدينة 

 إهتم المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي بفرنسا 1993أنه في سنة ذكر ن
ذا المظهر من بمسألة اإلنتحار لتحسيس السلط العمومية والرأي العام به

 سوى الموت مع  له مخرجا آخريطرحالمعانات في الحياة والذي ال 
اإلنتحار لم يكن معلنا عنه كأحد أهم أسباب مشاكل "التركيز على أن 
 من عديد السلوكات ية في حين أن آثاره أكثر تدميريةالصحة العموم

المرضية التي تعرض كواجهة أولى من طرف السلط العمومية 
الوقاية "، حدد المؤتمر القومي األول للصحة 1966في سنة ". واإلعالم

كأولوية من مجموع عشر أولويات قومية للصحة " من اإلنتحار
 ألف محاولة 200إلى 160 بين العمومية في اإلطار الوبائي حيث أنه ما

 إنتحار
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priorités nationales de Santé publique dans le contexte 
épidémiologique suivant : 10 milles décès par an et 160 milles à 
200 milles tentatives de suicide par an. La France est parmi les 
pays les plus touchés et le suicide est la première cause de 
mortalité chez les 25–34 ans.  

Selon une dépêche de l’agence de presse AFP datant de 
septembre 2003, le suicide prendrait des proportions 
inquiétantes en Algérie, touchant essentiellement des jeunes de 
15 à 30 ans. Cette dépêche fait référence à une série d’articles 
de la presse algérienne rapportant quotidiennement plusieurs 
cas de suicide. « En absence de statistiques officielles et 
d'études scientifiques, ce phénomène apparaît comme 
nouveau, notamment par son ampleur. Ceux qui s'y intéressent, 
en particulier des sociologues et des étudiants, en sont réduits
aux hypothèses. Pour les uns, les Algériens se suicidaient 
moins ou pas du tout avant les années 90. L'apparition de la 
violence islamiste, avec son cortège d'horreurs, de tueries et de 
massacres collectifs, a banalisé la mort et la souffrance. »  

Le 5 février 2004, Journée Nationale pour la Prévention du 
Suicide en France, l’Association Algérienne des Psychiatres 
d’Exercice Privé a organisé à Alger le premier colloque national 
autour de ce thème avec la participation de la Société Franco-
algérienne de Psychiatrie et l’équipe du Professeur D. 
Castelnau (Montpellier). Les conclusions de ce colloque ont mis 
en évidence l’intérêt de mettre en place un véritable 
observatoire du suicide en Algérie. Les données 
épidémiologiques disponibles sont encore insuffisantes et le 
phénomène est toujours d’actualité. Les chiffres avancés ici et là 
sont contradictoires, obtenus par des moyens très différents et 
par conséquent peu utilisables dans le cadre des comparaisons.

Les organisateurs du troisième congrès franco-algérien de 
psychiatrie souhaitent maintenir et continuer la réflexion sur le 
problème du suicide dans ces deux pays en tenant compte à la 
fois de sa complexité, des différents contextes socioculturels et 
géographiques et de la nécessité d’appréhender le phénomène 
dans ses nombreuses dimensions. Philosophes, sociologues, 
cliniciens, épidémiologistes, chercheurs, neurobiologistes, 
généticiens, etc., seront conviés à participer et à faire état de 
leurs travaux les plus récents. 

L’organisation de ce congrès où plus de 400 psychiatres 
sont attendus, se fait étroitement entre les membres de la 
SFAP, l’équipe du Pr D. Castelnau du CHU de Montpellier, la 
Fédération Régionale des Psychiatres des Cliniques Privées du 
Languedoc Roussillon et divers autres institutions et 
associations scientifiques françaises et algériennes (Inserm, 
Faculté de Médecine de Montpellier, GEPS, CRASC, FFAR, …). 
Par le thème débattu et la qualité des conférenciers prévus, 
l’évènement dépasse le cadre bilatéral franco-algérien et 
s’inscrit à un niveau beaucoup plus large de la psychiatrie 
francophone et internationale. 

  Par tenaires off ic iels  

− La Faculté de Médecine de Montpellier et son 
Département de FMC  

− La Fédération Régionale de Formation Médicale 
Continue des Psychiatres des Cliniques Privées du 
Languedoc Roussillon 

− Le Laboratoire INSERM E361 (Pathologies du 
système nerveux : recherche épidémiologique et 
clinique) dans lequel collaborent le Dr K. Ritchie, le Pr  

تعد فرنسا من بين البلدان األكثر .  أالف حالة وفات في السنة 10تحدث  
حار وهو السبب األول للوفايات للشريحة العمرية تعرضا لظاهرة اإلنت

 . عام34-25بين 

نسبة أن   نجد)2003شهر سبتمبر (حسب تقرير وكالة فرانس لراس 
 15تدعو للقلق بالجزائر، حيث تمس أساسا الشباب من أصبحت اإلنتحار 

ذا التقرير إلى مجموعة مقاالت من الصحف يعتمد ه.  عام30إلى 
بغياب إحصائيات " عديد حاالت اإلنتحار ل يوميا الجزائرية التي تعرض

رسمية ودراسات علمية، تبقى ظاهرة اإلنتحار ظاهرة حديثة خاصة على 
وقد تبين من المهتمين بالموضوع خاصة . همستوى إرتفاع نسبة إنتشار

قبل علماء اإلجتماع والطلبة أن الفرضيات تعود إلى أن الجزائريين 
ذه أو تكاد تنعدم ه نتحار بشكل أقل، يلجؤون إلى اإل1990سنوات 
 إن ظاهرة عنف اإلسالميين مع ما يصحبه من رعب وقتل .الظاهرة

 ".وتقتيل جماعي جعل من الموت والمعانات ظاهرة عادية 

ذا اليوم  في ه)اليوم الوطني لإلنتحار بفرنسا (2004 فيفير 5في يوم 
لخاص ملتقاها األول نظمت الجمعية الجزائرية لألطباء النفسانين بالقطاع ا

حول هذا الموضوع وذلك بمشاركة الجمعية الفرنسية الجزائرية للطب 
ذا الملتقى إلى خلص ه). منتبولياي( كستالنو .النفسي وفريق األستاذ د

 ال تعد ، إن المعطيات الوبائية الحاليةصدا حقيقيا لإلنتحارمرأهمية وضع 
إن األرقام .  الساعةعكافية وتبقى ظاهرة تنامي اإلنتحار، من مواضي

المقدمة من هنا وهناك تعد متضاربة حيث يتم الحصول عليها بواسطة 
 .وسائل مختلفة وبالتالي فال يمكن اإلعتماد عليها للدراسات المقارنة

يأمل منظمو المؤتمر الفرنسي الجزائري الثالث للطب النفسي مواصلة 
األخذ بعين اإلعتبار ذين البلدين مع التفكير في إشكالية اإلنتحار في ه

تعقد الموضوع من ناحية واختالف المعطيات اإلجتماعية والثقافية 
فالسفة، : والجغرافية إلى ظرورة بحث هذه الظاهرة من أطراف عدة

علماء إجتماع، أطباء سريريون، أخصائيو علم الوبائيات باحثون، 
نأمل حيث ...  وغيرهمأخصائيوا األعصاب االحيوي، أخصائيوا الوراثة

مشاركتهم ليقدموا  لنا خالصة أعمالهم في الموضوع حسب المعطيات 
 .الحديثة

 طبيبا نفسانيا 400ذي يشارك فيه أكثر من يتم تنظيم المؤتمر ال
. ذ د وفريق األستابالتنسيق بين أعضاء الجمعية الجزائرية للطب النفسي

ألطباء  واإلتحاد الجهوي لمونتبوليايكستالنو من المستشفى الجامعي  
النفسانيين بالمصحات الخاصة بمنطقة روسيلون وعديد المؤسسات 

المعهد القومي األعلى لألبحاث، (والجمعيات العلمية الفرنسية والجزائرية 
 ومن خالل الموضوع الرئيسي ونوعية )....مونتبوليايكلية الطب 
 الحدث يتجاوز اإلطار الثنائي الفرنسي الجزائري ذافإن ه. المحاضرين

يندرج بمستوى أعلى وأوسع من الطب النفسي الفرنكوفوني إلى ملتقى و
 .دولي

 الشـــٍراآـــة الرسـميـــــة للـمؤتـمــــــــــــر 

 . ومصلحة التكوين الطبي المتواصلمنتبوليايكلية الطب  −

اإلتحاد الجهوي للتكوين الطبي المتواصل لألطباء النفسانيين  −
 .رويسونبالمصحات الخاصة بمنطقة لوندوك 

إمراضية ( E361مخابر المعهد الوطني للبحث العلمي مصلحة  −
ذي يتعاون معهم   وال)األبحاث الوبائية والسريرية: الجهاز العصبي

عميد كلية الطب (توشون . ج.بولوجي، أ. ج.ريتشي، أ. ك.كل من د
 )مونتبولياي

 بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث 675يو " إنسارم" وحدة األبحاث −
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Ph. Boulenger, le Pr J.Touchon (Doyen de la Faculté 
de Médecine de Montpellier)  

− Unité INSERM U675 (Analyse phénotypique, 
développementale et génétique des comportements 
addictifs) dirigée par Le Pr Ph. Gorwood  

− Le Groupement d'Etudes et de Prévention du Suicide 
(GEPS)  

− La Société Algérienne de Psychiatrie  
− Le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et 

Culturelle de l’Université d’Oran 
− Le Forum Franco-Algérien pour la Recherche présidé 

par le Pr C. Beldjord (Institut Cochin, Paris)  
− L’Association Algérienne des Psychiatres d'Exercice 

Privé  
− L’UNPS 

 Soutiens off iciels  

− Mairie de Montpellier: allocution d’ouverture de 
Madame le Maire de Montpellier  

− Conseil Général de l’Hérault  

− Laboratoires Pharmaceutiques  
 Organisat ion du Congrès 

 Lieu du congrès :Le Corum Esplanade 
Charles de Gaulle B.P. 2200 34027 Montpellier cedex 1  

 Tél :  (33) 04 67 61 67 61  

 Fax :  (33) 04 67 61 67 00  

 Dates : 8 et 9 juin 2007 

 Site internet : www.sfapsy.com    
 Contact: secrétariat@sfapsy.com  

 Comité scienti f ique 

 Président :Pr D. Castelnau (Montpellier)  

 Secrétariat et coordination : Pr Ph. 
Courtet (Montpellier)  
 Membres :  

− Pr J-M. Azorin (Marseille)  

− Pr A. Bakiri (Blida)  

− Pr F-J. Baylé (Paris) 

− Pr A. Belaïd (Alger)  

− Dr M. Boudarene (Tizi-Ouzou) 

− Pr J-P. Boulenger (Montpellier)  

− Dr J-J. Chavagnat (Poitiers)  

− Dr J-F. Chiariny (Montpellier)  

− Pr Ph. Gorwood (Colombes)  

− Dr N. Hamdani (Colombes)  

− Dr M. Hamouda (Oran)  

− Pr F. Kacha, (Alger) 

تحت . ) تطوري ووراثي للسلوكيات اإلدمانيةالعلمي  تحليل مظهري ، 
 .قروود. ذ فإشراف األستا

 . اسات والوقاية من اإلنتحارمجمع الدر −

 .الجمعية الجزائرية للطب النفسي −

مركز البحث في علم اإلجتماعيات اإلجتماعي والثقافي بجامعة  −
 .وهران

بالجورد . ذ سالمنتدى الفرنسي الجزائري للبحث برئاسة األستا −
 .)المعهد األعلى بكوشين، باريس(

.بالقطاع الخاصالجمعية الجزائرية لألطباء النفسانيين العاملين  −

− L’UNPS 
 الرعــاة الرسمـــيـون 

كلمة اإلقتتاح الترحيبية للسيدة عمدة مدينة : بلدية مونتبولياي −
 .منتبولياي

 .المجلس العام لهيرولت −

 .مخابر الدواء −

 تـنظيـــــــم المؤتمـــــــــــــــر 

. ب.الكوروم، ساحة شارديكول ص: رــر املؤمتـمق 
 . منتبولياي34027- 2200

 61 67 61 67 04 (33): هلاتفا 

 00 67 61 67 04 (33) :فاآس 

 2007 جوان 9و 8 :تاريخ املؤمتر 

 www.sfapsy.com : :املوقع على األنرتنات 

 secrétariat@sfapsy.com :لإلسرتشاد 

 لعلميـــــــــةالهيئــــــة ا 
 .)مونتبولياي(كاستالنو .د.أ :ســـــالرئي 

كورتات . ف. أ:السكريتريية والتنسيق 
 .)مونتبولياي(

 :اءــــــــألعضا 

 .)مرسيليا(أزورين . م.ج -
 .)بليدا(بكيري . أ.أ -
 .)باريس(بايلي . ج.ف.أ -
 .)الجزائر(بلعيد . أ -
 )وزو تيري(بوداران . م.د -
 )بوليايمونت(بولنجاي . ب.جذ األستا -
 .) بواتياي(ج شفانيا .ج: دكتور -
 )منتبولياي(ف شياريني.ج: دكتور -
 )كولمب( قوروود. ف ذاألستا -
 )كولمب( حمداني.ن:  دكتور -
 )وهران( حمودة.م: دكتور -

 )الجزائر(كاشا . فذاألستا -
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− Pr P-M. Llorca (Clermont-Ferrand)  
− Mme B. Mimouni (Oran)  
− Pr M. Tedjiza (Alger)  
− Pr J-L. Terra (Lyon)  
− Dr S. Torres (Nimes)  
− Pr M.Touari (Constantine)  
− Pr G. Vaiva (Lille) 

 Comité d’organisat ion 

 Responsable :Dr F. Torres (Niles)  

 Membres : 

− Pr A. Belaïd (Alger)  
− Dr F. Bouchene (Alger)  

− Dr D. Capdevielle (Montpellier)  
− Dr C. Castelnau (Montpellier)  
− Dr G. Collin (Montpellier 

− Pr Ph. Courtet (Montpellier)  

− Dr R. Giachetti (Toulouse)  
− Dr B. Herbane (Alger)  
− Dr R. Houssine (Paris)  
− Dr F. Jollant (Montpellier)  

− Dr B. Rimlinger (Montpellier)  
− Pr B. Semaoune (Alger) 

 Contacts :  

 Pr Philippe COURTET: Coordination et 
secrétariat scientifique Service de psychologie Médicale & 
Psychiatrie Hôpital Lapeyronie CHU Montpellier 34295 
Cedex 5. 

− Tel : +33 467 33 85 81 

−  Fax : +33 467 33 89 88  
− Adresse émail : p-courtet@chu-montpellier.fr 

 Dr Mohammed TALEB: Responsable du Congrès 
Pavillon Calmette Hôpital de Vernon 5, rue du Dr BurnetBP 
912 - 27207 Vernon Cedex . 

− Tel : +33 232 71 66 69  

− Fax : +33 232 71 69 10  

− Adresse émail : mohamed.taleb@chi-eureseine.fr 
 Dr François Torres : Responsable de 
l’organisation Fédération Régionale des Psychiatres des 
Cliniques privées du Languedoc-Roussillon 1 rue de 
Corconne 30000 Nimes. 

− Tel : +33 466 76 02 56 

− Adresse émail : tomecom@wanadoo.fr 
  

 P r o g r m a t i o n  P r é l i m i n a i r e  
 

VENDREDI 8 JUIN 2007 
 

 )كالرسون فراند(لوركا . م.بذ األستا - 
 )وهران(ميموني . السيدة ب -
 )الجزائر(تدجيزة . مذ األستا -
 )ليون(تارا . ل. جذ األستا -
 )نيم(توراس . الدكتور س -
 )قسطنطينية(تواري . مذ األستا -
  )ليل(فيفا . جذ األستا -

 الــهيئـــــــة الـمنظمــــــــــــــة 
 )نيل(فوورس . الدكتور ف: ؤولـــــــاملس 

 :اءــــــــألعضا 

 )الجزائر( بلعيد .ذ أأستا -
 )الجزائر(الدكتور بوشان  -
 )منتبولياى(كبدوفاي . الدكتور د -
 )منتبولياى(كاستالنو . الدكتور س -
 )منتبولياى(كولين . الدكتور ج -
 )منتبولياى(كورتات . فذ أستا -
 )تولوز(جياشتي . الدكتور ر -
 )الجزائر(هربان . تور بالدك -
 )باريس(حسين . الدكتور ر -
 )منتبولياى(جوالن . الدكتور ف -
 )منتبولياى(الدكتور ريملنجر  -
 )الجزائر(سماوون . بذ األستا -

  لإلسترشــــــاد و التواصــــــــــل 
المنسق والسكرتير : فيليب آورتاىذ األستا 

روني، العلمي، مصلحة علم النفس الطبي والطب النفسي الباي
 5 ساداكس 34295المستشفى الجامعي بمنتبولياي 

 81 85 33 467 33+ :فـــــــالهات -
 88 89 33 467 33+ :ســــــالفاآ -
 p-courtet@chu-montpellier.fr :يــــد إلكترونــــــبري -

ؤتمر، قسم المسؤول عن الم :دآتور حممد طالب 
 -912 ب - نهج دكتور بيرناي ص5كلمات، مستشفى فارنام 

 . فارنان ساداكس27207

 69 66 71 232 33+ :فـــــــالهات -

 10 69 71 232 33+ :ســــــالفاآ -

mohamed.taleb@chi-eureseine.fr:  يــــد إلكترونــــــبري -

 مسؤول التنظيم  :دآتور فرانسوا توراس 

اإلتحاد الجهوي لألطباء النفسانيين بالمصحات الخاصة بمنطقة 
 . نيم3000 نهج الكوركون 1 - روسيان-لنكودوك

 56 02 76 466 33+ :فـــــــالهات -

 tomecom@wanadoo.fr : :يــــد إلكترونــــــبري -

 الربنامــــج األولــــي  
 

 2007 جوان 8ة ـــاجلمع
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 08h00-09h00 : Accuei l  des part icipants  

 09h00-09h30: Mme le Maire de Montpellier,  Mr le Doyen de 
la Faculté de Médecine ,  Président du Congrès, Président de 
la Société Algérienne de Psychiatrie :  A l l o c u t i o n s  

 09h30-10h00 : Pr Ph. Courtet : CHU de Montpellier : Que 
peut-on attendre des neurosciences pour 
prévenir  le  suicide? 

 10h00-10h30: Pr C. Baudelot : Ecole Normale Supérieure : 
Aspects actuels de la sociologie du suicide.  

 10h30-10h45:  Q u e s t i o n s  

 10h45-11h00:  P a u s e - c a f é  

 11h00-12h00: A t e l i e r s  

  - Atelier 1: UNPS. Pr Debout 

      - Atelier 2: Le suicide en Algérie. Pr Kacha, Dr M. 
Boudarène 

 12h00-13h00: Pr P-M. Llorca: Symposium 

 13h00-14h30: R e p a s  

 14h30-15h00 : Pr J-L. Terra (Lyon) : Les 
programmes de prévent ion du suicide.  

 15h00-15h30 : Dr M. Boudarene (Tizi-Ouzou) : Le 
suicide en Algér ie :  quel les réal i tés ? 

 15h30-15h45 : Q u e s t i o n s  

 15h45-16h00 : P a u s e - c a f é  

 16h00-17h00 : A t e l i e r s  

- Atelier 3 : Jeunes chercheurs. Pr Ph. Courtet 

- Atelier 4 : Le suicide des jeunes 

 17h00-18h00 : Pr Ph. Gorwood : Symposium 
 18h00 : Fin de la première journée  

 18h30-20h30 : S o i r é e  P u b l i c  

 20h30 : S o i r é e  d e  G a l a  

SAMEDI 8 JUIN 2007 

 09h00-10h00: Pr F-J Bayle : S y m p o s i u m  

 10h00-11h00 : A t e l i e r s  

- Atelier 5 : TCC et psychothérapie dans les conduites 
suicidaires. Dr N. Duchène. 

 - Atelier 6 : Prise en charge des suicidants. Pr Terra, Pr 
Vaiva. 

 11h00-11h15:  P a u s e - c a f é  

 11h15-11h45 : Mme B. Mimouni (CRASC, Oran) : Le 
suicide des jeunes à Oran 

 11h45-12h15 : Dr A. Malafosse (Genève) : Génét ique,  
société et  cultures  

 .ـــــــــــــناستقبــــــــال المشارآـي: 9 إلى س8س  

عمدة مدينة مونتبولياي، عميدة كلية الطب، : 30 د 9 إلى س9س 
الترحيب: رئيس المؤتمر، رئيس الجمعية الجزائرية للطب النفسي

 .واإلفتتاح

كورتاي المستشفى الجامعي . ذ فأستا: 10 إلى س30 د9س 
العصبية للوقاية منذا يمكن ان ننتظر من العلوم ما: بمونتبولياي

 حار؟اإلنت
: ذيةبودلو المعهد األعلى لألستا. ذ سأستا: 30 د10 إلى س10س 

 .اعــم اإلجتمــر علــة نظــن وجهــار مــة لإلنتحــر الحاليــالمظاه

 أسـئلـــــــــــــــة: 45 د10 إلى س30 د10س 

 )مشـروبــــــــــــــــــات( استراحــــــــــة : 11 إلى س45 د10س 
 مـــل ورش عـ:12 إلى س11س 

 ذ دبوأستا: س.ب.ن.إ: الورشة األولى -

. ذ كاشا، دكتور ماستا: اإلنتحـار في الجزائر: الورشة الثانية -
 . بودران

 لوركا. م.ذ بمحاضرة أستا: 13 إلى س12س 

 غـــــداء: 30 د 14 إلى س13س 
برامج الوقاية من )ليون(تارا . ل. جذ أستا: 15 إلى س30 د14س 

 .اإلنـتحــار
اإلنتحـار في: )تيزو وزو(بوداران . دكتور م: 30د 15 إلى س15س 

 أيـة حقـائـــق؟ : الجـزائــر
  أسـئلـــــــــــــــة:45 د15 إى س30 د15س 
 )مشـروبــــــــــــــــــات(  استراحــــــــــة :16 إلى س45 د15س 
  ورش عـمــل: 17 إلى س16س 

 كورتاي. ذ فالباحثين الشبان، أستا: الورشة الثالثة -

 اإلنتحار والشباب: الورشة الرابعة -

 قروود. فذ  األستامحـاضـــــــرة: 18 إلى س17س 

 نهايـــة الـبرنامــج العلمـــي لليـــــــوم األول :  18س 

 سهــــــرة عـامــــــــــــــة:  30 د20 إلى س30 د18س 

 حفـــــــــل ساهــــــــــر:  30 د20س 
  2007 جوان 9السبـــــت 

 بايل.ج.ذ ف أستامحاضــــــــرة: 10ى س إل9س 

 ورش عـمـــــــــل: 11 إلى س10س 

العالج المعرفي السلوكي والعالج النفسي : الورشة الخامسة -
 ديشان . ن. دكتور.في السلوكات اإلنتحارية

ذ تارا، أستا:  رعاية المعرضين لإلنتحار:الورشة السادسة -
 .استاذ فايفا

 )مشـروبــــــــــــــــــات( ـــــة استراحـــــ: 15 د11 إلى س11س 
انتحار : )وهران(ميموني . السيدة ب: 45 د11 إلى س15 د11س 

 .الشباب في مدينة وهران

علم الوراثة،:  )جفيف(ملفوس . أ. دكتور: 15 د12 إلى س45 د11س 
 .المجتمع والثقافات
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 12h15-12h30 :  Al locut ions de clôture  

 12h30 :  R e p a s  

Les personnes qui désirent un atelier, soumettre une 
communication ou une présentation d’affiche, doivent décrire le 
thème et les objectifs.  

Vous pouvez nous faire parvenir votre communication par : 
courrier électronique avec un document attaché, dans un format 
Word. Le document doit reprendre les éléments indiqués dans 
le formulaire postal. 

 Adresse : p-courtet@chu-montpellier.fr  

 Par courrier régulier : Pr Philippe Courtet ; Service de 
Psychologie Médicale & Psychiatrie Hôpital Lapeyronie 
CHU Montpellier 34295 Cedex 5.  

 Tel : +33 467 33 85 81  

 Fax : +33 467 33 89 8  

 Date limite de soumission : Le 31 décembre 2006  

 Adresse Email : p-courtet@chu-montpellier.fr   

Le 8 et 9 Juin 2007 

Le programme inclura différents types de communication :  

− Les symposiums (60 minutes)  

− Présentation de plusieurs communications par des 
personnes différentes, sous un même thème.  

− Les ateliers (60 minutes)  

− Présentation d’un thème permettant un développement 
plus étendu, par une ou plusieurs personnes.  

− Les communications libres  

− Le comité scientifique du congrès regroupera les 
communications acceptées selon les thèmes du congrès. 
Les communications seront d’une durée de 15 minutes.  

Un certain nombre de conférenciers ont déjà confirmé leur 
participation : Pr C. Baudelot (Ecole Normale Supérieure), Pr J-
L. Terra, Pr Ph. Courtet, Pr Ph. Gorwood, Pr P-M. Llorca, Pr F-J. 
Bayle, Pr F. Kacha, Pr G. Vaiva, Dr F. Bellivier, Dr J-J. 
Chavagnat, Dr M. Boudarene, Mme M. Badra. 

 

LIEU DU CONGRES :   LE CORUM 

− Le Corum Esplanade Charles de Gaulle B.P. 2200 34027 
Montpellier cedex 1 

− Tél. (33) 04 67 61 67 61 

−  Fax (33) 04 67 61 67 00  

− Email : http://www.corum-montpellier.fr/ 

  .آلمـــــــة اإلختـتـــــــــــــام: 30 د12 إلى س15 د12س  

 غــــــــــــــــــــــــــــداء: 30 د12س 
نأمل من الزمالء الراغبين تقديم ورشات عمل، مداخلة أو معلقة، 

 .تحديد الموضوع واألهداف

" بإمكانكم توجيه مشاركتكم بالبريد اإللكتروني مع مستند مرفق نمط 
ذكورة في النموذج ، على أن يخضع المستند إلى العناصر الم"وورد

 .البريدي

 p-courtet@chu-montpellier.fr : :عنوان اإللكرتونيال 
 قسم علم النفس ذ فيليب كورتات،أستا :ورقيالعنوان ال 

 34295 مونتيوليلي -الطبي والطب النفسي، مستشفى الباي روني
 .5ساداكس 

 81 85 33 467 33+ :فــاهلات 
   8 89 33 467 33+ :سـالفاآ 
 2006 ديسمبر 31 :أخر أجل لقبول املشارآات 

  p-courtet@chu-montpellier.fr : :الربيد اإللكرتوني 

  2007 جوان 9 و8أيام 

 :يندرج في إطار البرنامج  المداخالت

 ) دقيقة60( المحاضرات  -

 . اف متعددة حول محور محدد عرض  أبحاث من أطر -

 )  دقيقة60(ورشات العمل  -

عرض موضوع محدد يتم تناوله وتحليله من جوانب متعددة من  -
 .طرف واحد وعدة أطراف

 .المداخالت الحرة -

- ع الهيئة العلمية للمؤتمر األبحاث التي تم قبولها ويتم  جدولتها تجم
 . دقيقة15تستغرق المداخالت .  حسب المحاور

 بوديلو .س: ذة المحاضرين األساتكل من آلن تأكيد مشاركةتم لحد ا
 .ذ ف كورتات، أستا.ذ فتارا، أستا. ل.جذ ، أستا)المدرسة العليا(

. جذ  كاشا، أستا.ذ فبايل، أستا. ج.ذ فلوركا، أستا. م.ذ بكروود، أستا
بوداران، . شافانات، دكتور م. ج.بليفير، دكتور ج. فايفا، دكتور ف

 .بدرة. السيدة م

 الكوروم: مكــان املؤمتــر

 منتوبلياي، -34027 2200ص ب .  ساحة شارل ديكول-الكروم
    1سيداكس 

  61 67 61 67 04 (33) :الهاتف

 00 67 61 67 04 (33) :الفاكس

 /http://www.corum-montpellier.fr :: البريد اإللكتروني

XIV WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY 
20 -25 September 2008 
 Prague, Czech Republic 

World Psychitric Association 
www.wpa-prague2008.com 

 

א  אאאא
 

www.Filnafs.com  
www.Psyinterdisc.com 

www.Psychiatre-naboulsi.com 
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1 0 °  A r a b  C o n g r e s s   o f  p s y c h i a t r y
Psychiatry in the Arab world:  

Past, Present and Future 
  

1st  Call for communication 
 

June 4-5, & 6 2007 Hotel AURASSI-ALGIERS 

www.sante.dz   cap@sante.dz 

 אאאא 

 :الطـب النفسـي يف العـامل العربــي

 املاضـي، احلاضـر واملستقبـل

 دعـوة املشارآــة 

 

  نزل األوراس، اجلزائر-2007 جوان 6 و4-5

www.sante.dz  - cap@sante.dz 
 
 
Dear colleagues,  

The Algerian society of psychiatry organizes the 10° 
Arab congress  of psychiatry on the topic: "psychiatry in the 
Arab world: past, present and future ". (Hotel AURASSI 
Algiers from the 04 to June 06, 2006).  

Herewith the first call from communication.  

We remain at your disposal for any additional 
information.  

We count on your collaboration for the diffusion the 
information. 

Friendly 

Calendar 

• Call for communication: November 01st 2006  
• Deadline for sending the summaries: April 20th, 2007.   
• The communications will have to be sent to the 

following address:  cap@sante.dz  
• Information for authors in connection with the results of 

the scientific committee: May 02nd, 2007  
• Deadline for sending the whole texts: 30th April 2007 

 You can SUBMITT three types of 
communications  

−  Oral communications  

The maximum duration of the communication is fixed to 
15mn  
Short communications on a precise point are encouraged 
(10 minutes).  
− Poster communications  

The posters could be consulted during the pauses or the 
lunches. The posters’ space will be ready for authors and 
some material will be put at the disposal of them. The size 
of the available panels is A0 84.1 cm broad and 118.9 cm 
height. To facilitate the installation, each panel will have a 
label with the name of the author and the title of the 
presentation.  

We will ask the authors to be present near their poster, 
during the pauses to be able to answer the questions and to 
discuss their work.   

Workshop Communications 
 Form of Proposal for an Oral 
Communication or Poster   

  
 ت الزمـــالءاحضــر

م الجمعية الجزائرية للطب النفسي المؤتمر العاشر للطب النفسي تنظ
الحاضر، الماضي : الطب النفسي في العالم العربي"حول موضوع 

  .2006 جوان 6-5-4 أيام )الجزائر(بنزل األوراس " والمستقبل

 .للمزيد من اإلسترشاد حول المؤتمر يمكنكم اإلتصال بنا

 .ذا المؤتمر المعلومات حول هنأمل في مساعدتكم وتعاونكم لتوزيع

 مع كل مودتنا

 مؤمتــرــدة الـأجن

   2006  نوفمبر 1: الدعوة للمشاركة 

ترسل على : 2007 أفريل 20: آخر أجل لقبول الملخصات 
 cap@sante.dzالعنوان التالي 

 2007ماي  2يعلم أصحاب المشاركات بنتائج الهيئة العلمية يوم  

 أنـواع املداخــالت

 :يمكنكم تقديم مداخالتكم بأحد الوسائل الثالث

 المداخـــالت الشفويـــة −
 . دقيقة15حددت المدة القصوى للمداخلة بحدود  

 .) دقائق10(تشجيع المداخالت الموجزة حول نقطة محددة  

 )معلقــات(المداخــالت الملصقـــة  −
ستراحة أو عند فترة الغداء يمكن مراجعة المعلقات في فترات اإل 

حددت مقاسات . ذمتكم معدات خاصة لتثبيت األبحاثكما نضع على 
 صم عرضا 84.1" اإلطارات التي يتم بها تثبيت األبحاث بـ 

لتسهيل تحميل كل إطار بطاقة عليها اسم الباحث "  صم طوال118.9و
 .وعنوان البحث

ذات محا نطلب من أصحاب األبحاث الملصقة أن يتواجدوا ب 
أبحاثهم في فترات اإلستراحة ليتسنى لهم اإلجابة على األسئلة المتعلقة 

 .ببحثهم

 مداخــالت  الورشـــات −
 املقرتح للمداخالت الشفوية واملعلقاتذج النمو 

 عنوان البحث 

  البحثتحتهذي يندرج ذكر المحور ال 

 ذكر اسم الباحث قائمة بأسماء المشاركين في البحث، مع  
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− Title of communication  
− List of authors:(underline the author for the  
correspondence) 

 Your preference: 

 Oral session  
 Session poster 
  With the choice of the scientific committee  
  Miss    Mrs.   Mr. 

 

Name    ……………………… First name …………………   

Titrate and Function: …………………………………… 

Name of the Institution: ……………………………….. 

Personal Address: …………………………………………. 

City: …………………………… Country:……… …………. 

Postal Code: …………………………………………………. 

Tel / Fax 
………………………………………………………… 

Email: …………………………………………………………… 

Language of  the communication: …………………… 

 Summary: 10 lines maximum (size of 
police: 12 points) 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

 Key words: (4)  

……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 Bibliography: (5 references maximum) 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 Practical considerations:  
All the rooms will have a video-projector, an overhead 
projector and a table.  

The summaries of the selected communications will be 
gathered in a booklet distributed to the participants when 
they arrive to the congress.  

The languages of the congress are Arabic, French and 
English  

The inscription at the Days includes/understands:   

- Invitation on June 03rd, 2007 with the opening of the 
congress  

- Participation in work from the 4th to  June  6th , 2007   
 

 .الذي توجه له المراسالت 

 ـاراتــك لتقـدمي البــحثياخت 

 تقديم شفوي 

 تقديم ملصق 

 حسب اختيار الهيئة العلمية 

  سيد  سيدة     آنسة      

 .............................القــب.........................   اإلســم  
 ...............................................................فــة الوظي

 .....................................................اسم المؤسســة  
 .................................................العنــوان الشخصــي  

 ..........................البلــد .........................   المدينــة 
 ..................................................الترقيــم البريــدي 

 .........................الفـــاآس .......................   الهاتــف 
 ................................................البريــد اإللكترونــي 

 .................................................داخلـــة الم لغــة تقديــم 
 ) أسطر حد أقصى10(امللخــــص  

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
...................................................................................................

........................................................................... 

  املفتاحيــــة الكلمــات 

...................................................................................................
............................................................................................. 

 ) مراجـع أقصـى حد5(املصــادر  

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
................................................................................... 

 معطيــات عمليــة 

 Retroprojecteurو ; Vidéo projecteur في جميع القاعاتيتوفر 
 Tableو  

تجمع ملخصات األبحاث التي حظيت بالقبول في كتاب يوزع  
 .على المشاركين عند وصولهم المؤتمر

 .نكليزيةالعربية، الفرنسية، األ: اللغات المعتمدة 

 :يدخل ضمن إطار التسجيل في المؤتمر 

  3/06/2007دعوة حضور حفل اإلتتاح يوم  −

 2007جوان  6إلى-4 المشاركة في أعمال المؤتمر من  −

 
Arabpsynet  Journa l :  N° 12 –  A u t u m n   2 0 0 6  2 006   خريــــف    - 12الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل  

264 



Congress  àmûßŠpa@
 

   
-  Six  (6) coffee breaks on the place of the demonstration  

 Arrangement 
We charged Agency LAVILLANOVA for the local 
organization (Inscriptions in the congress, lodging, lunches 
and diners, dinner of official reception and post congress)  

- Director: NAWEL DEKHLI  

- Street of the rose trees n°8  

- The Birkhadem Orchards  

- Algiers Algeria  

- Telephone Algeria: 00 213 70 90 93 90  

  - France: 00 33 (0) 6 87 80 06 15 -  00 331 42 44 20 20  

  - E.mail :  nd@lavillanova.com  
 
  - Web Site: www.lavillanova.com  
  

 

 )6(مشروبات اإلستراحة  − 
 وآالـة األسفـار املعتمـدة 

تسجسل، (لتنظيم مكان انعقاد المؤتمر " لفيال نوفا"تم تكليف وكالة 
 )، سكن، حفل العشاء وما بعد المؤتمروجبات

 نوال الدخلي: المدير −
  الجزائر- بير خادم- نهج الزهور8 −
 90 93  90 70 213 00: الهاتف بالجزائر −
 15 06 80 87 6 (0) 33 00: الهاتف بفرنسا −
− 00 331 42 44 20 20 
 nd@lavillanova.com :: بريد إلكتروني −
 www.lavillanova.com: صفحة الويب −

 سكريرتيــة املؤمتــر 
 بلعيد عبد الرحمان −
 مستشفى الطب النفسي شراقة −
 الجزائر– 16300نهج سويداني بوجمعة،  −
 27/28/37/38  13 36 21 0 213 00: الهاتف −
 30 23 37 21 0 213 00: الفاكس −
 abderbelail@gmail.com :إللكترونيالبريد ا −

       

يـــب  النفســة للطــة العالميــــالجمعي  
2005א

א א א א
 

 دوله ، إن خربة و تدريب الطبيب النفسي تشمل الصحة 114 مجعية متثل 130عية العاملية للطب النفسي هي اكرب جتمع ألطباء النفس يف العامل و تتكون من اجلم
اإل�سان من حرب ، إرهاب ، القتل النفسية و السلوك اإلجتماعى لألفراد ، ومبا إن تراكم املعرفة العلمية يف الصحة النفسية  تشري إىل أن الكوارث اليت يصنعها 

 .اجلماعي وما شاهبه تؤدى إىل إهناء احلياة ، و تسبب  مضاعفات �فسية و اجتماعية   لألحياء الباقني يف أحناء العامل
ا تقرتف هذه الكوارث باسم الدين و يعترب العنف مشكلة يف الصحية العامة و الصحة النفسية ، و العنف له جذوره االقتصادية و االجتماعية و السياسية ، و عادة م

 .و كل ذلك اجتاهات تطرفية حنو حياه اإل�سان. املبادئ الوطنية

 .حنن يف أشد احلاجة لتعديل النظم املعرفية اخلاطئة االجتاهات التخريبية. أن العنف يؤدى إىل العنف ، و التكاتف و التعاون يعزز السلوك السوي ،
 .و عدم حرية التعبري و غياب الدميقراطية جيب التعامل معها على املستوى العامليإن الفقر و القمع و االحتالل 

ويزدهر العنف   مع عدم وجود احلاجات األساسية من طعام ، مسكن ، صحة و غياب العدل ، و حتث كل األديان على الرمحة و �بذ العنف و اإلرهاب و التسامح 
 .و هى ضروريات الصحة النفسية السوية

 :اجلمعية العاملية للطب النفسي و اليت متثل ما يفوق مائة و مخسة وسبعون ألف طبيبا �فسيا أ�ة  �ظرا الزدياد اإلرهاب و العنف يف العامل �توجه باآلتي هتيب 
 . على الصحة النفسية يف العامل أمجع ئي   �دعو زعماء العامل بتجنب البدء أو تصعيد الكوارث البشرية ، و من ثم ختفيض معا�اة   الشعوب و اليت هلا التأثري الس-

 . تذكر صا�عي السياسة أن املعرفة العلمية يف الطب النفسي تستطيع تقديم الطرق النفسية و االجتماعية ملواجهة الصراعات و حلها-
 . تشجيع زعماء العامل إلجياد احللول جلودة حياة مواطين العامل -

 .سان يف بيئة خالية من اإلرهاب و العنف فى املستقبل استكشاف ما ميكن عمله لكي يعيش اإل�-
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Colloque International Pluridisciplinaire
SKIKDA, ALGERIE  
 
«  VILLE ET MARGINALITE CHEZ LES JEUNES » 
14- 15 MAI 2007 
 
Laboratoire d’analyse des Processus Sociaux et Institutionnels. 
Laboratoire Violence et Citoyenneté de L’université Mentouri Contantine 
Secteur Crises, école, Terrains sensibles du département des sciences 
de l’éducation, Université de Paris 10 - Nanterre. 
 

cellierherve@wanadoo.fr - rouag_25@yahoo.fr

א  אא  א
א − א

 "املدينة واهلامشيـة عنـد الشبــاب"
 2007 ماي 14-15
   

 خمرب حتليل الصريورات االجتماعية واملؤسساتية
 خمرب العنف واملواطنة جبامعة منتوري قستنطينة

مصلحة األزمات، املدرسة، األرضيات احلساسة، 
 حة علوم الرتبية، جامعة باريس، ننتارمصل
 

rouag_25@yahoo.fr - cellierherve@wanadoo.fr 

   
 

Le processus de métropolisation, phénomène planétaire, 
caractérise les sociétés contemporaines et gagne l’Algérie 
depuis quelques décennies sous l’effet conjugué de 
l’industrialisation et de l’exode rural. Ce phénomène de 
croissance des villes se traduit par le développement de 
formes urbanistiques particulières, la périurbanisation en 
étant la plus fréquente. Grands ensembles d’habitation, 
lotissements périphériques et villes nouvelles remplacent 
progressivement les formes d’habitat traditionnel. 

La ville n’est pas seulement un espace géographique, 
mais aussi un espace sociétal, un espace économique et un 
espace politique. La recomposition spatiale des villes 
s’accompagne nécessairement de recompositions sociales 
importantes.  

La périurbanisation valorise un repli spatial, mais aussi 
une relégation et une forte segmentation sociale des 
espaces souvent formulées en terme d’« exclusion », de 
« ségrégation » voire même de « marginalisation ». Les 
quartiers périurbains supposent des formes de sociabilité 
particulières : ne pouvant remplacer les véritables centres 
urbains en tant que centres des échanges, ils peinent à 
constituer de véritables repères sociaux et des références 
identitaires.  

Les lieux de socialisation changent également : aux lieux 
traditionnels de la socialisation se substituent des lieux qui 
n’ont pas de véritable fonction sociale. 

La notion de vivre ensemble change, à plusieurs 
échelles : dans la famille, la rue, le quartier. La nouvelle 
urbanité repose sur des critères différents et vivre ensemble 
suppose aujourd’hui d’autres valeurs et d’autres conditions. 
Les sociabilités familiales et même les structures familiales 
se transforment aussi. On a assisté en milieu urbain à une 
déstructuration de la famille élargie et à l’évolution vers la 
famille restreinte. Cette recomposition familiale dans un 
contexte économique en pleine mutation peut fragiliser la 
structure de la famille. Le contrôle social qui s’exerçait grâce 
à la proximité spatiale n’est plus aussi fort et les fonctions, 
rôles et statuts de chacun sont redéfinis à la lumière des 
changements globaux. Ainsi, les fonctions de pouvoir et de 
savoir sont redistribuées et les prérogatives et les devoirs 
de chacun sont redéfinis. Le pouvoir du père de famille est 
remis en question dans un contexte économique souvent 
difficile et le statut domestique et symbolique de la mère 
s’estompe avec son entrée dans le monde du travail.  La 
recomposition familiale s’accompagne d’une transformation  

  

كظاهرة كونية ميزت المجتمعات المعاصرة  إن صيرورة التحضر 
ذ عدة عشريات تحت التأثير المزدوج للتصنيع كانت اجتاحت الجزائر من

 األشكالظاهرة نمو المدن في تطور رزت كما بوالهجرة الريفية، 
حيث يكون نسق (أطراف الحاضرة بالحضرية وعلى وجه الخصوص 

 مشكلين مجموعات سكنية كبرى، تقسيمات أرضية )التطور أكثر سرعة
 . التقليديمدن جديدة تعوض تدريجيا أشكال السكن جانبية و

إن المدينة ليست مساحة جغرافية فقط بل هي فضاء مجتمعي، 
إن إعادة الهيكلة الفضائية للمدن . ضاء اقتصادي و فضاء سياسيف

 .تصاحبها حتما إعادة هيكلة مجتمعية هامة

إن التموقع على هامش الحاضرة يضفي قيمة على الحيز المكاني، 
، مشكال مظهرا من مظاهر التقسيم المجتمعي "إبعــاد"ولكنه أيضا 

 في بعضو" ةــقالتفر اء وــاإللغ" عادة شكل اذللفضاءات متخ
 ".الهامشــي"األحيان 

ذات إن األحياء المجانبة للحضر تفترض مظاهر تأقلم اجتماعي 
، ومع عدم إمكانية تعويضها بالمراكز الحضرية الحقيقية التي ةخصوصي

 إلى تكوين عالمات ذه األحياء بجهدتشكل مراكز تبادل كبرى، تسعى ه
 .ماتهاجتماعية حقيقية لسكانها ومراجع تأصل لهوي

تتغير األماكن المجتمعية أيضا، حيث تعوض األمكان التقليدية 
 .لالندماج المجتمعي بأماكن تفتقد حقيقة الوظيفة االجتماعية

المستوى : تغير على أكثر من صعيد" العيش المشترك"كما أن مبدأ 
العائلي، الشارع والحي، حيث تعتمد حداثة الحضر على مواصفات 

إن .  معا يفترض اليوم قيم وأوصاف أخرى جديدةمختلفة، كما أن العيش
ذريا، إنا نشهد تفكك مجتمعية العائالت وحتى هيكلة العائالت تتغير ج

 نحو العائلة في مقابل تطورالعائلة الموسعة في الوسط الحضري 
 .الضيقة

 قد يؤدي )في إطار اقتصادي شديد التحول(إن إعادة الهيكلة العائلية 
نظرا (كما إن الرقابة التي يمارسها المجتمع . عائليةإلى هشاشة البنية ال

 الوظائف، األدوار والمكانة و قد شهدت.  تعد ذو أهمية)للتماس المكاني
 على ضوء المتغيرات الشاملة هذا التي يحضى بها الفرد إعادة تعريف

إلى جانب إعادة توزيع وظائف السلطة والمعرفة و إعادة تعريف 
 . على المستوى الفردياإلستثناءات والواجبات

في ظرف اقتصادي يتسم (لقد أضحت سلطة أب العائلة محل تساؤل 
 كما إن المكانة المنزلية والرمزية لألم تراجعت مع دخولها )غالبا بالشدة
 .ميدان العمل
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des rapports aux valeurs, aux normes et aux modèles 
culturels. C’est ainsi que le rapport aux institutions change, 
notamment le rapport à l’École et au travail. Ainsi les 
relations entretenues par les élèves avec l’institution 
scolaire détermineront celles qu’ils auront, une fois adultes, 
avec les grandes institutions de l’État (police, justice, action 
sociale…) mais aussi leur rapport au travail. 

Or, l’École et la famille interviennent de façon 
complémentaire dans le processus de socialisation. Les 
mutations induites par l’extension des villes peuvent 
constituer pour les jeunes les déterminants de trajectoires 
diverses, souvent perturbées par des conditions 
économiques et socio familiales délicates. Ces mutations 
génèrent aussi la scène spatiale sur laquelle vont se jouer 
les trajectoires diverses des jeunes, reflets des 
fonctionnements sociaux dont ils sont souvent la 
transcription paroxystique. Chômage, déscolarisation, 
précarité, insuffisance de qualifications, décrivent souvent le 
statut des jeunes exclus du travail, du savoir et de la culture. 
Ces jeunes appelés « jeunes en difficultés » adoptent dans 
ces quartiers urbains, victimes de ce que Bourdieu appelle 
la démission ou le retrait de l’État, des comportements et 
des stratégies par lesquels ils affirment une présence 
souvent contestée. Conduites à risque, marginalité, 
délinquance, toxicomanie peuvent être pour eux les moyens 
d’occuper des espaces dont ils sont souvent exclus. L’État 
et les autorités locales en Algérie ne font pas de cette 
catégorie particulière une priorité: les jeunes en difficulté 
n’ont pas beaucoup de place dans les politiques publiques 
ni dans les actions locales en tant que jeunes en difficulté 
d’insertion sociale ou professionnelle ou même scolaire. 

C’est à partir d’une interrogation sur la place de la 
jeunesse dans les villes, des difficultés et de leur précarité 
sociale mais aussi des phénomènes urbains émergeants 
comme l’accroissement des vols, de la toxicomanie, des 
violences aux personnes qu’est organisé le colloque « Ville 
et marginalité chez les jeunes ». Les contributions pourront 
s’inscrire dans trois thématiques :  

1. L’analyse des situations sociales, économiques, 
familiales et professionnelles des jeunes ainsi que 
leurs rapports aux différentes institutions, contribuant à 
la réflexion sur l’existence de difficultés et leur nature. 

2. Les conduites des jeunes et leur place dans la ville, la 
violence, la marginalité, la toxicomanie mais aussi 
l’émergence de nouveaux espaces de socialisation 
avec sans doute une transformation de la notion de 
« vivre ensemble ». 

3. Le travail comme espace de sociabilité, l’insertion 
professionnelle, l’École, où  des projets font des jeunes 
des acteurs sociaux incontournables. 

Les communications pourront fournir des analyses 
sociologiques, éducatives, psychologiques, ethnologiques 
ou encore démographiques. Elles porteront sur des 
dispositifs publics ou privés, des résultats de travaux de 
recherches ou encore des approches théoriques sur 
l’émergence de ces nouvelles situations en Algérie mais 
aussi, dans une perspective internationale, dans différents 
pays du Maghreb ; Tunisie, Maroc... et d’Europe. En outre, 
elles s’intéresseront au rapport spatialité/sociabilité et aux 
phénomènes de territorialisation. 

 Comité scientifique  

  لقد صاحب إعادة الهيكلة العائلية تغيرات على مستوى جهاز القيم،  
المعايير واألنماط الثقافية، من هنا تغيرت أيضا العالقات مع المؤسسات 
ذ خاصة المدرسة والعمل، حيث أن العالقات المحدثة من طرف تالمي

سسة المدرسية تحدد الحقا نمط عالقاتهم بالمؤسسات مع المؤاليوم 
 عالقتهم و )...االجتماعيالشرطة، العدالة، العمل ( الكبرى للدولة

 .بالعمل

إن عالقة المدرسة والعائلة تتداخل بصفة تكاملية في الصيرورة 
كما أن التغيرات المحدثة بامتداد المدن قد تشكل بالنسبة . المجتمعية

د مساراتهم المختلفة في الحياة والتي عادة ما تكون للشباب عوامل تحد
إن هذه التغيرات . مضطربة نظرا لألوضاع االقتصادية والعائلية الهشة

تتمثل فيه التوجهات المختلفة ( الحقيقية تطال أيضا المشهد المكاني
الذي تنعكس فيه الوظائف االجتماعية المحدثة عادة نتيجة هوة ) للشباب

 إن كل من البطالة، الال تعليم، تدني الكفاءة، غالبا ما ،يالتحول الفجائ
إن . تشكل وضعية شبان مرفوضين من العمل، من المعرفة و من الثقافة

ضحايا استقالة الدولة ("  ذو صعوباتنشبا"هم يذين نسمهؤالء الشباب  ال
األحياء الحضرية   يتبنون في هذه)ذلك بوردروأو نهايتها كما يعبر عن 

 ).الغير معترف به غالبا(رؤا يفرضون من خاللها وجودهم  و سلوكات

إن التصرفات الكامنة الخطورة، الجناح واإلدمان، يمكن أن تكون 
. بالنسبة لؤالء الشبان وسائل الكتساح فضاءات هم عادة مرفوضين فيها

 ذه الفئة الخاصة منإن الدولة والسلطات المحلية في الجزائر ال تجعل ه
، مهملة ادماجهم االجتماعي والمهني أو حتى اتها أوليالشباب ضمن

بحجم مشاكلهم، مساحة  يحتلون  ال"ذو صعوباتالشبان " إن .المدرسي
 . ال في السياسات العمومية وال في أوساط الشؤون المحلية

أنطالقا من مبدأ التساؤل عن مكانة الشباب في المدن، صعوباتهم 
ظاهر الحضرية المحدثة وهشاشة وضعهم االجتماعي، إضافة إلى الم

ذا شأن ارتفاع معدل السرقة، اإلدمان والعنف، عملنا على تنظيم ه
 " ب، الهامشية عند الشباالمدينة"الملتقى

 :تندرج مداخالت هذا الملتقي ضمن ثالث محاور

تحليل الوضعيات االجتماعية، االقتصادية، العائلية و المهنية   .1
 للمساهمة في سسات، عالقاتهم بمختلف المؤللشباب و نوعية
 طبيعتها؟وذه المشاكل التفكير حول ه

) العنف، االنحراف، اإلدمان ( دراسة تصرفات الشباب  .2
ومكانتهم في المدينة، إلى جانب ما حصل من تحول عميق في 

 ".العيش المشترك"مفهوم 

كفضاءات لالندماج االجتماعي " المدرسة"، كما "العمل"إن  .3
 .اء ال غنى عنهموالمهني تجعل من الشباب شرك

يمكن أن تتناول المداخالت تحليالت اجتماعية، تربوية، نفسية، 
أجناسية و ديموغرافية، تتعلق سواء بالوضعيات العامية أو الخاصة، أو 
ذه تقدم نتائج أعمال األبحاث أو تعرض مقاربات نظرية لما أفرزته ه

ونس، ت(الوضعيات الجديدة بالجزائر و في مختلف الدول المغاربية 
/  واألوروبية، حيث تتعلق األبحاث بالعالقة بين المكانية)...المغرب

 .المجتمعية ومظاهر التموقع المكاني

 اهليئة العلمية 

 عبلة رواق، هرفاي سلياي:  المنسقـــون-
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− Coordinat ion :   Abla Rouag, Hervé Cellier 

−  Membres  : Halima Belhandouz, Marie Anne Hugon, 
Jacques Pain, Alain Vulbeau, Kouadria Ali, Boumediene 
Slimane,Touhami Brahim, Rouag Hamoudi, Nini Mohamed 
Nadjib, Guerra Smaïn. 

 Les propositions de communication 
Les propositions de communication sont à envoyer sous 

la forme d’une fiche de propositions jointe en annexe du 
présent envoi pour le 15 décembre 2006. 

Pour les contributeurs français et européens par Mail à 
l’adresse suivante : cellierherve@wanadoo.fr 

Pour les contributeurs des pays du Maghreb par Mail à 
l’adresse suivante : rouag_25@yahoo.fr 

 
L’acceptation de la proposition fera l’objet d’un courriel le 

20 janvier 2007. 

Les contributions définitives devront être envoyées sous 
forme de fichier Word Rtf aux mêmes adresses pour le 30 
mars 2007. 

  A l’issue du colloque des actes seront publiés 

Pays :..................................................................................  

Titre de la communication :..............................................  

Thème de la communication :..........................................  

Situation dans l’une des thématiques du colloque : 
............................................................................................ 

Nom du ou des communicant(s) :..................................... 

Laboratoire(s) d’appartenance(s) ou institution : 

............................................................................................  

Fonction :.............................................................................  

Adresse institutionnelle : .................................................. 
Email : .................................................................................  

Téléphone :.......................................................................... 

Résumé : (2000 caractères espaces compris au maximum) 
................................................................................................

................................................................................................
 ................................................................................................

....... .........................................................................................
 ................................................................................................

................................................................................................
............................................................................................... 

3 mots clefs : 
................................................................................................ 

لحندوز، ماري آن هيقون، جاك بان، أالن  حليمة ب: األعضــاء- 
فيلبو، علي قودرية، سليمان بومدين، براهيم التهامي، حمودي 

 .رواق، محمد نجيب نيني، اسماعيل قارة

 املداخــالت املقرتحــة 

 2006 ديسمبر 15ترسل المداخالت المقترحة في أجل ال يتعدى 

 cellierherve@wanadoo.fr:   للمشاركين من أوروبا  إلى

 rouag_25@yahoo.fr:   للمشاركين من الدول المغاربية إلى

 20يتم اإلعالم عن قبول المشاركات بواسطة البريد اإللكتروني يوم 
  2007جانفي 

مستند ( قبولها يتم ارسال كامل نصوص األبحاث التي تم -
 2007 مارس 30 لنفس العناوين قبل يوم )وورد

 
   يتـــم نشــر األبحـــاث فــي إصـــدار خـــاص بعــد الملتقــــى

  ..............................................................................:البلــد

 ...................................................: عنــوان املداخلــة
 ..............................................................: موضوع املداخلة

  :مكان املداخلة حسب حمــاور امللتقـــى
................................................................................................... 

  ..............................................: املداخلنيإسم أو أمساء

 : املؤسســـات واملخابـــر
.................................................................................................. 

 ............. ..............................................................:الوظيفـة

  ......................................................:العنوان املؤسساتي
  ..............................................................:بريد اإللكرتوني

  . ............................................................................:هاتـــف

 :مللخـــص
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................

.............................................. ....................................................
 ................................................................................................ .
 ................................................................................................ .

... . ..............................................................................................
................................................................................................... 

  ):3( آلمــات مفتاحيـــة
................................................................................................... 

 Arabpsynet e.Journal 
 ( Free Online ) 

 
N°5 - Winter 2005 : 

www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.exe 

N°6 – Spring 2005  : 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.exe 

 

Arabpsynet e.Journal 
 (For subscribers) 

 
N N°9 -  Winter 2006 :  

www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=9  

N°10 - 11 -  Spring & Summer 2006 
www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1011 
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אאאא אא מ
 "رةــات احلياة املعاصــس وحتديـم النفــعل"

 ةـــوة للمشارآـــدعو الن أولـــإع

 ســنفـم الــة لعلــة األردنيــاجلمعي

 اجلمعية الدولية لعلم النفس التطبيقي

 جلمعية الدولية لعلم النفس عرب الثقايف

 2007مايو /  أيار1 ابريل إىل 27 -عمانن، األرد

   

 رــــمؤتمـ الســـرئي 
 األستاذ الدآتور عدنان الفرح −

 أستاذ اإلرشاد النفسي بجامعة اليرموك
 أستاذ زائر في الجامعة األردنية

  المملكة األردنية الهاشمية–عمان 
 :البريداإللكتروني

 dr_adnanfarah@yahoo.com 
 795754976(962) : موبايل

 ةــــالعلمي ة ـــس اللجنــيــرئ 
 األستاذ الدآتور حممد الرمياوي −

 قسم علم النفس التربوي
 كلية العلوم التربوية

  األردن-عمان  -األردنية الجامعة 

 mrimawi@wanadoo.jo اإللكتروني البريد
 (962)   777780393: موبايل

  :ــى الويــــــبعلــع ــموقال 
www.menarcp2.net 

 :ســـــــفـــم النـــــة لعلــــة األردنيــع الجمعيــموق 
www.jponline.org 

 :يـــد االلكترونـــريـالب 
info@Menarcp2.net      
info@jpaonline.org 

dr_adnanfarah@yahoo.com 

يسر منظمي المؤتمر توجيه دعوة حارة لكل الراغبين في اإلسهام  
 في  ن ضمن المشاركينكما يتوقع أن يكو. بأفكار المؤتمر وإنجاحه

فعاليات المؤتمر علماء نفس متميزين من المنطقة إلى جانب عدد من 
 . العالم  أنحاء الخبراء والباحثين في علم النفس من جميع

علم النفس وحتديات احلياة"تحت شعار  
حدد منظمو المؤتمر عدداً من القضايا والمواضيع ذات " املعاصرة

م النفس في منطقة الشرق األوسط وشمال األهمية الجوهرية لتطور عل
 .هذه القضايا والمواضيع مدرجة أدناه. إفريقيا لمناقشتها

دور علم النفس يف التدخل بالكوارث .2
 واألزمات

دور علم النفس اتمعي والتطبيقي .3
 والتصدي للبطالة والفقر 

 علم النفس عرب الثقايف  .4
علم النفس ووسائل اإلعالم واالتصال .5

 اجلماهريي
 علم النفس وتنمية املوارد البشرية .6
 علم النفس وتكنولوجيا املعلومات .7

علم النفس آتخصص ومهنة وقضايا ترخيص .8
 املهن النفسية

ديسمبر /  كانون األول31  :الموعد النهائي لتسليم الملخصات −
2006 

 2007مارس /  آذار1 :الموعد النهائي لتسليم األوراق كاملة −

ر عقد ورش تدريبية على مدى يومين يسبق االفتتاح الرسمي للمؤتم
ابريل ثم يبدأ المؤتمر جلساته العلمية وتقديم / نيسان 28 و27متتالين 

مايو /  أيار1أبريل إلى /  نيسان29أوراق العمل لمدة أيام متتالية من 
2007. 

 املؤمتر يعلن الحقا املزيد من التفاصيل اخلاصة مبكان

 
Arabpsynet Congress Guide - English Edition  

 

 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 
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www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 
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The Second Middle East and North Africa Regional Conference on Psychology
 2nd MENARCP

Psychology and Modern Life Challenges 
The Jordanian Psychological Association  

the International Union of Psychological Sciences (IUPsyS)

the International Association of Applied Psychology (IAAP)

the International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP)

Amman – JORDAN ;  April 27 – May 1, 2007 
 

Cal l  for  Submission  
 

of research papers, symposia, roundtables, posters, and 
workshops 

An Invitation is extended to those who are interested who 
might wish to prepare and submit to participate within the 
following topics and themes:   

1. The Role of Psychology in Disasters and Crisis 
intervention 

 The application of crisis intervention techniques specific to 
particular crisis situations (e.g., war, suicide, death, natural 
disasters, physical and sexual abuse or trauma) - models of 
crisis intervention - assessment instruments in crisis intervention 
- crisis intervention planning - service delivery in a variety of 
local agencies. 

2. The Role of Community & Applied Psychology in 
the prevention of Unemployment and Poverty  

Professional Issues for Psychologists & Community 
Practitioners –Psycho-social aspects of Mental & Physical 
Health - Stress - Addictions - Immigration - Ethnicity - Gender –
Identity - Environmental Issues - Crime, Police and Legal 
Processes in the Community  Deviance & Delinquency - Family 
Problems – Deprivation – Poverty -Homelessness. 

3. Psychology and Cross Cultural Issues  

The influence of culture on human behavior - differences and 
commonalities in behavior, attitudes, and values across a range 
of cultures - Cross-cultural research on topics like: perceptual 
processes, cognition, intelligence, consciousness, development, 
gender, mental health, emotions, nonverbal communication, and 
social interaction. 

4. Psychology of Media and Mass Communication  

The psychological effects of mass communication on behavior –
the impact that media has on gender roles, violent behaviors, 
education, values - the role that media (TV, movies, 
newspapers, radio, magazines...etc.) play in today's society. 

5. Psychology and Management of Human Resources 

Understanding and measuring workplace behavior –
improving employees' satisfaction in their work - promoting 
employers’ selection skills – making the workplace better 
environment.  

6. Psychology and Information Technology  

Human-Computer Interaction - Virtual Reality – Human 
Response to Computers & IT - Brain, Mind & Computers - 

 Children & Technology-Internet addiction.  

7. Psychology as a Profession  

The regional and national organization of psychology as a 
profession -   the curricula of psychology in changing world -
training and licensing of psychologists. 

All manuscripts can be submitted via email at the following 
address:  info@menarc.net 

You can address all correspondence regarding the program 
to the Chair of Scientific Program:  

- Prof. Mohammad Rimawi  
mrimawi@wanadoo.jo 

-  Mobile: (962) 777780393  

Paper copies are also welcome for submission, and must 
provide an electronic file copy to the mailing address: Jordanian 
Psychological Association P. O Box 1336 Jubaiha  11941 
Amman, Jordan 

 Deadline for abstract submission is December, 31st 2006 

 Deadline for full papers submission is March , 1st 2007 

All manuscripts word will be processed by the peer review 
system and supervised by the Scientific Committee of the 
conference.Accueil  

Guidelines for submission  

 A note on Audio-visual materials 

 the organizing committee will make every effort to supply 
LCD projectors, VCR/TV, slide projectors etc. However, 
overhead projectors will be available in each room of the 
conference. Please remember that there are guidelines about 
overhead transparencies and slides:  

− Not more than 40 words on the sheet  
− Never less than 20 point font, and preferably 24 point.  

  Papers  

A paper will be grouped with others of a similar theme. The 
Program Chair has final responsibility for the selection and 
composition of the panels. Presenters have a maximum of 20 
minutes for their presentation. A paper is useful for presenting 
concepts or arguments, or summarizing data. A paper is not the 
place for detailed presentation of data. Presenters are expected 
to bring copies of their paper to the meeting for circulation. 

 Interactive Papers - or - Posters 
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An interactive paper, or poster, presentation consists of an 
exhibit of materials that report research activities in a visual 

 format. This provides a platform that enables the presenter 
to interact with their audience and allows meeting attendees to 
browse and discuss material with presenters. 

Sessions will last 1-1/2 hours during which time the paper is 
displayed and the author is present. Papers will be grouped by 
theme.  

An interactive paper is particularly useful for presenting data 
or models. 

 It is not good for presenting a lot of text or an extended 
argument. 

Normally, the presentation should consist of about 12 sheets 
of A4 paper or letter size (or 6 sheets of A3 which is twice the 
size of letter size) on which the typeface is no smaller than 24 
point: it should be easily readable from a meter away. Diagrams 
and clear tables are excellent, as are bullet points to summarize 
the argument and findings. Color and pictures are a great 
advantage also. 

Interactive papers could also involve other forms of 
technology (e.g.PowerPoint, video); please consult the Program 
Chair in advance about the technical facilities that may be 
required.  

 Symposia or Convened Panel 

A symposium consists of a group of closely coordinated 
papers by different authors that address a particular issue or 
problem. They may include a discussant, who should have read 
all the papers in advance. Proposals for symposia are the 
responsibility of the coordinator, who should supply an overall 
abstract for the symposium and abstracts for individual papers.

There should normally be no more than 5 presenters 
including a discussant. 

 Workshops  

A workshop is an extended session involving some kind of 
participation, application or demonstration. Size is limited; there 
is advance registration and a fee for participants and the 
workshops are held the day prior to the commencement of the 
meetings. Proposals should include an Abstract that gives a 
reasonably full description of the activity and its purpose, and 
the proposed time required (e.g. half day, full day). 

 Sub Themes: 

1- The Role of Psychology in Disasters and Crisis 
intervention  

The application of crisis intervention techniques specific to 
particular crisis situations (e.g., war, suicide, death, natural 
disasters, physical and sexual abuse or trauma) - models of 
crisis intervention - assessment instruments in crisis intervention 
- crisis intervention planning - service delivery in a variety of 
local agencies. 

2- The Role of Community & Applied Psychology in 
the prevention of Unemployment and Poverty 

Professional Issues for Psychologists & Community 
Practitioners Psycho-social aspects of Mental & Physical Health 

Stress -Addictions - Immigration - Ethnicity - Gender – Identity -
Environmental Issues - Crime, Police and Legal Processes in 
the Community  Deviance & Delinquency - Family Problems –
Deprivation – Poverty -Homelessness. 

3- Psychology and Cross Cultural Issues  

The influence of culture on human behavior - differences 
and commonalities in behavior, attitudes, and values across a 
range of cultures - Cross-cultural research on topics like: 
perceptual processes, cognition, intelligence, consciousness, 
development, gender, mental health, emotions, nonverbal 
communication, and social interaction. 

4- Psychology of Media and Mass Communication 

The psychological effects of mass communication on 
behavior – the impact that media has on gender roles, violent 
behaviors, education, values - the role that media (TV, movies, 
newspapers, radio, magazines...etc.) play in today's society.  

5- Psychology and Management of Human Resources 

Understanding and measuring workplace behavior –
improving employees' satisfaction in their work - promoting 
employers’ selection skills – making the workplace better 
environment. 

6- Psychology and Information Technology 

Human-Computer Interaction - Virtual Reality - Human 
Response to     Computers & IT - Brain, Mind & Computers -
Children & Technology- Internet addiction.  

7- Psychology as a Profession 

The regional and national organization of psychology as a 
profession-the curricula of psychology in changing world -
training and licensing of psychologists. 

8-  Psychology, Psychiatry, and mental health issues

Mental health screening, Comparisons of efficacy of drug 
and non-drug treatment programs, assessment and 
management of different disorders, Collaboration between 
psychology and psychiatry, Promotion of mental health & well-
being, Advances in Behavioral 

 General Information 

 Offers to chair paper sessions or serve as a discussant are 
welcome. Please indicate your area of expertise and interest, 
and provide a full address. 

Deadlines - The deadline for submissions of abstract is 
December31, 2006 
−  The deadline for full paper submissions is March 1st 2007 
−  Earlier submissions are welcome. 

Late submissions will be accepted and scheduled according 
to available space on the program. If you need acceptance of 
your paper in order to get funding, please submit early and 
make clear that you have to meet such a deadline. A formal 
letter of invitation can be sent to you by the Program Chair once 
your paper is accepted. 

Participants must arrange their own travel and 
accommodation to Amman.  

Once your paper is accepted it will be entered into the 
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 Preliminary Program. However, pre-registration is required of all 
speakers and if you do not register by the deadline, your paper 
will be removed from the Final Program. 

 The preliminary program, along with pre-registration 
materials (including accommodations and travel information) will 
be mailed to all 2nd MENARCP participants and those interested.

by the end of December 2006 
Please note:  

− All Authors must register for the Conference and participate 
as presenters. 

Incomplete proposals will be returned to the sender.  

 
The WPA Cairo Declaration On “ Mass Violence And Mental Health ” 

Ahmed OKASHA 
 

The General Assembly of the World Psychiatric Association: 
 

-emphasizing that the World Psychiatric Association, being the world’s largest psychiatric 
association, comprising 130 Societies from 113 countries, can speak on behalf of 175,000 
members of the profession; 
-conscious of the fact that violence is a major public health problem with important mental 
health implications; 
-concerned by the fact that mass violence such as war, terrorism, urban violence and 
similar acts causes many deaths, material losses and mental health problems in the lives of 
the survivors and in the population at large; 
-cognizant of the fact that violence does not help to solve problems but begets violence 
and brings with it poverty, hunger, disease and fear; 
-underlining that, unless properly addressed, the psychosocial consequences of violence 
will negatively affect future generations and can destroy the social cohesion that allows 
people to live together in harmony; 
-convinced that psychiatry and behavioural sciences can contribute to the understanding of 
the complex biological, psychological and social roots of violence and to the formulation 
of interventions that can prevent violence or alleviate its consequences; 
-recalling previous work of the World Psychiatric Association on alleviating consequences 
of disasters and the prevention of mental disorders; 
-recognizing that terrorism, by itself, is not a mental illness but a phenomenon often 
associated with oppression and absence of opportunities for free expression or redress; 
-considering that the alliance of mental health workers and leaders of religions that 
advocate mercy, compassion and forgiveness might help in the prevention of violence and in 
the alleviation of its consequences. 

 
Urges the WPA Member Societies: 

-to develop and support research on the causes and consequences of violence and develop 
training programmes that will help in the prevention of violence and in helping its 
victims; 
-to invite their members to cooperate with other professionals and all those who are 
working for peace without any ideological or other prejudice. 

 
Requests the Scientific Sections of the WPA to develop collaborative and multidisciplinary research 
on the origins of violence : 

Requests the Executive Committee of the WPA to: 
-find ways to effectively collaborate with governmental and other agencies in the 
prevention of mass violence and the alleviation of its consequences; 
-invite the World Health Organization to strengthen its efforts to enhance the awareness of 
the public health importance of violence and to convey to its Member States the need for 
research and action in this area; 
-undertake whatever is necessary to ensure that the scientific knowledge stemming from 
psychiatry and neurosciences and behavioural sciences is used in dealing with problems of 
violence; 
-create a special programme on mental health aspects of violence to facilitate the above 
tasks and further stimulate research and action in this area of its work; 

-report on the steps taken in response to this declaration at the WPA General Assembly in 2008. 
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7th Jeddah Psychiatr ic  Symposium  
  
Arab Psychiatrists across the Globe 
Towards an Integrated Approach to Psychological Wellbeing 
 
 

2nd Joint Conference of the Associations,(BIPA, BPPA, SLPA-UK AND BAPA) 
 
 

KSA - Jeddah, 04–06 April 2007- Marriott Hotel, Heathrow
psy.symposium@erfanhospital.com 

  

 
A   W A R M   W E L C O M E    

It gives me a great honor and pleasure to 
invite you to The 7th Jeddah Psychiatric 
Symposium. Jeddah is the cosmopolitan capital 
of Saudi Arabia’s Western Province and the 
gate to visitors of the two Holly Mosques in 
Makkah and Madinah. This symposium is very 
special as it is jointly organized by our 
organization (Dr. Erfan & Bagedo Hospital)
with its almost 40 years history of 
contribution to the mental health service in 
Saudi Arabia, The Saudi Psychiatric 
Association under the presidency of Dr. Mahdy 
Al Qahtani and The British Arab Psychiatric 
Association (BAPA) under the presidency of Dr 
Saleh Elhilu with its expertise.   

The choice of theme “Arab Psychiatrists 
across the Globe: Towards an Integrated 
Approach for Psychological Well Being”
reflects the desire and need of experts in 
the field to work together to address the 
overdue issues of Arab psychological 
wellbeing. We aim to build bridges of 
cooperation and establish networks between 
Arab Psychiatrists across the globe. 

In our three days’ symposium you will enjoy 
the academic, social & spiritual aspects of 
the programme. In addition you will 
definitely enjoy the well-known Arabic 
hospitality. 

Dr. Mohamed Erfan
Symposium Chairperson

GM & CEO
Dr. Erfan & Bagedo Hospital

F I R S T  A N N O U N C E M E N T  

This symposium is an excellent opportunity for Mental 
Health professionals (Arab & non-Arab) in Arab World & 
elsewhere to meet, exchange experience & enrich their 
expertise. Muslim delegates will have the opportunity to visit 
the holly places. Please make every effort to participate. 
Professionals who are not in the field of mental health but 
have an interest in this field or can contribute in areas 
common to medicine such as Medical  Ethics, etc.  are very 
welcome.  Please spread the word & pass the information to 
all who maybe interested. 

The conference time coincides with Easter Holidays in the 
West and we hope this would make it easier to families & help 
bringing your children to visit & enjoy the homeland & Arabic 
Culture.  I am sure you will enjoy the rich programme with its 
scientific, Spiritual & Social elements.  No doubt you will 

 definitely enjoy the well known Arabic Hospitality.  

I would like to take this opportunity to thank all who have 
been working hard to organise this symposium including:  

1. Dr Mohamed Erfan.
2.  Professor Mohamed Abdelmawgoud

 (Erfan Hospital & BAPA)
3. Professor Mahdy Qahtani 

(Saudi Psychiatric Association)
4.  Dr Saleh Elhilu & Mrs Elhilu (BAPA)

5.  Dr Ahmed Mahmoud (BAPA)
 

P R E L I M I N A R Y  P R O G R A M M  

 Reception and Registration 

 1011.30 : Welcome and Introductions: Dr Akmal 
Makhdum, Chair of Joint Conference: Talks by each High 
Commissioners/Ambassadors of  India, Pakistan, Sri Lanka 
and Arab League. 

 12.50– 12.30 rofessor Sheila Hollins, President of The 
Royal college of  Psychiatrists, Recent Major situation in UK 
Psychiatry. 

 12.30-13.30: Lunch 

 13.30-13.35: Introduction 

 13.35-14.10: Dr Ghada Karmi: Integrating & Deintegrating 
Arab & Muslim Communities in Britain 

 14.10-14.45: Dr Nitin Purandare: Asymptomatic Cerebral 
Emboli in Dementia. 

 14.45-15.20: Prof Shitramohan: Recent Case Law 
Changes, implications for Clinical Practice. 

 14.45-15.55: Prof. Richard Williams – Child Psychiatry 
Psychosocial Consequences of Terrorism Conflict and 
Natural Disasters on children and families. 

 15.55- 16.30: Dr Shahid Latif: Jinn, Possession, Black 
Magic & Evil Eye,Dr Tayeb Tahir, Earthquake, the 
Psychiatric aftermath, a film by Tayeb Tahir. 

 16.30-16.45: Panel Discussion and Close 

 16.45- 17.45: Respective AGM’s of BPPA, SLP-UK and 
BAPA 

 19.30: Conference, Reception, Dinner & Music. 

C A L L  F O R  A B S T R A C T S  

We wish to invite you to participate in the 7th Jeddah 
Psychiatric Symposium (04 – 06 April 2007) organized jointly by 
Dr Erfan & Bagedo Hospital, The Saudi Psychiatric Association 
& The British Arab Psychiatric Association(BAPA). 
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 Please kindly submit your abstracts to the organizing committee 
before the closing date (15.01.07). 

 Deadline for abstract: 15.01.2007 

 Language: Arabic and English 

 Participants 

The symposium is open to all Psychiatrists and other mental 
health professionals in the Arab countries and abroad. Non-Arab
mental health professionals are very welcome.  Trainees and 
junior researchers are strongly encouraged to participate. 

 Scientific Program 

We aim to cover variety of topics including: 
- History of Psychiatry. 
- Psychiatric Education & Training. 
- Role of Mental Health professionals in society 
- Cross Cultural Psychiatry. 
- Medical Ethics, patient’s rights & Human rights. 
- Stigma of mental illness. 
- Religion, Spirituality & Mental Health. 
- Biological Psychiatry 
- Alcohol & Drug misuse. 
- Psychotic Disorders & early intervention in 
Psychosis. 
- Mood Disorders 
- Neurotic Disorders & Effects of Trauma. 
- Other Psychiatric subspecialties: e.g. Liaison, 
Child & Adolescent, Elderly, Forensic, special 
needs….etc) 
- Psychological Therapies. 
- Recent Advances in Psychopharmacology 
 Format of symposium 

1. Plenary Lectures (invited by the organizing 
committee) 
2. Symposium (4-5 speakers, 90 minutes including 
discussion time) 
3. Oral Free communication: 15 minutes 
4. Workshop (90 – 120 minutes) 
5.Poster 
 Presentation Style: 

1. Power point presentation 
2. Video presentation 
3. Poster 
4.Oral / Written 

 Social & Spiritual Events  

Apart from Jeddah sight seeing, please tick to choose your 
preferred option(s): 

1. Omra (Complimentary)  
2. Makkah    
3. Madinah Al Monawarah   

 Contacts 

If you have any queries please feel free to contact the 
organizing committee: 

- p. mail: EB –Jeddah - 7th Psychiatry Symposium 
2007 
- e-mail: psy.symposium@erfanhospital.com  
- Tel.: +966-2-6820022 ext. 675    
-  Fax: +966-2-6911365 

 Date completed:    ……………………………. 
GUIDELINES FOR ABSTRACT SUBMISSION  

 Format: Please ensure that your abstract includes the 
following: 

o Title 

o Name(s) of authors, title & institution (affiliation). 

o Aim 

o Method 

o Results 

o Conclusion 

o References: 2 – 3 references. 

o Please modify your abstract submission form to suit 
the nature of your specific presentation as appropriate 
e.g. symposium, free oral, workshop, clinical case & 
poster. 

 Arabic abstracts: Kindly submit an English version of 
your Arabic abstract(s) 

 English abstracts: Kindly submit an Arabic version of 
your English abstract(s) 

The scientific & organizing committees strongly recommend 
& would highly appreciate your support with this 
recommendation. 

- Number of words: Please do not exceed 300 words. 

- For Symposia: Please include an abstract for each 
speaker and suggest names of Chairperson & Co-chair. 

- Method of submission: please e-mail to: 
psy.symposium@erfanhospital.com  

- Deadline for submission: Monday 15.01.2007 

- If you have any queries, please feel free to contact the 
organizing committee via the symposium e-mail: 
psy.symposium@erfanhospital.com 

Please visit the following websites for more detatils: 

www.BAPAUK.com 
www.ebhospital.com 

www.arabpsynet.com/Congress/Cong.BapaConferenceKSA.pdf 
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REGISTRATION FORM  

 

Saudi Psychiatric Association 

Dr Erfan-Bagedo Hospital  

British Arab Psychiatric Association Joint Symposium,  
Arab Psychiatrists across the Globe: 

Towards an Integrated Approach to Psychological Wellbeing 

Jeddah, 04–06 April 2007 

 
Name: (Professor/ Dr. / Mr. / Mrs. / Ms): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Address: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel: Work: …………………….  Home: ………………………… Mobile:…………… ………………………………………………………………………………………………………… 

Emergency contact: Name: ……………………………………… -Tel: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Arrive Jeddah on:  Day: ……………………………………Date: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Depart Jeddah on:  Day: ……………………………………Date: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Number of nights: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Passport & VISA:  Gulf States Citizen               Other  (please state: …………………………………………

Passport number: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date of issue: ……………………………..   Expiry date: ………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Visa Requirements: 

All non Gulf States national are required to obtain a visa to Saudi Arabia. 

Accompanying members: 

 Name Rela
tion 

Age Gender Nationality 

1      
2      

3      

4      
 

ABSTRACT SUBMISSION FORM 
 

Title:  Professor / Dr. /Mr. / Mrs. / Ms  (please delete as appropriate) 

Surname: ………………………………     First name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Position: …………………………………   Speciality: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Institution (affiliation): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Address: Work:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Home: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Country: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telephone: Work: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

           Mobile: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type of presentation (please tick ):  

   1.  Symposium                                2.  Free oral communication        

    3.  Workshop                                4.  Poster                         

 
For abstract, please refer to the guidelines available at the website: www.ebhospital.com 
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1 r e  J o u r n é e  T u n i s i e n n e  

d ’ E t u d e s  P s y c h a n a l y t i q u e s
la subjectivité  
Tunis  - le 23 novembre 2006 

jtepsy@yahoo.fr

אא  אמ

 אא

 ةــــذاتيـال

2006 نوفمرب 23يوم  - تونس

jtepsy@yahoo.fr
 
Appel B communication  دعـــوة للمشــارآـــة 
 

Le département de psychologie de la F.S.H.S.T., avec la 
collaboration d’autres départements, organise la 1re Journée 
Tunisienne d’Etudes Psychanalytiques qui se tiendra le 23 
novembre 2006, autour du théme: la subjectivité 

Les intervenants peuvent présenter soit : 

− une communication qui montre comment chacun 
appréhende la part prise par la subjectivité dans les 
questions traitées . 

− un témoignage sur une expérience, une 
recherche et/ou une formation pluridisciplinaire en 
articulation avec la subjectivité . 

− Les intervenants sont priés d’adresser un résumé 
(15 lignes) ainsi qu’une courte biographie (5 lignes) 
B: jtepsy@yahoo.fr. La date limite de réception des 
résumés est fixée au 17 novembre 2006. 

Pour le comité d’organisation 

− Prof. Lilia Labidi. Prof. Lilia Labidi .  

− Faculté des Sciences Humaines et Sociales 

− Département de psychologie. 

− Bd 9 Avril . - Tunis. Tunisie 

− jtepsy@yahoo.fr 

ينظم قسم علم النفس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالتعاون مع  
 23يوم  "ولى للدراسات النفستحليليةاأليام التونسية األ": األقسام األخرى

 ". ةــــذاتيـال"  حول موضوع2006نوفمبر 

 :بإمكان المداخلين 

 تقديم دراسة في الموضوع −

أو تكوين متعدد التخصصات /شهادة من خالل تجربة، بحث و −
 .مرتبطة بالذاتية

 ) سطر15(  مداخالتهم توجيه ملخصاتشاركين من المطلبن −
 . عنوان الهيئة المنظمة إلى )أسطر 5(مع سيرة علمية موجزة 

 .2006 نوفمبر 17حدد آخر أجل لقبول الملخصات يوم  −

 عن الهيئة المنظمة

 ليليا لعبيدي. د. أ −

 . علم النفسقسم −

  بتونـــسكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية −

  تونس -  أفريل9شارع  −

− jtepsy@yahoo.fr 
   
 

   

א א א א א א א
 يـــي المعرفــــالج السيكوماتــــالع

 جاــة أنموذــرب العراقيــات الحــشائع/ةـــة الشائعــسيكولوجي
 يــس األمنــلم النفــع

 ةــرب اللبنانيــع الحـــة في مجتمــدراس/اــة وعالجهــلنفسيراض اـــاألم
 ولــ أيل11رى في ــي ما جــات فــخلفي/ودــاء األســالثالث

 ةــة العربيــة السياســسيكولوجي/ورةــس المقهــالنف
 يــع العراقــي المستنقــا فــأمريك

 ةــة عربيــو سيكولوجيــنح/رــل األسيــة والعقــة العربيــالخصوصي
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XXV Congrès Franco-Maghrébin de Psychiatrie 
 
 

Les troubles Somatiques en psychiatrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association Franco Maghrébine dePsychiatrie 
Société Algérienne de Psychiatrie 
 
 

17 & 18 Novembre 2006-Hôtel Sofitel-Alger 

אXXVאאא 
 نفسيب الـ يف الطـديةات النفسـاإلضطراب

 
 
 

 اجلمعية الفرنسية املغاربية للطب النفسي
 اجلمعية اجلزائرية للطب النفسي

 
 

  اجلزائر - نزل سوفيتل-2006 نوفمرب 18 و17

 

 P r o g r a m m e  d u  c o n g r é  رــــــبرنـامـج املؤمت  

J e u d i  1 6  N o v e m b r e  2 0 0 6  

 18h : Ouverture secrétar iat  

 19h - 19h30mn : Ouverture du Congrès  

 19h 30mn : Cocktai l  de bienvenue 

V e n d r e d i  1 7  N o v e m b r e  2 0 0 6  

M a t i n é e  :  

   1 è r e  S é a n c e  

− Président : Pr. J. DALERY              
- Modérateur :Pr.  D. MOUSSAOUI  

 9h- 9h30mn : Prévention de la iatrogénie 
médicamenteuse. Quelle mission pour  quels acteurs. Dr. M. 
Cornet (Marseille France). 

 9h 30- 9h50 : Psychiatrie de liaison - Pr. D. MOUSSAOUI 
(Casablanca Maroc) 

 9h 50-10h10 : Troubles organiques ou psychiatriques en 
pédiatrie : Pr. M. BAGHRICHE ( Alger) 

 10h 10-10h30 : Syndrome de Cotard  chez les personnes 
âgées : Dr. G. FERREY (Paris France) 

 10h 30-10h45 : D é b a t  

 10h 45-11h15 : P a u s e  c a f é  

  2 è m e  S é a n c e  

− Président :Pr. G. DARCOURT 

− Modérateur :Pr. B. RIDOUH 

 11h 15 -11h45: Les addictions sont- elles une pathologie 
du cerveau Pr. M.REYNAUD (Paris  France) 

 11h 45-12h05h : Les Conduites toxicomaniaques chez les 
maghrébins de France - Dr. M.TALEB Paris France 

 12h05-12h25 : Addiction au gaz butane - Dr A. ZIRI, Dr M. 
BOUDARENE (Tizi Ouzou) 

 12h 25-12h45 : L’entretien motivationnel en addictologie- 
Dr A. BENYAMINA  (Paris  France) 

 12h 45-13h : D é b a t  

 

 2006 نوفمبــر 16اخلميــس 

 إفتتاح السكريترية . 18س 

 إفتتاح المؤتمر. 30 دق 19 إلى س19س 

 كوكتيل ترحيب  :30 دق 19س 

     2006 نوفمبــر 17اجلمعــة 

 الفرتة الصبـاحية
 اجللسـة األوىل

   دلوراي. جأ:الرئيــس -

 موسعاوي. د.أ: احملــــاور -

. الوقاية من اإلضطرابات دوائية المنشأ: 30 دق9 إلى س9س 
 )مرساي، فرنسا(كورتاي .م.د: أية مهمة ألي معالجين

 -الطب النفسي العالئقي: 50 دق9 إلى س30 دق9س 
 . )الدار البيضاء، المغرب(موساوي .د.أ

اإلضطرابات العضوية أو الطبنفسية : 10 دق 10 إلى س50 دق9س 
 )الجزائر(بغريش . م.أ: طفالفي طب أل

: ذر كوتار عند المسنينتنا: 30دق 10 إلى س10 دق 10س 
  )باريس، فرنسا(فراي .ج.د

 منـاقشـــة: 45 دق10 إلى س30 دق10س 

  مشروبـــات-استراحـــة: 15 دق11 إلى س45 دق10س 
  اجللســة الثانية

 دركور.ج.أ: الرئيــس -
  ريدوح. ب.  أ:احملــــاور -

هل تعد اإلدماننية من إمراضية :45 دق11لى س إ15 دق11س 
 )باريس، فرنسا(رينو .م.أ: الدماغ

السلوكات اإلدماغية لدى : 05 دق12 إلى س45 دق11س 
 )باريس، فرنسا(طالب . م. د-المغاربيين من فرنسا

: إدمان غاز البوتان: 25 دق12 إلى س05 دق12س 
 )تيزي وزو، الجزائر(بودران . م.زيري، د.ع.د

المقابلة المحفزة في علم :45 دق12 إلى س25 دق12س 
  )باريس، فرنسا(بن يمينة .أ.د. اإلدمان

 مناقشـــة: 13 إلى س45 دق12س 
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 13h :  R e p a s . 

A p r è s  m i d i  

 3 è m e  S é a n c e  

− Président : Pr. S. DOUKI 
− Modérateur : Pr. M. BOUDEF 

 14h30-15h : Dix ans de fonctionnement d’un plateau de 
médecine somatique au sein d’un C.H.S. :Bilan, limites et 
projets.  - Dr D.TORES  (Marseille    France) 

 15h-15h20 : les troubles mentaux organiques : quand le 
psychisme masque le somatique. Pr. L.GAHA  (Monastir  
Tunisie) 

 15h20-15h40 : Quelles adaptations psychologiques après 
l’insertion d’un défibrillateur cardiaque implantable - N. 
JAAFARI, L .AMIEL. , N. LAFAY, M. HUMEAU, 
C.PAILLARD, J.L. SENON. (Poitiers France) 

 15h 40- 16h : Les démences chez les hémodialysés - Dr. 
H. HOCINE    (Annaba) 

 16h-16h20 : Encéphalite rabique humaine - Dr. J. 
TERRANTI , Pr. NEZZAL.L , Dr. C. SEGHIR , Dr. BENALIA 
(Constantine) 

 16h 20 – 16h40: Quelle place pour le « psy » dans un 
service de réanimation ? - Pr. B. SEMAOUNE – Dr KEBOUR 
(HCA Alger) 

 16h 40-17h :  D é b a t  

 17h- 1730 : P a u s e  c a f é  

4éme Séance 

 17h 30 : Symposium B.M.S : - La dimension cognitive 
dans la prise en charge du patient schizophrène 

 17h30-17h35 : Introduction - Pr  F. KACHA 

 17h35-18h : Impact des traitements antipsychotiques sur 
les fonctions cognitives : contrôle de la sédation.  - Pr. Pierre 
Thomas CHRU Lille – Clinique Fontan 

 18h- 18h25 : Cognition et remédiation cognitive - Dr 
Béatrice Beaufils –Laffy Hôpital Corentin Celton –Issy les 
Moulineaux 

 18h25- 18h50 : Cognition et réhabilitation sociale Pr. Jean 
Dalery  Hôpital VINATIER – Lyon 

 18h50-19h : Questions- réponses / Conclusion 

Ateliers Janssen Cilag 

 Les psychoses : attitude spécifique au cours des 
premiers épisodes   
Dr.F.Kochman 

 Schizophrènes : Quels objectifs de prise en charge 
et de suivi ?   Dr S.Estellon – Sarre 

Les Horaires et lieux : Voir stand Janssen – Cilag 

Samedi 18 novembre 2006 

M a t i n é e :  
5 è m e  S é a n c e  

 غــــداء: 13س  
 بعد الـزوال

 اجللسـة الثالثـة

 دوكي .سة ذأستا:الرئيــس -

 بودف.  مذ أستا:احملــــاور -
عشر سنوات من ممارسة الطب : 15 إلى س30 دق14س 

ود التجربة والمشاريع التقييم، حد: الجسدي في مستشفى جامعي
 )مرسيليا، فرنسا(توراس . د.د: المستقبلية

عندما : اإلضطرابات النفسية العضوية: 20 دق15 إلى س15س 
 )المنستير، تونس(قحة .ل.أ: يطمس النفسي الجسدي

أي تأقلم نفساني بعد تركيب : 40 دق15 إلى س20 دق15س 
. ، ملفاي. أميال، ن. جعفري، ل.مزيل رجفان قلبي مزروع، ن

 )بواتياين فرنسا(سنون . ل.بيار، ج. هيمو، س

إضطرابات الخرف لدى الخاضعين لـ : 16 إلى س40 دق15س 
 )عنابة، الجزائر(حسين .ه.د" الديال الدموي" 

. ج.التهاب الدماغ الكلبي عند البشر د:20 دق16 إلى س16س 
   )قسطتينة، الجزائر(بن علي . صغير، د. س.نزال، د.ترانتي، أ

في قسم " النفساني" أي مكانة لـ: 40 دق16 إلى س20 دق16س 
 )الجزائر(كبور . سموين، د. ب.اإلنعاش؟ أ

 مناقشــة: 17 إلى س40 دق16س 

 إستراحــة مشروبــات: 30 دق17 إلى س17س 
 اجللســة الرابعة

البعد المعرفي من رعاية المرضى : س.م.ندوة ب: 30 دق17س 
 .المصابين بالفصام

 كاشا. ف.مدخل أ: 35ق د17 إلى س30 دق17س 

ذهان على الوضائف أثر مضادات ال: 18 إلى س35 دق17س 
 بيار توماس . أ-التحكم في األثر المضاد  للتهيج: ةالمعرفي

الوظيفة المعرفية وإعادة التوسط : 25 دق18 إلى س18س 
 )ا س المولينوا، فرنسا(بياتريس بوفيلس .  د-المعرفي

معرفية وإعادة التأهيل الوظيفة ال: 50 دق18 إلى س25 دق18س 
 .)ليون، فرنسا(جون دلوري . أ:  اإلجتماعي

  ملخص-تساؤالت وأجوبة: 19 إلى س50 دق18س 

 ورشة خمابر جنسان سيالق
الموقف الخصوصي أثناء األطوار األولى  :ذهاناتال 
 كوشمان. ف.د

 .إستلون. س.د. أي هدف لرعاية والمتابعة:الفصامات 

 .د جنسان سيالقيراجع ستان: التوقيت والمكان

 2006 نوفمرب 18السبت 

 الفرتة الصباحية
 اجللســة اخلامسة
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− Président : Pr. L.GAHA 
− Modérateur : Pr. B.SEMAOUNE 

 9 h- 9h30 : Dépressions et maladies neurologiques : 
Intérêt clinique et étiopathogénique.  Pr. PM.LLORCA 
(Montpellier France) 

 9h 30-9h50 : Troubles de l’humeur chez les coronariens - 
Dr. M.TALEB (Paris  France) 

 9h 50-10h10 : Dépression du post-partum - Dr M. 
BENABAS, Dr O.BENELMOULOUD , Dr S. LELLAL 
(Constantine) 

 10h 10- 10h30 : Etat dépressif et infarctus du myocarde - 
Pr. Y.OSMANI, Dr. BENATHMANE, Dr. BOUAMRANE 
(Alger) 

 10h 30-10JH50 : Epilepsie et dépression - Dr. S. DAARA, 
Dr. S.BENSAIDA  (Annaba) 

 10h 50-11h :  D é b a t  

 11h-11h30 : P a u s e  c a f é  

 6 è m e  S é a n c e  

− Président : Dr. G. FERREY 

− Modérateur : Dr. MERDJI 
 11h 30- 12h : L’approche globale du patient en santé 

mentale est- elle une nécessité ? Pr. DJEA SARAVANE  
(Ville Evrard France) 

 12h- 12h15 : Les péripéties de prise en charge multiaxiale 
du patient psychotique. Dr. D. BOUSSAAD , Dr A. AIT 
AMEUR , Dr M. NEDJARI , Pr. F. KACHA (Alger) 

 12h 15 – 12h30: Ce corps qui parle lorsque l’esprit se tait 
que dit-il ? Dr. H. SOUKI (Alger) 

 12h 30 : La trichotillomanie : Aspects cliniques et prise en 
charge Dr ALOUANI (Sétif) 

 12h 45-13h :  D é b a t  

 13h :  R e p a s  

A p r è s  m i d i  

  7 è m e  S é a n c e  

− Président : Pr. MORON  

− Modérateur : Pr. A. BELAID  

 14h30- 15h : L’hypersomnie et psychiatrie - Pr. M. 
BILLIARD (Montpellier France) 

 15h00-15h15 : Atteinte prostatique chez les 
Schizophrènes,  - Dr. H. Hocine  (Annaba) 

 15h15- 15h30 : Apport de l’hypnose dans le traitement des 
algies d’origine Psychosomatique. – Dr. M.F. KAMMOUN 
(Tunis) 

 15h30 : Les troubles du sommeil chez les étudiants en 
médecine - Dr D. DECHICHA, Pr A. BELAID, Pr. F. KACHA 
(Alger) 

 15h45-16h:  D é b a t  

 16h-16h30 :  P a u s e  c a f é  

  قحه. ل.أ:الرئيــس - 

 سماوون. ب.أ:احملــــاور -

اإليحابية : اإلكتئابات واألمراض العصبية: 30 دق9 إلى س9س 
 )منتبولياي، فرنسا(لورك . م.ب.أ.السريرية والسبب إمراضية

اضطراب المزاج عند المصابين : 50 دق9 إلى س30 دق9س 
 )باريس، فرنسا(طالب . م.بالضطرابات الشريانات التاجية د

بن . م. د-اكتئاب بعد الوالدة:10 دق10 إلى س50 دق9س 
 )قسطنطينة، الجزائر(لواللي . س.بن المولد، د. عباس، د

 حالة اإلكتئاب واالحتشاء :30 دق10 إلى س10 دق10س 
 )الجزائر(بوعمران . بن عثمان، د. عصماني، د. ي. أ-القلبي

دارا، . س.الصرع واإلكتئاب د: 50 دق10 إلى س30 دق10س 
  )عنابة، الجزائر(بن سعيدة .د

 مناقشــة: 11 إلى س50 دق10س 

 استراحــة، مشروبــات: 30 دق11 إلى س11س 
 اجللسة السادسة

 رايف. ج. د:الرئيــس -

  د مردجي:احملاضر  -

هل تعد المقاربة الشاملة ضرورة : 12 إلى س30 دق11س 
 د سرفان.للمريض النفسي؟ أ

الطوارئ في الرعاية المتعددة : 15 دق12 إلى س12س 
عيت عامر، . أ.بوسعدة، د.  د-ذهانيالمحــــاور للمريض ال

 كاشا. ف.نجاري، أ. م.د

ي يتكلم عندما ذا الجسد الذه:  30 دق 12 إلى س15 دق12 س 
 )الجزائر(سوكي . هـ.فكر، ما يقول؟ ديصمت ال

. المظهر السريري والرعاية د: هوس نتف الشعر: 30 دق12س 
 )سطيف، الجزائر(علواني 

 مناقشـــة: 13 إلى س45 دق12س 
 غـــداء: 13س 

 بعد الزوال
 اجللسة السابعة

 مورون.أ :الرئيــس -

 بلعيد.أ.أ :احملــــاور -

. م. أ- فرط النوم في الطب النفسي:15 إلى س30 دق14س 
 )منتبولياي، فرنسا(بليارد 

إصابة البروستات عند مرضى : 15 دق15 إلى س15س 
  )عنابة، الجزائر(حسين . هـ. د-الفصام

أهمية التنويم في مداوات اآلالم : 30دق 15إلى س 15دق 15س 
 )تونس(كمون . ف.م.النفسية د

دشيمة، . د. د-باضطرابات النوم عند طلبة الط: 30 دق15س 
  )الجزائر(كاشا . ف.بلعيد، أ. أ.أ

 مناقشــة: 16 إلى س45 دق15س 

 استراحـــة مشروبــات: 30 دق16 إلى س16س 
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  8 è m e  S é a n c e  

− Président : Pr. M.PAES 

− Modérateur : Pr. A. BAKIRI 

 16h 30- 16h 45 : Deuil et psoriasis  - Dr. R.TALEB 
(Mascara) 

 16h 45 –17h: Pathomimies et psychiatrie : A propos d’une 
observation - Dr M. BENSAIDA (Annaba) 

 17h-17h15 : La mort subite en psychiatrie - Dr. O. 
BENELMOULOUD, Dr. S. DEMMENE DEBBIH,Dr M. 
BENABBAS (Constantine) 

 17h 15- 17h30: Les tentatives de suicide en milieu militaire 
- Dr RIHANE, Pr. B.SEMAOUNE (HCA Alger) 

 17h 30-18h : D é b a t  

 18h : C l ô t u r e  

 20h 30 :Hôtel Sofitel ALGER : Soirée de GALA 

    R e m i s e  d u  p r i x  «  B .  B E N S M A I L  »  

 اجللسة الثامنة 

 بياس. م. أ: الرئيــس -

 بكيري.أ. أ:احملــــاور -

 -الحزن على الفقد الصداف  :45 دق 16 إلى س30 دق16س 
 طالب. ر.د

من : ذاء الذاتي والطب النفسي اإلي:17 إلى س45 دق16س 
  )عنابة، الجزائر(بن سعيدة . م. د-يريةسرخالل مشاهدة 

. د.  الموت الفجئي في الطب النفسي:15 دق 17 إلى س17س 
 )قسطنطينة، الجزائر(بن عباس . م.دمان، د. س.بن المولود، د

 محاوالت اإلنتحار في الوسط :30 دق17 إلى س15 دق17س 
 سماوون. ب. ريحان، أ.  د-العسكري

  مناقشة:18 إلى س30 دق17س 

   اختتام: 18س 

 حفل عشاء: نزل سوفيتل: 30 دق20س 

 "بن امساعيل"توزيع اجلوائز 

 

 

אא
א מ א

 2005   العدد السادس– 2الد 

 

 

Download All N° 6 eJournal 
Full Text Free 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ6/apnJ6.exe 

 

Summary 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apn

J6/apnJ6.exe    

אא
א מ א

 2005   العدد اخلامس– 2الد 

 

Download All N° 5 eJournal 
Full Text Free 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ5/apnJ5.exe 
 

Summary 
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/apn

J5/apnJ5.exe    
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La difference sexuelle 
 

Journées d’étude du  groupe 
arabophone pour la psychanalyse 
Organisé par :

 

La société psychanalytique Marocaine 

2eme Appel à communication 

10-11 Novembre 2006 à Rabat- Maroc 

א א
 ةــــموع األيــام الدراسيــــة

 سيــــــنفلن للتحليــــربيـاملع

 :تنظيم

 ةـــــسي املغربيــة التحليلنفـــمجعي

 الدعوة الثانية لتقدمي ورقات األحباث

  الرباط، املغرب-2006 نوفمرب 10-11
 

B i e n v e n u e  ترحـيـــب  
 
Madame, Monsieur, 

Le programme de la prochaine rencontre du Groupe 
Arabophone pour la Psychanalyse des 9-10-11-12 
novembre 2006 est arrêté et publié sur le site de la SPM 
www.lienpsy.com ce n’était en effet pas chose facile de 
regrouper toutes les propositions de communication recus. 

   Compte tenu de la richesse descommunicationet de la 
qualité des intervenants, aussi bien en pléniere que dans les 
tables rondes, ces journées seront, nous l’éspérns, un 
événement marquant dans le domaine de la psychanalyse 
dans le monde arabe et constitueront une plate-forme 
d’échange de tout premier ordre. 

Si vous souhaiter participer aux journées, nous vous 
prions de compléter lr « F o r m u l a i r e  
d i n s c r i p t i o n  » ci-joint et de le retourner à l’adresse 
indiquée à la fin dudit bulletin par courrier ou en l'envoyant par 
courriel au webmaster de la SPM Khalid EL ALJ au: 
k.elalj@wanadoopro.ma  . Si vous avez une question, une 
remarque ou une demande particulière, merci de l’indiquer 
dans le champ réservé à cet effet. Nous examinerons ces 
demandes au cas par cas et y répondrons en fonction du 
possible.   

Il est indispensable que chaque participant aux journées, à 
n'importe quel titre que ce soit, remplisse le « formulaire 
d’inscription », même si sa participation au congrès n’est 
que partielle. 

Concernant votre hébergement notre Société a négocié 
pour vous un contingent de chambres qu'une agence de 
voyage  "Monarch Travel" gère pour vous.  Pour plus 
d'informations concernant l'hébergement vous pouvez 
contacter le responsable logistique de la SPM Hamid JAMAI 
au : m.jamai@menara.ma     

Sur le «formulaire d’inscription», vous trouverez en 
outre des informations utiles pour les conditions de votre 
hébergement, votre séjour et de votre participation au 
congrès. Le transport quant à lui n'est pas géré par l'agence 
de voyage. 

Nous espérons que ces renseignements vous permettront 
d’organiser au mieux votre participation à cette rencontre.  

Tout en vous remerciant de l’intérêt que vous portez à 
cette manifestation et en nous réjouissant d’ores et déjà de 
vous accueillir à Rabat, nous vous prions de recevoir, 
Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

Pour le comité d’organisation, 
Le Secrétaire Général de la SPM 

Hachem TYAL 
 

  

 السيدات والسادة

تم أخيرا إعداد برنامج ملتقىاأليام الدراسية للمجموعة الناطقة 
 و )2006 نوفمبر 12-11-10-9(بالعربية من أجل التحليل النفسي 

موقع الجمعية المغربية للتحليل النفسي عرضه على 
)www.lienpsy.com(  .  

لم يكن باألمر اليسير تجميع كل االقتراحات والورقات المقدمة، 
ذلك نظرا ألهمية األبحاث والمكانة العلمية للمداخلين، سواء كان 

 أن تكون هذه آملينمستديرة، لموائد الا أو الجامعةبالنسبة للجلسات 
يطبع ميدان التحليل النفسي في العالم العربي و أن األيام الدراسية حدثا 

 .تشكل مستوى أول ألرضية التبادل

ذه األيام الدراسية، تكرم إدراج نأمل من الراغبين المشاركة في ه
دون المرفق وإرساله إلى العنوان الم" راكــــ االشتإستمـــارة"بياناتهم في 

 لمدير موقع اإللكترونيذج وذلك سواء بالبريد العادي أو في نهاية النمو
  k.elalj@wanadoopro.maالجمعية خالد العلج 

كما نأمل أال تترددوا في إدراج أي تساؤل أو مالحظة أو طلب في 
لطلبات بشكل مفصل ذلك، وسنعمل على فحص االمساحة المخصصة ل

 .ونرد عليها قدر المستطاع

 كانت ذه األيام الدراسية، أيمن األهمية بالنسبة لكل مشارك في ه
حتى وإن  " راكــــ االشت إستمـــارة"صفته إدراج كامل البيانات في 
 .كانت مشاركته في المؤتمر جزئية

أما فيما يخص اإلقامة، تناقش الجمعية توفير مجموعة من الغرف 
بالمشتركين في المؤتمر،   خاصة"Monarch Travel"تابعة لوكالة األسفار 

ولمزيد االسترشاد بإمكانكم االتصال بالمسؤول عن الشؤون التنظيمية 
 :للجمعية المغربية للتحليل النفسي حميد الجماعي على عنوانه

m.jamai@menara.ma  

معلومات عملية حول  " راكــــ االشت إستمـــارة "تجدون ضمن
أن استعمال وسائل النقل ال ذكر  ون.المؤتمرب ةمشاركالاإلقامة بالنزل و

 .تتحمل تنظيمه وكالة األسفار

 .ذه المعطيات في حسن تنظيم مشاركتكم الملتقىنأمل أن تساهم ه
 

 وإنا ال يسعنا إال تقديم الشكر لكم على اهتمامكم بهده التظاهرة
لنسعد بكم و ستكون سعادتنا أكبر عند استقبالكم في الرباط، تفضلوا 

 .حضرات السيدات والسادة تقبل تحياتنا الصادقة
 

 عن اهليئة املنظمة
 السكرتري  العام للجمعية املغربية للتحليل النفسي
 هشــام تيـــال
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 P R O G R A M M E  
 

Jeudi 9 novembre 2006 
 

Les journées débuteront le jeudi après midi.  

Une traduction simultanée arabe - français et français – 
arabe sera assurée tout au long des travauxModérateurs : Saïda 
DOUKI, Riadh BOUZID et Chaker MILI. 

 Accueil des participants 
1ère Séance :  La psychanalyse en extension  

− Président : Abdeslam Dachmi 
− Discutant:Fethi Benslama 

 Séance plénière 
 Intervenants :  

− 15 h – 15 h 20 : Georges Zimra : Epouse de Dieu, 
maîtresse du diable  
− 15 h 20 – 15 h 40 : Kathy  Saada : Positions sexuées  
− 15 h 40 – 16 h 10 : Discussion 
− 16 h 10 – 16 h 30 : Pause 
− 16 h 30 – 16 h 50 : Maati Kabbal : La différence sexuelle 
au ras de l’arabe  
− 16 h 50 – 17 h 10: Fatima Mernissi & Farid Merini : 
Dialogue entre une sociologue et un psychanalyste autour du 
féminin et du tissage  
− 17 h 10 – 17 h 30 : Khalid El Alj : Le féminin dans le texte 
coranique  
− 17 h 30 – 18 h : Discussion 
 Conférences d’ouverture 

− 19 h : Jal i l  Bennani ,  Moustapha Safouan  

Vendredi 10 novembre 2006 

2 è m e  S é a n c e  :  L e  s e x u e l  d a n s  l a  r e l i g i o n
− Président : Souad Hamdani 
− Discutant : Alain Vanier 

 Séance plénière 

  Intervenants:  
− 9 h – 9h 20 : Fethi Benslama : Le sexuel monothéiste 
dans la langue arabe   
− 9 h 20 – 9 h 40  : Amal  Hachet : La spécificité du 
refoulement dans la culture arabo-musulmane 
− 9 h 40 – 10 h 10 : Discussion  
− 10 h 10 – 10 h 30 : Pause 

− 10 h 30 – 10 h 50 : Ziwar Neveen : L'excision et l'identité 
sexuelle : du mythe à la psychanalyse  
− 10 h 50 – 11 h 10 : Karima Lazali : De l'oeil au regard : la 
fonction du voile 
− 11 h 10 – 11 h  40 : Discussion  

 Table ronde  

− 11 h 45 – 12 h : Abdallah Askar : Psychanalyse de la 
situation de la femme dans plusieurs cultures arabes 

 الربنامـج 

 2006 نوفمرب 9س ــــاخلمي

 .تفتتح األيام الدراسية الخميس بعد الزوال

 عربية لجميع العروض - فرنسية وفرنسية-ترجمة فورية عربية
 .المقدمة

 نـــال املشارآيـــاستقب 

 نفسي التحليل  انتشــارعـ توس:األوىل اجللسة

 عبد السالم داشمي: الرئيس 
 فتحي بن سالمة: احملاور 

 ةــــة اجلامعـــاجللس 
 

 ــــوناملـداخ

 زوجة اإلله، عشيقة الشيطان: جورج زمرا: 20 د15س– 15س −
 .المواقف المجنسة: كاتي سعدة: 40 د15 س-20 د15س −
  مــنــــــاقشـــــــــــة:10 د16 س-40 د15س −
 استـــــراحــــــــــــة :30 د16 س-10 د16س −
االختالف الجنسي من : معطي آبال: 50 د16 س-30 د16س −

  العربيالمنظور
: فطيمة مرنيسي و فريد مريني: 10 د17 س-50 د16س −

 .محاورة بين عالم اجتماع ومحلل نفساني حول األنوثة
 األنوثة في النص القرآني: خالد العلج: 30 د17 س-10 د17س −
 مــنــــــاقشـــــــــــة: 18 س-30 د17س −
 

 حماضـــرة االفتتــــاح 

 ــــــوانجليـــل بنانـــي، مصطفـــى صفــ: 19س −
 

 2006 نوفمرب 10ة ــــاجلمع

 نــس يف الديــاجلن: ةـــــة الثانيــــاجللس

 سعاد حمداني: ســـالرئي 
 ڤانياىأالن : اورـــحملا 

 ةــــة اجلامعـــاجللس 
 ــــوناملـداخ

الجنس التوحيدي في اللغة : فتحي بن سالمة: 20 د 9 س-9س −
 العربية

 البت في الثقافة خصوصية: أمل هشات: 40 د9 س-20 د9س −
 العربية اإلسالمية

 مــنــــــاقشـــــــــــة: 10 د10 س-40 د9س −
 استـــــراحــــــــــــة: 30 د10 س-10 د10س −
: الختان والهوية الجنسية:  زيوارڤينني: 50 د10 س-30 د10س −

 .من األسطورة إلى التحليل النفسي
: رمن العين إلى النظ: آريمة لزالي: 10 د11 س-50 د10س −

 وظيفة الحجاب
 مــنــــــاقشـــــــــــة: 40 د11 س-10 د11س −

 مائـــدة مستديـــرة    
التحليل النفسي لوظيفة : عبد اهللا عسكر: 12 س-45 د11س −

 .المرأة في مختلف الثقافات العربية
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− 12 h – 12 h 15 : Mourad Merdaci : Le voilement des 
femmes, une désocialisation du corps sexuel 

− 12 h 15 – 12 h 30 : Hourya Abdelwahed : Féminité et 
discours subversif . 

− 12 h 30 – 13 h : Discussion 
 

3 è m e  S é a n c e  :  T h é o r i e s  s e x u e l l e s  
− Président: Karim Jbeili 
− Discutant: Pascale Hassoun 

 Séance plénière 
  Intervenants:  

− 15 h – 15 h 20 : Jean-Richard Freymann : Les trois 
essais de la théorie de la sexualité : les révisions de Freud et 
une lecture d'aujourd'hui 

− 15 h 20 – 15 h 40 : Christian Hoffmann : Qu’en est-il de 
l’étiologie sexuelle des névroses ? 

− 15 h 40 – 16 h 10 : Discussion 

− 16 h 10 – 16 h 30 : Pause 

− 16 h 30 – 16 h 50 : Colette Soler : Identités et sexuation 

− 16 h 50 – 17 h 10 : Adnane Houballah : Différentiation 
sexuelle et culture arabe 

− 17 h 10 – 17 h 40 : Discussion 

 Table ronde 
− 17 h 45 – 18 h : Jean-Jacques Moscovitz : Du désir de 
l’analyste et du féminin chez Freud  
− 18 h – 18 h 15 : Claude  Boukobza : La dépression 
maternelle   
− 18 h 15 – 18 h 30 : Rajaa Stitou : Le féminin et le masculin 
à travers les déplacements culturels 
− 18 h 30 – 19 h : Discussion 

S a m e d i  1 1  n o v e m b r e  2 0 0 6  
4 E M E  S E A N C E  :  L A N G U E  E T  C U L T U R E  

− Président: Bertrand Piret 
− Discutant: Jean-Pierre Winter 

 Séance plénière 

Intervenants:  
− 9 h – 9 h 20 : Jalil Bennani : Bilinguisme et différence 
sexuelle 
− 9h 20 – 9 h 40  : Mohamed  Ham : La femme et le sacré 
islamique 
− 9 h 40 – 10 h 10 : Discussion  
− 10 h 10 – 10 h 30 : Pause 
− 10 h 30 – 10 h 50 : Benslama Raja : La différence sexuelle 
dans l’imagerie anatomique arabe 
− 10 h 50 – 11 h 10 : Chawki Azouri : Titre non communiqué
− 11 h 10 – 11 h  40 : Discussion  
 Table ronde 

− 11 h 45 – 12 h : Anne-Marie Hamad : Les fils et leurs 
mères 
− 12 h – 12 h 15 : Abdelhadi El Fakir : Comment faire
l’homme? 

تحجيب النساء، ال اجتماعية : يمراد مرداس: 15 د12 س-12س − 
 الجسد المجنس

األنوثة والخطاب : حورية عبد الوهاب: 30 د12 س-15 د12س −
 المدمر

 مــنــــــاقشـــــــــــة: 13 س-30 د12س −

 ةـــــات اجلنسيـــالنظري: اجللسة الثالثة
 كريم جبايلي: الرئيس 
  بسكال حسون: احملاور 

 ةــــة اجلامعـــاجللس 
 ــــوناملـداخ

 

النصـــوص : جان ريشارد فريمان: 20 د15 س-15س −
 مراجعات فرويد وقراءة معاصرة: الثالث للنظرية الجنسية

 أين وصلت: آريستيان هوفمان: 40 د15 س-20 د15س −
 السببية الجنسية للعصاب؟

 مــنــــــاقشـــــــــــة: 10 د16 س-40 د15س −
 استـــــراحــــــــــــة: 30 د16 س-10 د16س −
الهوية واالنتماء الجنسي: آوالت سولر: 50 د16 س-30 د16س −
التمايز الجنسي : عدنان حب اهللا: 10 د17 س-50 د16س −

 والثقافة العربية
 مــنــــــاقشـــــــــــة: 40 د17 س-10 د17س −
−  

 

 مائـــدة مستديـــرة   
رغبة المحلل حول : جان جاك مسكوفيتز: 18 س-45 د17س −

 واألنوثة عند فرويد
 االكتئاب األمومي: آلود بوخبزة: 15 د18 س-18س −
ذكورة من األنوثة وال: رجاء ستيتو: 30 د18 س-15 د18س −

 خالل التحوالت الثقافية
 مــنــــــاقشـــــــــــة: 19 س-30 د18س −
 

  28 -  09 -  2006 ر ــــــ نوفمب11السبت 

 الثقافــةاللغـة و: اجللسـة الرابعـة
 برتراند بيرات: الرئيس 
 جون بيار ونتر: احملاور 

 ةــــة اجلامعـــاجللس 
 ــــوناملـداخ

 الثنالغوية واالختالف الجنسي: جليل بناني: 20 د9 س-9س −
 المرأة والمقدس اإلسالمي: محمد هام: 40 د9 س-20 د9س −
  مــنــــــاقشـــــــــــة:10 د10 س-40 د9س −
 تـــــراحــــــــــــةاس :30 د10 س-10 د10س −
االختالف الجنسي : بن سالمة رجاء: 50 د10 س-30 د10س −

 في الصور التشريحية العربية
 عنوان غير محدد: شوقي عزوزي: 10 د11 س-10 د 11س −
 مــنــــــاقشـــــــــــة: 40 د11 س-10 د11س −

 مائـــدة مستديـــرة    
 األبناء وأمهاتهم: ماري حامدأن : 12 س-45 د11س −

 كيف نصوغ إنسانا ؟ : عبد الهادي الفقير: 15 د12 س-12س −
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− 12 h 15 – 12 h 30 : Alice Cherki : La virilité comme déni de 
la bisexualité psychique au regard des référents de la 
tradition 
− 12 h 30 – 13 h : Discussion 

5EME SEANCE : CLINIQUE ET PSYCHOPATHOLOGIE

− Président : Abdellah Ouardini 
− Discutant : Marie-Christine Laznik 

 Séance plénière 

Intervenants :  

− 15 h – 15 h 20 : Alain Vanier : Le sexuel dans la psychose 
− 15 h 20 – 15 h 40 : Nazir Hamad : Pourquoi les filles ont 
des princes et les garçons  des pistolets ? 
− 15 h 40 – 16 h 10 : Discussion 
− 16 10 h – 16 h 30 : Pause 
− 16 h 30 – 16 h 50 : Abdelkader Hussein : A propos de la 
psychologie de la femme, vers une approche 
complémentariste 
− 16 h 50 – 17 h 10 : Hachem Tyal : Quel inconcient pour le 
couple arabo-musulman ? 
− 17 h 10 – 17 h 40 : Discussion  
  Table ronde 

− 17 h 45 – 18 h : Khalid Hami : Différence sexuelle et états 
délirants 
− 18 h – 18 h 15 : MF. Benchekroun : De elle à lui et/ou le 
choix d’un sexe 
− 18 h 15 – 18 h 30 : Racha  El Didi : Fantasmes de 
possession et symptômes de conversion chez une patiente 
hystérique  

− 18 h 30 – 19 h : Discussion 

 Clôture 

 • Coordination :Farid Merini et Christian Hoffman  

-   Interventions de représentants de différents pays et 
institutions : Algérie, Canada, Egypte, France, Liban, Maroc, 
Syrie, Tunisie. 

 • Conclusions de Moustapha Safouan 
 

 Passage de relais pour les 
prochaines rencontres 

Par le président de la Société Psychanalytique Marocaine au 
président de la Société Psychanalytique invitante. 

 
 

Dimanche 12 novembre 2006 
 

 Réunion du comité scientifique 

  Synthèses 
 
  Projets 
 

إنكار " لة كـالفحو: أليس شرآي: 30 د12 س-15 د12س −
 في نظر المراجع التقليدية" للثناجنسية النفسية 

 مــنــــــاقشـــــــــــة: 40 د11 س-10 د11س −

 السريرية واإلمراضية النفسية: اخلامسةاجللسة 
 عبد اهللا الورديني: الرئيس 
  لزنيك ماري كريستين: احملاور 

 ةــــة اجلامعـــاجللس 
 

 ــــوناملـداخ
 ذهانالجنس في ال: ن فانيايأال: 20 د15 س-15س −
ذا يكون للفتيات أمراء لما: نزير حماد: 40 د15 س-20 د15س −

 وللفتيان المسدس
 مــنــــــاقشـــــــــــة: 10 د16 س-40 د15س −
 استـــــراحــــــــــــة :30 د 16 س-10 د16س −
حول علم نفس : عبد القادر حسين: 50 د16 س-30 د16س −

 ةنحو مقاربة تكميلي: المرأة
أي ال شعور للزوج : هاشم تيال: 10 د17 س-50 د16س −

 العربي المسلم
 مــنــــــاقشـــــــــــة: 40 د17 س-10 د17س −
 
 مائـــدة مستديـــرة    
االختالف الجنسي والحاالت : خالد حامي: 18 س-45 د17س −
 ذيانيةاله

" هــي"مـــن : بن شقرون. ف.م: 15 د18 س-18س −
 ــار نوعيـــة الجنـــسأو اختيـ/ و" هــو"إلــى 

ذ وأعراض هوام اإلستحوا:رشا الديدي: 30 د18 س-15 د18س −
 امرأة هستيريةالتحول عند 

 مــنــــــاقشـــــــــــة: 19 س-30 د18س −
 اخـتـتــــــام 

 .فريد مرني وكريستيان هوفمان:  ونـــــــالمنسق 

 الجزائر، كندا، مصر،: مداخالت ممثلين عديد الدول والمؤسسات −
 ...فرنسا، لبنان، المغرب، سوريا، تونس

 

 ملخصـــــات لمصطفــــى صفـــــوان −
 

 :الملتقـــيــــــــــات القــــــادمــــــــــة −
 يسلم رئيس الجمعية المغاربية للتحليل النفسي إلى رئيس جمعية 

 .التحليل النفسي المستظيفة مسؤولية تنظيم الملتقى القادم
 

   2006 بــــر  نوفم12األحـــد    
 

 إجتمــاع اهليئـــة العلميـــــة  

 تحليــــــالت −

 آفـــاق  مستقبليـــــة −
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION / لــ التسجياستمـــــارة
www.arabpsynet.com/Congress/CongSexDifMoroccoFormular.doc   

 

a- Données personnelles : 
NOM :……………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………… 
Titre :    ………………………………………………………    
Adresse e-mail:  ………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………… 
Fax / Télécopie : …………………………………… 
Portable :…………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………
CP/ Lieu :…………………………………………………… 
Pays :………………………………………………… 
Genre Adresse : □ privée   
                           □ professionnelle  
Etablissement : ……………………………………… 
Statut : ………………………………………………. 
 

b- Inscription aux journées 
d'étude 
− Tarif de base  120 Euro   1400 dhs 
− Membres SPM    100 Euro   1200 dhs 
− Etudiant (sur présentation de la carte) (10 Euro) 
100 dhs 

c-Inscription à la soirée de Gala 

−  Tarif  unique 50 Euro  (600 dhs) 
d- Propositions d'hébergement 
Hôtel "GOLDEN TULIP FARAH" 5* (Lieu des journées) 

− Nuitée & petit déjeuner: 
 Chambre Single 92.00 Euro 
 Chambre Double 110.00 Euro     

− demi-pension pour un seul paersonne 102.000 Euro 

− demi-pension pour deux paersonnes 165.000 Euro 

− (Taxes par personne  :  1.50 Euro) 

Hôtel " le BELERE"  3* 

− Demi Pension Chambre Single(1 personne) 45.00 Euro 

− Demi Pension Chambre double (2 personnes) 80 Euro 

− (Taxes par personne  :  1.50 Euro)  

 Intervention pendant les journées 
d'étude 

− Je participe aux journées d'étude □ oui □ non 

Si oui, merci d’indiquer ci-dessous en quelle qualité: 

        Président de séance: ………………□ 

        Discutant : …………...……………□ 

                Communicant : …………...……….□  
    Auditeur :……... …….…...……….□ 

 :ـةــــات شخصيـــــمعلوم -أ 

 .................................................................: اإلسم

 ................................................................: اللقب
 .................................................: البريد االكتروني

 ................................................................: الهاتف
 ................ .............................................: .الفاكس

 ..................................................: حمولالهاتف الم
 ...................................................: العنوان البريدي

 ..............................................................: المكان
 ................................................................: البلد

 عمل  □ خاص               □:     نوعية العنوان
 ................. .............................................:المؤسسة

 ................. ..................................:الوضعية المهنية 

 :ةــام الدراسيـــأليـــل لالتسجي -ب 

  1400 أورو         120: التعريفة األساسية −
  1200 أورو          100: عضو الجمعية −
 ) درهم100( أورو  10 )  إستظهار بطاقة طالب(طالب  −

 :  حلفـــل العشـــــاءـــلالتسجي -ج 

    ) درهم600( أورو      50:   تعريفة موحدة −

 : إقرتاحــات خاصـــــة باإلقامـــة -د 

 )ملؤمتــرإنعقـاد ا*(5" قولـدن تيلـيـب فــرح"نـزل 

 :إقامة لليلة واحدة مع فطور الصباح −

 أورو 92.000غرفة لشخص واحد  
 أورو 110.000غرفة مزدوجة لشخصين  

  أورو102.000: نصف إقامة لشخص واحد −
  أورو 165.000: نصف إقامة لشخصين −
 أورو 1.50األداء على الشخص الواح  −

 *3" ــــار ـــــــبلي"ــزل ـــنــ

  أورو45.00 :نصف إقامة لشخص واحد −

  أورو80.00: نصف إقامة لشخصين −

 أورو 1.50األداء على الشخص الواحد  −

 رــــــام املؤمتـ أيشارآــــونامل •
  ال□ نعم    □ أشارك في األيام الدراسية        −
 :ذكر الصفةنعم، تكرم ذا إ

 ................................................: رئيس جلسة
 .........................................................محاور 
 .........................................................مداخل 

 ........................................................           مستمع 
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      e- Participation au cocktail de 
bienvenu du Jeudi 09 novembre 2006  □ 
oui  □ non  
f- Participation au Gala du samedi 
11 novembre 2006 □ oui □ non  

g- Paiement et conditions 
Le forfait aux journées d'étude comprend

♦ La participation libre aux conférences et tables 
rondes 
♦ Les pauses-café pendant les journées d'étude  
♦ Le cocktail de bienvenue jeudi 09 novembre 2006 
 ♦ Les documents fournis pendant les journées d'étude 
 

Ne sont pas comprises dans le forfait : 
♦ La participation à la soirée de Gala, 
♦ Le prix de participation à la visite d’établissements ou 
aux découvertes touristiques (organisées par l'agence 
de voyage si nombre suffisant de participants) 

Conditions particulières : 
Les conférenciers sont dispensés du payement des frais 

d'inscription mais se prennent en charge pour ce qui est de leur 
transport et de leur hébergement. 

Paiement 

Les frais d'inscription sont payables par virement sur le 
compte de la SPM  ou bien à l'accueil des journées d'étude: 

   Compte bancaire de la SPM 
ATTIJARIWAFABANK 

  Agence Casa Normandie, Bd Massira Khadra, 
  N° 76, Quartier Maarif 
  RIB : 019 780 0001260101 02 0366 17 
     Le paiement concernant l'hébergement  doit 
impérativement être effectué auprès de l'agence de voyage: 
M o n a r c h  T r a v e l    

15, Rue Najib Mahfoud - Casablanca – Maroc           
Tel : 00 212 22 47 00 70/90 -  Fax : 212 22 47 00 79 
Web site : www.monarchtravel.ma  
Notre contact: Mme Mounya Benghanem 

  E-mail : mounya@monarchtravel.ma  
Compte bancaire: ATTIJARIWAFABANK 
Centre Affaires Moulay Youssef 
15, Bd Moulay Youssef, Casablanca – Maroc. 

RIB: 007 780 000000 0281 00 2552 07 
Swift : BCMAMAMC 

h-   Remarques ou demandes 
particulières 

:…………………………………………………  
:………………………………………… ……… 
:……………………………………… ………… 
:………………………………………… ……… 
 

Lieu et Date :…………...…… Signature ………………... 

 

 نوفمرب9املشارآة يف حفل اإلستقبال اخلميس  -ه 
 ال □    نعم □      2006

 نوفمرب11املشارآة يف حفل العشاء السبت   -و 
 ال □    نعم □ 2006

 صيغـــات الدفـــع -ز 

 :يشمل املعلوم اجلملي للمشارآة يف األيام الدراسية   

 متابعة المحاضرات والموائد المستديرة -

 مشروبات االستراحة -

   2006  نوفمبر 9مشروبات حفل االستقبال ليوم الخميس  -

 ثائق المقدمة خالل أيام المؤتمرالو -
 :ال يدخل ضمن معلوم التسجيل اجلملي

 المشاركة في سهرة حفل االختتام -

 المشاركة في زيارة المؤسسات أو األماكن الساحلية -
 :معطيـــات استثنائيــــة

يعفى المحاضرون من معلوم التسجيل ولكن يتحملوا نفقة تنقالتهم  -
 .وإقامتهم

  :وسيلـــةالدفــــع

يتم دفع معلوم التسجيل بالتحويل البنكي لحساب الجمعية المغربية  -
 للتحليل النفسي أو لدى سكريترية االستقبال خالل كافة أيام الدراسة

 "ن.ت.م.ج" الحساب البنكي لـ 

 "التجــاري وفــــــا بنــــــــك"
  وكالة كازا نورمندي، جادة المسيرة الخضراء

  ساحة المعارف-76 عدد 
RIB: 019 780 0001260101 02 0366 17

 "ارــة لألسفــالملكي" يتم دفع معلوم اإلقامة حصريا لدى وكالة  -
  المغرب- نهج نجيب محفوظ، الدار البيضاء15

 70/90 224700 212 00: الهاتف
 79 700 224 212 00: سالفاك

 www.monarchtravel.ma:موقع الويب
  mounya@monarchtravel.ma :البريد اإللكتروني
 "التجــاري وفــــــا بنــــــــك": الحساب البنكي

 مركز المعامالت موالي يوس

  المغرب-، شارع موالي يوسف، الدار البيضاء15

RIB : 007 780 000000 0281 00 2552 07 

Swift : BCMAMAMC 

 :ةــــات خاصــات أو طلبـــمالحظ -ح 

...................................................................... ........................ 

..................................................................... ......................... 

....................................................................... ....................... 
  ......................... اإلمضـاء.................... ان والتاريخكامل
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XIII journée Scientifique de Razi 
 

« Maladies Mentales et Temps » 
 
04 Novembre 2006 
Complexe Seleim AMMAR - Hopital Razi 
La Mannouba ; Tunis -  TUNISIA 
 

Thouraya.benabla@rns.tn 

א  אמ אא
 "الـمرض العقلـي والزمـن"
 
 2006 نوفمرب 04

  مستشفى الرازي-مرآـب سليم عمار
   تونــــس– العاصمــــة منوبة، تونـس

Thouraya.benabla@rns.tn
 

 A r g u m e n t  للتفكيــر  

« Il n’y a que le temps lui-même qui soit 
invulnérable…le temps ce n’est qu’une enveloppe, un 
creux…le temps ne se transforme pas, n’évolue pas, c’est 
nous qui nous transformons, évoluons et nous en 
accusons le temps qui n’en peut mais... le temps n’est 
que l’activité de l’espace » 

(Elsa Triolet)

Le temps…C’est le passé, C’est le présent, C’est l’avenir. 

Maladies Mentales et Temps  pose la question de la 
psychiatrie dans son évolution, dans les croyances et les 
idées qui la nourrissent de la science, la philosophie,  la 
culture, la médecine. Question de trouvailles ou de 
retrouvailles ? 

Le temps dans le domaine de la maladie mentale prend 
une importance toute particulière. 

Il se perçoit à travers le cours évolutif  de toute maladie 
psychiatrique : Dans son début, son  évolution, ses 
remissions, ses rechutes et sa chronicité. Il se mesure au fil 
du nombre et  de la durée des hospitalisations. 

Dans notre jeune (ou vieille) discipline l’expression de  la 
maladie mentale n’a peut être pas de  cessé de changer et  
d’évoluer. Pourquoi la  dénomination et la classification 
nosologique sont-elles différentes dans le temps ? Est-ce 
l’expression de la maladie ? Ou est ce sa perception par nous 
selon le moment? 

Phase aiguë, Floride et remissions se succèdent au 
rythme des saisons. 

Phase aiguë sans lendemain pathologique, évolution vers 
la chronicité se dessinent dans le temps. 

Traitement classique, rénovation, innovation, 
chimiothérapie et psychothérapie n’ont cessé d’être revus, 
modifiés ou repris. Les cadres et les structures même de soins 
n’ont cessé d’évoluer au cours du temps. 

L’ami des uns et l’ennemi des autres, le temps est 
différemment perçu par chacun : certains luttent contre lui 
dans une hyperactivité frénétique, d’autres se laissent couler 
tranquillement pour sombrer dans les abîmes du désespoir et 
de la marginalisation, d’autres encore  essayent de le 
contrôler, de le dominer ou de le maîtriser. 

Synonyme de rémissions pour certains et équivalent de 
condamnation pour les autres, le temps valse avec la maladie 
mentale aux grés de tous les vents. 

C’est parce que le temps nous interpelle sur ces divers 

 

...ال شيء غري الزمن ذاته منيــع حصيـن"
الزمن ال... الزمن ليس إال غالف إال جتويف

...وحنن نتهم الزمنيتحول، ال يتطور 
الزمن ليس إال ما نلحظه من أنشطة يف هذا

 ".الفضاء

 )آلسا تريلوت (

 .إنه الماضي، إنه الحاضر، إنه المستقبل... الزمن

 يطرح إشكالية الطب النفسي في مسيرته نـــي والزمــالمرض العقل
 العلوم، : كل منذيالتطورية، و في المعتقدات و األفكار الذي تغ

 ؟ المسألة اكتشاف أم إعادة اكتشاف.ة، الثقافة، الطبالفلسف

 .حيزا شديد الخصوصيةالزمن من حقل المرض العقلي ذ يأخ

:  يتم إدراك الزمن من خالل النسق التطوري لكل مرض نفسي
يتم قياس الزمن . بداياته، مآله، تراجع، أعراضه، إنتكاساته إلى اإلزمان

 .أو مدة اٌإلقامـة بالمستشفيـاتمن خالل مساءلة عدد مرات اإلستشفاء 

أو عتيق بالنسبة (فيما يخص الطب النفسي كاختصاص ناشئ 
فإن التعبير عن المرض العقلي لم يتوقف يوما عن التغير ) لآلخر

األمر الذي أدى إلى اختالف التسميات والتصنيفات حسب . والتطور
 أم  الزمن؟ فهل يعود اإلختالف  لتغير فى شكل المرض و تعبيراته؟

 إلى تغير إحساسنا بالمرض من زمن آلخر؟
طور حاد، متعدد األعراض و هدآت متتالية  تتعاقب حسب إيقاع 

 .الفصول

طور حاد بدون مآل تطوري مرضي أو تطور نحو اإلزمان ترسم 
 .مالمحه من خالل الزمن

إن كل من المداوات التقليدية، المتجددة، الدوائية الكيميائية والعالج 
شأن األطر وهيكلة المعالجة . م يتوقفا عن المراجعة والتغييرالنفسي ل

  .تتطور عبر الزمنأيضا  لم تفتأ  التيذاتها

عدو اآلخر، يتغير اإلحساس بـــه من /إن الزمن، صديق البعض
البعض يقاومـــه بحدة مبالغة والبعض اآلخر يهرب : إنسان آلخر

ين يحاول اآلخر في ح. منه إلى حد اإلنغماس في الهامشية واليأس
 . مراقبتة  و السيطرة عليه إلى درجة التحكم فيه

مرادف لهدأة األعراض عند البعض ومعادل إتهام عند اآلخر، يدور 
 .الزمن مع المرض العقلي خاضعا لجميع أتجاهات الرياح

  في ألن الزمن يسائلنا حول مختلف مظاهره و ألن اإلنسان ينخرط
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aspects, c’est parce que l’homme s’inscrit dans l’histoire pour 
exister que cette question nous invite au débat. 

A p p e l  à  l a  p a r t i c i p a t i o n  

La XIII journée de Razi se déroulera le 4/11/2006 au 
complexe Selim AMMAR le thème retenu cette année est :
« Maladies Mentales et  Temps » 

Des conférences, des communications orales et des 
posters sont prévus. 

Je vous prie d’adresser vos propositions au secrétariat du 
service Ibn Jazzar avant le 11/10/2006. Le résumé doit être 
adressé avec une disquette P.C. contenant le texte du résumé 
(fichier Word) 

En comptant sur votre participation active pour la réussite 
de cette journée, je vous prie de recevoir l’expression de mes 
sentiments amicaux et respectueux. 

C o n t a c t  

 Secrétariat Ibn Jazzar-hopital Razi 

 E.MAIL : Fadhel.mrad@rns.tn 

 Thouraya.benabla@rns.tn 

 Tél :71600339 poste 408  -  71601248 

 Fax :71601555 

 .مناقشـــــة تدعونا للاؤالتسلتذه ا جمبع ه.التاريخ ليتواجد 

 دعـوة للمشارآـة

ينعقد اليوم العلمي الثالث عشر بمركب سليم عمار، مستشفى  
حول موضوع 04/11/2006يوم ) تونــس، ضاحية منوبة ( الرازي 

 "المـرض العقلــي والزمــن"
 هذخالت والملصقات ستكون متواجدة في هعديد المحاضرات والمدا

 .التضاهرة

نلتمس إرسال إقتراحاتكم إلى سكريترية مستشفى ابن الجزار قبل 
 ).مستند وورد( على قرص لين محتويا نص الملخص 11/10/2006يوم 

ذا اليوم العلمي تفضلوا قبول على أمل مشاركتكم الفعالة إلنجاح ه
 .راماإلحت  وتقديرعبارات مشاعر الأصدق 

 ملزيد اإلسرتشـاد

 سكريترية مستشفى ابن الجزار 

 Fadhel.mrad@rns.tn: البريد اإللكتروني 

  Thouraya.benabla@rns.tn 
 71601248 -408 قسم 71600339: هاتف 

 71601555 :فاكس 

 אא

אא מ
 2العـــــدد 

 אאאא

א..:/

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=102 
 

Summary 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB2sR

.06-Cont&Pref.pdf  
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.. 

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=101 
 

Summary 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB1aS

.06-Cont&Pref.pdf  
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Arab Psy Congress Agenda 
 
Title: "Addiction and Dependence Conference" 
Date: November 10-11, 2006 
Country: Lebanon-  City: Beirut 
Contact: Dr. Charles Baddoura 
Organiser: Psychiatric Hospital of the Cross-Jal Eddib 
E-Mail: ifafl@ccib.org.lb 
 

************** 
 

Title: "Annual Meeting, Egyptian Psychiatric Association" 
Date: November 15-17, 2006 
Country: Egypt  -  City: Alexandria 
Organiser:  Egyptian Psychiatric Association 
Contact: Dr. Tarek Okasha 
E-Mail: tokasha@internetegypt.com 
 

************** 
 
Title: "XXV Congrès Franco-Maghrébin de Psychiatrie  
Date: 17  18 Novembre 2006 
Country: Algérie 
Contact: Pr.  D. MOUSSAOUI  
Organiser: Association Franco Maghrébine dePsychiatrie 
Société Algérienne de Psychiatrie  
 

************** 
 
Title: "Regional Meeting of the Royal College of 
Psychiatrists (Middle East Division)" 
Date:  November 23-25, 2006 
Country : Lebanon  -  City: Beirut  
Contact: Dr. Fuad T. Antun 
Organiser: Middle East Division, Royal College of 
Psychiatrists 
E-Mail: antun@cyberia.net.lb 
 

************** 
 
Title: "The Couple Harmony and Disorder Conference" 
Date: October 27-28, 2006 
Country: Lebanon   -  City: Beirut 
Contact: Dr. Charles Baddoura  
Organiser: Lebanese Society of Psychiatry 
E-Mail: ifafl@cci.org.lb  
 

 
 

************** 
  
Title: " Colloque International Pluridisciplinaire" 
Date: MAI 14- 15 ,2007 
Country: ALGERIE-  City: SKIKDA, 
Contact: :   Abla Rouag, Hervé Cellier 
Organiser: Laboratoire d’analyse des Processus Sociaux et 
Institutionnels. 
Laboratoire Violence et Citoyenneté de L’université Mentouri 
Contantine 
Secteur Crises, école, Terrains sensibles du département des 
sciences de l’éducation, Université de Paris 10 - Nanterre 
E-Mail:  cellierherve@wanadoo.fr  - rouag_25@yahoo.fr  
 
International Psy Congress Agenda  
 
Title: "Urban Areas and Mental Health International 
Conference" 
Date: September 19, 2006 
Country: Italy  -  City: Bologna 
Contact: Dr. Mariano Bassi 
Organiser: Italian Psychiatric Association 
Collaboration: WPA Section on Urban Mental Health  
E-Mail: bassisip@mailbox.dsnet.it  
 

************** 
 

Title: "Conferencia: Integracion Psiquiatrica y 
Biopsychosocial Dentro del Humanismo" 
Date: September 21-23, 2006 
Country: Mexico   -  City: Merida  
Contact: Dr. Claudio Garcia Barriga 
Organiser: Federacion Latinoamercana de Psiquiatria 
Biologica 
Collaboration: a) Mexican Psychiatric Association 

b) Mexican Society of Neurology & Psychiatry 
E-Mail: claub99@axtel.net  
 

************** 
 
Title: "A World of Drugs, A Universe of Treatments" 
Date: September 26-30, 2006 
Country: Portugal   -  City: Oporto  
Contact: Dr. Antonio Pacheco Palha 
Organiser: International Society of Addiction Medicine (ISAM) 
E-Mail: apalha@sapo.pt  
Website: www.isamweb.org 
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Title: "VI World Congress of Depressive Disorders" and 
"International Symposium on Addictive Disorders" 
Date: September 27-30, 2006  
Country: Argentina  -  City: Mendoza  
Contact: Dr. Jorge Nazar 
Organiser:  Dr. Jorge Nazar  
Collaboration: a) "Instituto de Neurosciencias y 
Humanidades Medicas" 
b) "Universidad Nacional de Cuyo" 
E-Mail: jorge_nazar@hotmail.com  
WEBSITE: www.mendoza2006.org 
 

************** 
 

Title: "National Conference on Psychiatry" 
Date: September 28-October 1, 2006 
Country: Romania-  City: Craiova,  
Contact: Dr. Tudor Udristoiu 
Organiser:  Romanian Psychiatric Association 
E-Mail: office@psycv.ro  
 

************** 
 
Title: "Annual Meeting, International College of Geriatric 
Psychoneuropharmacology" 
Date: October 3-6, 2006 
Country: Japan   -  City: Hiroshima,  
Contact: Dr. Shigeto Yamawaki 
Organiser: International College of Geriatric 
Psychopharmacology 
Collaboration: Japanese Society of Psychiatry and 
Neurology 
E-Mail: icgp2006@umin.ac.jp  
WEBSITE: www.icgp2006.umin.jp  
 

************** 
 
Title: Third International Conference "Together Against 
Stigma" 
Date: October 5-8, 2006 
Country: Turkey   -  City: Istanbul  
Contact: Aslihan Polat 
Organiser: Psychiatric Association of Turkey 
Collaboration: Medical School of Istanbul 
E-Mail: stigma@stigmaistanbul.org  
WEBSITE: www.stigmaistanbul.org 
 

************** 
Title: "Pacific Rim College of Psychiatrists Congress" 
Date: October 6-8, 2006 
Country: Taiwan   -  City: Taipei  
Contact: Dr. Allan Tasman 
Organiser:  Pacific Rim College of Psychiatrists 
E-Mail: cjmeans@wisc.edu  

 Title: "9th World Congress of Psychosocial Rehabilitation" 
Date: October 12-15, 2006 
Country: Greece  -  City: Athens  
Contact: Dr. Michael Madianos 
Organiser: World Association for Psychosocial Rehabilitation 
E-Mail: madianos@nurs.uoa.gr  
 

************** 
 
Title: "La Psiquiatria en el Siglo XXI: Realidad y 
Compromiso" 
Date: October 12-15, 2006 
Country: Mexico   -  City: Puerto Vallarta 
Contact: Dr. Sergio Javier Vallasenor Bayardo 
Organiser:  Asociation Psiquiatria de la Lengua Espanola 
Collaboration: Instituto de Psiquiatria de la Legua Espanola 
E-Mail: sjavier@cencar.udg.mx 
 

 ************** 
 
Title: "International Conference on Schizophrenia" 
Date: October 13-15, 2006 
Country: India   -  City: Chennai (Old Madras) 
Contact: Dr. R. Thara 
Organiser: Schizophrenia Research Foundation 
Collaboration:  World Health Organization 
E-Mail: scarf@vsnl.com 
Website: www.scarfindia.org  
www.icons-scarf.org 
 

************** 
 

Title: "Annual Congress, Spanish Society of Psychiatry" 
Date: October 16-21, 2006 
Country: Spain   -  City: Sevilla  
Contact: Dr. Jose Giner 
Organiser:  Spanish Society of Psychiatry 
E-Mail: jginer@us.es 
Website: www.psiquiatriasevilla06.com 
 

************** 
 
Title: "8th World Congress of the International Psycho-
oncology Society" 
Date: October 18-21, 2006 
Country: Italy -  City: Venice  
Contact: Dr. Carlo L. Cazzullo  
Organiser: WPA Section on Psycho-oncology 
Collaboration: International Psycho-oncology Society 
E-Mail: arsmilano@tiscalinet.it  
 

************** 
Title: "XXIV APAL Congress" 
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Date: November 1-4, 2006 
Country: Dominican Republic-  City: Santo Domingo 
Contact: Dr. Cesar Mella 
Organiser:  Latin American Psychiatric Association (APAL) 
Collaboration:  Dominican Society of Psychiatry 
E-Mail: cesarm2@verizon.net.do  
WEBSITE:www.apal2006.com 
 

************** 
 

Title: "56th Annual Meeting of the Canadian Psychiatric 
Association" 
Date: November 9-12, 2006 
Country: Canada  City: Toronto, Ontario 
Contact: Dr. Alex Saunders 
Organiser: Canadian Psychiatric Association 
E-Mail: asaunders@cpa-apc.org 
WEBSITE: www.cpa-apc.org  
  

************** 
 
Title: "XI Meeting in Bipolar Disorders" 
Date: November 10-11, 2006 
Country: Portugal   -  City: Lisbon  
Contact: Professor Maria Luisa Figueira 
Organiser: WPA Section on Private Practice 
 

 Collaboration: Portuguese Society of Psychiatry and Mental 
Health 
E-Mail: canessa@mail.telepac.pt 
 

************** 
 
Title: "Second International Conference, South Asian 
Association for Regional Cooperation (SAARC) Psychiatric 
Federation" 
Date: November 17-19, 2006 
Country: Nepal-  City: Kathmandu  
Contact: a) Professor Mahendra K. Nepal 
                   b) Professor Roy Abraham Kallivayalil* 
Organiser: South Asian Association for Regional Cooperation 
(SAARC) Psychiatric Federation" 
Collaboration: Psychiatric Association of Nepal 
E-Mail: a) mhp@healthnet.org.np 
                  b) ktm_roykalli@sanchanet.in 
 

************** 
 
Title: WPA Regional Meeting 
Date: November 30-December 3, 2006 
Country: Peru   -  City: Lima, 
Contact: Dr. Marta Rondon & Dr. Gabriela Kuroiwa 
Organiser: Peruvian Psychiatric Association 
E-Mail: app@apperu.org  

      
 מ
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א:فــــي א א א
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Download Zip File: www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.exe
Download Pdf File: www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.pdf  

 
      Arabpsynet Congress Guide 

 

English Edition  
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Psychiatrie Légale  Et Expertale  
 
MASTER SPECIALISE 

 

UNIVERSITE TUNIS EL MANAR: Faculte de medecine  
Coordinateur : Pr. Fakhreddine HAFFANI 

Années Universitaire 2006  -  2007  

א  א א  א
 

 

 
  آليةالطــب –جامعة تونس املنار 

 فخر الدين احلفاني. د.أ: األستاذ املشرف
  

 2007 - 2006السنة اجلامعية 

  
OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Former des médecins capables :  

− D’utiliser des instruments législatifs de base  du droit 
médical  et pénal  dans leur pratique  médicale et 
expertale. 

− De pratiquer  les différentes missions d’expertise 
psychiatrique. 

−  De prévenir et de prendre  en charge des malades 
mentaux dangereux en se basant sur les connaissances 
actuelles en criminologie clinique et psychiatrie légale.  

− D’exercer la  psychiatrie en milieu pénitentiaire. 

 أهـــداف التكويــــن 
 :العمل على تكوين أطباء قادرين على

التعامل مع األدوات الشرعية األساسية للحقوق الطبية  -
 .والجنائية في الممارسة الطبية واالختبارات

 .لطبنفسيممارسة جميع المهام الموكولة باالختبار ا -

وقاية ورعاية المرضى النفسيين الخطرين باالعتماد على  -
 .المعارف الحديثة لعلم الجريمة السريري والطبنفس الشرعي

ممارسة الطب النفسي في أوساط السجون واإلصالحيات  -
 .والمعتقالت

P R O G R A M M E  

Le Mastère spécialisé de psychiatrie Légale et Expertale   

est programmé sur  quatre semestres ( deux années). 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE 

− Volume horaire : 120 heures 

− Présence obligatoire (assiduité exigée : 75% au 
minimum) 

− Avec le concours d’enseignants et d’experts en 
psychiatrie légale, psychiatrie pénitentiaire, médecine 
légale et dans le domaine judiciaire, selon les thèmes 
suivants ( 8 Modules). 

 Module I . Organisation sanitaire de la 
Psychiatrie en Tunisie  

 Module II. Législation  Tunisienne et 
psychiatrie 

 Module III. Criminologie clinique. 

 Module IV. Prise en charge des malades 
mentaux dangereux et médico-légaux. 

 Module V. Eléments de Droit pénal et 
expertise psychiatrique. 

 Module VI. L’ Expertise en  psychiatrie : 
généralités et pratique. 
 

 Module VII. Les différentes missions 
d’expertise en psychiatrie. 

 البرنامــــج 
سة شهادة الماجستير في الطبنفسي الشرعي واالختبارات يتم درا

 .) سنتين(على أربع ثالثيات 

 التعليــــم النظــــري

  ساعة120: مجموع عدد الساعات -

 ). على األقل%75وجوب حضور (الحضور إجباري  -

ذة وخبراء في الطبنفسي الشرعي، يتم التكوين من طرف أسات -
 ال القضائي وذلكطبنفسي السجون، الطب الشرعي في المج

 ): وحدات8(حسب المحاور التالية 

التنظيم الصحي  :  Iالوحدة 
 .للطبنفسي يف تونس

التشريع التونسي :  IIالوحدة  
 والطبنفسي

 .علم اجلرمية السريري: IIIالوحدة  

رعاية املرضى العقليني  :IVالوحدة  
 .اخلطرين والطب الشرعي

مبادئ يف التشريع اجلنائي :  Vالوحدة 
 .تبار الطبنفسيواالخ

االختبار يف الطب النفسي : VIالوحدة 
 .تطبيقات  وتموماأع

 يف تبارخاملهام املختلفة لإل:VIالوحدة
 .الطب النفسي
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 Module VIII  . La psychiatrie en milieu 
pénitentiaire 

LIEU DE L’ENSEIGNEMENT 

L’enseignement est dispensé au complexe 
d’enseignement « Sleim Ammar » à l’hôpital RAZI ;  tous 
les vendredi de 14 heures à 18heures. 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE ET DIRIGE 

La présence aux  enseignements dirigés et  aux stages 
pratiques est obligatoire. 

 E n s e i g n e m e n t  d i r i g é   
− Sous forme d’ateliers. 

− Volume horaire : 24 heures 

− Une séance bimensuelle de  deux heures, à partir du 
troisième semestre. 

− Analyse et initiation à la rédaction d’expertises 
psychiatriques. 

− Analyse de cas cliniques et initiation à l’évaluation de  la 
dangerosité des malades mentaux. 

 S t a g e  p r a t i q u e   
Visites d’institutions prenant en charge les malades 

mentaux médico-légaux, les patients dangereux et les 
toxicomanes : 

⇒ le service de psychiatrie légale de l’hôpital Razi 
⇒ le centre de traitement des toxicomanes « El Amal » 
⇒ la consultation de psychiatrie de la prison civile 9 
Avril (après confirmation). 

ط الطب النفسي يف أوسا: VIIIالوحدة   
 السجون واإلصالحيات

 ــراتضمـكـــان التكــويـن والمحا 
بمستشفى " سليم عمار"يتم تنظيم المحاضرات بالمركب التعليمي 

 منوبة، تونس.18إلى الساعة  14الرازي كل جمعة من الساعة 

 ه ــــــــــم الموجـــــي والتعليــــم التطبيقــالتعلي
ه والتربصات الحضور إجباري لكل حصص التعليم الموج

 .التطبيقية

 ــهـــــــم الموجــــــالتعليـ
 .في شكل ورشات عمل 

 .ساعة 24: الحجم الزمني 

 .حصة لمدة ساعة كل شهرين بداية من السداسية الثالثة 

 .تحليل ومبادئ أولية تحرير االختبارات الطبنفسية 

تحليل الحاالت السريرية ومبادئ في تقييم خطورة  
 .المرضى النفسانيين

 ــــيـــــــــص التطبـيقــــالتربـــ
زيارة المؤسسات التي تقوم برعاية المرضى العقليين الذين 

 .يندرجون ضمن إطار الطب الشرعي، المرضى الخطرين والمدمنين

 .مصلحة الطب النفسي الشرعي بمستشفة الرازي -

 ".األمل" مركز عالج المدمنين -

 )بعد التأكيد( أفريل 9عيادة الطب النفسي للسجن المدني  -

V A L I D A T I O N  D U  D I P L O M E  

Un diplôme sera délivré après validation de l’écrit, des 
stages et du mémoire par la Faculté de Médecine de Tunis 

 .رــــــــادة الماجستيـــل على شهـــــــــالتحص - 
 يتوجه الدارس بشهادة الماجستير في الطبفسي الشرعي بعد نجاحه

في االختبار الكتابي والقيام بالتربصات وإعداد  مذكرة بحث بكلية الطب 
 .بتونس

I N S C R I P T I O N S  

Peuvent demander leur inscription à cet enseignement les 
candidats : 

− Médecins spécialistes en  psychiatrie 
− Médecins  spécialistes en  médecine légale 
−  Résidents en psychiatrie 
− Résidents en médecine légale 
L’ inscription  définitive est tributaire de l’accord de la 

commission de sélection du Master Spécialisé de 
psychiatrie Légale et Expertale. 

 ـــل ـــــالتسجيشــــــروط  
  :ذه الشهادة موجه إلىالتسجيل لنيل ه

 .تصين في الطب النفسياألطباء المخ -

 .األطباء المختصين في الطب الشرعي -

 .األطباء المقيمين في الطب النفسي -

 .األطباء المقيمين في الطب الشرعي -

التسجيل النهائي يتم بعد موافقة الهيئة العلمية المسؤولة عن شهادة 
 الماجستير في الطبنفسي الشرعي واالختيار

R E N S E I G N E M E N T S  P R A T I Q U E S  

− Service de Scolarité- Bureau du 3ème Cycle 

− Tel : 71563 709/710         

− Fax : 71569427 

− Section  de psychiatrie- Faculté de Médecine de Tunis 

 ــد االستعـــــالمـــــــــلــمزي 

  مكتب المرحلة الثالثة-مصلحة التعليم -

               216.71.563.710+ -216.71.563.709+: هاتف -

 216.71.569.427+: فاكس -

  تونس– كلية الطب -قسم الطب النفسي -
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E n s e i g n e m e n t  P o s t  U n i v e r s i t a i r e   

Mastère spécialisé en PsychiatrieLégale et expertale. 

1 è r e  a n n é e  

− Introduction au Mastère : Organisation sanitaire et lieux 
de soins 

− La sectorisation 

− Lois régissant les modalités d’hospitalisation des 
malades mentaux 

− Loi et handicap mental 

− Couverture sociale et systèmes d’assurance maladie 

− La responsabilité professionnelle en psychiatrie  

− Loi, alcoolisme et toxicomanie : ( état des lieux, critique 
et droit comparé) 

− Loi et protection des mineurs 

− Généralités – les concepts en criminologie  

− Criminogenèse : facteurs bio-psycho-sociaux 

− Législation concernant la famille: mariage, divorce, 
adoption 

− Maladie mentale et risques criminogènes : données 
épidémiologiques 

− Nosographie et criminologie clinique : 

 La schizophrénie 
 La paranoïa 
 Les états psychotiques aigus 
 Les pathologies cérébrales organiques 
 Les conduites addictives 
 Les troubles du contrôle des impulsions 
 Les troubles thymiques 
 L’arriération mentale 
 Les troubles de la personnalité 
(déséquilibres psychopathiques et 
autres) 

− Histoire de la prise en charge des malades mentaux 
criminels 

− Le service de psychiatrie médico-légale de l’hôpital Razi 

− Les unités pour malades mentaux dangereux 
− Facteurs prédictifs de la dangerosité 
− Evaluation de la dangerosité 
− Les stratégies thérapeutiques des malades mentaux 
dangereux 
− Eléments de victimologie 

− Sévices à mineur 
− L’adolescent criminel 
− Les crimes intrafamiliaux: parricide, infanticide, filicide, 
uxoricide, avitolicide 
− Les meurtres en série 

− Situations Extrêmes, Syndromes spécifiques Les crimes 
et délits sexuels  

 يـــــــم مــا بعــد الجامعــــالتعلي 
 شهادة الماجستير في الطبنفسي الشرعي واالختبار

 السنـة األولـى

 التنظيم الصحي ومراكز الرعاية: مدخل  -

 التقسيـــم المنـــاطقـــي -

 .القوانين المنظمة الستشفاء المرضى العقليين -

 .سيةالقانون واإلعاقة النف -

 .التغطية االجتماعي ونظام التأمين على المرض -

 .المسؤولية المهنية في الطب النفسي -

لحالة الراهنة، قراءة نقدية، ا( اإلدمان - الكحولية-القانون -
 .)التشريع المقارن

 .القانون وحماية القاصرين -

 .المفاهيم في علم الجريمة: أعمومات -

 .ية اجتماع-العوامل النفسحيوية: نشوء الجريمة -

 التشريع الخاص بالعائلة، الزواج، الطالق، التبني -

 معطيات وبائية: المرض العقلي و خطورة نشوء الجريمة -

 :علم التصنيف الطبي وعلم الجريمة السريري -
 .الفصام 

 .اهلذاء 

 .احلاالت الذهانية احلادة 

 .اإلمراضية الدماغية العضوية 

 .السلوآيات اإلدمانية 

  اضطرابات التحكم يف الدوافع 

 .اضطراب املزاج 

 التخلف العقلي 

االختالل ( اضطرابات الشخصية 
 ).السيكوباتي واضطرابات أخرى

 .تاريخ رعاية المرضى العقليين المجرمين -

 .قسم الطبنفسي الشرعي بمستشفى الرازي بتونس -

 .وحدات اإلقامة الخاصة بالمرضى الخطرين -
 .العوامل المؤشرة للخطورة -
 .تقييم الخطورة -
 .ية للمرضى العقليين الخطرينالخطط العالج -
 .مبادئ أولية في علم الضحية -
 الخدمات الموجهة للقاصرين -

 .المراهق المجرم -
 ....قتل األب، قتل الوليد: الجرائم داخل العائلة -

 .القتل المتسلسل -

 : الجنسيةواالعتداءات خاصة بالجرائم حاالت قصوى، زمالت -
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1.  l’inceste 

2. la pédophilie 

3. le viol  

4. l’exhibitionnisme 

5. le sadisme et les perversions 

6. le transsexualisme 

 .مجاع األقارب .1 
 .ع األطفالمجا .2
 االغتصاب .3
 التعري الشبقي .4
 .السادية واضطرابات أخرى .5
 .التحول اجلنسي .6

2 é m e  A n n é e السنــة الثانيــة  
 

Thème V. Eléments de Droit  et expertise psychiatrique 

− Organisation judiciaire en Tunisie- Rôle et fonction des 
magistrats 

− Le code pénal, les types d’infractions- Le code de 
procédure pénale- Pénologie 

− Notion de responsabilité pénale- Droit comparé de 
l’irresponsabilité pénale des malades mentaux 

− Droit de la défense. 

T h è m e  V I .  L ’  E x p e r t i s e  e n   p s y c h i a t r i e  

− Introduction ,  généralités 

− La mission d’expertise  

− La rédaction de l’expertise 

− La désignation de l’expert 

− La déontologie et la responsabilité de l’expert -Le secret 
professionnel 

− Valeur juridique de l’expertise psychiatrique 

Thème VII. Les différentes expertises en psychiatrie 
−  L’expertise pénale et les autres expertises mentales  

− Examens de crédibilité 

− Expertises de mineurs   

− Expertises et examens paracliniques     

− Les expertises pénales 

 Nosographie psychiatrique et expertise pénale 
 DSM et expertise pénale: intérêts et limites 
 Simulations, dissimulations, sursimulations      

− Les aveux 

− Les expertises civiles, réparation du dommage corporel 
Les expertises de tutelle et autres ( expertise et sécurité 
sociale, compagnies d’assurance, chambres de la famille..) 

Thème VIII. La psychiatrie en milieu pénitentiaire 
− Organisation pénitentiaire de la Tunisie              

− Organisation sanitaire en milieu carcéral 
− Psychiatrie pénitentiaire en Tunisie : population  et prise 
en charge 

− La psychiatrie en milieu carcéral : l ’ e x e m p l e  
f r a n ç a i s  ( S M P R )    

  

 دئ في الحقـوق واالختـبــار الطبنفســيمبـا: المحـور الخامـس
 .التنظيم القضائي في تونس دور ووظيفة القضاة -

أنواع الجنح، قانون اإلجراءات : القانون الجنائي -
 .الجنائية، علم جنائي

 القانون المقارن وعدم -مفهوم المسؤولية الجنائية -
 .تحمل المسؤولية الجنائية للمرضى العقليين

 حـــق الدفــــاع -
 االختبـــار فــي الطبنفســـي: حـــور الســـادسالم

 .مدخل، عموميات -

 .مهمة الخبير -
 .تحرير االختبار -
 .تعيين الخبير -
  السر المهني-آداب المهنة الطبية ومسؤولية الخبير -
 .القيمة القضائية لالختبار الطبي -

 . االختبــارات في الطــب النفســيعأنوا: المحــور السابــع
 .ائي واالختبارات العقلية األخرىاالختبار الجن -

 .الفحوصات والمصداقية -
 .اختبارات القاصرين -
 .االختبارات والفحص الطبنفسي -
 .االختبارات الجنائية -

 .تصنيف الطبنفسي و االختبار الجنائي 

 .أهميته وحدوده: م واالختبار الجنائي.س.د 
 التظاهر بالمرض، إخفاء المرض، فرط التظاهر بالمرض 

 اإلعترافات -
الختبار ا(ختبارات فقد األهلية، واختبارات أخرى ا -

والتأمين االجتماعي، هيئات التأمين، غرف 
 .)...للعائالت

  الطبنفســي فـي اوســاط السجــــون: المـحـــــور الثامــــن

 .تنظيم السجون في تونس -

 تنظيم الرعاية الصحية في أوساط السجون -

 النزالء ورعايتهم: طبنفس السجون في تونس -

 .)ـيالـفرنسـذج والنم(الطبنفسي في بيئة السجن  -
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−   Psychopathologie carcérale    

−    Modalités thérapeutiques                                              

− La prise en charge des toxicomanes 
−  La prise en charge des agresseurs sexuels                         

 .اإلمراضية النفسية للسجون - 

 .الوسائل العالجية -
 .لمدمنينالرعاية الطبنفسية ل -
 .الرعاية الطبنفسية للمصابين باالعتداءات الجنسية -

      
Arabpsynet Congress Guide 

 

English Edition  

 

 

 

 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

א א א  אא

אא  א
 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

      
אא מ א א

 2005  ادي عشرالعاشر واحل العدد – 3الد 

 

Download All N° 10_11 eJournal 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1011 

 

אא מ א א
 2005  التاسع العدد – 3الد 

 

Download All N° 9 eJournal 
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=9 

      
ePsydict EF – English - French  Edition ( CD ) 

English French - English French 
 

 
   

 تنزيل النسخة التقييمية من اإلصدار اإلنكليزي الفرنسي
 

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe 

 

ePsydict C  –  Complete Edition ( CD ) 

Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French  
  

 
 

 تنزيل النسخة التقييمية من اإلصدار الكامل
  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 
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Psy Associations  pbîÈº òîÐã@@

 

אאא מ
 

Jordanian Psychological Association 
 

www.jponline.org  -  azoubi997@hotmail.com   

 ال يستخدم االختصاصي النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل إال بعديــالقـاق األخــميثـال 
استئذان العميل وبموافقته أو موافقة ولي أمره إذا كان طفالً أو غير 

 .مسؤول
االختصاصي النفسي مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة  .10

وبيانات شخصية ، وهو مسؤول عن تأمينها ضد اطالع الغير ، 
كما هو الحال في إرشاد ( فيما عدا ما تقتضيه مصلحة العميل 

ومناقشة الحاالت مع الفريق اإلكلينيكي أو اآلباء وعالج األطفال 
 )رؤسائه المتخصصين

عند قيام االختصاصي النفسي بتكليف أحد مساعديه أو  .11
مرءوسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه ، يتحمل هذا االختصاصي 

 .المسؤولية كاملة عن عمل هؤالء المساعدين
ة يوثق االختصاصي النفسي عمله المهني بأقصى قدر من الدق .12

وبشكل يكفل ألي اختصاصي آخر استكماله في حالة العجز عن 
 .االستمرار في المهمة ألي سبب من األسباب

ال يجوز نشر الحاالت التي يدرسها االختصاصي النفسي أو  .13
يبحثها أو يعالجها أو يوجهها مقرونة بما يمكن اآلخرين من كشف 

 حرج لهم منعاً للتسبب في أي) كأسمائهم أو أوصافهم (أصحابها  
 .أو استغالل البيانات المنشورة ضدهم

عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته المالية ، فعلى  .14
االختصاصي النفسي اتباع الطرق اإلنسانية في المطالبة بهذه 
األتعاب ، وتوجيه العميل الى جهات قد تقدم الخدمة بأجور 

 .منخفضة أو مجانية
 التقويم أو التشخيص أو  يقوم االختصاصي النفسي بعمليات .15

التدخل العالجي في إطار العالقة المهنية فقط ، وتعتمد تقاريره 
على أدلة تدعم صحتها كالمقاييس والمقابالت ، على أال يقدم هذه 
التقارير إال للجهات المعنية بالعالج ، وعدا ذلك ال بد أن يكون 

 .بأمر قضائي صريح
فاته وأقواله في  يسعى االختصاصي النفسي الن تكون تصر .16

اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية قي نظر اآلخرين ويكسبها 
 .احترام المجتمع وتقديره وينأى بها عن االبتذال والتجريح

على االختصاصي النفسي أن يعكس االحترام المتبادل التام  .17
 .لزمالئه المهنيين عند تعامله مع العميل حتى لو تضاربت اآلراء

 ليمي الثاني لعلم النفساملؤمتر اإلق

تنظم الجمعية األردنية لعلم النفس المؤتمر اإلقليمي الثاني لعلم النفس 
 برعاية اإلتحاد العالمي لعلم لدول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أبريل  إلى 27في الفترة بين  وذلك في العاصمة األردنية عمان.النفس
  .2007 أيار 1

 :لمؤتمرلمزيد اإلسترشاد على ا

www.menarcp2.net 

www.arabpsynet.com/Congress/Cong.menarcp2.pdf 

يات ومواثيق وقواعد لكل مهنة من المهن الهامة في المجتمع أخالق 
ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها وشروطه وما ينبغي التزامه 

وهذا  الميثاق . من جانب المتخصصين فيها والممارسين لنشاطها
األخالقي يعتبر دستوراً تعاهدياً بين المتخصصين يلتزمون وفقاً له 

تجاوزات بالسلوك الهادف إلى أداٍء مهني عاٍل يترفع عن األخطاء وال
الضارة بالمهنة أو مشتغليها أو باإلنسان الذي تستهدفه هذه الخدمة 

 .النفسية

ونقصد بالعاملين في الخدمة النفسية والذين سوف يشار إليهم في 
الحاصلون على : ما يلي " االختصاصي النفسي" هذا الميثاق ب 

في أي الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه 
قرع من فروع علم النفس أو اإلرشاد النفسي أو التربية الخاصة 

 .ويعملون في تخصصهم

 ةــادئ العامــاملب

يكون المظهر العام لالختصاصي النفسي الئقا ، ملتزما  .1
 .بحميد السلوك واآلداب

يلتزم االختصاصي النفسي بصالح المسترشد أو العميل ،  .2
 أو غير مباشرة قي ويتحاشى كل ما يتسبب بصورة مباشرة

 .األضرار به

يسعى االختصاصي النفسي إلى إفادة المجتمع ومراعاة  .3
 .الصالح العام والشرائع السماوية والدستور والقانون

ينبغي إلى االختصاصي النفسي أن يكون متحررا من كل  .4
أشكال و أنواع التمييز والتعصب الديني أو الطائفي أو اإلقليمي 

 سواء للجنس ، أو السن أو العرق أو وأشكال التعصب األخرى
 .اللون أو الموقع الجغرافي

 يحترم االختصاصي النفسي في عمله حقوق اآلخرين في  .5
اعتناق القيم واالتجاهات واآلراء التي تختلف عما يعتنقه ، وال 

 .يتورط في أي تفرقه على أساسها

يقيم االختصاصي النفسي عالقة موضوعية متوازنة مع  .6
اسها الصدق والوضوح التامين ، وال يسعى للكسب أو العميل ، أس

االستفادة من العميل بصورة مادية او معنوية إال في حدود األجر 
المتفق عليه ، على أن يكون هذا األجر معقوال ومتفقاً مع القانون 

 .واألعراف السائدة متجنباً شبهة االستغالل أو االبتزاز

خصية خاصة مع ال يقيم االختصاصي النفسي عالقات ش .7
 العميل يشوبها االستغالل الجنسي أو المادي أو المعنوي أو األناني

على االختصاصي النفسي مصارحة العميل بحدوده  .8
 .وإمكانياته المهنية دون مبالغة

 ال يستخدم االختصاصي النفسي أدوات فنية أو طرقاً  .9
 وأساليب مهنية دون مبالغة
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 الذي تم إنشاؤه ليكون حلقة الوصل التي تجمع المتخصصين في علم 

بالترحيب أعضاء الجمعية األردنية وأخص . النفس والعلوم ذات العالقة
لعلم النفس الذين كان لهم أكبر األثر في دعم الجهود المتواصلة لتطوير 

 . الجمعية ومواصلة التقدم والنجاح

ال شك أن عصر المعلومات الذي نعيش بداياته فرض على العديد 
من المجتمعات اإلنسانية صورة جديدة للتعامل مع المعلومة التي 

ومن هنا فقد . ر اهتمام البشر وعليها تبنى جميع أنشطتهمأصبحت محو
وضعنا نصب أعيننا في الجمعية األردنية لعلم النفس إنشاء هذه الموقع 
عبر اإلنترنت نتواصل من خالله مع العديد من الزمالء والمهمتين محليا 

 .وعالميا

لقد أنشأت الجمعية هذا الموقع، لتعرف بنفسها، ولتسهل وتسرع    
تواصل بينها وبين أعضائها وبين جميع المهتمين في الوقت المناسب ال

 .وبطريقة تفاعلية تنسجم مع مستجدات العصر

وإننا نأمل أن يمكن هذا الموقع الجمعية من تقديم رسالتها وتحقيق 
إضافة لكونه جسرا يلتقي من خالله جميع . أهدافها بشكل أكثر فاعلية

مملكة األردنية الهاشمية ونافذة يطلون من المهتمين بالعلوم النفسية في ال
خاللها على مستجدات علم النفس بفروعه المختلفة وكل ما يرتبط به من 

ولذلك فإن الجمعية تأمل بأن . أخبار ومعلومات علمية وثقافية وإعالمية
يستقطب هذا الموقع أكبر عدد من الزوار من خالل ما يقدمه من 

 .مختلفةخدمات وأخبار ومعلومات وأنشطة 

 ..س ـــم النفـة لعلـة األردنيـاء الجمعيـوات أعضـوة واألخـاألخ
إن هذا الموقع موقعكم ويعكس نشاطكم، وأداؤه سيكون مرهوناً إلى 

ونأمل أن تسود روح التعاون بيننا لتطوير . حٍد كبير بتفاعلكم وتعاونكم
 ومن هنا. الموقع عن طريق استكمال المعلومات وتجديدها باستمرار

فإني أدعو جميع األخوة واألخوات أعضاء الجمعية بشكل خاص 
والمهتمين في جميع أنحاء العالم إلى التعاون المثمر عن طريق تزويدنا 
بالمعلومات  واألخبار التي تهم المختصين والعاملين في علم النفس 
بفروعه المختلفة والميادين ذات العالقة لنشره في المكان المناسب ضمن 

 .وقعهذا الم

كما أود أن أنوه أن الموقع يتضمن جزءا خاصا باألعضاء للتعريف 
بأخبارهم وخبراتهم التي من شأنها أن تسهم في تسهيل التواصل بيننا 

ومن خالل هذا الجزء يمكن للمهتمين تعبئة طلبات االنتساب . جميعا
كما يستطيع األعضاء تجديد . الموجودة في باب العضوية في الموقع

وذلك بدفع رسوم االشتراك السنوية بإرسال شيك بالمبلغ عضويتهم 
المطلوب عنوان الجمعية المبين في الموقع أو تسليم المبلغ ألحد أعضاء 

 .الهيئة اإلدارية

إن الجمعية األردنية بهذا اإلنجاز تستمر في سعيها للتطور والنمو 
 وتتعهد بالسعي لتحقيق المزيد من النجاح إن شاء اهللا

 ياتيمع خالص تح

الدآتور أسعد الزعيب

 أعضاء اهليئة اإلدارية 

 )رئيس الجمعية(الدآتور أسعد الزعبي 1.
 قسم اإلرشاد والتربية الخاصة 

  الجامعة األردنية-كلية التربية  

   0777498275:  موبايل 

  azoubi997@hotmail.com: البريد  االلكتروني 

 اســر اليـتيسي. د .3
 االخدمات الطبية الملكية 
 777399868: موبايل 

  tayseershawaf@yahoo.com :االلكتروني البريد 

 سهام أبو عيطة .4
  الجامعة الهاشمية-قسم علم النفس  

 795001664:  موبايل 

 :البريد  االلكتروني 

 محمد شقيرات. د .5
  جامعة مؤتة- علم النفس قسم 

 795440416:  موبايل 

 shoqeirat@yahoo.com :البريد  االلكتروني 
 

 زهير زآريا. أ .6
 مدرسة اليوبيل 

 777210014:  موبايل 

 zuhair_zakaria@abs.edu.jo :البريد االلكتروني 
 سمير أبو مغلي. د .7

 كلية القادسية 

 795132771:  موبايل 
  mena1959@hotmail.com :االلكتروني  البريد 

 ريما الدجاني .8
 795966818:  موبايل 
 remadajani@yahoo.com : البريد  االلكتروني 

آلمة رئيس : موقع اجلمعية على الويب
 املوقع الرتحيبية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..الزوار الكرام 

 أرحب بكم أجمل ترحيب في موقع الجمعية األردنية لعلم النفس 

Arabpsynet Search Associations 
(Arabic Edition) 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.Ar.htm 

 

Arabpsynet Search Associations 
(English Edition) 

 
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ass.htm 
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Centre Européen D’aide Psychologique 
 

 à  L a  F a m i l l e  M i g r a n t e   
 
 

Les Séminaires de formation 
2006/2007 

 
   www.cepfam.com  -  info@cepfam.com

א  א א א

א
 ة ـــات التكوينيـــامللتقي

 2006/2007 
 

www.cepfam.com  -  info@cepfam.com 
   
A c t i v i t é  D u  c e n t r e  زـــاط المركــنش  
 

Migrer c’est rompre l’équilibre entre son monde intérieur 
et son monde extérieur.  

Mais migrer c’est aussi immigrer, donc reconstruire une 
nouvelle enveloppe culturelle, reconstruire seul en l’espace 
de quelques années ce que des générations ont lentement 
élaboré et transmis. 

L’émigration est un grand évènement dans la vie de 
l’individu qui laisse des traces jusqu’à la fin de sa vie mais 
peut aussi imprégner les générations futures issues d’elle. 
Cet évènement demande à l’individu ainsi qu’à sa famille 
une capacité d’adaptation et de traduction. A cet endroit, 
d’énormes difficultés psychologiques peuvent surgir et 
amener à des troubles psychopathologiques. 

Le Centre européen d’Aide Psychologique à la Famille 
Migrante (CEPFAM) fondé par des psychiatres et de 
psychologues est une offre de soutien et 
d’accompagnement de ces familles dans leurs efforts 
d’articulation entre identité et citoyenneté, leurs tentatives 
de tenir en une seule main Souvenirs et Devenirs et de les 
aider à éviter le scénario fâcheux de « la double absence » 
ici et là bas. Nous espérons que ces renseignements vous 
permettront d’organiser au mieux votre participation à cette 
rencontre. 

 Le centre CEPFAM 

Le Centre européen d’Aide Psychologique à la Famille 
Migrante (CEPFAM) fondé par des psychiatres et de 
psychologues est une offre de soutien et 
d’accompagnement de ces familles dans leurs efforts 
d’articulation entre identité et citoyenneté, leurs tentatives 
de tenir en une seule main 

Souvenirs et Devenirs et de les aider à éviter le scénario 
fâcheux de « la double absence » ici et là bas.  

  Les outils  

Parmi les outils que le centre met à la disposition des 
usagers et des professionnels concernés par cette 
problématique, la formation dans le domaine du 
développement psychologique et de la communication. Il 
propose dans le cadre de cette formation une sensibilisation 
aux troubles psychologiques chez l’enfant et l’adulte et une 
aide à l’amélioration de la communication au sein de la 
famille et entre générations.  

 Travail de recherche 

Le centre effectue un travail de réflexion sur les liens 
entre santé mentale et fait migratoire et contribue à la 
recherche dans le champ/interface : culture et thérapie 

  

تعتبر الهجرة حدثا في حياة الفرد فهي  تعني أن المهاجر بهجرته قد 
ذلك التناغم الرقيق بين عالمه الداخلي وعالمه الخارجي ولكنها كذلك فقد 

تعني جهدا نفسيا كبيرا إلعادة  في وطن آخر وبالتالي فهي االستقرار
الجهد النفسي قد ال ذا  ه.صياغة ذلك التناسق المفقود بين الفرد وواقعه

يالقي عقبات كبيرة تؤدي بالفرد إلى الفشل وبالتالي إلى االضطرابات 
 .النفسية

إن الهجرة حدث كبير يترك بصماته على الفرد والعائلة وحتى على 
 .ةاألجيال الناشئة في وطن الهجر

 عــن املرآـز 

المركز األوروبي للتثقيف والرعاية النفسية للعائلة المهاجرة هو 
ذين مبادرة من طرف مجموعة من األطباء واألخصائيين النفسانيين ال

عاشوا تجربة الهجرة منذ سنوات طويلة واشتغلوا طويال مع األفراد 
لتسلح ذا الصنف من الناس لوهو يسعى لمساعدة ه. والعائالت المهاجرة

 الفكرية والنفسية لمجابهة المشاكل اليومية في تجربة الهجرة بالقدرات
فكيف يمكن لألبوين توريث أبناءهم في . واالنصهار في المجتمع الجديد

سنوات قليلة ما تلقيانه على مهل وتؤدة هم وأجدادهم طيلة سنوات 
 عديدة؟

 الوسائل 

 :يوفر المركز تكوينا نفسيا في المجاالت التالية

 ذاتالتكوين وتوكيد ال -

 .التواصل والتخاطب داخل العائلة وخارجها -

 التعرف على االضطرابات النفسية عند الصغير والكبير -

 المشاكل النفسية عند العائلة المهاجرة -

يعمل المركز بالتعاون مع كل العاملين في إطار الصحة النفسية في 
 .ذا البلد وخاصة المراكز التي تعتني بالهجرةه

 ات حبثيةدراس 

ذل جهد في التفكير والبحث في مجال العالج يسعى المركز لب
 .النفسي والخصوصيات الثقافية

 العمل الشبكي  

تتوخى طريق العمل مع شبكة واسعة من المهنيين مشكلين شبكة من 
 .أخصائيي الصحة النفسية لرعاية المهاجرين والتصدي لمشاكلهم

 من أهداف املرآز 
ذه الشريحة من المجتمع من يل هإن هدف المركز هو تأه 

 الناحية 
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 Travail en réseau 

Il est réseau de professionnels et fait réseau avec les 
professionnels de la santé mentale aux prises avec ce 
public et ses problématiques 

 Médiation 

Le centre n’est pas un outil de ghettoïsation mais plutôt 
de déghettoïsation en oeuvrant de sa place et par ses outils 
propre à l’ouverture et à l’échange mutuels entre usagers et 
professionnels et en participant à l’effort de médiation entre 
cette population et les institutions de la République. 

 Une visée européenne 

Le centre a une visée européenne, articulant ses 
interventions et ajustant son programme de recherche et 
étalant son réseau à ce niveau. 

 Public concerné  

Les formations sont ouvertes à tout public intéressé par 
notre démarche, individus et institutions. 

 Invitation CEPFAM 

Le centre Européen d'Aide Psychologique à la famille 
Migrante (CEPFAM) organise sa première journée de 
formation sur le thème suivant « La dépression: comment la 
reconnaître et la soigner ». 

− Le sujet sera précédé par une introduction sur le thème 
suivant « l'intérêt apporté par les savants musulmans pour 
les études psychologiques â travers l'histoire : le cas du 
médecin ISHAK IBN OMRANE » sera traité comme 
exemple. 

− La journée se déroulera sur deux séances la matinée 
de 9h à 12h et l'après midi de 12h à 17h 

− Le lieu sera au siège de CEPFAM, 2 rue de quatre 
septembre 93300 Saint Denis. 

− Prix de participation = 20¤ (Prix de lancement) 

− Pour toute information complémentaire veuillez 
consulter le site web de CEPFAM : www.cepfam.com 

− Pour l’inscription veuillez contacter le centre au tel: 01 
42 43 91 64  ou info@cepfam.com 

Programme de séminaire 

1- les musulmans et la psychiatrie à travers l’histoire :la 
dépression comme exemple 

- La dépression : comme la reconnaître et la soigner. 

- Date : 11/11/2006. Docteur Ahmed Eleuch, Psychiatre, 
Psychothérapeute. 

2- La famille migrante : une famille écartelée entre 
Souvenirs et Devenirs. 

- Date : 09/12/2006. Nejmeddine Hamrouni, 
Psychologue Psychothérapeute. 

3- Comment améliorer sa confiance en soi 

- Date : 06/01/2007. Yazid Boukadoum, Psychiatre,  

  

ية والنفسية لكي تخرج من واقع التهميش إلى واقع الفعل الفكر
 .ذ والعطاء مع اآلخر ومن واقع االنفتاح واألخالمؤثر واإليجابي

  امللتقيات التكوينية للمرآز

 :ينظم المركز سلسلة ممن األيام التكوينية في المواضيع التالية

 .ذجاالكتئاب نمو: المسلمون والدراسات النفسية -

 ك بنفسك؟كيف تدعم ثقت -

 ذب الحاضرالعائلة المهاجرة بين شد الماضي وج -

 وكيف يعالج؟ذا لما. العناد عند الطفل المراهق -

 لدي المهاجرين بين الجان  االضطرابات النفسية -
 .والالشعور

 .المراهق و تريكبة الهوية -

 .أسبابه و عالجه. الظغط النفسي -

 .ألجل تواصل أفضل مع اآلخر -

 حنو بعد اوروبي 

 بعدا أوروبيا فهو يسعى للتعاون مع كل المهتمين إن للمركز
 .بالصحة النفسية للعائلة المهاجرة

 املهتمني بالتكوين 

التكوين مفتوح لجميع المهتمين بتوجهاتنا التكوينية سواء كانوا ذا ه
 .أفرادا أو مؤسسات

 دعــوة املرآــز 

ينظم المركز اوروبي للتثقيف والرعاية النفسية للعائلة المهاجرة 
كيف نتعرف عليه : الملتقى التكويني األول حول موضوع اإلكتئاب

 .ذجهونما

أهمية الدراسات النفسية " يفتتح الملتقى بمدخل في الموضوع حول
عند علماء المسلمين من خالل عرض شخصية الطبيب إسحاق ابن 

 ".ذجعمران كنمو

 12.00 إلى 9.00ينعقد الملتقى في حصتين، حصة صباحية من 
 4 نهج 2 بمقر المركز، 17.00 إلى 14.00 الزوال من وحصة بعد

 . ، سان دانيس، باريس93300سبتمبر 

  أورو20: معلوم المشاركة

 www.cepfam.comلمزيد اإلسترشاد، اإلتصال بموقع المركز 
 info@cepfam.com أو بالبريد اإللكتروني

    64 91 43 42: أو بالهاتف
 برنامج امللتقى

 ذجااالآتئاب نمو: المسلمـون و الطـب النفسـي عبر التاريــخ.1
 كيف نتعرف عليه ونعالجه: اإلآتئاب -
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Psychothérapeute. 

4- L’opposition chez l’enfant et l’adolescent : pourqoui 
et que faire   

 

- Date  : 10/02/2007. 

-  Docteur Ahmed Eleuch, Psychiatre, 
Psychothérapeute. 

5- Les troubles psychiques entre Djinns et inconscient. 
- Date  :  10/03/2007 

-  Nejmeddine Hamrouni, Psychologue 
Psychothérapeute 

6- Pour mieux communiquer avec l’autre. 

- Date  : 28/04/2007.  

- Yazid Boukadoum, Psychiatre, Psychothérapeute 

7- Le stress : Ses causes et comment le gérer. 

- Date  : 26/05/2007.  

- Docteur Ahmed Eleuch, Psychiatre, 
Psychothérapeute 

8- L’adolescent d’origine migrante : il et ou il est  
- Date  : 23/06/2007. 

-  Nejmeddine Hamrouni, Psychologue 
Psychothérapeute 

 

Pour toute autre demande de Formation sue Site, Veuillez 
contacter le centre : 

- Tél/Fax : 01 42 43 91 64 

- Adresse : 2 Rue du Quatre Septembre- 93200 Saint Denis 

-  Email : info@cepfam.com 

- Site : www.cepfam.com 

 .11/11/2006 : التاريخ - 

 . العالج النفسي-الدكتور أحمد العش، الطب النفسي: املشرف -

 ـلـــــالمستقبات وـــذآرية بيـن الــعائلـة ممزق: األســرة الهاجــرة. 2

 . 09/12/2006 : التاريخ -
 نجم الدين حمروني، علم النفس، العالج النفسي: املشرف -
 ذاتــــــــــة بالــــــلثقـــور اــــــــ آيــف نط-3 
 . 06/01/2007: التاريخ -
 يزيد بوكدوم، الطب النفسي، العالج النفسي:  املشرف-  

 ل؟ــفعنذا وماذا لمــا: ل والمراهــقــد الطـفـــة عنــ الممانعـ-4
 10/02/2007 :التاريخ -
الدكتور أحمد العش، الطب النفسي، العالج : املشرف -
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Prizes   @÷aíu
 

@ò÷buia’Š@æÙÑÝÜ@‡¨a@‹‹@@@2006@ 
 دميقراطية يف العامل العربيمؤسسة مستقلة تسعى لدعم قيم احلرية وال: אא

 
 ودانــــداد يف الســــد االستبـــاء ضـــنس

 للسيدة فاطمة أمحد إبراهيم ُتمنح 2006جائزة ابن رشد للفكر احلر لسنة 
 

http://www.ibn-rushd.org    -   www.arabpsynet.com/Associations/IbnRushd.ass.pdf    - www.arabpsynet.com/Archives/PD/IbnRushd.Prize..pdf  

 

إن جائزة ابن رشد للفكر احلر سوف تقدم للمرة الثامنة على التوايل يوم اجلمعة
 من مؤسسة ابن رشد للفكر احلر غري احلكومية واليت هتتدي بفكر ابن8/12/2006املوافق 

، الفيلسوف والوسيط بني الثقافات، واملكرسة جهدها ملساندة حرية)1198-1126(رشد 
ُأعلن عن اجلائزة هذا العام ِلُتمنح لشخصية. العامل العربيالتعبري والدميقراطية يف 

نسائية عربية فاعلة يف احلقل السياسي قامت بدور مهم من أجل احلرية والدميقراطية
 .والعدالة االجتماعية يف البالد العربية

 
 وفاطمة أحمد إبراهيم مقيمة في السودان وهي عضو اآلن 2005منذ 

 .      حزب الشيوعيفي البرلمان تمثل ال

إن الكفاح من أجل حقوق المرأة في السودان مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالكفاح من أجل االستقالل السياسي والحرية وحقوق االنسان بشكل عام 
وبهذا يكون عمل فاطمة إبراهيم وصمودها في وجه االضطهاد ودفاعها 

لتحوالت عن حقوق اإلنسان وسعيها الدؤوب عمالً وطنياً في ظل ا
 . االجتماعية المتغيرة بين التراث والحداثة واالستبدب السياسي والثورة

فاطمة كانت تقتحم وتجازف وتبادر وتطالب دون كلل وبإرادة ال مثيل 
لها وتكون بذلك مثالً أعلى في العالم العربي واالسالمي ومن أجل هذه 

 . الشجاعة تكرم بجائزة ابن رشد

حمد إبراهيم من الخرطوم لتتسلم الجائزة سوف تحضر السيدة فاطمة أ
، الساعة الخامسة بعد الظهر 8/12/2006شخصياً في يوم الجمعة الموافق 

-Neue Schönhauser Str.20, Berlin :في قاعة معهد جوته 
Mitte   ًوسيكون هناك مؤتمراُ صحفياً لوسائل اإلعالم واستقباالً رسميا

 .للحوار الشخصيللضيوف مع الشاي والبقالوة ومجاالً 

 ــزةـــــة موجـــــــرة ذاتيــــــسي
السودان، ونشأت في / في الخرطوم1933ولدت فاطمة أحمد إبراهيم 

كان جدها ناظراً ألول مدرسة للبنين بالسودان . أسرة متعلمة ومتدينة
وإماماً لمسجد، والدها تخرج في كلية غردون معلماً أما والدتها فكانت من 

لقد بدأ وعي فاطمة إبراهيم . اللواتي حظين بتعليم مدرسيأوائل البنات 
السياسي مبكراً نتيجة للجو الثقافي العائلي وتعرض والدها من قبل إدارة 
التعليم البريطانية لالضطهاد لرفضه تدريس اللغة اإلنجليزية 
فاضطرلالستقالة من المدرسة الحكومية والتحق بالتدريس بالمدرسة 

 .االهلية

ة من فترة تعليمها في مدرسة ام درمان الثانوية العليا كان لفاطم
حول حقوق المرأة " الرائدة"نشاطات عديدة منها تحرير جريدة حائط باسم 

وقيادة أول إضراب نسائي ) باسم مستعار(والكتابة في الصحافة السودانية 
بالسودان تطالب فيه بعدم حذف مقررات المواد العلمية في تلك المدرسة 

ستبدالها بمادة التدبير المنزلي والخياطة وكان إضراباً ناجحاً أدى وعدم ا
إلى تراجع الناظرة في قرارها وهنا بدأ االنخراط في النضال السياسي ضد 

 ساهمت في تكوين االتحاد النسائي مع مجموعة 1952في عام . االستعمار
ي عام من القيادات النسائية الرائدة التي كونت رابطة المرأة المثقفة ف

لكل نساء  وأصبحت عضواً في اللجنة التنفيذية، كما فتحت العضوية 1947
 السودان وتم تكوين فروع لالتحاد في األقاليم مما خلق حركة نسائية 

 .جماهيرية واسعة القاعدة

تُقدم جائزة ابن رشد للفكر الحر هذا العام للسيدة السودانية ) برلين(  
لدورها الرائد في الحقل السياسي وكفاحها البارزة  فاطمة أحمد إبراهيم 

المستمر من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية في وطنها والبالد 
 .العربية

وتعتبر السيدة  .تم اختيار فاطمة أحمد إبراهيم من لجنة تحكيم مستقلة
 بدأ نضالها ما قبل استقالل. فاطمة أحمد إبراهيم من أبرز الساسة السودانيين

السودان وارتبط إسمها كرمز لنضال المرأة السودانية ضد حكومات القمع 
االتحاد  واجهت فاطمة منذ بداية نضالها صعوبات مع تكوين. العسكرية

 بدأ كعمل 1952النسائي السوداني في ظروف اجتماعية صعبة عام 
خيري سرعان ما تحول إلى حركة واسعة النطاق تطالب بحقوق  إصالحي

صوت "وساهمت مجلة االتحاد النسائي . المرأة السودانية حوالتمس جميع أ
 1955، التي رأست تحريرها فاطمة إبراهيم أول صدورها في يوليو "المرأة

تناولها ألهم  في توعية النساء وقيادة الحركة النسائية وذلك من خالل
مساواتها بالرجل  الموضوعات التي تتعلق بتوعية المرأة وتثقيفها وضرورة

 .  الحقوق ومواقع اتخاذ القرارفي

وقد لعب االتحاد النسائي دوراً نضالياً في التصدي لحكم الفريق عبود 
 خرجت منها المرأة 1964 في ثورة أكتوبر عام )1964-1958(العسكري 

السودانية منتصرة حيث ظفرت بحق التصويت وحق الترشيح لدخول 
كأول نائبة في برلمان  اختيرت فاطمة إبراهيم 1965وفي عام . البرلمان

السودان  استطاعت من خالله تحقيق الكثير من المطالب التي كانت تناضل 
من أجلها لتحسين أوضاع المرأة وتضمين هذه المطالب في الدستور عام 

 مثل حرية اختيار المهنة، الحق في األجر المتساوي للعمل المتساوي، 1968
قي أو الحق في عطلة الوالدة المساواة في فرص التأهيل والتدريب والتر

مدفوعة األجر كما أنها كافحت من أجل تحديد سن الزواج ومنع الزواج 
 .    اإلجباري وتعدد الزوجات وإلغاء قانون الطاعة

 أدى إلى حل األحزاب وتعطيل 1969إال أن انقالب النميري العسكري 
وألن . الدستور وإقامة حكم عسكري مطلق أطاح بكل ما كافحت من أجله

فاطمة إبراهيم وزوجها القائد النقابي الشهير الشفيع أحمد الشيخ رفضا 
التعاون معه أعدم النميري الشفيع ووضع فاطمة إبراهيم في اإلقامة القسرية 

بعد إطالق سراحها واصلت فاطمة إبراهيم عملها رغم . لمدة عامين ونصف
ادرة السودان التهديدات والمواجهة بالسجن المؤبد واستطاعت بعدها مغ

لتعيش في المنفى وتواصل بعد ذلك نضالها من هناك في مجال حقوق 
 اختيرت رئيسة لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي 1991. اإلنسان

Women's International Democratic Federation 
وحازت على أوسمة كثيرة منها جائزة األمم المتحدة لحقوق االنسان عام 

1993. 
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 .UN Awardاألمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 وهي اليوم عضو في 2005فى عام رجعت فاطمة إبراهيم من المن
 .البرلمان
       :من كتبها
 حصادنا خالل عشرين عاماً  •
 المرأة العربية والتغيير االجتماعي  •
 حول قضايا األحوال الشخصية  •
 قضايا المرأة العاملة السودانية  •
 ! آن آوان التغيير ولكن •
 أطفالنا والرعاية الصحية •

 
 :ةـــــــز المؤسســــــجوائ

 م ــــد إبراهيـــة أحمـــاطم ف2006
لشخصية نسائية عربية فاعلة في الحقل السياسي قامت بدور مهم من 

 .  أجل الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية في البالد العربية

 د ــو زيــد أبــر حامــ نص2005
عالمة عربية مسلمة مجتهد في أصول الدين يدعو / لعاِلم عربي مسلم 

ح الديني قرب بتفسيره وتأويله بين الفكر الديني اإلسالمي إلى اإلصال
 .  والحداثة

 م ــه إبراهيــع اللــ صن2004
لكاتب عربي معاصر أثرى بأعماله المميزة األدب العربي الملتزم 
واستطاع من خاللها إيقاظ ضمير القارئ العربي وتفعيل وعيه النقدي 

سهام الفعال في تشكيل وتحفيزه على التصدي لمشكالت عصره واإل
 .  محيطه

 ون ــد أركــ محم2003
من منظري الفكر وأحد ) رجٍل أو امرأٍة(مفكٍّر وأستاٍذ جامعي عربي ل

رواد العقالنية ساهٍم بجسارٍة في فتح آفاٍق جديدة متواصالً في ذلك مع 
 .  خطاب عصر النهضة والخطاب التراثي

 ارة ــي بشــ عزم2002
كافحت من أجل توطيد /لمانية عربية كافحبر/لبرلماني عربي

 .  الديموقراطية ونظام التعددية السياسية في المجتمع العربي

 م ــن العالــود أميــمحم 2001
 من أجل تأصيل العقالنية والديمقراطية ومجهوده لمفكر عربي ساهم 

 .  في النقد واإلبداع وكفاحه السياسي

 ادي ــد الهــام عبــ عص2000
حققت إنجازات ) واألرجح المرأة(الجائزة تكريماً لشخصية تُمنح 

مرموقة تستحق التقدير في مجال نصرة حقوق المرأة ومساواتها مع 
 .الرجل في الحقوق في العالم العربي

 ة ــرة الفضائيــاة الجزيــ قن1999
 .   المتميزللصحافة واإلعالم في العالَم العربي

 1954ا جاء في دستوره المعدل عام من المطالب االتحاد النسائي كم 
حق التصويت وحق الترشيح لدخول البرلمان وحق التمثيل في كل 
المؤسسات التشريعية والسياسية واإلدارية على قدم المساواة مع الرجل، 
الحق في األجر المتساوي للعمل المتساوي والمساواة في فرص التأهيل 

، توفير فرص التعليم اإللزامي والتدريب والترقي، محو األمية بين النساء
المجاني، توفير فرص العمل وتحويل المرأة إلى قوة منتجة، تحديد سن 

 . الطاعة وغيرهالزواج بحيث ال يسمح به قبل سن البلوغ، إلغاء قانون

وبسبب هذه المطالب وباألخص المطالب السياسية، حق التصويت وحق 
من قبل جبهة الميثاق الترشيح، تعرض االتحاد النسائي لهجوم كاسح 

 .اإلسالمي بحجة أن اإلسالم ال يسمح بمساواة المرأة وانخراطها في السياسة

 رئاسة تحرير مجلة صوت المرأة 1955تسلمت فاطمة في يوليو 
الصادر عن االتحاد النسائي ولعبت المجلة دوراً رائداً في مقاومة الحكم 

 .العسكري األول

 الشيوعي السوداني وبعد فترة  انضمت فاطمة للحزب1954عام  في
فالحزب الشيوعي السوداني هو أول حزب كون في . دخلت اللجنة المركزية

 .1946داخله تنظيماً نسوياً وذلك عام 

حرصت فاطمة على المحافظة  1957 – 1956في رئاستها لالتحاد سنة 
على استقالل االتحاد النسائي من أي نفوذ حزبي أو سلطوي ولضمان 

 .نظمة إلى منظمة جماهيرية واسعة القاعدةتحويل الم

اشتركت المرأة السودانية بقيادة اتحادها في المعركة ضد األنظمة 
 التي أطاحت 1964الدكتاتورية علناً وسرياً واشتركت في ثورة أكتوبر 

بالحكم الدكتاتوري واصبح االتحاد النسائي عضواً في جبهة الهيئات التي 
وفي انتخابات . مرأة حق التصويت والترشيحنظمت ثورة أكتوبر ونالت ال

 انتخبت فاطمة عضواً في البرلمان السوداني وبذلك تكون أول 1965عام 
ومن داخل البرلمان ركزت على المطالبة بحقوق . نائبة برلمانية سودانية

 حتى نالت المرأة السودانية حق االشتراك في 1969المرأة وما أن حل عام 
فيها القوات المسلحة وجهاز الشرطة والتجارة كل مجاالت العمل بما 

والقضاء، المساواة في فرص التأهيل والتدريب والترقي، الحق في األجر 
المتساوي للعمل المتساوي، حق الدخول في الخدمة المعاشية، الحق في 

عقد العمل الشهري (عطلة الوالدة مدفوعة األجر، إلغاء قانون المشاهرة 
 . بيت الطاعة، إلغاء قانون)المؤقت

بالرغم من المالحقات والمضايقات لالتحاد النسائي من قبل الحكومات 
العسكرية واصلت فاطمة العمل سرياً برغم التهديد والسجن وما أصابها 
على النطاق الشخصي عندما قام الطاغية نميري بإعدام زوجها القائد النقابي 

قامة القسرية لمدة  ووضعها في اإل1971الشهير الشفيع احمد الشيخ سنة 
 .عامين ونصف، عدا حاالت االعتقال المتكررة من قبل أجهزة األمن

 وواصلت نضالها في المهجر بتنظيم      1990اضطرت لمغادرة البالد عام     
 . الندوات والتظاهرات وترتيب قافالت السالم لجنوب السودان وغيره

ـ            سة ونالت فاطمة أوسمة كثيرة داخل وخارج السودان واختيـرت رئي
 International Democratic لالتحاد النسائي الديمقراطي العالمي

Women’s Union  وهذه أول مرة تنتخب فيها امرأة عربية1991عام  
  حصلت على جائزة 1993وعام . أفريقية مسلمة ومن العالم الثالث له

 מ      
א: مشـــارآـــة אא  מ

א א−א מ א מ א−א מ א  א
א:فــــي א א א

10−15/–א
Download Zip File: www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.exe 
Download Pdf File: www.arabpsynet.com/Congress/wcpPict.pdf   
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A p p r e c i a t i o n s  

Psychiatrists & Psychologists

 
@pbÈbjäa@@

@

אא@ מ
   

بسم اهللا الرحمن الرحيم، االستاذ الدكتور رئيس شبكة العلوم 
أحييكم أطيب التحيات واعبر لكم عن اصدق . النفسية العربية

مشاعر الود والتقدير واالعجاب لما تبذلونه من جهود جبارة 
ي والتثقيفي من ومتواصلة في مضمار العمل العلمي، االبداع

وبكم أيها . خالل موقعكم على الشبكة وكذا المجلة االلكترونية
العزيز الكريم وبالتفاتتكم الكريمة نلنا الشرف، جزاكم اهللا كل 
خير، أتمنى لكم التوفيق والسداد والسالم عليكم ورحمة اهللا 

 .وبركاته

אא..  ، لبنان بريوت-سوريا /  מא

صديقي الفاضل، إن ما تقدمه من وقت وجهد ومال من خالل 
شبكتكم، هو غير عادي وال أبالغ إن قلت إنه استثنائي بكل 

شبكة العلوم "المقاييس بعد تصفحي للكثير من محتويات شبكتكم 
يفترض المساهمة وبقية الزمالء بتحمل ولو "... النفسية العربية

وأعظم مكافئة تقدم ... تكاليفجزء يسير من هذه األعباء وال
... منكم هي تكرمكم بالنشر لي أو لغيري من الزمالء األعزاء

مع فائق محبتي وتقديري واحترامي ودمتم في حفظ اهللا 
 .ورعايته

   نيــزة، فلسطــ غ/ אא

الموقع ممتاز جداً ومن الممكن ألي باحث ان يستفيد منه 
انه باللغة العربية ومتاح للجميع ومزيداً من التطور خصوصاً 

في مجال علم النفس ومعاً وسوياً من أجل واقع افضل ومستقبل 
أقترح االهتمام بالجانب التجريبي في علم النفس حيث ان . اجمل

 .هذا الجانب مهمل و يعاني من هروب الباحثين منه

 ـزه، فلسطيـــن غـ/ א.

موقع فيه من اإلفادة الكثير، باإلضافة إلي أنه ... السالم عليكم
أمل جميع المختصين في علم النفس إلرساء قواعد علمية 

اتمنى العمل على تشكيل فريق من البلدان . صحيحة لهذا العلم
المتاخمه السرائيل لوضع الدراسات النفسية الالزمه والتوعية 

مرات واالبحاث لمساعدة الشعوب على الشعبية عبر المؤت
أقترح . تخطي ازماتها النفسية الناتجه عن االحتالل وممارساته

االهتمام بالصحة النفسية خاصة أن الشعوب العربية تعاني عديد 
التأثيرات النفسية السلبية على سلوكهم اليومي والذي ينعكس 

ي أنا جد سعيد ومتحمس لهذا المشروع العلم...على حياتهم 
أتمنى لكم النجاح وآمل المشاركة في هذا . األكاديمي الكبير

 .جزاكم اهللا خيرا. اإلنجاز العظيم مع أساتذتي الكرام

   راقــ بغداد، الع/ .

اطلعتُ ... الزميل العزيز واألستاذ الفاضل، تحية مودة وتضامن
 من )11-10(دد األخير المزدوج بمتعة واعجاب على مواد الع

امتنان جمعيتنا • :/ المجلة األلكترونية، واود ان اسجل لكم اآلتي

   نيــرم، فلسطـطولك/. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم، االخ الدكتور رئيس شبكة العلوم 
 ته،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركا. النفسية العربية المحترم
-11(بعد تصفحي لعدد مجلتكم الجديد ... تحية ود واحترام وبعد

 إنه لمن دواعي سروري أن أجدد شكري وتقديري وعميق ،)12
امتناني لجهودكم الطيبة، واهتمامكم نشر الوعي والثقافة النفسية 

لقد جاء هذا العدد مميزاً نوعاً وكماً . لدى اإلنسان العربي
سات والبحوث المتخصصة والعميقة باشتماله على عدد من الدرا

في مجاالت مختلفة، إني إذ أقدر جهودكم المهنية والطيبة 
إلخراج أعمال هذه الشبكة الموسوعية المتخصصة فإنني أشكر 
لكم اهتمامكم الشخصي ومتابعتكم الدؤوبة المور الباحثين 
وعملية البحث العلمي، واعتقد أن هذا االهتمام هو سر نجاح 

 كما اثمن حرصكم الشخصي على متابعة البحث هذه الشبكة،
وتقديم الدراسات المتخصصة في األعداد المتتابعة والتي تنم عن 
االيمان الراسخ بجدوى البحث العلمي وأهميته للوصول إلى 

 .واهللا الموفق. ثقافة نفسية لدى اإلنسان العربي

   اــ مقيمة يف ترآي/ אא..

شبكة العلوم "اطلعت على بوابة . الستاذ الفاضل، تحية طيبةا
إن . ، حقا انه مجهود كبير وبارك اهللا فيكم"النفسية العربية

احتجتم الى مجهودي وتشعرون بأنه يخدم هذه المسيرة إني على 
استعداد تام للتعاون معكم علما بان اختصاصي علم النفس ولدي 

ي مؤلفات ومقاالت باللغة نشاطات في منتديات مختلفة كما لد
 .العربية واإلنجليزية والتركية، أتمنى لكم التوفيق

אאא   الكويــت/ א

تحيه طيبه وبعد، يسرنى ان ارفع لسعادتكم شكر وتقدير 
العاملين بإدارة البحوث والدراسات بمكتب اإلنماء االجتماعي 

على اسهاماتكم وانجازاتكم فى ) دوله الكويت(يوان األميرى بالد
 .مجال العلوم النفسية مع تمنياتى لكم بالتوفيق والنجاح

 انــط، عمــ مسق/ אא.

حضرة وجناب األستاذ الدكتور المحترم،السالم عليكم ورحمة 
 )11-10(  م بصدور العدد الجديداهللا وبركاته،أشكركم و أهنئك

التي أشرفتم عليها " المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية"من 
اساءة (بجهودكم المتواصلة والحثيثة والتي كانت مقالتي حول 

إني إذ أقدر واثمن .  إحداها) إيذاء األطفال-معاملة األطفال 
لعلي القدير ذلك الجهد وتلك األتعاب التي بذلتموها، أدعو اهللا أ

آمال أن أكون . أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه الخير والفائدة
بارك . دوما من المتعاونين معكم من أجل إنجاح المجلة الموقرة

 .اهللا فيكم وحفظكم، مع فائق التقدير واالحترام

  إب، اليمــن / אא.
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أتمنى  لكم النجاح وآمل المشاركة في هذا اإلنجاز . األكاديمي
 .جزاكم اهللا خيرا. ذتي الكرامالعظيم مع أسات

جامعة الزقازيق، مصــــر/  א.

تحياتي، أود أن أشكر جهودكم .../ األخ األستاذ الدكتور 
بفضل جهودكم . الخالقة في ميدان علم النفس والصحة النفسية

استطعنا أن نتواصل ونشكل هوية ثقافية مرموقة ونتعرف على 
جديد والمفيد، فلكم وللزمالء في هذا الموقع كل الشكر والتقدير ال

 .والدعاء بمزيد من التقدم والتوفيق

 املنامــة، البحريـــن /  מא.

بارك اهللا في جهودكم . الموقع أكثر من ممتاز، فيه جهد محترم
ع من الوسائل وتمنياتنا لكم بتحقيق تميز أكثر وأكثر، إن الموق

. القليلة التي تحاول أن توحد وتبرز جهود علماء النفس العرب
اقترح اال يتم التركيز فقط على الموضوعات ذات الطابع 
اإلكلينيكي، هناك مجاالت جديدة وخاصة في مجال علم النفس 

وفقكم اهللا الي مافيه . االيجابي، جودة الحياة، السعادة والتفاؤل
 .الخير

    اجلوف، السعوية/ אאמא

أتقدم بالشكر لكل من اجتهد وساهم في تحقيق هذا الصرح 
أقترح إنشاء مجلس يلتفي فيها المختصون يكون مقر . الجميل

للحوار الهادف والمحاضرات والندوات العلمية وحل المشكالت 
 .صصينالعالقة وتوعية المجتمع من خالل المتخ

  سكيكــدة، اجلزائــــر/ א

الموقع يعتبر فضاءا علميا متميزا قي مجال الدراسات النقسية في 
أقترح تطوير الموقع ليصبح فضاءا علميا . مختلف تخصصاتها

يسمح باإلطالع وتبادل الخبرات وفق أطر اتفاقات بحثية علمية 
 .مشتركة

 السعوديـة/  جـدة-א

ما شاء اهللا وبارك اهللا ... السالم عليكم،الموقع جدا رائع
عن بعد " علم النفس العيادي"أرغب دراسة ماجستير .جهودكم

، آمل منكم تكرم إرشادي على جامعة )بالمراسلة أو باالنترنت(
 .شاكرة لكم فضلكم. معترف بشهاداتها في مجال علم النفس

  اجلزائــــر/ 

شكرا جزيال واتمنى لكم كل النجاح، اقتراحاتي ان تقوموا 
 .بترجمة كل جديد عن علم النقس

  األردن/ א

موقع رائع على المستوى التقني والعلمي، يدل على حداثة 
أقترح تأسيس منتدى خاص يقدم .  عليهوعصرية فكر القائمين

  .خدمات اإلرشاد النفسي بمجاالته المختلفة

 يـ فلسط–دير البلح، غزة /  אא

النفسية العراقية وامتناني شخصياً الهتمامكم وحرصكم المخلص  
 وهذا. على نشر األبحاث والمقاالت الخاصة باألساتذة العراقيين

بير ملموس وحقيقي عن توجهاتكم المبدأية نحو إرساء قواعد تع
علم نفس عربي، قد يطول الزمن لبلوغه، إال إن الطريق نحوه 
قد ابتدأ حتماً بخطوتكم الرائدة في تأسيس شبكة العلوم النفسية 

لقد امتازت نصوص هذا العدد بامتزاج الرؤى • ./العربية
 المختبرية، في وحدة النظرية بالدراسات الميدانية باألبحاث

، )ال سيما المرأة(علمية رصينة، إطارها الشخصية العربية 
. ومضمونها النفس البشرية بكل دينامياتها وقوانينها ومساراتها

كما أود اإلشادة بتقنيات تصفح العدد التي سهلت كثيراً عملية 
القراءة وانتقاء الموضوعات والتنقل بين فصول المجلة 

إلى جانب • ./سة مريحة للعين والعقلوموضوعاتها بسال
المحاور الثرية التي تضمنتها األعداد السابقة من المجلة 
األلكترونية، والتي امتازت بتبنيها لموضوعات واسعة المساحة 
والتأثير، اقترح أن تتناول المجلة مستقبالً، وبين الحين واآلخر، 
محاور أكثر تخصصاً تتركز حول تناول مفاهيم وظواهر 

االنتحار (، )صورة المستقبل في الذهنية العربية(: بعينها، مثل
، )الصور النمطية في العقل العربي(، )في المجتمعات العربية

أشعر على الدوام أن . )أحالم اليقظة في الشخصية العربية(
البذرة العلمية الخصبة التي نجحتم في غرسها، تمتلك كل 

لكم .  عصرأيمقومات المشروع التنويري الريادي في 
 .اعتزازي وعميق احترامي

 راقــ آربالء، الع/ א.

يسرني التعرف . من المسلم به ان هناك من يهتم بالعلم والعلماء
يسرني . على هذا الموقع الذي ينضوي تحت هذا االهتمام

 متمنيا التبادل العلمي في. بتواضع أن انتمي إلى هذا السجل
علما أنني من يفكر تطوير علم النفس . مجال النفسي التربوي

الذي " علم النفس التجددي"ومن المشيرين إلى بما يسمى بـ 
كما اذكر . أشير إليه في المجلة التي تحمل ذات العنوان 

راجيا لكم التوفيق والتطور . بتواضع أنني من مؤسسيها
ا الفرع من اقترح اإلشارة في موقعكم إلي إلى هذ .المتجدد

العلوم النفسية الذي احمل أفكارا أجد فيها المناسبة والتطور 
لعلوم النفس المعرفية والوجدانية والسلوكية من جانب والعالج 

 .النفسي واإلرشاد النفستربوي من جانب اخر

אא.   راقـ الع–بغداد /  אמ

مقدرا ... وبركاته، تحياتي واعتزازي السالم عليكم ورحمة اهللا 
جهدكم الحثيث وسعيكم الكبير في إغناء الثقافة النفسية في 
مجتمعنا العربي األصيل وان شاء اهللا أتواصل معكم رغم 
الظروف المأساوية التي نمر بها في العراق الجريح وبارك اهللا 

  .فيكم

 ستيــف، اجلزائــــر/   .

موقع فيه من اإلفادة الكثير، باإلضافة إلي أنه ... م عليكمالسال
أمل جميع المختصين في علم النفس إلرساء قواعد علمية 

أقترح االهتمام بالجانب المنهجي . صحيحة لهذا العلم بالعربية
للبحوث النفسية ألن أغلب الباحثين ال تظهر قيمة أبحاثهم 

ى أن تفيدون في هذا العلمية بسبب العرض الالمنهجي لها، أتمن
 ي ـروع العلمـذا المشـأنا جد سعيدة ومتحمسة له. المجال
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organisme des psychologues Arabes et participer aux  
congrès et toutes activités ayant pour but de 
promouvoir la psychologie dans le monde Arabe  et 
Musulmans.Mes Salutations les plus distinguées. 

Pr. Samir LAKEHAL / Batna , ALGERIE   

Cher Monsieur, je suis ING en Informatique, enseignant 
et développeur d’applications informatique et en même 
temps Etudiant en Psychologie (Clinicien (à l’université 
de Batna (ALGERIE), j’ai eu l’occasion de discuter avec 
nos amis communs le Dr. Bachir Maamria et le Dr. 
Djarallah Sliman , qui m’ont vivement conseillé votre 
site, ou je suis actuellement inscrit … (en invité) enfin , 
il me semble que l’avenir de la Psychologie devra passer 
par l’informatique , je le pense vraiment. Je m’intéresse 
principalement aux recherches relevant de la 
Cybernétique et de l’IA et ses applications au Monde de 
l’E-learning et a la perception chez les enfants de moins 
de 5 ans. Je reste a votre entiere disposition. 
Salutations. 

Mr. Hamza LAZAZGA  / Setif; ALGERIE  

J’ai le grand plaisir de vous écrire, je suis un étudient en 
psychologie a l’université algérienne Farhat Abbas 
SETIF ; je vous écrire aujourd’hui pour vous demander 
d’accepter mon inscription sur votre site. Et je veux 
participer par des travaux concernant la psychanalyse 
et en plus des essais de traduction des manuels des 
tests projectifs tels que le dessin de la famille qui est 
classé dans ma série des tests psychologiques et 5 
leçon sur la psychanalyse et j’ai aussi un projet 
d’arabiser touts les tests projectifs. Donc monsieur le 
docteur Jamel Turky, voulez vous accepter ma 
participation sur votre site et j’aimerais bien vous aider 
dans le champ de traduction des documents en langue 
française et enfin voulez vous accepter toutes mes 
salutations et merci encore une fois et au revoir 

Pr. Lotfi GAHA – Monastir ; TUNISIE  

Mon Cher Confrère et Ami Jamel, je tiens à vous féliciter 
encore une fois pour la qualité de votre travail en vous 
assurant que je reste à votre disposition pour des 
prochaines contributions. Bien cordialement. 

Dr. khedidja AIOUEZ  / ALGERIE  

Je vous remercie de m’avoir accepter permis vous, 
j’espère apporter un plus au groupe ,en matière de 
connaissances tant sur le plan psychiatrique 
,culturel(Algerie), et je vous invite a être parmi nous en 
juin 2007 pour le Congrès Arabe de Psychiatrie 

أتمني أن أنال صداقة اإلخوة األغزاء و لكم وافر , السالم عليكم 
 .التقدم واالزدهار

  ط، عمــــانـمسق/  מ..

أشكرك كثيرا على ... األستاذ الدكتور المحترم، تحية وبعد
مور المجلة اهتمامك الشخصي ومتابعتك الحثيثة لكل أ

اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية العربية، واعتقد هذا هو سر 
. مع تقديري وخالص التحيات لجميع العاملين معك. نجاحك

 . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

    اجلزائـــر–املديــة /  א

 على هذا الفضاء العلمي عمل ممتاز، نحمد اهللا... بسم اهللا
األكاديمي يشرفني تبادل أبحاث ودراسات في األرغونوميا 
بشقيها الذهنية والتصميمية وكل ما يتعلق بالسلوك التنظيمي مع 

 .الزمالء أساتذة وباحثين في الوطن العربي وشكرا

   نيـزة، فلسطـ غ/ אא.

م، أنا خريج من الجامعة االسالمية بغزة أتمنى أن السالم عليك
 .لكم محبتي وصداقتي وشكرا. أكون ضيف طيب عليكم

 وانـ القاهرة، حل/ מא

آمل إضافة ملخصات أبحاث . موقع ثري، بارك اهللا في جهودكم
 .عربية فى كل مجاالت العلوم النفسية

אא    راقـ الع/ א

 .ممتن لهذا الجهد العلمي العربي ومزيد من التقدم ان شاء اهللا 

  Dr. Laith Farid GULLI  /   New York; USA 

fantastic and very informative. 

Pr. Mona AMER / Connecticut, USA 

Dear Dr. Turky, Ramadan mubarak. the arabpsynet is 
an amazing and well-respected resource that we are all 
so grateful that you put together. I have advertised 
your website to countless listservs, discussion groups, 
and individual Arab and Arab American mental health 
professionals and researchers when they are looking for 
resources. However, I have never been a member of 
arabpsynet and inshAllah will do my best to contribute 
from now on. 

Mme. Sihem dites oum_Rokaya .  /  ALGERIE  

Assalam alaikom; je voudrais m’inscrire dans votre  
אא       א

 
 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp 
 

 شــــارك برأيــــك
 

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

א מ א  א
 
 

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp 
 

 شــــارك برأيــــك
 

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

Arabpsyne t  Journal :  N° 12 –  A u t u m n   2 0 0 6  2 006   خريــــف    - 12 الـعــــدد  :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــجمل  

306

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp
www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm
www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm


APN Gold Book  òØj’ÜÛ@ïjçˆÛa@lbnØÛa@

 

 

 אא
*ريـــي الشمـــــعل األستـاذ

alikadhim70@yahoo.com
 

الندوات العلمية، بسبب عدم إمكانية
التحول ملتابعة مثل هذه املؤمترات و االحتكاك

 .بالباحثني  سواءا آانوا عربا أو عامليني

إنه ليس من... حضرات السادة األعزاء
باب املبالغة إن قلت إننا نعمل جبهد شخصي
حماولني قدر اإلمكان جتاوز ما منلكه من وسائل

حىت نؤدي رسالتنا جتاه العلم وجتاهقدمية، 
جمتمعنا، حيث ال مؤسسات تدعمنا وال مراآز

 .أحباث توجهنا و ال مؤمترات نشارك فيها

من هنا فقد رغبت اطالع زمالئي العرب على
 دعماحلالة املرتدية لوضعنا العلمي آمال يف

مراآز أحباث، ( اهليئات العلمية األآادميية
 علمنفسية ومؤسسات جامعية، مجعيات

مراجع مبدنا و أهل اإلختصاص) طبنفسية
.علمية حديثة يف ميادين العلوم النفسية

إني على ثقة من أنكم لن تدخرون جهدًا يف
دعمنا، مبددين بذلك رآودا علميا و آساد

إن دعمكم. فكريا أّمل بنا ردحا من الزمن
العلمي سند لنا حىت نتمكن من املسامهة معكم

صائيني يف تأصيل العلومآباحثني و أخ
النفسية و تطورها، رفعة ملستوى لياقة
نفسية مرتدية يف جمتمع يعج باملشكالت ملا
واجهه من أحداث مروعة وما قاساه من مآسي

 . طيلة عقود

وفقكم اهللا ملا تقومون به، وثقوا أن
.أعمالكم سيحفضها اهللا والتاريخ والباحثني

 إمناءإن ما قمتم به يساهم يف تأسيس و
ثقافة نفسية عربية متأصلة و يف تطوير
قدرات باحثني نفسانيني شبان هم يف أمس

وال أذيع سرا إن أعلمكم أن. احلاجة لدعمكم
موقع الشبكة أصبح من مصادر البحث
األساسية للطلبة واألساتذة يف آليتنا، وقد

لوحة"درجنا من حني آلخر أن نعلق بـ
من بريدبالكلية ما يصلنا " اإلعالنات

 .قائمة مراسالت الشبكة

مرة أخرى هنيئا لكم سعيكم املوفق، آمال
واهللا ال يضيع أجرو التواصل منكم االستمرار 
 .العلماء املؤمنني

بانتظار تواصلكم، حتياتي لكم ومتنياتي
 .مبزيد االزدهار والتطور

ةقسم العلوم الرتبوي / علم النفس السريري* 
والنفسية

العراق / جامعة واسط / آلية الرتبية
15/11/2006العراق 

 سـذة علم النفـوأسات األطباء ادةـالس 

السادة أعضاءاهليئةالعلميةاإلستشارية للشبكة

 رئيس بوابة الشبكةي ــرتآالل ــامج الدآتور

 
 ..ةــــة طيبــــحتي

وفقكم اهللا وحياآم ملا قدمتوه وتقدمونه
اص،من خدمة للعلم والباحثني من أهل االختص

"فارس آمال عمر"ونشكر زميلنا األخ األستاذ 
الذي له فضل هذه املعرفة والعالقة والصلة
العلمية الواعدة، ومن حق الوفاء له علينا
أن نعرتف بفضله، حنن الباحثني األعضاء يف

 .اجلمعية النفسية العراقية 

إني آلما فتحت نافذة... الزمالء الكرام
الفرح والفخربريدي اإللكرتوني، أحسست ب

 األمل يف آن معًا، الفرح مما تغدقونو الغامر
به علينا من أعمالكم ورسائلكم الغنية
القيمة وهتانيكم العطرة الغالية يف األعياد

مبددين شعورنا بالعزلة (واملناسبات 
والوحدة بسب الظروف القاسية اليت مرت
علينا و منر هبا واليت أصبحنا معها شبه

دور يف ميادين االختصاص عربيًامغيبني عما ي
 و األمل من تقصرينا يف املسامهات و)ودوليًا

(املشارآات العلمية معكم باملقاالت والبحوث 
بسبب معاناتنا اليت مهما وصفناها فإا تظُل

 . )بعيدة عما نتعرض له يف واقعنا

أرغب إحاطة جنابكم... الزمالء األفاضل
ختصاصاتمن أساتذة و أطباء، بواقع اال

النفسية واالجتماعية يف العراق اليت تعد شبه
مشلولة، تراوح مكاا بوضع رتيب يفتقر إىل

إني ومجيع زمالئي نعاني. املواآبة و التطور
حاليًا من افتقار شديد لعديد املراجع و
املصادر احلديثة يف مجيع ميادين العلوم

إنه رغم عديد. النفسية و الصحة العقلية
البحث يف االنرتنيت فقد تعذر عليناحماوالت 

احلصول على مثل هذه املصادر بسب عدم توفر
البوست"أو "  الفيزا آارت:"وسائل مصرفيه

أو غريها من وسائل الدفع لإليفاء" آارت
ذلك أن أغلب املواقع تطرح هذه(بقيمتها 

، مما جعلنا نكتفي مرغمني مبا) املراجع للبيع
 مواآبة يفلدينا من مصادر قدمية غري

غالبيتها للنتائج و الطروحات احلديثة يف
هذا إضافة. جمال الصحة النفسية و العقلية

 إيل تدني اإلطالع على ما يدور يف املؤمترات و 
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psychédélique    
expérience  psychological experience ةتجربة نفسانّي   
psychologique    
expérience  psychosomatic experience تجربة نفسدية   

 –  تحت- تجّنب -  تجربة
  تحليل–تحّسس

ت 
psychosomatique        
expérience  stereotyped experience تجربة نمطية   expérience  personal experience تجربة شخصّية
stéréotypée     personnelle  
expérience délirant delusional experience تجربة هاذية   expérience consciente conscious experience تجربة شعورّية
expérience délirante delirious experience تجربة هذيانّية   expérience  traumatisant experience تجربة صادمة
expérience  hallucinatory experience تجربة هلسّية   traumatisante  
hallucinatoire    expérience mystique mistics experience تجربة صوفية 
évidemment,  infavoidance, abidance,  تجّنب   expérience contrôle control experiment تجربة ضبط 
évitement shunting, avoidance    expérience naturelle natural experiment بة طبيعّيةتجر 
évitement du déplaisir displeasure avoidance تجّنب إزالة الّلذة   expérience infantile infantile experience تجربة طفلّية 
évitement conditionné conditioned avoidance تجّنب إشراطي   expérience affective affective experience تجربة عاطفّية 
évitement social social avoidance تجّنب اجتماعي   expérience randomise randomized experience تجربة عشوائّية 
évitement du mal harm-avoidance تجّنب األذى   expérience  relational experience تجربة عالئقّية 
évitement du contact contact shunning تجّنب اإليحاء   relationnelle   
évitement de la  suggestion shunning تجّنب اإليحاء   essai thérapeutique, therapeutic trial,  تجربة عالجّية
suggestion     expérience  therapeutic experience تجربة عالجّية 
évitement de la  sexuality avoidance تجّنب االتصال الجنسي   thérapeutique  
sexualité     expérience scientifique scientific experience تجربة علمّية
évitement des  emotions avoidance تجّنب االنفعاالت   expérience étrange strange experience تجربة غريبة 
émotions    expérience de  depersonalization  تجربة فقدان الشخصّية 
évitement du blâme blame avoidance تجّنب التوبيخ   dépersonnalisation experience  
évitement du contact contact shunning تجّنب الّلمس   expérience de  derealization experience تجربة فقدان الواقع 
évitement du regard shunning neurotic تجّنب النظر   déréalisation  
évitement phobique phobic avoidance تجّنب رهابي   expérience passée past experience تجربة ماضية 
évitement actif active avoidance تجّنب فّعال   expérience  painful experience تجربة  مؤلمة 
sous, sub-, infra inder, below, infra-, sub- تحت   douloureuse   
infra-humain infrahuman تحت إنساني   expérience directe direct experience تجربة مباشرة 
subdépressive subdepressive  شبه اآتئابي(تحت اآتئابي(   expérience accumulée accumulated experience تجربة متراآمة 
subcontrariété subcontrariety تحت الّتضاد   expérience successive successive experience تجربة متعاقبة 
sous léthargie under lethargy تحت الّسبات   expérience  pathological experience تجربة مرضّية
subsonique subsonic تحت الّسمعي   pathologique   
infraconscience infraconscious  رهامش الشعو(تحت الشعور(   expérience combinée combined experiment تجربة مزدوجة
subliminal subliminal تحت العتبة   expérience vécue life experience, تجربة معاشة 
submarginal submarginal تحت الهامش    lived experience  
sous léthargie under lethargy تحت سباتي   expérience cognitive cognitive experience تجربة معرفّية 
subnormal subnormal تحت سوي   expérience analogue analogue experience تجربة مماثلة 
subconscient subconscious تحت شعوري   expérience  psychedelic experience ةتجربة مهلوس
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analyse de  scatter analysis تحليل التشّتت   infra-verbale infraverbal تحت شفهي 
dispersion     sous-cortical subcortical  قشري( تحت لحائي( 
analyse de  covariance analysis تحليل الّتغاير   sub-verbal sub -vocal تحت لفظي 
covariance     verbale infra-verbal verbal infra-verbal تحتلفظي 
analyse des  interaction analysis تحليل التفاعالت   sous tension subtension رتحتوّت 
interactions     subconscient subconscious تحتوعي 
analyse de  correspondence analysis تحليل التوافق   subliminal,  subliminal تحتعتبي 
correspondance     subliminaire  
analyse de dispersion scatter analysis تحليل التوّزع   sensibilisation sensitization تحّسس 
analyse du discours discourse analysis تحليل الخطاب   sensibilité  protopathic sensibility تحّسس اعتاللي بدائي 
analyse de  propaganda analysis تحليل الدعاية   protopathique  
propagande     nociperception nociperception تحّسس األذى 
auto-analyse autoanalysis,   تحليل تلقائي(تحليل الذات(   sisesthésie seisesthesia تحّسس اهتزازي 
 self analysis    hypersensibilité supersensitization تحّسس زائد 
analyse du temps  time true to life  تحليل الزمن المعاش   photosensibilisation photosensitization  ضوئيتحّسس 
vécu analysis    simesthesie simesthesia تحّسس عظمي 
analyse du  behaviour analysis تحليل الّسلوك   sismesthésie seismesthesia تحّسس لمسي باالهتزازات 
comportement     macrostéréognosie macrostereognosia تحّسس لمسي مكّبر 
analyse du conflit conflict analysis تحليل الصراع   multisensitivité multisensitivity تعدد اإلحساسية(س متعّدد تحّس(
analyse du profil profile analysis تحليل الصفحة   allaesthésie allaesthesia تحّسس مخالف 
analyse du caractère character analysis  تحليل (تحليل الطبع   trichoesthésie trichoesthesia تحّسس مالمسة الشعر 
 تحليل analyse analysis   )الخلق، تحليل الّطباع  
analyse de l'enfant child analysis تحليل الطفل   analyse aveugle blind analysis تحليل أعمى 
analyse du travail job analysis تحليل العمل   analyse biologique bio analysis ليل إحيائيتح 
analyse des facteurs factor analysis تحليل العوامل   analyse associative link analysis تحليل إرتباطي 
analyse des activités activity analysis تحليل الفاعلّية   analyse introspective introspective analysis تحليل إستبطاني 
analyse du destin destiny analysis تحليل القدر   analyse distributive distributive analysis تحليل إفرادي 
analyse d’habilité  reading ability analysis  تحليل القدرة على   analyse harmonique harmonic analysis تحليل إيقاعي 
de la lecture  القراءة   analyse des opinions opinion analysis تحليل اآلراء 
analyse du bénéfice  cost-benefit analysis تحليل الكلفة   analyse des rêves,  dream analysis,  تحليل األحالم 
du coût     oniro-analyse oneiroanalysis 
analyse latente latent analysis تحليل الكمون   analyse des  analysis symptom  األعراضتحليل
analyse de  analysis of the  تحليل الالشعور   symptômes   
l'inconscient unconscious    analyse de profondeur depth analysis تحليل األعماق 
analyse du jeu game analysis تحليل اللعبة   analyse de moi ego analysis تحليل األنا 
analyse de la variance variance’s analysis تحليل المتغّيرات   analyse de la direction trend analysis تحليل اإلتجاه 
analyse de contenu content analysis تحليل المحتوى   analyse réactionnelle reactional analysis تحليل اإلستجابة 
analyse de contrôle control analysis تحليل المراقبة   analyse de la  trend analysis تحليل اإلستنتاج 
analyse du contenu content analysis تحليل المضمون   déduction   
analyse du critère criterion analysis تحليل المعيار   analyse de  dependence analysis تحليل اإلعتماد 
analyse de la  analysis (the resistance-) تحليل المقاومة   dépendance   
résistance     anthropoanalyse anthropoanalysis تحليل البشريات 
analyse des  component analysis تحليل المكّونات   analyse des items item analysis تحليل البنود 
composants     analyse des  analysis of variance تحليل التباين 
analyse de l'activité activity analysis تحليل الّنشاط   différences,   
analyse du but analysis target تحليل الهدف   analyse des variances   
analyse de la réalité reality analysis تحليل الواقع   analyse du transfert transference analysis,  تحليل التحويل 
analyse  transitional analysis تحليل انتقالي    transfer analysis  
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analyse factorielle  hierarchical factor  تحليل عاملي تدريجي   transitionnelle   
hiérarchique analysis   analyse harmonique harmonic analysis تحليل ايقاعي 
analyse factorielle  personality factorial  تحليل عاملي للشخصيات   analyse par synthèse analysis by synthesis تحليل بالّترآيب 
des personnalités analysis    analyse par des  controlled awake  تحليل بالحلم اليقظ الموّجه 
analyse factorielle  inverse factor  تحليل عاملي معكوس   rêves éveillé dirigé dream analysis  
inverse analysis   sexo-somatanalyse sexo-somatanalysis  جنسي–تحليل بدني  
narco-analyse narcoanalysis تحليل عبر التخدير   analyse structurelle structural analysis تحليل بنيوي تحليل تأّملي
analyse  transactional  تحليل عبر عالئقي لبرن   analyse historique historical analysis تحليل تاريخي 
transactionnelle  analysis of Berne    analyse  behaviour  تحليل تجريبي للسلوك 
de Berne    expérimentale du  experimental analysis  
analyse  transferential analysis تحليل عبوري   comportement   
transférentielle    analyse  transitional analysis ّوليتحليل تح 
analyse mentale mental analysis تحليل عقلي   transitionnelle   
analyse relationnelle relational analysis تحليل عالئقي   analyse narcotique, narcotic analysis,  تحليل تخديري 
analyse laïque laic analysis تحليل علماني   narcolyse,  narcolysis, narcoanalysis,   
analyse scientifique scientific analysis,  تحليل علمي   narco-analyse,  narcosynthesis 
 academic analysis    narco-synthèse   
analyse du processus  interaction process  تحليل عملية التفاعل   analyse constructive constructive analysis رآيبيتحليل ت 
d’interaction analysis   analyse transactionnel transactional analysis تحليل تصالحي 
analyse profonde deep analysis تحليل عميق   analyse  interactional analysis تحليل تعاملي 
analyse absente,  absent analysis, slind  تحليل غيابي   interactionnelle   
analyse coutumance analysis coutumancious   analyse didactique didactic analysis  تلقيني(تحليل تعليمي( 
analyse active active analysis تحليل فاعلي   analyse réactionnel reactional analysis تحليل تفاعلي 
analyse de  cost-effectiveness  لفةتحليل فاعلّية الك   analyse hypnotique, hypno analysis,  تحليل تنويمي 
l’efficacité du coût analysis   hypno- analyse, hypnotic- analysis,   
analyse freudienne analysis Freudian تحليل فرويدي   hypnomanatyse hypnomanatysis  
analyse active active analysis تحليل فّعال   hypnonarcoanalyse hypnonarcoanalysis تحليل تنويمي تخديري 
analyse artistique artistic analysis تحليل فّني   somatanalyse somatanalysis تحليل جسدي 
analyse déterministe determinist analysis تحليل قدري   analyse du groupe group analysis تحليل جماعي 
analyse déterminée intent analysis تحليل قصدي   sexo-analyse sexo-analysis تحليل جنسي 
grapho-analyse grapho-analysis,   خطي(تحليل آتابي(   analyse biologique,  bio-analysis, bioanalysis تحليل حيوي 
 graphocatharsis    bioanalyse   
analyse classique classical analysis  عتيق(تحليل آالسيكي(   analyse morale moral analysis تحليل خلقي 
analyse quantitative quantitative analysis تحليل آّمي   auto-analyse self-analysis تحليل ذاتي 
analyse canonique canonical analysis تحليل آنسي   autoanamnèse autoanamnesis  أو تلقائيتحليل ذاتي 
électro-analyse electro-analysis تحليل آهربائي   phylo-analyse phyloanalysis تحليل ساللي 
analyse qualitative qualitative analysis تحليل آيفي   analyse passif passive analysis تحليل سلبي 
analyse chimique chemical analysis تحليل آيميائي   analyse d’échelle scalar analysis تحليل سلمي 
analyse verbale verbal analysis تحليل لغوي   analyse anamnestique anamnestic analysis تحليل سوابقي 
analyse du temps  analysis of time  تحليل للزمن المعاش   analyse séquentielle sequential analysis تحليل سياقي 
vécu true to life    analyse de la variance variance analysis تحليل شروط التغيير 
analyse de l’espace  analysis of space  تحليل للفضاء المعاش   analyse caractérielle characterial analysis  خلقي(تحليل طبعي( 
vécu true to life   analyse spectrale spectral analysis تحليل طيفي 
analyse  institutional analysis تحليل مؤّسساتي   analyse  phenomenological  تحليل ظاهراتي 
institutionnelle     phénoménologique analysis  
analyse directe direct analysis تحليل مباشر   analyse factorielle factorial analysis تحليل عاملي 
meta-analyse meta-analysis تحليل متخالف   analyse factorielle  confirmatory factor  تحليل عاملي إثباتي 
analyse multi-variable multivariate analysis تحليل متعّدد التغيرات   confirmative analysis  
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analyse psycho-  psycho-narcotic  تحليل نفسي تخديري   analyse  multiple factor analysis تحليل متعّدد العوامل 
narcotique,  analysis,    multifactorielle  
narcopsychanalyse narcoanalysis    microanalyse microanalysis تحليل مجهري 
psychanalyse  applied psycho-analysis تحليل نفسي تطبيقي   analyse contrôlée controlled analysis تحليل مراقب 
appliquée    analyse sémantique semantic analysis تحليل معاني الكلمات 
psychanalyse  traditional  تحليل نفسي تقليدي   analyse séquentielle sequential analysis تحليل مقطعي 
traditionnelle psychoanalysis    analyse discriminante discriminate analysis تحليل ممّيز 
hypno-analyse hypnoanalysis ويميتحليل نفسي تن   analyse méthodique methodical analysis تحليل منهجي 
analyse psychique  group psychic analysis تحليل نفسي جماعي   analyse  occupational analysis تحليل مهني 
du groupe     professionnelle   
néopsychoanalyse neopsychoanalysis تحليل نفسي حديث     analyse dirigée controlled analysis تحليل موّجه 
 تحليل نفساني، analyse  psychological analysis   )تحليل نفسي مستحدث(  
analyse bio-psychique bio-psychic analysis تحليل نفسي حيوي   psychologique,  
auto-psychanalyse auto-psychoanalysis تحليل نفسي ذاتي   psychanalyse psychoanalysis, psychoanalysis  تحليلنفسي
psychanalyse  classical psychoanalysis تحليل نفسي عتيق   graphopsychanalyse graphopsychanalysis تحليل نفساني بالكتابة 
classique     narcolyse narcolysis تحليل نفساني تخديري
ethnopsychanalyse ethnopsychanalysis تحليل نفسي عرقي   psychanalyse  didactic  تحليل نفساني تعليمي 
psychanalyse  wild psychoanalysis تحليل نفسي عشوائي   didactique psychoanalysis  
sauvage     psychanalyse du  group  تحليل نفساني جماعي 
psychanalyse active active psychoanalysis سي فاعليتحليل نف   groupe psychoanalysis  
psychanalyse brève brief psychoanalysis تحليل نفسي قصير   psychosomatanalyse psychosomatanalysis تحليل نفسدي 
psychanalyse  group dramatic   تحليل نفسي مسرحي   psychanalyse  adlerien psychoanalysis تحليل نفسي أدلري 
dramatique de groupe psychoanalysis مجموعاتي   adlérienne   
psychanalyse  controlled psycho-analysis,   تحليل نفسي   psychanalyse  orthodox psycho-analysis تحليل نفسي أصلي 
contrôlée, supervised analysis مراقب   orthodoxe   
psychanalyse sous      psychanalyse  psychoanalysis human تحليل نفسي أناسي 
contrôle     humaine   
psychanalyse passive passive psychoanalysis تحليل نفسي مطاوع   analyse psycho-  psychosocial analysis تحليل نفسي اجتماعي 
psychanalyse brève brief psychoanalysis تحليل نفسي موجز   sociale   
psychanalyse dirigée controlled psycho-analysis تحليل نفسي موّجه   métapsychoanalyse metapsychoanalysis تحليل نفسي تبّدلي 
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e.Dictionary of Psychological Sciences  
English PSY Terminologies  (Engl ish – French – Arabic )  
 
 

J ame l  TURKY – TUNISIA                                                                      
  t u rky . jame l@gne t . tn

     @ @ @
  Cognitive structure structure cognitive  بنية تمييزية، تشكيل 
 معرفي، ترآيب معرفي،    
  - C Cognitive – Coital – Coitus بنية ذهنية معرفّية    

Collective – Coma – Communication – 
Compensation -  Complex – 
Comprehension - Compulsive   Cognitive style style cognitif أسلوب معرفي 

     Cognitive symptom symptôme cognitif عرض معرفي 
Cognitive insight perspicacité cognitive,  استبصار معرفي   Cognitive system système cognitif جهاز معرفي 
 inspiration cognitive    Cognitive technical technique cognitive  تقنية معرفّية 
Cognitive instrument instrument cognitif أداة معرفّية   Cognitive tempo tempo cognitif,  سرعة معرفّية، نسق معرفي
Cognitive learning  théorie d'apprentissage   المعرفينظرّية الّتعّلم    rythme cognitif  
theory cognitive    Cognitive theory  théorie   الّتمييزّية نظرية الّتعّلم 
Cognitive map carte cognitive   ،خريطة إدراآّيةبطاقة إدراآّية   of learning d’apprentissage cognitif )ةاإلدراآّي( 
Cognitive marker marqueur cognitif واضع العالمات المعرفي   Cognitive therapy thérapie cognitive   ،عالج معرفي 
Cognitive mediation médiation cognitive عالج إدراآي     توّسط معرفي 
Cognitive mental  processus mental  عملّية عقلّية إدراآّية   Cognitive  vulnérabilité cognitive   ،جروحية اإلدراك 
process cognitif    vulnerability  هشاشة معرفّية 
Cognitive model modèle cognitif أنموذج إدراآي   Coital coïtal ،إنعاضي، جماعي، نكاحي 
Cognitive modification modification cognitive  إيغافي، شبقي     تغيير إدراآي 
Cognitive motive motivation cognitive دافع معرفي   Coital dysorgasmy dysorgasmie coïtale  خلل الّشبق اإليالجي 
Cognitive need besoin cognitif حاجة معرفّية   Coital impotence impuissance coïtale  عجز الجماع 
Cognitive  performance cognitive  يأداء جّيد إدراآ   Coital position position du coït أوضاع الجماع 
performance     Coital relation relation coïtale  عالقة انعاضية 
Cognitive  théorie physiologique   نظرّية فسلجّية   Coital sexosis sexoses coïtales  ،جناس إنعاضي 
physiological theory cognitive عصاب جنسي إيغافي     معرفّية 
Cognitive principle principe cognitif مبدأ معرفي   Coitus (um) coït  ،مجامعة، مالمسة، جماع، نكاح 
Cognitive process processus cognitif  ،غشيان، وطء، رفث     نتوء إدراآي 
 جماع شرجي Coitus (anal-) coït anal   سيرورة معرفّية  
Cognitive profile profil cognitif  جانبية إدراآّية   Coitus (extramarital-) coït extra-marital جماع خارج الّزواج 
Cognitive psychology psychologie cognitive علم الّنفس اإلدراآي   Coitus (marital-) coït légitime جماع مشروع 
Cognitive  psychothérapie  عالج نفسي إدراآي   Coitus (perineal-) coït périnéal جماع عجاني 
psychotherapy cognitive    Coitus (psychic-) coït psychique جماع نفسي 
Cognitive rehearsal répétition cognitive تكرار معرفي   Coitus (sadistic-) coït sadique جماع سادي 
Cognitive relaxation relaxation cognitive ارتخاء معرفي   Coitus condomatus coitus condomatus جماع العازل الطّبي 
Cognitive  restructuration   ،إعادة الهيكلية المعرفّية   Coitus disorder trouble du coït  إضطراب الجماع 
restructuration cognitive إعادة الّترآيب المعرفي   Coitus incomplete  coït incomplet,   ،جماع ناقص، عزل 
Cognitive schema schéma cognitif مخطط تمييزي، رسم معرفي   (coitus incompletus) isolation سغم، جماع منقطع 
Cognitive science science cognitive  علم إدراآي   Coitus inter fenova coït inter fessier  مفاخذة(جماع بين الفخذين(
Cognitive slippage glissement cognitif  ،إفالت معرفي   Coitus interruptus  coït interruptus,  عزل، جماع متقّطع 
  isolation, coït interrompu (isolation)   انزالق معرفي  
Cognitive sociology sociologie cognitive علم االجتماع اإلدراآي   Coitus intramammas coït inter mammaire جماع بين الّثديين 
Cognitive stability stabilité cognitive استقرار إدراآي   Coitus oralis coït oral  جماع فمي 
Cognitive stress stress cognitif   انعصاب معرفي   Coitus prolongatus coït prolongé جماع مطّول 
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Coitus  représentation du coït تمثيل الجماع   Collective  test collectif de la   اختبار جماعي 
representation     personality test personnalité للّشخصّية 
Coitus reservatus coït réservé,  جماع متحّفظ، جماع حاقب   Collective prayer prière collective صالةجماعّية 
 coït réservataire    Collective psyche psyché collective نفس جمعّية 
Coitus retardata coït retardé ع معّوقجما   Collective psychology psychologie collective علم الّنفس الجماعي
Coitus sexual  coït sexuel ،رمامة، دمامة، جماع جنسي   Collective psychosis psychose collective ذهان جمعي 
(intercourse,   نكاح   Collective  psychothérapie  عالج نفسي جماعي 
copulation)     psychotherapy collective  
Coitus sine  coït sans éjaculation جماع بغير قذف   Collective rape viol collectif اغتصاب جماعي 
ejaculatione     Collective  représentation collective تمّثل جمعي 
Collective collectif, collective جمعي، جماعي   representation   
Collective (image of  image collective  صورة جماعية لألم   Collective suggestion suggestion collective إيحاء جمعي 
mother-) de la mère    Collective suicide suicide collective انتحار جماعي 
Collective activity activité collective نشاط جماعي   Collective test test collectif امتحان جماعي 
Collective bargaining convention collective تصافق جمعي   Collective therapy thérapie collective   عالج جماعي 
Collective behavior comportement collectif سلوك جمعي   Collective troop troupe collective قطيع الجماعة 
Collective  comportementalisme  سلوآّية جميعّية   Collective  inconscience collective  ،ال شعور جمعي 
behaviourism collectif    unconscious  ال وعي جماعي 
Collective  conscience collective  وعي جمعي، ضمير   Collective  test collectif  اختبار جماعي للّذآاء 
consciousness  جمعي، شعور جماعي   understanding test d’intelligence  
Collective delusion délire collectif هذيان جماعي   Coma coma غشية، سبات، غيبوبة، تسبيخ 
Collective dream rêve collectif  حلم جماعي   Coma (alcoholic-) coma alcoolique سبات آحولي 
Collective ego moi collectif أنا جمعي   Coma (apoplectic-) coma apoplectique سبات سكتي 
Collective existence existence collective وجود جماعي   Coma (diabetic-) coma diabétique سبات سكري 
Collective  expérience collective ،خبرة جمعية   Coma (epileptic-) coma épileptique سبات صرعي 
experience  تجربة جماعّية   Coma (hepatic-) coma hépatique سبات آبدي 
Collective fanaticism fanatisme collectif تعّصب جماعي   Coma (hypnotic-) coma hypnotique ،غيبوبة تنويمية 
Collective  hallucination collective يسبات تنويم     هلس جماعّي 
hallucination     Coma (hypothermic-) coma hypothérmique سبات هبوط الحرارة
Collective hypnosis hypnose collective  تنويم جمعي   Coma (hysteric-) coma hystérique  غشية هراعّية، غشية 
Collective  hypnotisation collective تنويم إيحائي جمعي  بات هستيريهستيرّية، س    
hypnotization     Coma (insulin-) coma insulinique  ،سبات أنسوليني 
Collective hysteria hystérie collective  غيبوبة األنسولين     هراع جماعي 
Collective idea idée collective فكرة جماعّية   Coma (insulin- coma insulinique  سبات أنسوليني عالجي 
Collective ideology idéologie collective مبدأ جمعي   therapy-) thérapeutique  
Collective image image collective صورة جمعّية   Coma (irreversible-) coma dépassé,   سبات ال عكوس، سبات
Collective insanity folie collective  جنون جمعي    coma irréversible غيبوبة بال رجعةعياء ،
Collective  test d'intelligence  اختبار الّذآاء الجماعي   Coma (somnolentium-) coma somnolent سبات متقّطع 
intelligence test collectif    Coma (trance-) coma transe غيبوبة سبات 
Collective level niveau collectif  مستوى جماعي   Coma (uraenic-) coma urenique غيبوبة االستبوال 
Collective memory mémoire collective,   ،ذاآرة جمعّية   Coma (vigil-) coma vigile,   ،سبات سهريسبات مؤرق
 souvenir collectif ذاآرة جماعّية    agrypnocoma  
Collective mentality mentalité collective  عقلية جماعّية   Coma state état de coma  حالة سبات، حالة غيبوبة 
Collective mind esprit collectif نفس جمعّية، عقل جمعي   Communication communication اّتصال، تواصل 
Collective movement mouvement collectif  حرآة جماعّية   Communication  communication affective تواصل وجداني 
Collective narcissism narcissisme collectif نرجسّية جماعّية   (affective-)   
Collective neurosis névrose collective عصاب جمعي   Communication  communication analytique  تواصل تحليلي
Collective panic panique collective فزع جماعي، هلع جماعي   (analytic-)   
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Communication  communication  اّتصال ختامي   (psychological-)   
(consummatory-) consommatrice    Compensation  compensation cachée تعويض خافي 
Communication  communication infantile اّتصال طفلي   (secreted-)   
(infantile-)     Compensation  compensation spontanée تعويض تلقائي 
Communication  communication en masse ماعياّتصال ج   (spontaneous-)   
(mass-)     Compensation  délire de compensation هذيان المعاوضة
Communication  communication privilégie معلومة خاّصة   delusion   
(privileged-)     Compensation dreams rêves décompensation أحالم الّتعويض 
Communication  communication verbale اّتصال شفهي   Compensation idea idée de compensation فكرة تعويضّية 
(verbal-)     Compensation  mécanisme de compensation  إوالية الّتعويض
Communication  trouble de la  اضطراب االّتصال   mechanism   
disorder communication    Compensation  névrose de rente,   عصاب الّدخل، عصاب
Communication  technique de la  هندسة االّتصال   neurosis névrose de compensation الّتعويض 
engineering communication    Compensation  schizophrénie compensatoire فصام تعويضي
Communication langage de communication   االّتصاللغة   schizophrenia   
language     Compensation  sentiment de  شعور تعويضي 
Communication felt communication ressentie  تواصل محسوس   sensation compensation  
Communication  communication magique اّتصال سحري   Compensation  tendance de compensation  ميل للّتعويض 
magic     tendency   
Communication  réseau de communication شبكة االّتصال   Complex complexe   عقدة، معّقد، مرّآب 
network     Complex  complexe d’abandon عقدة الهجران 
Communication  communication non  اّتصال غير شفاهي   (abandonment-)   
non verbal verbale    Complex (abnormal-) complexe anormal مرّآب ال سوي 
Communication  pathologie de la   ،وصامة االّتصال   Complex (antigeone-) complexe d’antigeone عقدة انتيجون 
pathology communication أمراض االّتصال   Complex (anxiety-) complexe d’anxiété عقدة القلق 
Communication skills habilités de communication مهارات االّتصال   Complex (athrios-) complexe d’athrios عقدة اتريوس 
Communication  technique de  تقنية االّتصال   Complex (authority-) complexe d’autorité عقدة الّسلطة 
technical communication    Complex  complexe autonome مرّآب استقاللي 
Communication  théorie de la  نظرية االّتصال   (autonomous-)   
theory communication    Complex (breast-) complexe du sein عقدة الّثدي 
Communication unit unité de communication وحدة االّتصال   Complex (brother-) complexe du frère عقدة األخ 
Compensation compensation معاوضة، تعويض   Complex (Cain’s-) complexe de Caïn عقدة قابيل 
Compensation  compensation autonome تعويض ذاتي   Complex (castration-) complexe de castration عقدة الخصاء 
(autonomic-)     Complex (conscious-) complexe conscient عقدة شعورّية 
Compensation  défaillance de la  انهيار المعاوضة   Complex (creative-) complexe créative عقدة مبدعة 
(broken-) compensation    Complex (demential-) complexe démentiel مرّآب عتهي 
Compensation (extra-) compensation additive تعويض إضافي   Complex (Diana’s-) complexe de diane عقدة ديانا 
Compensation  compensation immédiate تعويض مباشر   Complex (ego-) complexe du moi عقدة األنا 
(immediate-)     Complex (Electra-) complexe d’electra عقدة الكترا، عقدة األب 
Compensation  compensation indirecte تعويض غير مباشر   Complex (eshmum-) complexe d’eshmum عقدة  ايشموم 
(indirect-)     Complex (father-) complexe paternel عقدة األبّوة 
Compensation  névrose de compensation عصاب الّتعويض   Complex (father-  complexe père-fille االبنة-دة األب عق  
(neurosis-)     daughter-)   
Compensation  compensation névrotique تعويض عصابي   Complex (femininity-) complexe de féminité عقدة األنوثة 
(neurotic-)     Complex (grand father-) complexe du grand père عقدة الجد 
Compensation  compensation psychique تعويض نفسي   Complex (guilt-) complexe de culpabilité عقدة الّشعور بالّذنب
(psychic-)     Complex (ideas-) complexe des idées مرّآب األفكار 
Compensation  compensation psychologique تعويض نفساني   Complex (incest-) complexe d’inceste ارمعقدة المح 
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Complex (individual-) complexe individuelle عقدة فردّية   (unconscious-)   
Complex (inferiority-) complexe d’infériorité تصاغر، مرّآب ا   Complex behaviour comportement complexe سلوك معّقد 
 محتوى العقدة Complex content contenu du complexe   لّنقص، عقدة الّنقص  
Complex (inverted  complexe d’oedipa  عقدة أوديب المقلوبة   Complex dementia démence complexe عته مرّآب 
Oedipus-) inverti    Complex emotion émotion complexée انفعال مرّآب 
Complex (jocasta’s-) complexe de jocasta  ،عقدة األمومة   Complex man homme complexe إنسان معّقد 
 استجابة معّقدة Complex reaction réaction complexe   عقدة جوآاستا  
Complex  complexe de masculinité عقدة الّذآورة   Comprehension compréhension,  فهم، استيعاب 
(masculinity-)      connotation  
Complex (medea-) complexe de medea عقدة ميديا   Comprehension  compréhension verbale المفهم لفظي، فهم الك 
Complex (mother-) complexe de la mère عقدة األم   (language-)   
Complex (napoleon-) complexe de napoléon عقدة نابليون   Comprehension (oral-) compréhension orale إدراك شفهي 
Complex (negative  complexe d’œdipe  عقدة أوديب الّسالبة   Comprehension  compréhension partielle فهم تجزيئي 
Oedipus-) négative    (partial-)   
Complex (not- complexe not knowing عقدة ما أدرية   Comprehension  compréhension  فهم ظواهري 
knowing-)     (phenomenological-) phénoménologique  
Complex (nuclear-) complexe nucléaire ّآب نوويمر   Comprehension (self-) compréhension de soi تفهم الّذا 
Complex (Oedipus -) complexe d’œdipe عقدة أوديب   Comprehension  compréhension écrite  ،إدراك الكتابة 
Complex (oreste’s-) complexe d’oreste عقدة أوريست   (writing-)  فهم الكتابة 
Complex (particular-) complexe particulier عقدة خاّصة   Comprehension  trouble de la compréhension ضطراب الفهما
Complex (persecution-) complexe de persécution عقدة االضطهاد   disorder   
Complex (positive  complexe d’œdipe  عقدة أوديب اإليجابّية   Comprehension  ralentissement de la  بطئ الفهم 
Oedipus-) positive    slowness compréhension  
Complex (psychic-) complexe psychique عقدة نفسّية   Comprehension test test de compréhension اختبار الفهم 
Complex (psychologic-) complexe psychologique عقدة نفسانّية   Compulsive compulsif (ve) إجباري، قسري، استحواذي
Complex (relaxation-) complexe de relaxation عقدة االرتخاء   Compulsive act acte compulsif فعل قسري 
Complex (sex-) complexe de sexe عقدة الجنس   Compulsive activity activité compulsive نشاط قهري 
Complex (subject-) complexe d’objet عقدة الموضوع   Compulsive behavior comportement compulsif سلوك قهري 
Complex (superiority-) complexe de supériorité عقدة الّتفّوق   Compulsive captativity captativité compulsive انجذاب قسري 
Complex  complexe inconscient عقدة ال شعورّية   Compulsive ceremonial cérémonial compulsif طقس قهري 
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e.Dictionnaire des Sciences Psychologiques  
Terminologies PSY Française (Français  – Angla is  – Arabe ) 
 
 

J ame l  TURKY – TUNISIE                                                                        
t u r ky . jame l@gne t . tn

     @ @ @
  Conflit actuel actual conflict صراع حالي 
  Conflit ancien ancient conflict صراع قديم 
  Conflit ancien caché covered ancient conflict  صراع قديم مخفي C 

 

Conduite – Conflit – Confusion - 
Connaissance – Constitution - 
Construction - Contenu   Conflit approche approach conflict صراع اإلقدام 

     Conflit approche  approach approach   إلقداما-صراع اإلقدام 
Conduite  excremental conducting تصّرف غائطي   approche conflict  
excrémentielle     Conflit approche  approach avoidance  األحجام-صراع األقدام 
Conduite féminine feminine conducting تصّرف أنثوي   évitement conflict  
Conduite  heterosexual conduct تصّرف جنسي غيري   Conflit basique basic conflict صراع قاعدي 
hétérosexuelle     Conflit caché covered conflict صراع خبئ، صراع مخفي
Conduite humaine human conducting تصّرف إنساني   Conflit ça-moi id-ego conflict  األنا-صراع الهو  
Conduite immorale immoral conducting تصّرف ال أخالقي   Conflit central central conflict  صراع مرآزي 
Conduite inadéquate inadequate conducting تصّرف فج   Conflit chronique chronic conflict صراع مزمن 
Conduite incendiaire inflammatory conducting سلوك محرق   Conflit conjugal marital conflict خالف زوجي 
Conduite incestueuse incestuous conducting تصّرف إتيان المحارم   Conflit conscient conscious conflict صراع شعوري 
Conduite infantile infantile conducting تصّرف صبياني   Conflit culturel conflict culture صراع ثقافي 
Conduite intellectuel intellectual conducting تصّرف فكري   Conflit d’annulation- avoidance -   الّتجّنب-صراع الّتجّنب 
Conduite mal socialisé badly social  تصّرف غير اجتماعي   annulation avoidance conflict  
 conductiong    Conflit d’approche  approach avoidance  اإلحجام-قدام صراع اإل 
Conduite  mythomaniac  تصّرف مهوس بالكذب   évitement conflict  
mythomaniaque conduction    Conflit d’évitement avoidance conflict  صراع التجّنب 
Conduite nerveux nervous conducting مسلك عصبي   Conflit d’œdipe Oedipus conflict  صراع أوديبي 
Conduite orale oral conduction تصّرف شفهي   Conflit d'affiliation affiliation conflict صراع االنتماء 
Conduite  potomanic  مسار مهوس بالشرب   Conflit de base basic conflict  صراع أساسي 
potomaniaque conductiong    Conflit de culture culture conflict  الثقافةصراع 
Conduite préventive preventive conducting مسار وقائي   Conflit de  development conflict صراع التطور 
Conduite  psychopathic conducting تصّرف سيكوباتي   développement   
psychopathique     Conflit de filiation filiation conflict صراع البنّوة 
Conduite rassurante reassuring conduction تصّرف مطمئن   Conflit des classes class conflict صراع طبقي 
Conduite régressive regressive conducting تصّرف نكوصي   Conflit des devoirs duties conflict  تعارض الواجبات 
Conduite répétitive repeatedly conducting ررمسار متك   Conflit des intérêts interest conflict  صراع المصالح 
Conduite séductrice seductive conducting  ،تصّرف غواية   Conflit des racines root conflict صراع الجذور 
 صراع القيم Conflit des valeurs value conflict   تصّرف إغرائي  
Conduite sélective selective conduct تصّرف انتقائي   Conflit double  double-approach conflict صراع إقدام مزدوج
Conduite sexuelle sexual conducting تصّرف جنسي، قيادة جنسية   approche   
Conduite socialisée socialized conducting تصّرف اجتماعي   Conflit double  double avoiding  ام مزدوجصراع إحج 
Conduite spontanée spontaneous conducting تصّرف تلقائي   évitement conflict  
Conduite suicidaire suicidal conducting تصّرف انتحاري   Conflit du couple couple conflict خالف زوجي 
Conflit conflict صراع   Conflit du surmoi superego conflict نا األعلىصراع األ 
Conflit "double  double avoiding   إحجام مزدوج"صراع"   Conflit émotionnel emotional conflict صراع انفعالي 
évitement" conflict    Conflit évitement  approach avoidance   إقدام-صراع إحجام  
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approche conflict    Confusion confusion  ،اختالط، التباس، ارتباك، بلبلة
Conflit évitement  avoidance   غموض، تشّوش، شواش     إحجام-صراع إحجام 
évitement avoidance conflict    Confusion agitée confusion with agitation اختالط  هياجي 
Conflit existentiel existential conflict صراع وجودي   Confusion aiguë acute confusion اختالط حاد 
Conflit extériorisé exteriorized conflict ّبر عنهصراع مع   Confusion astasique astasic confusion اختالط ال وقوفي 
Conflit externe external conflict صراع خارجي   Confusion complète complete confusion تشّوش آامل، اختالط تام
Conflit extra- extra-psychic conflict صراع خارج النفس   Confusion criminelle criminal confusion شواش إجرامي 
psychique     Confusion d’identité identity confusion  غموض الهوية، اختالط
Conflit homosexuel homosexual conflict الهوية، تشّوش الهوية     صراع الجنسية المثلية 
Conflit idéologique ideological conflict صراع  المبادئ   Confusion de  catastrophe confusion اختالط المصيبة 
Conflit inconscient unconscious conflict صراع ال شعوري   catastrophe   
Conflit infantile infantile conflict صراع طفولي   Confusion délirante delirious confusion اختالط هذياني 
Conflit instinctuel instinctual conflict صراع انفعالي   Confusion des mots word's confusion اختالط الكلمات 
Conflit interne internal conflict صراع داخلي   Confusion directionnel directional confusion اختالط توجيهي 
Conflit  interpersonal conflict صراع بيشخصي   Confusion du  aware's confusion تشّوش الوعي 
interpersonnel     conscience   
Conflit intra-psychique intrapsychic conflict صراع داخل النفس   Confusion du cours intellectual course  اختالط السياق الفكري 
Conflit latent latent conflict صراع آامن   de la pensée confusion  
Conflit mental mental conflict صراع ذهني   Confusion du mémoire confusion memory التباس الذاآرة 
Conflit moi-ça id-ego conflict صراع األنا و الهو   Confusion du sujet  aged subject confusion اختالط المسّن 
Conflit narcissique narcissic conflict صراع نرجسي   âgé   
Conflit négatif- conflict negative-  اإلحجام-صراع اإلحجام    Confusion  emotional confusion اختالط انفعالي 
négatif negative    émotionnelle   
Conflit névrotique neurotic conflict صراع عصابي   Confusion épileptique epileptic confusion اختالط فرعي 
Conflit œdipien oedipian conflict صراع أوديبي   Confusion fébrile febrile confusion اختالط ذهني حراري 
Conflit passé-présent present-past conflict صراع الماضي الحاضر   Confusion gravidique pregnancy confusion اختالط حملي 
Conflit pathogène pathogenic conflict ضصراع ممر   Confusion iatrogène iatrogenic confusion اختالط ذهني دوائي 
Conflit positif-positif conflict positive-positive  اإلقدام-صراع اإلقدام   Confusion mentale mental confusion تشوش ذهني، اختالط عقلي
Conflit positive- positive-negative   سالب-صراع موجب    Confusion mentale  primitive mental  اختالط عقلي أّولي 
négative conflict    primitive aberration  
Conflit pré-œdipien pre-oedipian conflict صراع قبل أوديبي   Confusion onirique oniric confusion اختالط حلمي 
Conflit primaire primitivism conflict  يصراع بدائ   Confusion post- post-operative confusion اختالط بعد جراحي 
Conflit psychique psychical conflict صراع نفساني   opératoire   
Conflit psychique  ancient psychic conflict صراع نفسي قديم   Confusion  post-partum confusion اختالط ما بعد الوضع 
ancien     post-partum   
Conflit psychique  essential psychic conflict صراع نفسي أساسي   Confusion  post-traumatic  اختالط ذهني بعد رضي
essentiel     post-traumatique confusion  
Conflit psychique  internal psychic conflict صراع نفسي داخلي   Confusion primaire primary confusion خلط أّولي 
interne     Confusion psychogène psychogenic confusion اختالط نفساني المنشأ 
Conflit psychique  primal psychic conflict صراع نفسي بدئي   Confusion  psychological confusion اختالط نفساني 
primaire     psychologique   
Conflit psychologique psychological conflict صراع نفسي   Confusion secondaire secondary confusion خلط ذهني ثانوي 
Conflit refoulé repressed conflict صراع مكبوت   Confusion spatiale spatial confusion  ،اختالط حّيزي 
Conflit sexuel sexual conflict آناختالط األما     صراع جنسي 
Conflit sexuel  unconscious sexual   صراع جنسي ال   Confusion temporale temporal confusion اختالط األزمنة 
inconscient conflict شعوري   Connaissance knowledge, cognition معرفة 
Conflit situationnel situational conflict صراع موضعي   Connaissance absolue absolute knowledge معرفة مطلقة 
Conflit subjectif subjectivity conflict  صراع ذاتي   Connaissance acquise acquired knowledge معرفة مكتسبة 
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Connaissance apriori apriori knowledge معرفة قبلّية   Constitution doctrine doctrine constitution مذهب اإلنشاء 
Connaissance  cognitive knowledge معرفة إدراآية   Constitution du  moi ego constitution تكوين األنا 
cognitive     Constitution émotive emotive constitution بنية انفعالية 
Connaissance de la  competence knowledge معرفة الكفاءة   Constitution  epileptic constitution بنية صرعية 
compétence     épileptique   
Connaissance de soi self knowledge معرفة الذات   Constitution faible feeble constitution ضعف تكويني 
Connaissance du  results knowledge معرفة الّنتائج   Constitution fragile  ego fragile constitution تكوين هش لألنا 
résultat     du moi   
Connaissance  encyclopedic knowledge رفة موسوعيةمع   Constitution idéo- idéo-obsessional  بنية التفكير الوسواسي 
encyclopédique     obsessionnelle constitution  
Connaissance fixe fixed knowledge معرفة ثابتة   Constitution  linguistic constitution بنية لغوية 
Connaissance  general knowledge فة عاّميةمعر   linguistique   
générale     Constitution mentale mental constitution بنية عقلية 
Connaissance  imaginary knowledge معرفة خيالية   Constitution morbide morbid constitution بنية مرضية 
imaginaire     Constitution  mythomaniac  يبتكوين مولع باألآاذ 
Connaissance  intellectual knowledge معرفة فكرية   mythomaniaque constitution  
intellectuelle     Constitution nerveux nervous constitution بنية عصبية 
Connaissance  introspective knowledge معرفة استبطانية   Constitution  neuropathic  عصبيبنية االعتالل ال 
introspective     neuropathique constitution  
Connaissance  intuitive knowledge معرفة حدسية   Constitution  neuropathic  بنية االعتالل العصبي 
intuitive     névropathique constitution  
Connaissance  mental knowledge معرفة ذهنية   Constitution  constitution neuropathic بنية عصابية 
mentale     névrotique   
Connaissance  phenomenological  معرفة ظاهراتية   Constitution  paranoiac constitution بنية زورانية 
phénoménologique knowledge    paranoïaque   
Connaissance  psychic knowledge معرفة نفسية   Constitution perverse perverse constitution  ،تكوين منحرف 
psychique       بنية شاّذة 
Connaissance  psychological knowledge معرفة نفسية   Constitution physique physical constitution جبّلة بدنية 
psychologique     Constitution psychique psychic constitution ين نفسيتكو 
Connaissance relative relative knowledge معرفة نسبية   Constitution  fragile psychic  تكوين نفسي هش 
Connaissance  scientific knowledge معرفة علمية   psychique fragile constitution  
scientifique     Constitution  constitution   معتلة نفسيا،بنية صفاقّية، بنية 
Connaissance  sensory knowledge معرفة حسية   psychopathique psychopathic بنية اعتاللية نفسانية 
sensorielle     Constitution  psychosexual  جبّلة نفسية جنسية 
Connaissance  sexual knowledge معرفة جنسية   psychosexuelle constitution  
sexuelle     Constitution  constitution psychotic بنية ذهانية 
Connaissance  spiritual knowledge معرفة روحية   psychotique   
spirituelle     Constitution schizoïde schizoid constitution ،بنية فصاموية 
Connaissance vécue True knowledge بنية تفّككية     معرفة معاشة 
Connaissance  vulgar knowledge  معرفة عاّمّية   Constitution  schizotic constitution بنية فصامانية 
vulgaire     schizotique   
Constitution constitution جبّلة، تكوين، بنية   Construction construction,  بنيان، ترآيب، تكوين 
Constitution  antisocial constitution بنية ال اجتماعية    construct  
antisociale     Construction  anarchic construction بناء فوضوي 
Constitution  anxious constitution بنية قلقية   anarchique   
anxieuse     Construction  constellatory construction بناء مكوآب 
Constitution  asthenic constitution بنية واهنة   constellatoire   
asthénique     Construction culturelle cultural construction بنية ثقافية 
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Construction dans  construction in analysis بناء في التحليل   préemptive   
l’analyse     Construction  preverbal construction تكوين قبل آالمي 
Construction de  belief construction بنية االعتقاد   préverbale   
croyance     Construction  psychic construction تكوين نفسي 
Construction de la  thought construction تكوين التفكير   psychique   
pensée     Construction  psycho-sexual  تكوين نفسي جنسي 
Construction de  personality construction تكوين الشخصية   psycho-sexuelle construction  
personnalité     Construction  schizophrenic  بناء فصامي 
Construction de  stimulus construction تكوين المثير   schizophrénique construction  
stimulation     Construction  secondary construction بناء ثانوي 
Construction  defensive construction تكوين دفاعي   secondaire   
défensive     Construction sociale social construction بنية اجتماعية 
Construction des mots word building تكوين الكلمات   Contenu content محتوى، فحوى، مضمون 
Construction des  suggestion construction تكوين اإليحاءات   Contenu (analyse de-) content analysis تحليل المحتوى 
suggestions     Contenu (validité de-) content validity صلوحية المحتوى 
Construction du moi ego construction بنيان أنوي   Contenu additionnel additional content محتوى إضافي 
Construction du nous we construction بناء النحن   Contenu alphabétique alphabet content محتوى أبجدي 
Construction du réel real construction بناء الواقع   Contenu animal animal content محتوى حيواني 
Construction  empirical construct بناء خبري، بناء تجريبي   Contenu caché latent content محتوى خفي 
empirique     Contenu de la  consciousness content محتوى الشعور 
Construction  factor structure بناء عاملي   conscience   
factorielle     Contenu de la pensée thought content محتوى التفكير 
Construction  intrapsychic construction اخليبناء نفسي د   Contenu de  unconsciousness content مكون الال شعور
intrapsychique     l'inconscience   
Construction mentale mental construction تكوين عقلي   Contenu du complexe complex content محتوى العقدة 
Construction  personal construction تكوين شخصي   Contenu du rêve dream content محتوى الحلم 
personnelle     Contenu du rêve  latent dream content محتوى الحلم الكامن 
Construction  phenomenological  تكوين ظاهراتي   latente   
phénoménologique construction    Contenu émotionnel emotional content محتوى انفعالي 
Construction  preemptive construct بناء مستولي   Contenu inconscient unconscious content محتوى ال شعوري 
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Instructions to Authors  Ó’äÛa@†ÇaìŠ@
 

א א מ א א א
 

على اإلحاطة مبستجدات االختصاص يف كافة فروع العلوم النفسية، حماولني بذلك االستجابة حلاجات املتخصصني " جملة شبكة العلوم النفسية العربية"تعمل   
بأخبار  وتعريفه اتّجاهات البحوث العامليّةوذلك من خالل اطالع املتصفح على . خصوصا بعد تداخل تطبيقات االختصاص مع خمتلف فروع العلوم اإل�سا�يةواملهتمني 

 املسايرة للمستجدّات بحوث الرصينةالدراسات والأمّا بالنسبة للبحوث العربية فإن اجمللّة تسعى لتقديم . الرتمجات لألحباث األصيلة عرب بعض ومستجدّات هذه البحوث
 .وللحاجات الفعليّة جملتمعنا العربي 

 . تقبل للنشر األحباث بإحدى اللغات الثالث العربية، الفر�سية أو اإل�كليزية          
 األحباث امليدا�ية والتجريبية  -1
 األحباث والدراسات العلمية النظرية -2
 عرض أو مراجعة الكتب اجلديدة -3

 لمية عن املؤمترات املعنية بدراسات الطفولةالتقارير الع -4

 املقاالت العامة املتخصصة -5

اجمللة مفتوحة أمام كل الباحثني العرب من أطباء �فسا�يني و أساتذة علم النفس داخل الوطن العربي و خارجه وهي ترحّب بكل املسامهات امللتزمة بشروط     
 :الشكل التايلالنّشر اليت حدّدهتا اهليئة العلمية للموقع على 

 
 قواعـــد عامـــــة ■ 

 .االلتزام بالقواعد العلمية يف كتابة البحث -

 اجلودة يف الفكرة واألسلوب واملنهج، والتوثيق العلمي، واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية -

 ).ال تقبل األحباث الورقية( أو بواسطة قرص مرن  APNjournal@arabpsynet.comإرسال البحث بالربيد اإللكرتو�ي  -
 .إرسال السرية العلمية املختصرة بالنسبة للكتاب الذين مل يسبق هلم النشر يف جملة الشبكة -

 

 قواعـــد خاصــــّة ■ 

فتاحية باللغات الثالث العربية، كتابة عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي واجلهة اليت يعمل لديها مع امللخصات و الكلمات امل -1
 .الفر�سية أو اإل�كليزية

تسجيل أمساء املؤلفني واملرتمجني متبوعة بسنة   النشر بني قوسني ثم بعنوان املصدر ثم مكان :  ما يلي قائمة املراجعيراعي يف إعداد  -2
 .النشر ثم اسم النّاشر

 يتضمنه من مقدمة واإلطار النظري والدراسات السابقة ومشكلة البحث استيفاء البحث ملتطلبات البحوث امليدا�ية والتجريبية مبا -3
 وأهدافه وفروضه وتعريف مصطلحاته

 يراعى الباحث توضيح أسلوب اختيار العينة، وأدوات الدراسة وخصائصها السيكومرتية وخطوات إجراء الدراسة -4

 ومات البيا�ية متى كا�ت هناك حاجة لذلكيقوم الباحث بعرض النتائج بوضوح مستعينا باجلداول اإلحصائية أو الرس -5

ختضع األعمال الطبنفسية املعروضة للنشر لتحكيم اللجنة االستشارية الطبنفسية للمجلة، كما ختضع األعمال العلمنفسية لتحكيم اللجنة  -6
 . قبل احملكّمنياالستشارية العلمنفسية و ذلك وفقا للنظام املعتمد يف اجمللة ويبلغ الباحث يف حال اقرتاحات تعديل من

 .توجّه مجيع املراسالت اخلاصّة بالنّشر إىل رئيس املوقع على العنوان اإللكرتو�ي للمجلة -7
 .اآلراء الواردة يف اجمللة تعبّر عن رأي كتاهبا ووجهات �ظرهم -8
 .ال تعاد األحباث املرفوضة ألصحاهبا -9

 .ال تدفع  مكافآت مالية عن البحوث اليت تنشر -10
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 :قواعــــــــد التوثيـــق  

 وإذا )Sartorius, 1981(أو ) 1985عكاشة، (للمؤلف أو الباحث وسنة النشر بني قوسني مثل ) فقط( االسم األخري عند اإلشارة إىل املراجع يف �ص البحث يذكر  
، وإذا تكررت االستعا�ة بنفس املرجع )1995دسوقي، النابلسي، شاهني، املصري، (كان عدد الباحثني من اثنني إىل مخسة تذكر أمساء الباحثني مجيعهم للمرة األوىل مثل 

 وإذا كان عدد الباحثني ستة فأكثر يذكر االسم )Sartorius etal., 1981(أو ) 1999دسوقي و آخرون، (كر االسم األخري للباحث األول وآخرون مثل يذ
" " سني صغريين ، وعند االقتباس يوضع النص املقتبس بني قو)Skinner, etal., 1965( أو ) 1999الدمرداش، و آخرون، (األخري للباحث األول و آخرون مثل 

  )43  :1990أبو حطب، : (وتذكر أرقام الصفحات املقتبس منها مثل

 اليت أشري إليها يف منت البحث وترتب ترتيبا أجبديا ـ دون ترقيم مسلسل ـ حسب االسم األخري للمؤلف مجيع املراجعوجود قائمة املراجع يف هناية البحث يذكر فيها       
  :لعربية أوال ثم املراجع األجنبية بعدها وتذكر بيا�ات كل مرجع على النحو اآلتيأو الباحث وتأتي املراجع ا

 :عندما يكون املرجع كتاباً-
ية العلـوم النفـس    األساليب اإلحصائية يف)2001(مراد، صالح أمحد، : اسم الناشر، مثال: اسم البلد) الطبعة أو اجمللد(عنوان الكتاب ) سنة النشر(اسم املؤلف            

  األجنلو املصرية: والرتبوية واالجتماعية، القاهرة

  :عندما يكون املرجع حبثا يف جملة-
، 12تعليم التفكري للطفـل اخلليجـي، جملـة الطفولـة العربيـة،      . )2002(القطامي، �ايفة : عنوان البحث، اسم اجمللة، اجمللد الصفحات، مثل     ) سنة النشر ( اسم الباحث      

87 -  114  

 :ما يكون املرجع حبثا يف كتاب عند-ج  
  الناشر، الصفحات اليت يشغلها البحث: عنوان البحث، اسم معد الكتاب، عنوان الكتاب، اسم البلد) سنة النشر( اسم الباحث    

اة اختصار اهلوامش إىل أقصى قـدر   اليت وردت هبا مع مراعنصاإلشارة إىل اهلوامش بأرقام متسلسلة يف منت البحث ووضعها مرقمة على حسب التسلسل يف أسفل ال         -1
  ممكن، وتذكر املعلومات اخلاصة مبصدر اهلوامش يف هناية البحث قبل اجلزء اخلاص باملصادر واملراجع

 وضع املالحق يف هناية البحث بعد قائمة املراجع -2
 
  :الدراسات واملقاالت العلمية النظرية ■

إذا ملست من املراجعـة األوليـة أن الدراسـة أو املقالـة تعـاجل قـضية مـن قـضايا الطـب النفـسي أو علـم الـنفس مبنـهج فكـري واضـح                تقبل الدراسات واملقاالت النظرية للنشر                
 الـيت وردت  يتضمن املقدمة وأهداف الدراسة ومناقشة القضية ورؤية الكاتب فيها، هذا باإلضافة إىل التزامه باألصول العلميـة يف الكتابـة وتوثيـق املراجـع وكتابـة اهلـوامش                 

  يف قواعد التوثيق

  :عرض الكتب اجلديدة ومراجعتها ■ 

  :تنشر اجمللة مراجعات الباحثني للكتب اجلديدة و�قدها إذا توافرت الشروط اآلتية
 الطب النفسي، علم النفس، العالج النفسي أو التحليل النفسيالكتاب حديث النشر، ويعاجل قضية ختص أحد جماالت  -1
 تويات الكتاب وأهم األفكار اليت يطرحها وإجيابياته وسلبياتهاستعراض املراجع حمل -2
 . على اسم املؤلف وعنوان الكتاب والبلد اليت �شر فيها واسم الناشر، وسنة النشر، وعدد صفحات الكتابالعرضتوى احي -3

 كتابة تقرير املراجعة بأسلوب جيد      
 
 :التقارير العلمية عن الندوات واملؤمترات  ■ 

تنشر اجمللة التقارير العلمية عن املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية يف جمـال علـم الـنفس و الطـب النفـسي الـيت تعقـد يف الـبالد العربيـة أو غـري العربيـة بـشرط أن يغطـى                                     
  ا وأهم القرارات والتوصياتالتقرير بشكل كامل ومنظم أخبار املؤمتر أو الندوة أو احللقة الدراسية وتصنيف األحباث املقدمة و�تائجه

 .    كما تنشر اجمللة حماضر احلوار يف الندوات اليت تشارك فيها ملناقشة قضايا تتعلق باالختصاص          
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