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� 	����� وا��ة �� ا�����ت ا������ ا��و	� ��ر��ل ���� �&%ث أ�� أ���"�!�  �

. ���%م ا�!��78 ا������ ، وه"ا / رأ34 2�ار ,�1ع و�*�� / .نا,+*� ا!(%ر )�' 

	B��� �!�����1 / أ�A ا@��� ��1�أة )�' ?>3 ا�(*���ت، ��< ; =�ورة �>+�)� ���;ت 

C� ،�D�E A�� BEFE;' ,+*� ا�) �!(��	ده�، �HI(ا �I4 J� ��2آ�ن  ا�(+*� ور �Lر

����يIا�%ر32 ا� �ا �� ا�!(NOآ CP	ة أ�Q�8�� ��H�و� R�S%ر و��)IEا ��و�� . 

سمعتها لزميل عزيز يعتبر مؤسس علم النفس السياسي في الوطن العربي، 

ما : ومنها سؤال حول كتابات الزميل من أحد كبار المسؤولين العرب وفيه

  هو دخل السيكولوجيا بالسياسة؟

ن غالبية رؤساء المخابرات األميركية ممن كتبوا أ :أول الجواب

) رورزشاخ تحديدا( مذكراتهم حول خضوعهم الختبار نفسي 

وبعدها اإلعالن عن . ضمن اختبارات قبولهم في المخابرات

إنشاء أجهزة مخابراتية عديدة لشعب سيكولوجية خاصة 

لدراسات شخصيات المسؤولين الهامين، ومعها شعب لمتابعة 

م وخطبهم، ودراسة حركات جسدهم، وتعابيرهم، مقابالته

  وتقلصات وجوههم

ولعل من أسباب المفاجأة ما واجهته شخصيا عندما دعوت باسم 

نحو " مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية لمؤتمر بعنوان 

ويومها جاءت االنتقادات من . 1992العام " علم نفس عربي

صاص إلى فوبيا زمالء متخصصين تجاوزا موضوعية االخت

وهي فوبيا . حقيقية من عنوان المؤتمر، ومن كلمة عربي تحديدا

  .منتشرة في لبنان خصوصا، كما في دول عربية أخرى

هذه الفوبيا هي التي نقلت المؤتمر إلى السياسة، أما هدف 

المؤتمر في حد ذاته فكان دعوة لتطبيق مبادئ علم النفس عبر 

النشاط اإلنساني باختالف  الحضاري القائلة باختالف أنماط

الثقافات، ما يقتضي تعديل تطبيقات السيكولوجيا، والعلوم 

اإلنسانية عامة، كي تصبح صالحة لالعتماد في الثقافة 

  .المستهدفة، وهي العربية في حالتنا

أما عن التجارب العملية التي تشكل مفاجآت إيجابية إضافية، فمن أمثلتها 

، ويتعلق من الثقافة النفسية المتخصصة 82 العدد البحث األجنبي المنشور في

 .باستخدام االختبارات السيكومترية النتقاء ضباط الشرطة في اإلمارات

  ا����ـــــــــــــ�� ـــــ� �ــــ���رآ ���
��	ـــــــــــ��ن ـــ��أن  
 

�� ور�2 A�X ا�(+*� ا������ ����%م ا�!��78 

�>E Y�%2 Z ا����ذ ا�آ��ر 	�ل ا��آ�" �+I( '�( �\و

ا���%م  ا�������ا`���8 ا��O��O أ_+^ �[ا�� )�' 

 ��H2ا�!��78 / ا���b ا����3 و�%ج )�b ا���a ا��

واBEFEh، و�>g4% أدوا�e و�����d �e��f ه"ا 

�� ا����ق ���رة ا;�DIjص،  �����   ��و" �!ر �

�(/ ه"ا اh �ر . ا)'��&�%�$*  3������� A" وع,-&

$�.��)�' ا�4%�، آ��71I  "ا�',��$ 012$ ا�'��م ا�

د��C : / إ)�اد �COHI أ�����>H%��ت وأه�اف 

��EوF*�h%م ا�!��78 ا��!�و�4 ا�3 ا��Q�Dj`Cد�� ، 

��H��ا� N7ا� nا; +�ء و��DjQ Cد�� ،p�E�78!ا� p�

ا�H���ت ا�!��78 ا������، د��C اqrت وا��ور�4ت 

ا�!��78، د��C ا*I+� ا�!��78 ا������، ا������ 

ا`آ�د��t  ا�>� ا�!��78 و ا���s!���H ا`&�ث 

 ،��وا������، د��C اuX�ات ا�!��78 ا������ ا���

1� ا�(+*3 ����%م ا�!��78، د��C ��اآ[ �_�v8 ا

ا;�I(�8ء ا�>+!��78 ا������، د��C ا�%ZQ�w ا�!��78 

hا �ا�!( C، ود������3، ا����3 ا�!378 ا��EوF*�

 ".إ=�	� إ�v8_ x ا;Ij+�رات ا�!��78 ا������

 وتضحية وإرادة تصميم، وبحجم  مشروع بهذه الضخامةأال يستحق 

ألن تكون جامعاتنا العربية مشاركة فيه وداعمة له  معه والمتعاونين مؤسسه

يف بتعر لتشجيعه سنسعىوهو ما  ال مجرد معتمدة لبحوث تنشر على شبكته؟

بقلم الجامعات على هذه الشبكة وفعالية جهودها في عرض إلنجازاتها 

  "الثقافة النفسية المتخصصة"  من مجلةمؤسسها في العدد القادم 
�ـــــــــ� ا���������ـــــــــــــ� ه� د�ـــــــــ�������  �؟ـــــــــ� 

المفاجأة المشار لها أعاله تضخمها تجربتنا واطالعنا على بعض 

  ومنها االنتقادات التي طالما. وقائع المحيطة لالختصاص ومتخصصيهال
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http://drnaboulsi.com/moutamarat/moutamarat10.html  

  �ــــــــــ�#!�ا% ا�$ـــــــــ� ا�
#"ــــــــ� ا�"!ـــــــــ�ح:� ــــــــا����

كذا، وبسبب قيود الممارسة السيكولوجية ومحدوديتها، فإن واحدة من ه

أهم سبل تقديم الدعم لصمود السيكولوجيين العرب هي وسيلة تأمين قنوات 

التواصل وتبادل اآلراء وهموم االختصاص في ما بينهم، بما نعتبره فرصة 

  .لتبادل الخبرات، وإنضاج تجارب السيكولوجيين العرب

ة اإلنترنت ومشروع زميلنا البروفسور التركي هي وإذا كانت شبك

الحل العملي المتاح والمضمون لهذا التواصل، فإن فرص اللقاءات 

  .الشخصية عبر الندوات والمؤتمرات تحتفظ بأهميتها وفائدتها

لعلوم اشبكة "مما تقدم، نرجو أن نكون قد وفقنا في عرضنا ألهمية 

باعتبارها تجربة مختلفة  عتها عن بعدرغم إيثارنا متاب، "النفسية العربية 

نوعيا عن تجربتنا في مركز الدراسات النفسية والنفسية الجسدية، ورغم 

  .تطابق التجربتين ومشاكلهما المتعرضة

  �ــــــــــ� ا�	*��ــــــــــــ( ا)آ�د��ــــــــــــــ� ا�"��ر'ــــــــــ���آ �&

اكز البحث العلمي والنشر أول هذه المشاكل، إذ إن مر التمويلولعل 

. العلمي ليست بالمشاريع الناجحة تجاريا، كون خسارتها مؤكدة مسبقا

وعندما يتعلق الموضوع بالسيكولوجيا في العالم العربي، فإن مصادر 

التمويل محدودة ومفخخة، بحيث ينطوي كل مصدر على مضاعفات غير 

، أو صعوبات ومع غياب مخصصات الدول العربية للبحث العلمي. حميدة

ن التمويل الشخصي يبقى الخيار الوحيد المتاح، وهو فإالحصول عليها، 

  .خيار يتطلب تضحيات، ويدمغ التجربة بالطابع الفردي

بعد التمويل، تأتي متفرعات البحث لتحقيق ما وصفه الزميل التركي 

تبرز  وهنا. بالطموحات، ومنها توثيق دليل السيكولوجيا العربية بأقسامه المختلفة

. معوقات االنخراط في روتين الممارسة اليومية وتراكم االحباطات المهنية

 .إضافة لسلبية مكتسبة من الشعور بعدم القدرة على التغيير، أو حتى التطوير

  �ـــــــــ� وا/�!"�+�ــــــــــا�	*�� �ـــ�ت ا�#��-ـــ, ��!�'ــ� د+ــ���آ

المشاكل التي تواجه  وختاما، نلخص القضية التي نطرحها بطرح

مساهمة االختصاص في دعم مستويات اللياقة النفسية واالجتماعية في 

  :مجتمعنا العربي وهي

، أو 	��ه�، / ��9ب ���7ت ا�5�1 ا�'��4 -1

 ��ل و�%ده�

�p ا�����ت و��اآ[  ��9ب ا���.�: ا�'��4 -2

 ا�+v< ا������ / ا�r;ت ا(Fآ�

?�.�ت ر<= �&�ت ا"����ص &� ;1( ا) - 3

،$�A,ا� gE�D .��ءا �� داQ�ة ا���ار، و��4�a ا

4 - $�B���0�.رب ا�'��4$ ا��C�م %�1دل ا��  p�

��ء =+�ط ا�(� � / IEا ���} COH، آ����ا��ول ا��

 ا��hرات، وه3 �%=%ع ا�+v< ا!(%ر / ه"ا ا���د

وهو بحث يكتسب أهمية إضافية بعد نجاحات الشرطة اإلماراتية  

كافة الجرائم المنظمة على أرضها، من عملية سرقة الماس  بالكشف عن

لغاية اغتيال المبحوح، حيث الحرج الدبلوماسي الذي تبع عملية اغتيال 

محمود المبحوح، أحد كبار مسئولي حركة حماس في دبي، كان واضحا 

ولكن ربما كان ذلك الحرج هو قمة جبل الجليد، . على المستوى العالمي

يال خفيا من عمالء أحد أكثر أجهزة االستخبارات عم 27فالكشف عن 

بهذه الصورة التي تمنع استخدامهم في المستقبل، كان " حرقهم" سرية و

أحد أكبر الضربات التي تلقاها الموساد في تاريخه، وتكاد ترقى ألن تكون 

  .يتعرض لها الموساد" اغتيال مهني" أكبر عملية 

لبية، نذكر تجربة تضخيم الحدث، وباالنتقال إلى التجارب العملية الس

وتوظيف االختصاص لتحويل الحدث ، وتوظيف االختصاص لتحويل 

الحدث من حدث سياسي إلى كارثة عامة، وفي واحدة من هذه التوظيفات 

السيئة لالختصاص، قامت إحدى الفضائيات بتخصيص برنامج يومي 

ن رأوا في يستضيف طبيبا نفسيا لتلقي اتصاالت هاتفي من األشخاص الذي

ونحن متفقون أن هؤالء . الحدث كارثة تستدعي تفجير االنفعالت السلبية

  .المتصلين هم من فئة المنتحرين لدى وفاة المطربين وال يتجاوزونهم 

بينما تنص بروتوكوالت تصرف االختصاص تجاه الكارثة على 

مساعدته في عملية تقنين انفعاالت الجمهور للمساعدة على حماية من 

  .كاب ردود فعل عشوائية تلحق الضرر به وبمحيطهارت

  �تـــــــ6 ا�4�5ـــــــــ�د +#ــــــــــ3 ���2"ـــــــــــــأ�1

بعد هذه المفاجآت، بسلبها وإيجابها، يحق لنا السؤال عن خلفية صمود 

االختصاصيين النفسانيين العرب في هذه األجواء غير المتفهمة 

على تقديم الحلول لمشاكل المجتمع ومعاناة لالختصاص، ولفعاليته وقدرته 

ذلك أن استمرار السيكولوجيين . أفراده، وحتى حماية المجتمع من أعدائه

العرب بالعمل في هذه األجواء، وضمن هذه الشروط، يعتبر صمودا أشبه 

  .بالصمود على الجبهات

مود السيكولوجي العربي، حيث في مقدمة عوامل الص التدريسيأتي 

دريس لالختصاصي وسيلة لنشر معرفته وتجربته وآرائه ن التميؤ

االختصاصية، ومناحي نظرته لالختصاص، ولمشاكل المجتمع، إضافة إلى 

  إعطاء التدريس صفة ومهنة ومصدر دخل لالختصاصي

التدريس يصبح مشكلة ومصدر تعويق إذا كان النشاط الوحيد لكن 

البية الحاالت، ألنه ، وهو الواقع المؤسف في غالمتاح أمام االختصاصي

يتسبب غالبا بفقدان الدافعية لدى االختصاصيين، وانطوائهم على مهنة 

  .التدريس واجوائها

فتأتي في الترتيب الثاني بعد التدريس، وهي تقدم  العيادة النفسيةأما  

 كما تقدم له كافة. لالختصاصي فرصة المارسة العملية لمعارفه السيكولوجية

ختصاص في خدمة المجتمع على صعيد أفراده وعائالته، اإلسهام بتوظيف اال

وكنا قد تحدثنا تفصيال عن العقبات المتعرضة للعيادة النفسية . وفي إرشادهم

  ".واقع الطب النفسي في العالم العربي: " العربية في بحثنا المعنون
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، الثقافة النفسية المتخصصة مجلةارتها في وكلها مواضيع سبقت إث

لشبكة، ونعيد طرحها مجتمعة كقضية حيوية لهذا وهي موجودة على ا

  .العدد، على أمل تحريك النقاش حولها

*�DD�I��	� ا�!��78 اOا� 
/ �7�Eن -اr�� ا�%ا�� و ا��(�ون 82ا���د 

 C4�2010أ� 

ا��  ا����H9 IJ ا)F��G$ ���1�ث ا�',��$ -5 

��	��Oا)3 ا�8%ارق ا��� ; 

6-  ��1�Bت ا)'�1$ أ�F�1G��4د ا����D%رة إ

 �� ���7�gHI1H ا����3
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نحتاجها فعال، باإلضافة إلى زخم من القبالت الحميمة، أغلبها حار 
وعربى خالص، ثم ننصرف ونحن غير مدركين تماما، والحمد هللا والستر 

 تحور فى طريقة تفكيرنا لصالح ممولى المؤتمر،منه، حقيقة ما حدث من 
وال ما سوف يدفعه مرضانا مقابل ما انحشر فى أدمغتنا من معلومات 

  .مشبوهة، مدفوعة األجر) علمية(

نفس هذه الشركات الممولة لهذه المؤتمرات، ومثلها من شركات السالح 
يقررسياسات " لوبى"والبترول واالتصاالت، هى التى تمثل مجموع ما هو 

الدول الكبرى، ويشعل الحروب االستباقية، ويبرر اإلبادة العرقية، ويؤسس 
  . لالحتكارات البترولية

ى هذا الزميل الصديق صاحب الفضل الدكتور جمال تعرفت عل
لجمعية التركى منذ ما يقرب من ثمان سنوات حين دعانى ممثال 

، ألتكلم بالعربية عن فكرى المصرى العربى فى ستونسية فى صفاق
الطب النفسى، ودهشت فأنا ال أعرف كيف وصله أن هناك ما يتميز به 

د مؤسسات النشر إياها، هذا الفكر، وأغلبه غير منشور، خصوصا عن
أكثر منا، أخبرته والزمالء أننى  هناك من يتابع حركتناوحين لقيت 

كتاب ثنائى اللغة بصدد أن أصدر بعض هذا الفكر فى 
، عندنا ما نضيفه لنا ولهم، وإن "إننا هنا"لنقول لهم  )إنجليزى/عربى(

، فأبدى استعداده هو والدكتور سليم عنابى وآخرين أن ولإلنسان
ثالثى ضيفوا اللغة الفرنسية إلى هذا العمل الذى لم يتم بعد ليصبح ي

، كان ذلك قبل أن تزدهر الشبكة العربية النفسية التى أسسها، اللغة
  . لتقوم بكل ما تقوم به حتى اآلن

أنا ال أقدم هذه الشبكة ألنها نفسية، أو ألنها بدأت فى المغرب العظيم 
لما  نموذجا، وإنما أنا أراها المشرق ال نعرف عنه ما يكفى هنا فىالذى 

متجاوزين السلطات والحكومات ليتكافلوا، يمكن أن يقوم به الناس 
للبشر كافة ما ليس فقط ألوطانهم، وإنما  ويتعارفوا، ويتعاونوا، ويضيفوا،

النموذج المتمثل فى هذه الشبكة وازدهاره يحتاج لموسوعة  ، أمكن ذلك
إليه الحقا، الرد الحقيقى على معركة أم لتسجيل تاريخه، مما قد أعود 

نشرت (، التواصل الحقيقى بيننا وبين بعضنا دون إذن منهمدرمان، هو 
اليوم فى مكان آخر دعوة أن يدعوا أهل بلدى معى لفريق الجزائر بالنصر 
فى كأس العالم، حتى المربع الذهبى على األقل، أليس هو الفريق الذى 

األقدر  -كمصرى -ى لو شمت فى العبوه، يمثلنى عربيا، أدعو له، حت
  ). ما رأيكم؟!! فع أمكث فى األرضأجمل، واألن

�ن�������	�מ	د����،	و�������	א�������وמ	א���
����	א��������*	 	
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الذى كشفت عنه ) الجزائرى، كمثال/المصرى(لن يصحح الوضع العربى 
هذه الهيجة اإلعالمية، واالنتهازية السلطوية، بمناسبة مبارتى كرة قدم، لن 
يصححه، أو يداوى جروحه، تصالح دبلوماسى، أو وساطة حسنة النية، أو 

  .مباراة ودية، أو ترحيل سفير، أو تصريح رئيس اعتذار رسمى أو شعبى، أو

يعلن مدى ما آل إليه حال  إنذار بالغ الداللة، وهو ثم نور أحمر قد أضىء
كذب سلطاتنا واهتزازها حتى لتنتهز أية شرارة فتنفخ فيها حتى تصبح حريقا، 
وهى تتصور أنها بذلك تلهينا عن ما تفعل فينا، وعن ما نحن فيه، كما أنها 

رت فى نفس الوقت مدى ما آل إليه حال وعى أغلبنا من تسطيح، وعن أظه
  .مدى استهداف عامة ناسنا لسهولة التهييج، وسذاجة اإللهاء

لكن، والحق يقال، ما زال بيننا من يحافظ على يقظته، ويتحمل 
مسئوليته، ناقدا فاعال، وهو يرفض أن يكون غاية موقفه هو أمل غامض 

الذى يشير إليه العنوان هو ما قام ويقوم به فريق  المثال. أو حلم مستحيل
عربى أصيل انطالقا من عرب المغرب، من تونس الشقيقة، بقيادة إبن 

جمال التركى، الذى أرسى بجهود ذاتية مؤسسة مستقلة . وصديق هو د
، ذلك العربى الشبكة العربية للعلوم النفسيةهى : اإلدارة، تلقائية اإلبداع

أدوات ثورة التواصل (مين، حذق األدوات الجديدة الذكى الكريم األ
، وسخرها لما ال يمكن تحقيقة بجمعية، أو جامعة، أو وزارة، )والمعلوماتية

أو مؤسسة رسمية، وقد راح يواصل جهوده فردا، ثم مجوعة، ثم جماعة 
إلى ما يشاء اهللا، وهو يعلم تمام العلم أية صعوبات تنتظره، وأية مقاومة 

مغامرة تهدده، لكنهم واصلوا بمثابرة وإصرار، مع رفض  تترصده، وأية
، وإذا به يحقق فى الشهر التمويل المشبوه، والوصاية الخارجيةكل 

الواحد، من تواصل وتعاون وحوار فيما بيننا نحن النفسيين العرب، ما ال 
ـُشد إليه الرحال، وتنفق عليه األموال، ثم ال  يحققه مائة مؤتمر علمى، ت

والشهادة  –بحوار حقيقى مثمر، أو اختالف إبداعى مثير، لكن نخرج منه 
  منه بقدر وافر من اللقاءات اإلنسانية االجتماعية الطيبة، التى  نخرج  –هللا 
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لكن هناك ..جة اقلبدر "العربية"و "الجزيرة"قد يتبادر إلى الذهن 
   :مالحظات نتركها لآلخر

صور ذبح إخواننا مباشرة من الصباح إلى  :شاهدنا كل الصور
عرض صور الفيديو  تدخالت المقاومة، المساء،التظاهرات،

الخ باختصار ظهر ..للمقاومة،الضيوف المنددون بالوحشية اإلسرائيلية
هناك  أن اعتقد لكن..ائةن قناتنا هي في الميدان كذلك مائة في المأاألمر ك

   ..العربي سلبية على المشاهد" مصطلحات"و "فالشات"

العرض هو هذا  "شعبة طب نفسي الكوارث"أمر آخر أرجو أن تدرسه 
 أنا شخصيا لم.. القاسي للصور وتأثيره على أطفالنا ونفسية المواطن

هل رأينا  ..األموات أحبذ عرض صورة جثة الشهيد سعيد صيام في ثالجة
 هل رأينا صور جثت أحداث ور جثت األعداء وهي مفحمة محروقة،ص
على أي هذا أمر للنظر اعتبارا للرغبة في فضح العدو ..شتنبر 11

ولكن ما زال باإلمكان االتصال بالهيئات اإلعالمية العربية ..المجرم
  ...للتنسيق حول أمر بث الصور

المتغطرس على  ذهبت بالقناة إلى عرض العدو "االحترافية" الرغبة في
أنظار المشاهدين وهو يتوعد ويبرر وكأنه لم يكفه ما فعل في أهلنا من تقتيل 

الناطقة الرسمية للجيش تتوعد المقاومة،المسئولون الصهاينة يدخلون ..ودمار
خطير جدا وهذا في رأيي : شاشاتنا متبجحين مبررين يتبرءون من دماء غزة

   ..ه بمبادئه وحقوقه الشرعيةويصب في زعزعة ثقت على نفسية المشاهد

أخيرا في هذا الجانب ال ننسى التطاحن اإلعالمي بين قناتي العائالت 
كانت معركة أخرى  والعربية التابعة للسعودية،  الحاكمة في قطر الجزيرة

الدوحة ومن أيدها ومن  التطاحن، حتى في القمم حدث هذا بين جهتين،
اهللا حيث تدخل حتى صائب  غاب عنها كمصر والسعودية وفلسطين رام

   الخ..عريقات وصب جام غضبه على العرب المشاركين وقطر

فقد سقطت العديد من القنوات في  المصطلحات المستخدمةإشارة إلى 
يتكرر كثيرا، جيش الدفاع  "الدفاع عن النفس"الفخ، هل سمعتم عن 

ران الرد على ني " المدنيين تكرار تبريرات العدو في ضرب! اإلسرائيلي
جنوب إسرائيل شمال -ناهيك عن تقارير المراسلين.." أطلقت من المدرسة

التي تطبعنا معها وان كان البديل موجود -داخل إسرائيل،إسرائيل،إسرائيل
 ..ال يمكن أن ننتصر هكذا أو حتى نصمد ..الرجوع إلى قناة المنار...طبعا

فهي لها  ، وال عجبقناة مقاومة بكل المقاييس، كانت "ارــــالمن"
حتى مع تعدد اآلراء المشاركة وعرض  .تجربة عريقة بالحرب ومع العدو

أفكار العدو عبر جرائده يبقى اإلحساس لديك أنها قناة في الصراع ضد 
اعتقد أن القناة تتمتع  .العدو المجرم معطية االنطباع بالثقة واألمل

   .باحترافية عالية يجب االستفادة منها

كانت قناة قومية بامتياز على خط الدفاع األول،  "وريةـــالس"القناة 
  .تعكس طبعا رؤية زعيم الدولة

   .العراقية للحرب على غزة "دادـــبغ"استحسان كذلك لمواكبة قناة 

  . . . ةـــــوات األجنبيــــالقن

تهمنا هذه القنوات أمال في إحداث تغيير النظرة لدى الغربيين حول 
إال انه لألسف ما زال  ..ت الجيش الصهيونيقضية العرب األولى وفظاعا

يجب علينا عمل الكثير في المجال اإلعالمي لمضاهاة عمل اللوبيات 
الصهيونية التي تنجح رغم جرائمها البشعة في إعطاء التبرير وليجاد 

   ..األعذار لدى المشاهد الغربي

 :كانت مثار اهتمامي ومتابعاتي  TV5 - CNN - BBCقنوات 

  كانت تمر مرور الكرام على مئات الفرنسية،    TV5األولى  ─

إن كنا نريد أن نتعلم مما حدث فى ملعب الكرة فى أم درمان، 
، فى ملعب ، أكثر من أى وقت مضىالكرة اآلنفعلينا أن نعرف أن 

جمال التركى .، فلننتهز الفرصة مثلما فعل دال الحكومات، الناس
ل انتظار من عون بأق - نحن الناس –وصحبه، ونفعل ما نستطيع 

رسمى، أو معونة خارجية، فهذا مشروط وذاك مشبوه، اإلفادة الحقيقية 
مما جرى ال تكون بالعقاب واالستقالة وطلب االعتذار والمقاطعة، بل 

، مزيد من تجاوز وصاية من يسخرونا لحسابهمتكون باالقتحام إلى 
جاه واحترام كل جهد إيجابى فى ات، مزيد من الالمركزيةبممارسة 

الكفاح الجزائرى ، وعلى رأس ذلك هذا تأكيد هويتنا العربية عمليا
الستعادة لغته بمعونة المشرق الفرح بعودة لسان أخيه إليه، ومن  الرائع

ننطلق من لغتنا نجددها ال نجمدها ثم وعينا جميعا إلى بعضنا البعض، 
  .خوفا عليها، ليتشكل بها وعينا متميزا لخير سائر الناس

، بل ال أحد غير العرب يهتم بتقدم العربأود أن أنبه أنه وأخيرا 
لعل العكس هو الصحيح، وهو أن هناك الكثيرين جدا من غير العرب، 
يهتمون جدا بتخلف العرب، ليس ألنهم يكرهوننا فليس عندهم وقت 
لمثل هذه االنفعاالت البدائية، ولكن ألن كثيرا منهم يتعاملون معنا 

    باعتبار أننا 

  ) البترول(صدر طاقة م) أ(

  ) االستهالك(سوق رائجة ) ب(

  ، )إيداع واستثمار أموالنا عندهم(ممول أبله ) ج(

وبالتالى فهم أحرص ما يكون أن نظل متخلفين، متنازعين، متعاركين، 
أنهم زرعوا  –والفضل لتفكيرى التآمرى  –األرجح . همجيين، بلهاء

م هاهم ينتقلون إلى زرع ما إسرائيل فى بؤرة جغرافيتنا ليحققوا ذلك، ث
  .فى بؤرة وعينا) الوجود االستهالكى، الرفاهياتى، المغترب(تمثله إسرائيل 
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ترفيه عرض برامجها الغنائية الراقصة واصلت قنوات المتعة وال
والترفيهية مستخدمة كعادتها الفتيات المثيرات، وكان من يموت ليس 

هذا من  ..من العرب أو البشر أو هو مجرد زلزال في الصين البعيدة
حتى قنوات . ..شانه أن يصيب باإلحباط واالنهزامية والالمسئولية

فالم وبرامج الرقص بكل باقتها دأبت على عرض األ  " MBC "ـال
والترفيه وحتى البرامج األمريكية المنسوخة التي تمجد أحيانا إسرائيل 

قناة  بعض االستثناءات،. ..وتصف المقاومة باإلرهاب
"SPACETOON"  كانت تقدم أغاني ملحمية حول فلسطين من حين

 قناة السفر العربية. .."امــش"أحيانا قناة  "رســج"قناة . ..آلخر
"TRAVELCHANNEL" على اثر الحرب على غزة   علقت برامجها.. .

رام اهللا وان كانت تعرض البث المباشر للعدوان  "نـــفلسطي"قناة 
المشنعة للمقاومة وحماس - على غزة إال أن تصريحات المسئولين هناك

ابعد ما يكون عن  أثناء حرب شرسة عدوانية على إخوانهم في غزة - 
   ..الحكمة والوطنية واإلخالص
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للجانب المصري نصيب أيضا من تهويل اللعبة  وتضخيم 
  .الساسة واإلعالميون كانوا متألقين وفي الواجهة.أهميتها

بعد اضطرابات الشغب في الخرطوم  في إقصائيات من نهائيات كأس 
ات في التباكي والتنديد العالم زاد األمر تفاقما،وأهدر اإلعالم آالف الساع

  !والتحقير وإعالن الوالء لقادة البالد الذين نصروا المشجعين

ما بين الفرحة المفرطة إلى حد الهستيريا واألسى على فقدان مقعد في 
اقضائيات كأس العالم،يلوح لنا مقياس الحالة االجتماعية العربية هابطا إلى 

عبون لعبة الغوغاء،وبعض الحكام يل:األسفل،الشخصية العربية في مأزق
ومثقفين وإعالميين يراهنون على اللعبة دائما قصد مزيد النخب من فنانين 

من الظهور والحضور؛فيما أمثالهم من الفنانين السوريين في زيارة إلى 
  !غزة المحاضرة تضمانا مع أهلها،وشتان بين الفريقين

ن للتفسير،لنقل أن الطبيعة تكره الفراغ لتقريب الصورة م
القراء،والمعنى أن الجماهير المقهورة المخنوقة وجدت لها متنفسا في هذه 
الكرة للتعبير عن ضيقها وحنقها وغضبها وخيبتها،ففي االنتصار 
والتأهل،انجاز خيالي رمزي قد يعوض ولو مؤقتا عن هزم العدو  
واستعادة األرض والعرض،فيما العدو االفتراضي موجود،الجمهور 

للتنفيس وإخراج شحنة - عدو هذا الطرف أو ذاك-ائريالمصري أو الجز
  .الغضب والخيبات المتتالية

ولألسف والحسرة البالغة،بعض النخب المفترضة لعبت الدور 
جيدا،وكأنها كانت هي أيضا تبحث عن دور لها على مسرح الحياة،كلُُّ 
تماهي بحاكمه وكال له المديح والثناء وكأنه حقق انجازا تاريخيا غير 

وق؛وكل هذا يدخل في علم النفس باسم التبرير والتحويل واإلسقاط مسب
  .وإيجاد األعذار والتفسيرات

وكل األسف أيضا على النخب الصامتة التي تخاف إغضاب 
  .المسؤولية تاريخية ال تقبل ال المهادنة وال التسويف.اآلخر

لعل مواطن الخلل اآلن بادية للعيان في النسيج االجتماعي 
يست مجرد هذه اللغة التي بها تمت االستعاضة عن األولويات العربي،ول

في حياة المجتمعات العربية وحدها اإلنذار الوحيد،فبرغم أن الذي يجمعنا 
أكثر مما يفرقنا،وأننا امة مصنوعة صنعت صنعا،حقيقية بمعنى 
الكلمة،فهناك من حاول إيجاد الثغرات وإيقاظ النعرات لزعزعة هذا الكيان 

الموحد الفريد،،بدئا من محاولة تمزيق اللغة الجامدة عبر إيجاد اإلنساني 
بدائل ولهجات منافسة، إلى إثارة الرغبات االنفصالية وتشتيت البلد 

بين البلدين مصر والجزائر يعد بمثابة إنذار يعد باألسوأ  ثالواحد؛وما حد
الذي قد يأتي؛إنذار بان هذه األمة الكبرى قد يكون أبناؤها مصدرا 

شاشتها وخلخلتها من الداخل،وانه قد آن األوان للعلماء وللمفكرين أن له
يبنوا مخططات لردود أفعال فعالة وطويلة األمد،فالمعركة ليست بالقصيرة 

من هذا  جوال بالمؤقتة،والفكر وحده وبناء العقل العربي هو السيل للخرو
 ....النفق المظلم

*20.11.2009 
      

	������'���	 ��	א���
������)	��#������+	א�وط�����א����'� 	
 
 

	������������א���	−	س	��������מ	א�����������	()	�����!'�		−	���������	%$�������#ط�	.د 	

chaqib@yahoo.fr 
  

  �ـــــــــا����� �ــــا���

 ةسدراال(. سنة وما فوق 15البالغين  لدىضطرابات أهم اال انتشار
   ) :2006-2003،  النتشار  في عموم السكانل ةالوطني


أيــ	ع ا�ـا!�  �ـ�ر �� و�ــ���ا�   

  ٪  6.52:  يضطراب االكتئاباال •

ويتصدر  األموات الفلسطينيين وكأنهم مجموعة جراد لقي حتفه،بل
األخبار الرئيسية حادث صقيع يصيب المتشردين أو عطب طائرة في نهر 

أما عن التغطية العابرة فتقدم الحرب على ..هودسون لم يصب فيه أي احد
   ..أنها دفاعية لردع ضرب صواريخ حماس

إال أنني فوجئت  ،نفس الخطوان كان لها  ،األمريكيةCNN ـ ال 
ال باس مقارنة بالمجهود اإلعالمي الذي  بعرض لصور الدمار والجرحى،

   ..ال نبذله لعرض وجهة نظرنا

لكن  ،المفترض حيادي معروف خط تحريرها، اإلنكليزية BBCـ ال
الضغوط ربما نجحت بعد عرضها منذ سنوات لجرائم صبرا وشاتيال 

  تحتاط وان كانت تعرض وجهات النظرفهي  المدينة للمجرم شارون،

المختلفة حيث أعطت وقتا جيدا ألسامة حمدان الذي أمعن في فضح الكيان 
لإلشارة أسامة حمدان مكسب (   ..الصهيوني وقدم حالة غزة أحسن تقديم

  )...إعالمي كبير للحركة لقد رأيناه على كل القنوات

	*�	�'-وط��������������'ن���������������	א�!����������	وא�������������� 	
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يحدث بيننا بسبب مقابلة رياضية هي  يعندما يشاهد الغرب هذا الذ
خوف  ثيرا ويصرح منظروه أن الابعد ما تكون عن الرياضة،سيرتاح ك

،فما زالت فيروسات العصبية - على األقل لحد اآلن- من العرب أبدا 
وأدواء أخرى، كلها مازالت سارية ...والفكر القطيعي والعاطفية

  ..المفعول

وكفى "ولعلهم سينامون على الجانب األيمن ويرددون كالم القرآن 
مؤمنين حقيقيين،فأين هم  ،كالم جاء أصال في حق"اهللا المؤمنين القتال

  اآلن؟

ماذا تريد الدول العربية من هذا التاريخ أن يسجل عليها؟بل 
للصواب ماذا يريد حكامها الذين هم الشعب والوطن والممتلكات 

؟نعم هذه االتوقراطية وما أوصلتنا إليه؛الشعوب ...واآلمال والتطلعات
اقل وال  الوما يريدون سوى مزيدا من االستمرار، .رهائن حكامها

  .أكثر

في أمور جانبية لكسب الوقت ولتجاهل األزمات  الهاء الشعوب
  .منذ القدم اياسات الموصى بها للحكام تجاه شعوبهلسالحقيقية هي من ا

كرة –حكام الجزائر قبل أن يحشروا أنوفهم في مخدر الجماهير 
 افتعلوا نزاعا مع جارهم المغرب وأيدوا انفصاال ضده مساهمين - القدم

في محاولة تجزيء شعب عربي جار مسلم؛فيما الدول كافة تسعى 
األمر يستمر - للوحدة والتكتالت هم يؤيدون االنفصال بداعي التحرر

  - حوالي ثالثة عقود

ال يتعجب المصريون وال يندهشوا أن يلقوا كل هذا العنف واالعتداء 
من طرف جمهور مشحون،ال يعرف عن الرياضة شيئا بله عن 

الطائرات العسكرية -ال يعرف سبب مجيئه إلى مباراة كرة القدمأخالقها،و
كانت جاهزة في مهمة لشحن الجماهير والذهاب بها كأنها في مهمة حربية 

  ...هيهات هيهات--- وضد العد

ثم كان المشهد اإلعالمي صارخا بكل ألوان اإلثارة والتهييج 
اء والتصنيف والتحريض والنذالة الصحفية الممثلة في التحقير واالزدر

  ..وكأننا في حرب حقيقية تريد هزم العدو نفسانيا والقضاء عليه قضاء تاما

يتم تخوينه وتصنيفه جنبا  نما معنى أن ينعت بلد ببلد المليون راقصة، وا
لقد ظهر انحطاط اإلعالم وتنازله عن قيمه ..إلى جنب مع الصهاينة المعتدين

  .بط الوحدة العربية اإلسالميةالمهنية بل ومبادئ أمته المتمثلة في روا
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 ). سرير 100(لطب النفسي في الدار البيضاء لإقليمي  تشييد مستشفى •
) سريرا 40-30(ة نفسيال لألمراضبناء ثالثة مستشفيات  •

 .. ، أزيالل ، خنيفرة بقلعة السراغنة متكاملة
ر وتأهيل مستشفى لألمراض النفسية في تطوان تطوي •
  . المحمديةبمتكاملة الخدمة الو

�4*) ���*1 ا�
��'1  ا��+123 �0/.�ل وا��
اه+*) ا�(') '&���ن  
     . ;�:1ا�
��'1 �8 ��*�ت2) ا� 
ا��ت �+8*1 2) 7	ل إ���ء 

 . سريرا في الدار البيضاء وفاس 15إلى  10من   نيتينبإنشاء  •
 . في فاس ومراكش ةرسأ 10من  اإلدمان  عالجةملإنشاء وحدتين  •

 <'<&4،1'

  )'�Bوا�� )'�Bا�� ،Aا���@* ا���ارد ا�<���ا��
�� �D2ل ا�1�C ا�� (*8&�82.�1* . 

  لألطفال،إنشاء تخصص الطب النفسي  •
 . أستاذ مساعد في الدار البيضاء إحداث منصب •

  ا�&+��*
 ا��.*1  ا!�*3اع

 . إلى المناطقية األساسية للدعم نفسال  قيراعقال شراء •
تنظيم (المزمنة المجانية  لألمراض  يةنفسال  قيراعقالتوفير  •

 ). ورشة الدعوة

اء ا�3را!�Eء�+!وا�  تإ�C1*ات ا�����  

وضع دراسة كمية عن  ال: دراستين عن الطب النفسي لألطفال  زانجا----
 النفسيةاالجتماعية للصحة  تتصورات التمثالة لنوعيسة ادر- القائم

  .لألطفال والمراهقين

 **�
  ن �ا��
آ�ء ا�
وزارة  الداخلية،وزارة  العدل، وزارة(المختلفة  الوزارية لحامصال •

 .) وجميع الوزارات ذات الطابع االجتماعي العالي،التربية الوطنية والتعليم 
منظمة : األمم المتحدة كاالت و ،الثنائي عاونالت  المنظمات الدولية  •

  .اليونيسيف واالتحاد األوروبي،صندوق األمم المتحدة ،الصحة العالمية
  .المنظمات غير الحكومية الوطنية  •
 ،منظمة الصحة العالمية  - المركز المتعاون  •
  البيضاء،الدار  رشد،ابن . مركز الطب النفسي الجامعي •
 ، سالالرازي ،  مركز الطب النفسي الجامعي  •
للطب النفسي ، الجمعية المغربية لألطباء  الجمعية المغربية  •

 . النفسيين في القطاع العام ، وغيرها من الجمعيات العلمية
  

	��د�'	�!ون	א���!��	(�	א-�و�	1
و1	�ن	א-�و�	ذא�/' 	
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[G� O����  دث�W ]9ا��� E �Y9�^�7ة ا�Mا
 ���_ ��رة �`? أدى ��-�ل أ��اده 7
 �D � ab�=cة أ#� أ�d=@ وو�!e�T ا��ـــ�ارئ

 ��T . �!9�� � !ه() ا� OR3Zأ �F�6�و�� 7
��(M HIن آ2 ذ�] T �9�: ر��d� " ، i3!T ث�#
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 ٪  09.0 :المعمماضطراب القلق  •
 ٪  05.6 :دهانياضطراب  •

'��
  1ـــــــــــــــا��+23 1ـــــــــــا�

1*�� �D2ل ا�1�C ا��. 1'
 :  - ا�&��2*1-ا���ارد ا�<�
 ،116 :ييناناألطباء النفسعدد  •
  ،30 :المقيمين ييناناألطباء النفسعدد  •
  ، 14 :انيينالنفس نعدد األخصائيي •
  .النفسيةن في مجال الصحة امارسطبيبان عامان ي •


ة 1!�*&��*ا� ا� ��1 ت و*�<�ا�!ِ0َ�:  
بما فيها (ية نفسفي الصحة ال ةمتخصص ائيةستشفبنية ا  25 •

 . )والخدماتالمستشفيات 
 . المتنقلة شاراتستوحدة من اال 80 •
  .مراكز طبية النفسية لألطفال والمراهقين 5 •

ا، 1910 :�0َِ!
ة 1!�*&��*ا� ا� ��1'
 :ا������2ز�O8� 1 ا����  !
 .سرير 636 :الجامعيفي القطاع  •
 .سرير 725 :العامةمستشفيات الصحة في  •
 . سرير 549 :العامةة في المستشفيات جمدخدمات الطب النفسي الم •
  . 74: المتنقلة شاراتستاالعدد  •

  R ـــــــــــــ3اف ا�<
��2ـــــــــــأه
الوقاية من االضطرابات النفسية وآثارها و تعزيز الصحة النفسية •

 .الفردية واالجتماعية 
 . ييننفساننوعية الرعاية المقدمة للمرضى الإلى   تحسين فرص الوصول  •
 . مكافحة الوصمة  والتمييز ضد األشخاص المصابين باضطرابات عقلية •

B�ا� �نـــــــــــا���3Sنــــــــــ�  
من حيث تعزيز  الصحة والوقاية من االضطرابات النفسية   •

وصمة والتمييز ضد األشخاص المصابين ال، ومكافحة 
 .عامة السكان : باضطرابات عقلية 

ة نفسية ناامعفي  كل مواطن :رعايةوعلى صعيد ال  •
 ). والمسنين ر، الكبان، المراهقياألطفال(

 �S&1 ا��� و� ��Tا�اR2��
> :  
ية نفسوطنية في مجال الصحة ال  دراسة استقصائية انجاز •

 .2006واإلدمان ، 
أداة (نظام تقييم  خدمات الصحة النفسية في المغرب  انجاز  •
 AIMS-WHO راجع التقرير على موقع ). (منظمة الصحة العالمية

 ). منظمة الصحة العالمية
 صياغةمع  النفسية،للصحة  اإلستراتيجية الوطنيةتحديث   •

 . خطة عمل من أجل الصحة النفسية لألطفال والمراهقين
دماج إلفي المستشفيات العامة  الطب النفسيإنشاء خدمات   •

الرعاية الصحية النفسية في خدمات الرعاية الصحية األساسية 
 . 2004السنة منذ عام  مصالح في 3بنسبة 

، ويهم في مجال الصحة النفسية كوين المستمر للعاملينالت  •
 نفس ب، طنفسية-مستعجالت الطبو ال لألطفال،النفسي  الطب

 . الشيخوخة وإدارة المستشفى

اءات ا�Eا�+�
2009�� ��م  ه�4 �'
ر    

�;VTا W:1 و���B21 ، وا�د�2ن   ص* .ا�(') '&���ن 2) ا�� 
ا��ت ا��.

  النفسية،االحتفال باليوم العالمي للصحة  •
االجتماعية لمكافحة وصمة لدعوة والتعبئة لم يوم ينظت •
  مرضى النفسيين،ال
يوم الدعوة والتعبئة االجتماعية للحد من الطلب م ينظت •

 . المخدراتوالمخاطر المرتبطة بتعاطي 
1'��

ا��ت     �4*) ���*1 ا� ��� (*��Cا�� O�
ا��+�8� 123

1'��

'] �4!*� � �ق ه*�آY و�
اR2 ا�/ (� 8*1+�.   
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على انها معزولة عن كل األفكار الضبابية التى كان تبناها عنها مـن  
ان يتحمل  ويصبح نتيجة لهذا قادرا وربما ألول مرة فى حياته على. قبل 

بعض المسئوليات التى كان يهرب منها من قبـل ، وان ينظـر لـبعض    
الشروط الحقيقية التى تساعده بالفعل على مواجهة مصادر االضـطراب ،  
أو أن تقل إحباطاته وقلقه عندما يواجه خبرة غير سارة فيرى أن تأثيرهـا  

قـف فـى   على حياته تأثيرا منعزل ومحدود بالنتائج التى يثيرها هذا المو
 .لحظتها ليس أكثر 

ولهذا من الضرورى أن نساعد الشخص على توظيف أفكـاره   •
الجديدة المنطقية حالما تحدث ، وذلك بدفعه وبتكليفـه بواجبـات منزليـة    

home work     يسعى الشخص من خاللها إلى ممارسة أفكاره المنطقيـة
عمدا وفى مواقف حية ، اى يتصرف بطريقة تعكس اتجاهـه الجديـد ،   

لهذا فقد نوصى المريض أن يقوم بتأمـل مـا   . وتغيراته الذهنية االيجابية 
 .يقوله لنفسه فى موقف معين 

وتتحسن الحالة الوجدانية عندما نتنبه إلى إحدى الحقائق النفسية  •
الهامة وهى أن التفكير فى األمور عادة ما يكون أحيانا كثيرة أسوء مـن  

حوار االيجابى مع النفس وتجنب األمور ذاتها ومن ثم درب نفسك على ال
تفسيرك لألمور بصورة مبالغ فيها الن أسوء ما فى األمـور أن نسـمح   
لمبالغتنا وتهويالتنا أن تحكم حياتنا ، وان يمتد تأثيرها ، بسب تفكيرنا فيها 

والحوار الداخلى والحديث االيجابى مع الـنفس  . بصورة سلبية مبالغ فيها 
 :ليه بإتباع هذه الخطوات فن يمكن إتقانه والتدريب ع

مراقبة الذات عندما تواجه األمور الصـعبة أو البسـيطة أو    •
عندما تشعر بتراكم الضغوط ، انتبه بشكل خاص للمشاعر االنفعاليـة  

هل هى غضب ؟ أم اكتئاب وإحساس بالذنب ؟ أم قلـق  . التى تتملكك 
 .وخوف 

حالـة  حدد الخبرة أو الموقف المباشر ـ الذى ارتبط حدوثه بال  •
قد يكون هذا الموقف الذى ارتبط بهـذه  .. االنفعالية السيئة التى تشعر بها 

افتقاد األهل ـ فشل فى الدراسة ـ اكتشاف مرض الـم بـك أو     : الحالة 
بأحد األعزاء ـ وفاة احد أفراد األسرة ـ تورط فى قضـية قانونيـة أو     
اجتماعية ـ رفض خارجى اللتماس عمل أو زواج أو خطوبة ـ رفـض    
التماس تقدمت به لطلب ما ـ مشكالت مهنية أو دراسية حدثت لحد أفراد   

 .الخ .. أسرتى المقربين ـ مشاحنات أسرية ـ خالفات فى العمل 

سجل حواراتك الداخلية ، وأنواع التفسـيرات التـى وضـعتها     •
حاول اآلن أن تتذكر خبرة أو واقعـة  . للموقف أو المواقف التى تواجهك 

قريبة اليوم مثال أو األمس والزالت تثير لـديك القلـق   مرت بك منذ فترة 
والخوف لنفرض مثال أن الموقف الذى أثار االضطراب تعلق بتوجيه نقد 

وكانت النتيجة هى ما تشعر به اآلن من قلق واضطراب ، . لك فى العمل 
توقـف وسـجل   . ما الذى يدور فى ذهنك ، عندما تتذكر هذا الموقـف  

ال تكن نظريا أو عاما ، اى اكتفى بوضع تفسـير  . تفسيرك لهذا الموقف 
 .واحد أو تفسيرين لهذا النقد من وجهة نظرك 

تبين الصلة بين ما يتملكك قلق ، وبين محتوى األفكار وأنـواع   •
هل تعتقد أن النقد الـذى  . التفسيرات التى تضعها للمواقف التى تواجهك 

و أن معنى ذلـك  وجه لك ربما عنى شيئا خطيرا يتم فى الخفاء ضدك ، أ
 .انك إنسان مقصر ال يعرف مسئولياته تماما 

أعد وكرر هذه العملية بالنسبة لمواقف أخرى شـعرت بعـدها    •
بالقلق والخوف ، وسجل تفسيراتك لها وما يدور فى ذهنك اآلن أو سـاعة  

ستجد غالبا ان لك نمط موحد مـن التفكيـر فـى    . مرورك بهذه الخبرة 
 .وتوقع األخطار  االمور وهو الميل للمبالغة

المبالغات فـى تصـور   ( تجنب ، بعد ذلك ، استخدام نفس التفسيرات  •
  .التى ارتبطت لديك بالحالة النفسية السيئة ) نتائج رهيبة 

أذكر هذه الحالة ألنها تمثل نموذجا جيدا لما نالحظه فى حاالت كثيرة 
لـنفس  فعلماء العالج النفسى وعلمـاء ا . من االضطراب النفسى والمزاج 

يعرفون اآلن أن وراء كل نجاح شخصى أو فشل ، ووراء كل أحسـاس  
بالسعادة والصحة ، أو الشقاء واالضـطراب يوجـد بنـاء ونمـط مـن      
التصورات والمعتقدات يتبناها الفرد عن الحياة وما يواجهه مـن مواقـف   

كل الفرق أن المعتقدات ووجهات النظـر التـى يتبناهـا    . وخبرات فيها 
اجحون فى الحياة تدعو هم للنشاط واالنجاز والتفاؤل والصحة السعداء والن

، أما تلك التى تسبب االضطراب والفشل فهى عادة تمثل وجهـات نظـر   
يجئ بعضها فى شكل تصورات خاطئة من التفكير فى األمور كالمبالغة ، 
وإدانة الذات ألمور ليست من مسئولياتهم كما فى حالة السيدة التى بدأنا بها 

لمقال، ومن ثم يكون القلق والتعاسـة واضـطراب الحيـاة النفسـية     هذا ا
  .والعقلية للفرد 

راقب نفسك فى بعض حاالت التوتر الشديد وعندما تشـعر بـان   
ستجد كمية كبيرة من الخواطر .الضغوط تراكمت عليك بصورة شديدة

واألفكار السلبية تطفو على الذهن أكثر بكثير مما لو كنت فى حاالتك 
وبالغرم من أن هذه األفكار قد تكون . ة من االعتدال المزاجى المعتاد

نتيجة لحالة التوتر التى أنت فيها ، فإنها تودى بدورها إلى زيادة حدة 
وهذا معناه أن طريقة التفكير فـى األمـور   . الشعور بالتوتر والقلق 

يكون فى أحيان كثيرة سببا مباشرا فى الحالة الوجدانية ايجابية كانت 
  .لبيةأو س

يعكس هذا المثال السابق استجابات مضطربة نتيجة للربط بين وقـائع  
ليست لها عالقة منطقية باالضطراب ، إنها مجرد تصورات بوجود عالقة 

فمرة ننسب تعاستنا ألسـباب تبـدو علميـة    . ال توجد أدلة على صحتها 
كالوراثة ، أو الخبرات الماضية ، ومرة ننسبها لحوادث عارضة كرؤيـة  

ص معين ، أو حدوث أمر تافه ليست له صلة منطقيـة باالضـطراب   شخ
، ومرة ننسبها لضعف فى خاصية أخرى " الحسد " و " كالعين " والتشاؤم 

من خصائصنا الشخصية ، ولكن ليست لها عالقة هذه المرة بالموضوع أو 
  .بالشعور المرتبط باالضطراب النفسى و االنفعالى 

يجب أن نحاول أيضا أن نتوقـف عـن   أن نعرف ذلك ، بل  ىوال يكف
ربما يعتقد القارئ أن هـذه نصـيحة   . هذه األساليب الخاطئة من التفكير 
وأستطيع أن أوكد للقارئ هنـا ـ   !!! الكالم عنها أسهل من تنفيذها عمليا 

ومن خالل سنوات الخبرة بالعالج النفسى ـ أننى عادة ما كنت أجـد أن   
يتحول للفاعلية ، وينحو منحى ناجحا العالج ـ بالنسبة لعشرات المرضى  

  .إذا ما قام الشخص بتعديل بعض أنماطه الخاطئة من التفكير 

. وقد تتساءل عما يمكن ان تفعله لتعديل أسـاليبك فـى التفكيـر    
الحقيقة أن موضوع تعديل أساليب التفكير يشغل فى الوقـت الـراهن   

صحة النفسية حيزا ضخما من اهتمامات المعالجين النفسيين وخبراء ال
ولحسن الحظ فقد أدت هذه االهتمامات إلى نتـائج ال تقـل   . والعقلية 

ضخامة ، عندما اكتشفوا وبلوروا العديد من الطرق أذكر لك من بينها 
  : الطرق األربع التالية 

مراقبة الذات وتوجيه االنتباه إلى خطأ الربط بين جانبين غيـر   •
اقبة الذات عند القيـام بعمليـة   والشك أن مر. مترابطين فى حقيقة األمر 

الربط بين واقعتين أو أكثر ، ستوجه انتباه الشخص إلـى أحـد أخطائـه    
األساسية فى التفكير ، وستبين له مبكرا أن جـزءا كبيـرا مـن الحالـة     
الوجدانية التى تتملكه ينبع ال من وجود خبرة سيئة فعلية ، بل من مجـرد  

روس يشوه كل إدراكاتنا التاليـة  خطأ فى التفسيرات التى تصبح بمثابة في
 .ليست له أى عالقة بما يحدث أو سيحدث مستقبال . للمواقف 

الفصل بين الوقائع وأن يدرك الشخص أن لكل خبرة أو واقعـة   •
. مرت أو تمر به بظروفها الخاصة التى تمت أو تتم على نحـو مسـتقل   

تى يواجهها ونتيجة لهذا الفصل بين الوقائع ، سيتمكن من عزل المشكلة ال
الشخص عن السياق السلبى الذى تنسب له المشكلة ، سيمكنه فى فتـرات  

  قصيرة نسبيا ان ينتبه إلى أخطائه الذهنية فيتعامل الشخص مع مشكلته 
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تثير الهدوء من الطرق التى ننصح بها للتقليل من األفكار السلبية التى 
مثال هذا ان موظفا انتابته مشاعر . ا عن أنفسنا وعن العالم نحمله

الضيق الشديد من العمل لدرجة انه كاد ان يتقدم باستقالته ، وقد تبين 
ان العمل لديه ارتبط بفكرة انه واجب ثقيل ال يتناسب مع ميوله ، 
وسواء كانت استنتاجاته صحيحة ام خاطئة فقد اكتشف ان هذه 

عليه يوميا عند ذهابه للعمل مما ضاعف من  الخواطر كانت تسيطر
وقد وجدت ببعض المناقشة مع ان نستبدل هذه .نفوره من عمله 

الخواطر بأفكار أخرى معارضة هى ومتى كان هناك عمل ال يخلو من 
الملل والواجب ، انه على اى حال عمل ياتى منه راتب ، فيمكننى 

" وجود عمل أخر أيضا أن أجد به بعض المتعة حتى تسنح الظروف ل
لقد تغيرت أساليبه فى التفكير وبدأت بعدها مشاعر الهدوء النفسى 
تسيطر عليه ، وقد حاول خالل ذلك ان يتدرب على بعض المهارات 
التى كان يعزف عنها فى السابق لتحسين عالقاته بالزمالء ، لم يعد 

 .يفكر فى ترك عمله

كان يشعر  وهناك مثال أخر أيضا يتعلق بحالة شاب متدين ،
. بالذنب إذا ما قضى وقتا طيبا، أو إذا كان من حوله جو يتسم بالمرح 

لقد كان يظن أن هذا المناخ ال يتناسب مع معتقداته عن المرح الذى 
كان يراه عالمة على الضياع والتفاهة، وقد أخذ سلوكه فى التحسن، 
وأخذت مشاعر الذنب عنده تتناقض بشكل واضح عندما أستبدل هذا 

لتصور للمرح بتصور آخر بأن الوقت الطيب ال يعنى الضرر ا
باآلخرين، كما أن المتعة ال تعنى إيقاع ضرر بأحد حتى ولو بدا أن 

وتعتبر هذه الطريقة طريقة . أصدقائه ال يتفقون معه فى هذا الرأى 
فعالة فى إحداث التعديل السلوكى المطلوب، فضال عن أنها تحسن من 

على أنها أقل مدعاة  –فى مواقف التهديد  –اكها استخدام البيئة بإدر
  .لإلضراب والتخوف
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 يأن اإلنسان منذ وجد على هذه األرض وسعى ف يك فليس من ش

وإذا  ،هتمامهامناكبها وقضية المستقبل تستحوذ على القدر األكبر من 
ما أمعنا النظر ال تضح لنا أن اهتمامه هذا بالمستقبل لم يكن ترفاً وال 

. لم تكن لتسمح بترف وال بتزيد البدائيتزيداً، فظروف حياة اإلنسان 
لديه قضية حياة أو موت أعنى حياته أو “ المستقبل”لقد كانت قضية 

تتهدده من كل صوب وفى  التيالمستقبل أمامه ملئ باألخطار  .موته
قد تحدث وقد ال تحدث، فإذا ما  أنها أيكلها أخطار محتملة . كل لحظة

. حدثت فهو هالك ال محالة، وإذا لم تحدث فلسوف تمضى به الحياة
دها القلق والترقب ويملؤها الفزع يسو التيحياة تلك  يولكن، أ
عليه السيول فتجرفه، وقد تنفجر  همرمكانه؟ قد تن يأيبقى ف. والرعب

من ذلك على اإلطالق،  يءيحدث ش من تحته البراكين فتدمره، وقد ال
أيخرج للصيد؟ قد يكون ذلك الحيوان القادم نحوه وحشا مفترسا ال قبل 

يأكل هذا النبات ؟ هل . ذاؤهله بمواجهته وقد يكون صيدا سهال فيه غ
مرا حنظال ال  أو, فيشبعهقد يكون ساما فيقضى عليه، وقد يكون طيبا 

مئات من األسئلة أو لنقل  و .فائدةيستساغ، وقد يكون مقبوال شهيا فيه 
من المشاكل طرحت نفسها على اإلنسان منذ وجد، آخذة بخناقه دافعة 

  .أن تقضى عليه به إلى دوامة من القلق تهدد وجوده، وتكاد

 
  

  اإلنقاص من األفكار السلبية 

  :طريق التوقف الفورى عن التفكير فى األمور السيئة 

انك تشعر بالضيق والغضب وتريد أن تتخلص من مشاعر  •
 . الضيق الناتج عن هذه الخبرة ونسيانها 

بالبدء فى . قم فورا بالتدخل إليقاف هذه الصورة الذهنية  •
مكان خاص ال يسمعك فيه احد كالمنزل  ممارسة هذا األسلوب فى

 .أو مكتبك 

استرجع هذه الخبرة فى الذهن بصورة حية متبلورة تماما ،  •
 .وبكل تفاصيلها 

اننى " عندما تتأكد من استعادتها تماما ، ردد هذه العبارة  •
قل ذلك بحزم "كفى هذا " أو " توقف "أو " سأوقف هذه الفكرة اآلن 

ايات األولى من سيطرة هذه وبصوت مسموع خاصة فى البد
 .الصورة 

بعدها إبدء تدريجيا فى خفض صوتك ، مع المحافظة على  •
" قف " استمر فى هذه العملية ، حتى تصبح عبارة . قوة النبرة 

وفى هذه المرحلة . تتم بشكل هامس ثم بشكل غير مسموع 
يصبح بإمكانك أن تستخدم هذه الطريقة األخيرة حتى فى 

 .المواقف العامة 

انتقل بهدوء ، ودون أى اضطراب إلى ما كنت تفكر فيه من  •
 .قبل ، أى قبل أن تطفو هذه الصورة السلبية على الذهن 

كرر هذا األسلوب أكثر عدد ممكن من المرات يوميا حتى  •
تختفى الصورة الذهنية تماما وتختفى المشاعر المرتبطة بها من 

 .قلق أو توتر 

  عقــاب الــذات 

ح ، باستخدام أساليب من العقاب الذاتى وهناك من ينص •
للعمل على إيقاف الفكرة السلبية ، مثل صفع اليد ، أو إحاطة معصم 

تشده لنهايته وتتركه ينزلق بشدة ) أستك ( اليد بإطار من المطاط 
على المعصم فى كل مرة تسيطر عليك خاللها الفكرة السلبية ، أو 

 ؤذن بحدوث االضطرابالذكرى والصورة الذهنية التى تمهد أو ت

  الدحض والتفنيد 

مارس أسلوبا يقوم على دحض وتفنيد األساليب  •
ويهدف الدحض الى . والتفسيرات الالعقالنية عن نفسه أو العالم 

و . اطالعنا على الجوانب السلبية أو المبالغ فيها من التفكير 
ئم بالتالى يكون الطريق ممهدا الستبدالها بأفكار واقعية ومعقولة تال

الموقف ، وسنالحظ أن فحص األفكار الخاطئة قد ينتهى بنا إلى 
اعتقادات واقعية عاقلة ، فضال عن نتائج انفعالية وسلوكية معدلة 

ومن فوائد القيام بعملية دحض وتفنيد األسلوب الخاطئ . ومعقولة 
من التفكير انه يطلعنا على الجوانب السلبية أو المبالغ فيها من 

خالل الدحض المستمر لألفكار الخاطئة نكتشف ان ومن . التفكير 
طرق تفكيرنا السابقة لم تعد تجدى ، وأننا باستمرارنا فى تبنيها ال 

فحسب ، بل أننا نعمل على  انكرر اضطراباتنا وأخطائنا بحز فيره
 .زيادتها وقوة تأثيرها 

تذكر دائما أن اإلنسان ال يمكن أن يكون منطقيا فى أفكاره  •
فى نفس الوقت ، وال يتبنى فكرة سلبية وايجابية عن نفسه وال منطقيا 

فى نفس الوقت ، كما ال يمكن أن تكون أفكاره عن اآلخرين هادئة 
ولهذا يعتبر أسلوب استبدال الفكرة السلبية . وغاضبة فى نفس اآلن 

   بأخرى مناقضة و
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مجموعة تتصل بالتفاصيل المتجددة لذلك الحاضر،  إضافيتين من العوامل؛
  .و أخري تتصل برؤية الفرد أو الجماعة المعنية لمستقبلها

و ال يتسع المقام لسرد أمثلة تدلل علي ما نرمي إليه، و يكفي في 
إيجاز أن نشير إلي أن جزءا من رهان إسرائيل في حرب أكتوبر كان 

نمط ثابت متكرر لن يتغير؛ و علي أن النمط السلوكي العسكري العربي 
  .حين تحررنا من تكراره تحقق لنا النصر بمقدار ذلك التحرر
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بأنه الميل إلصدار  في تراث علم النفس السياسي يعرف التعصب
و أن تكوين ذلك , حكم مسبق يتصف بالجمود حيال موضوع معين

التعصب يضرب بجذوره في أعماق عملية التنشئة االجتماعية منذ 
   .االنتماءعلي الطفولة، و أنه شديد االرتباط بعملية التدريب 

ضعيفًا بالغ حياته، وليدا يبدأ  كائناتإن اإلنسان و هو أقوى ال
 و من ثم فإن استمراره حيا يتوقف ؛الضعف، عاجزا عن كفالة حياته

مسئولية إعاشته فحسب، أولئك الكبار  ال يتحملالكبار، و رعاية على 
و  بل يقدمون له مع الغذاء و الحماية المالمح الرئيسية لشخصيته

ى، ه و نحو  الجماعات األخرخاصة فيما يتعلق باتجاهاته نحو جماعت
و تشارك األسرة في عملية التنشئة االجتماعية هذه بقية المؤسسات 

  .اإلعالمية و الدينية و التعليمية

وتختلف عملية التنشئة االجتماعية بين جماعة وأخري فيما 
يتعلق بتحديد مدي االختالفات العرقية والتاريخية والدينية 

سموح بها في نطاق تشكيل جماعة والجغرافية بل والسلوكية الم
 - إيا كان نمطها- ، ومن ثم فإن عملية التنشئة االجتماعية نتماءاال

 جماعات عن تلك الجماعةتتضمن حتما نوعا من التدعيم لتمايز 
علي  نتدربتتعدد صورهم، وتتباين األساليب التي الذين  "اآلخرين"

واآلخر  "ألصديق"واآلخر  "ألمجهول"اآلخر  فهناك ؛حيالهم إتباعها
حيال اآلخر  إتباعهانتدرب علي  و تتسم األساليب". ألعدو"
تبين  ، بهدفبطابع االستكشاف الحذر، ومحاولة التعرف" المجهول"

، و نتدرب كذلك علي "عدوا"أم " صديقا"ما إذا كان ذلك المجهول 
، وهي تتسم غالبا بطابع "الصديق"مع اآلخر أساليب التعامل 

ادل، والتنافس السلمي، في إطار من الحرص علي التعاون المتب
، فأساليب التعامل معه شديدة " العدو"أما بالنسبة لآلخر . التمايز

جماعة "التباين، إذ يتدخل في تشكيلها طبيعة توازن القوي بين 
وقد تجمع تلك األساليب بين التجاهل، ". العدو"وذلك اآلخر " االنتماء

  .إلي آخره ... ف والمقاطعة، والمالينة، والعن

ومن خالل تفاعل تلك الصور الثالثة لآلخر، يتشكل ما يمكن أن 
، و قد يكون ذلك العالم في مجمله أميل "عالم اآلخرين"نطلق عليه 

قد يكون  و". الصديق"يكاد يخلو من اآلخر " معاديا"إلي أن يكون 
تغلب عليه كما قد ". العدو"يقل فيه تواجد اآلخر " صديقًا"أحيانًا عالما 

في بعض فترات النمو النفسي أو التغير االجتماعي كونه عالما 
و غني عن البيان أن تشكيل  ،علينا استكشافه وتصنيفه" مجهولًا"

لجماعة العقل المتعصب يقوم علي ترسيخ صورة العالم المعادي 
  .االنتماء

فإنه يندر أن , و نظرا ألن التعصب قد اكتسب سمعة اجتماعية سيئة
و لقد . كثيرا ما نلصقها باآلخرين أحدنا نفسه بأنه متعصب؛ و يصف

  هدف تعدة دراسات  إجراء - و لعدد ممن درسوا علي –لي  أتيح

لم يكن أمام . أن يعلم .يعرفأمام اإلنسان إال أن لم يكن من حل  و
يضع نهاية لقلقه، إال أن  لكي يكفل أمناً لوجوده و لكي البدائياإلنسان 

 يأن يعلم أ. كان معرضا لسيل جارف أو لبركان مدمريعرف ما إذا 
النباتات  يأن يعلم أ. الحيوانات تصلح لغذائه، وأيها يصلح هو لغذائها

وبناء على معرفته تلك . سام وأيها طيب، أيها مر وأيها مستساغ
فإذا أدت به معرفته إلى أن مكانه . بالمستقبل يستطيع أن يتخذ قراراته

وإذا . اتخذ سبيله بعيدا عنه. لسيل أو لزلزال سوف يتعرض لبركان أو
أدى به علمه إلى أن ذلك النبات سام سوف يفضى إلى موته إذا ما 

وإذا أدت به . أكله، أو أن طعمه سوف يكون مرا، اجتنبه ولم يقربه
اتخذ  افتراسهمعرفته إلى أن ذلك الحيوان القادم نحوه سوف يتمكن من 

  .حذره منه

. تعنى األمن والحياة يلدى اإلنسان البدائ يعةبالطب كانت المعرفة
ولو تصورنا . وهى ما زالت كذلك حتى يومنا هذا بصورة أو بأخرى

، لما البدائي بالطبيعة“ العلم”البدائية أو ذلك “ المعرفة”جوهر تلك 
تحكمه، وال من  التي النفسيةوجدناه يختلف من حيث جوهر العمليات 

 التيعه، وال حتى من حيث األهداف تدف التيحيث الدوافع األصيلة 
  . مكان أيعصر وفى  أي في بالطبيعة يسعى إليها عن المعرفة والعلم

لقد حقق اإلنسان . ؟علمه البدائيولنتأمل كيف حصل ذلك اإلنسان 
أحداث وقعت له أو لغيره . بمالحظته ألحداث مضت ذلكع البدائي

كن بناء على تلك وتم ،ورآها ففسرها وتوصل إلى فهم لها ومعرفة بها
 من ثم المعرفة وذلك الفهم من التوصل إلى تنبؤ بما سوف يحدث، و

أقدم على ما أقدم عليه وهو أكثر اطمئنانا، وتجنب ما تجنبه وهو أكثر 
  . أمنا

جميعا مهما اختلفت، وتعددت، وتباينت صورها  الطبيعية العلوم إن
وقائع حدثت وتنبؤا ومجاالتها، ال تعدو أن تكون فى النهاية استقراءا ل

قد يتعمد اإلنسان أن يحدث تلك الوقائع و . بوقائع سوف تحدث
ليستخلص منها ما يستخلصه من تنبؤات، كما يحدث مثال فى بعض 
تجارب الكيمياء والطبيعة وقد ينتظر حدوث تلك الوقائع ويقوم 

دراسات علم الفلك ي لى تنبؤاته كما هو الحال فإبرصدها ليصل 
  .طب أيضاوبعض فروع ال

فكثيرا ما تنشغل , أما بالنسبة للعلوم السلوكية فاألمر جد مختلف
الدول و الجماعات بل و األفراد بالتنبؤ بالتصرفات المتوقعة من 

ما هو رد الفعل المتوقع من الجمهور في حالة اتخاذ القيادة : اآلخرين
قرارا معينا؟ تري كيف ستتصرف السلطة حيال تحرك جماهيري 

ف ستواجه دولة معينة أعماال عدائية موجهة لها من دولة معين؟ كي
إذا ما أقدمت علي  - أو عدوي–أخري؟ كيف سيكون رد فعل صديقي 

  هذا التصرف؟

تري هل يمكن االعتماد حينئذ فحسب علي استقراء الماضي 
للتنبؤ بالمستقبل؟ إننا كثيرا ما نقع عند استطالعنا لمسار األحداث 

عتماد بشكل أساسي علي قراءة الماضي، و السياسية في غواية اال
ربما ترجع تلك الغواية إلي أن قراءة الماضي باعتبارها أحداث 
وقعت و اكتملت بالفعل تكون أيسر، و ربما ترجع تلك الغواية 
أيضا إلي حنين غالب يتملكنا حيال ماض نراه زاهرا فنحلم 

  .باستعادته و نتمنى ذلك

لماضي يفيدنا في التنبؤ بمستقبل و ال شك أن االستقراء الدقيق ل
السلوك، و لكن  االقتصار عليه فحسب قد يكون مغامرة غير مأمونة 
العواقب؛ و صحيح إننا نخطئ كثيرا إذا ما أغفلنا دروس التاريخ، و 
لكنا نخطئ أكثر إذا ما راهنا علي أن التاريخ يعيد نفسه؛ فاإلنسان 

و بالتالي فإنه يستطيع أن  يختلف عن بقية الكائنات في أنه يعي تاريخه
يتحرر من تكراره و لو بمقدار؛ و لذلك فإننا ينبغي أن نضع إلي جانب 

التنبؤ بمسار المستقبل،  اإلحاطة الدقيقة بالماضي و نحن بصدد
  مجموعتين
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 من: و اليابانالتكنولوجيا الحديثة سواء من الدول األوروبية أو الصين 
السيارات إلي الهواتف المحمولة و من مستحضرات التجميل إلي األسلحة 
الثقيلة و من المالبس إلي األدوية، و من سجاجيد الصالة إلي مالبس 

ليس ألنها األجود فحسب، بل ألنها في  العمرة إلي السمك البلطي النيلي،
  .كثير من األحيان تكون األرخص أيضا

لماذا لم تنجح محاوالت : عديد من المفكرين العربو لقد تساءل ال
التصنيع العربية، و خاصة لدي الدول العربية البترولية الثرية؟ و رغم 
استمرار و تكرار تلك التساؤالت، و رغم وفرة التفسيرات و التعليالت 
المطروحة إلي حد قول أحد الدعاة المشهورين أن اهللا سبحانه و تعالي 

رول و سخر لنا األوروبيين و الصينيين و اليابانيين منحنا أموال البت
ليكدوا و ينتجوا لنا ما نحتاجه لالستمتاع بالحياة، و ذهاب بعض 

بحكم " العنصر العربي"المفكرين الغربيين العنصريين إلي القول بأن 
طبيعته يتصف بالكسل و النفور من العمل و تخلف القدرة علي 

ؤامرة غربية امبريالية لحرمان العرب االبتكار، إلي القول بأن ثمة م
  .من التصنيع

إن تفنيد مثل تلك التفسيرات ليست بالمهمة العسيرة، فأولئك 
يتحكمون عمليا في إرادتنا بل و يشكلون مزاجنا " المسخرون لخدمتنا"

و اتجاهاتنا، كذلك فإن الفكر العنصري بكافة تجلياته قد فنده العلم 
و منجزات علماء الغرب أنفسهم، الحديث الذي قام علي أكتاف 

باإلضافة إلي وهن حجة المؤامرة الغربية التي تمنعنا من التصنيع إذا 
ما استبعدنا مؤقتا تصنيع بعض أنواع األسلحة، و بعض المنتجات 
التكنولوجية التي يحميها قانون حفظ حق االبتكار، و لو أن النظر إلي 

ثيفة علي الحدود الواقعية العديد من المنتجات الصينية يلقي ظالال ك
  .لفعالية تلك الحماية

قد ناقش المنظّرون والباحثون فى الفلسفة، واألنثروبولوجيا، وعلم ل
الحياة  فيطويل دور القيم  زمنياالجتماع، وعلم النفس، وعلى مدى 

، و تتفق كافة الدراسات النفسية االجتماعية بل و االقتصادية اإلنسانية
النهائي للعمل ال يتوقف فحسب علي العوامل أيضا علي أن المنتج 

تلعب دورا " قيم العمل"االقتصادية رغم أهميتها بل أن ما يطلق عليها 
  .حاسما في تشكيل هذا المنتج كما و كيفا

و تتلخص قيم العمل التي أسفرت عنها الدراسات النفسية المتراكمة 
ق بالوقت، و الحرص الذاتي علي اإلتقان، و االلتزام الدقي: فيما يلي

تكريس كامل وقت العمل للعمل فحسب، و االتجاه اإليجابي نحو 
العمل، و التوافق مع تعديل أوقات و ظروف العمل، فضال عن القابلية 

  .لتعلم الجديد، و الثقة في الذات، و الحرفية المهنية، و الوالء للمؤسسة

إن كل سلعة نستوردها أيا كان نوعها من فرشاة األسنان إلي 
لسيارة يكون معها كراسة تعليمات تشرح أجزاءها و طريقة تصنيعها ا

كما تبين الطريقة األفضل لالستخدام ربما بالتفصيل الممل و بكافة 
اللغات و بالصور؛ و لكن لألسف ال يرفق بتلك السلع أية إشارة أو 

و ربما يرجع ذلك إلي حقيقة . شرح لقيم العمل التي صاحبت إنتاجها
ال تختلف من سلعة ألخرى، و من ثم فالمفترض أنها  أن تلك القيم

و من ثم فال داعي " المعروف من العلم بالضرورة"تدخل تحت عنوان 
  .لتكرار اإلشارة إليه

األمر إذن ال يرجع أساسا إلى نقص في المعرفة و ال حتى إلي 
عجز في التمويل؛ بل يرجع أساسا إلي تآكل تلك المنظومة من القيم 

ليها قيم العمل، و أنها مغروسة في وعي الجميع من خالل التي يطلق ع
  .تنشئهم االجتماعية

أصبح مألوفا لدينا أن يقل وقت العمل الفعلي في غالبية المواقع عن 
وقت العمل الرسمي المعروف الذي يتقاضي عنه العامل أو المعلم أو 
الموظف أجره، و أصبحنا ال نجد غضاضة في أن نستقطع من هذا الوقت 
ما نصرفه في أنشطة أخري غير العمل، و تآكل إحساس العمال و 
المهنيين و المدرسين و الموظفين و الطالب بأن إجادتهم لعملهم تدعوهم 

  .للفخر بأنفسهم، و بالتالي تدهور حرصنا جميعا علي إتقان العمل

" المتعصب"علي أهم الخصائص النفسية التي تميز الشخص لتعرف ل
ضوع تعصبه سواء كان حزبا سياسيا أو زعيما بصرف النظر عن مو

و أسفرت تلك الدراسات . فريقا للعب الكرة ىأو حت, تاريخيا أو مذهبا دينيا
نظر إلي أي يأن  كل منا يستطيعو . عن مجموعة محددة من الخصائص

في الدين أو الجنس أو الثراء أو اللون أو المهنة  هجماعة أخري تختلف عن
، ثم يرصد مدي موافقته علي العبارات التالية، يالموطن األصل ىأو حت

  :هدرجة تعصب يعرف مباشرةل

إن السمة الغالبة لدي أبناء الجماعة األخرى هي ضعف القدرة علي  -1
عجزهم عن االقتناع بمواقفنا، و و إال فكيف نفسر  منطق،استعمال ال

" الترهات"تمسكهم بترهاتهم الساذجة؟و يختلف تحديد طبيعة تلك 
تالف هوية الجماعة المقصودة؛ فقد تكون فكرا إيديولوجيا، أو باخ

إن . معتقدا دينيا، أو حتى نشرات دعائية، أو مجرد هتافات جماهيرية
فضال عن أن النقاش  ؛مجرد االستماع إلي ما يقولونه مضيعة للوقت

   البسطاء منا لتضليلهم يعرض الفردي معهم قد

و  رى بهدف إقناعهم بالحقيقةإن الحوار مع أبناء الجماعة األخ -2
لم يعد  الذي هو في صالحهم في النهاية دعوتهم إلي طريق الحق

إنهم متعصبون جامدون ال تجدي معهم سوي القوة، و أن تظل . مجديا
لنا اليد العليا باستمرار، و أال تخدعنا محاولة بعضهم ادعاء 

ي لديهم إن أي محاولة للتساهل معهم سوف ال تعن.الموضوعية و اللين
  .سوي ضعفنا و تخاذلنا

علي األصول  خارجونإن أبناء الجماعة األخرى في الحقيقة  - 3
و . دائماو التي نلتزم نحن بها  ،الصحيحة التي ينبغي االلتزام بها

باختالف هوية الجماعة " األصول"بطبيعة الحال تختلف تلك 
و أو حسن الخلق، أصفارة الحكم،  المقصودة، بحيث قد تتمثل في

النظرة أو  الصحيح،الدين أو الشرعية القانونية، 
  0الخ....الموضوعية

وأية , بكل تأكيد غالبية جماعتناإن وجهة نظرنا تمثل رأي  - 4
مجرد زيف و  - إيا كانت - مؤشّرات تشير إلي غير ذلك فإنها 

تضليل خاصة و أن أولئك اآلخرين مهرة في عمليات الخداع و 
  . التزييف

ي أن نفرق في مواجهتنا ألبناء الجماعة األخرى بين ال ينبغ -6
في " المعارضين"و " الموافقين"بين  ىأو حت ،"المنفذين”و " المفكّرين"

يحاولون بلعبة توزيع األدوار هذه تشتيت , صفوفهم، فكلهم نسيج واحد
إن ما يبدونه من تنوع في المواقف ليس . جهودنا و إيقاعنا في حبائلهم

  .لخديعةسوي نوع من ا

ينبغي أن ننقّي صفوفنا من أولئك المتخاذلين الذين يدعون إلي  - 7
صحيح إنهم أبناؤنا و لكنهم إما سذّج نجح . إقامة حوارٍ معهم

اآلخرون في تضليلهم، أو لعلهم عمالء نجح اآلخرون في دسهم 
  .داخل صفوفنا

الراهن  لعلنا ال نبالغ إذا ما أشرنا إلي أن قراءتنا للواقع المصريو 
ترجح أن غالبية القائمين علي صناعة المزاج العام في بالدنا قد اتفقوا 
رغم تباين مشاربهم و مبرراتهم علي تدعيم صورة مؤداها أننا جميعا علي 
شفا كارثة و أن كل جماعة منا محاطة بعالم من اآلخرين يناصبونه 

ملنا مع الواقع العداء، و لسنا في حاجة لتبين تأثيرات ذلك المناخ علي تعا
  .المحيط بنا، فهي تأثيرات جلية ال تحتاج إلي بيان
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أن الحوار يصبح في هذه الحالة نوعا من مقارعة الحجة بالحجة  أي
و قد أثبتت الخبرة البشرية التاريخية أن انتشار أو . في مجال العقائد

العقائد الدينية ال يتأثر بالحجج و األسانيد العقلية انكماش أعداد معتنقي 
المجردة بقدر ما يتأثر بعوامل أخري علي رأسها النموذج األخالقي 
الذي يجسده الداعية و تعبر عنه دعوته، فضال عن توافر االستعداد 

  .النفسي الروحي لتقبل الدعوة و اإليمان بها

مح هو أن نتسامح و قد يبدو للبعض أن المقصود بالخطاب المتسا
، أو أن نغض "الخطأ"باعتبارهم قد اعتنقوا العقيدة " اآلخرين"مع 

الطرف عن مجرم ألنه ارتكب جريمته بدافع الغيرة علي دينه، و ليس 
ذلك بحال المقصود بالتسامح و إال عمت الفوضى و ازدادت جرائم 

  . الفتنة الطائفية

لبعضهم البعض  المقصود بالتسامح هو أن يلتزم الجميع السماح
بممارسة مختلف عباداتهم الدينية باعتبارها حقا خالصا لهم، و ليس 
تفضال عليهم من أحد، أما خارج هذا اإلطار، فينبغي أن يسود بين 
الجميع العدل و مجموعة القيم اللصيقة به مثل االحترام و الصدق و 

  .السالم و التعاون و األمانة

لك القيم، و أنه ال يوجد دين و رغم أن األديان جميعا تدعو لت
سماوي يدعو أتباعه إلي العنف و الظلم و غيرها من الرذائل؛ إال أن 
ثمة تأويالت متباينة للعقيدة الدينية الواحدة، و أن تلك التأويالت تختلف 
من حيث رؤيتها لألسلوب األفضل للتعامل مع اآلخر المختلف عقائديا، 

لمتباينة يلتمس لنفسه العديد من و أن كل تأويل من تلك التأويالت ا
التي تبرر موقفه، و التي يصعب " الصحيحة"األسانيد الفقهية الدينية 

علي غير المتخصصين من الفقهاء و رجال الكهنوت المسيحي تفنيدها، 
و حتى لو قاموا بذلك فسوف يظل األمر متوقفا في النهاية علي 

خري تحتاج إلي مصداقية ذلك التفنيد لدي الجمهور و هي قضية أ
  . معالجة مستقلة مستفيضة

إن التأويل الديني الذي يتفق مع هذه الدعوة للتسامح و القبول 
باآلخر هو ذلك التأويل الذي يسلم بأن تعدد األديان يعبر عن إرادة اهللا 
عز وجل؛ و أنه ال مناص من القبول بتلك الحقيقة، و أن أحكام القانون 

ون تمييز؛ فال مجال لمراعاة خاطر ينبغي أن تسري علي الجميع د
المواطنين المسيحيين إذا ما أقدم مسيحي علي جريمة، و ال مبرر 
لمراعاة مشاعر المسلمين إذا ما تجاوز مسلم القانون، و ال بد من نشر 
الوعي بتلك القاعدة القانونية التي تؤكد أن العقوبة شخصية و أنه ال 

تبرير العقوبة الجماعية، مجال في شريعة دينية أو قانون مدني ل
فالمجرم يتحمل وحده وزر جريمته بصرف النظر عن ديانته، دون أن 

  . تشمل تلك العقوبة جموع المسلمين أو المسيحيين

إن القيادات الدينية المسيحية و اإلسالمية علي حد سواء علي تعدد 
منابرها تعد بمثابة المرجعيات التي يلجأ إليها المواطنون اللتماس 

فتوى في شئون دينهم، كذلك فإن الدولة المصرية تلجأ إلي الكنيسة و ال
إلي األزهر الستطالع الرأي في الشأن الديني للمواطنين المصريين 
المسلمين و المسيحيين، و فيما عدا ذلك  فال ينبغي لتلك القيادات أن 

. تتحول إلي قيادات سياسية لجماهير المسلمين أو المسيحيين المصريين
قداسة البابا شنودة ال ينبغي أن يكون ممثال سياسيا للمسيحيين إن 

المصريين األرثوذكس أمام الدولة المصرية الملتزمة بمبدأ المواطنة، و 
كذلك الحال أيضا بالنسبة للرموز اإلسالمية الدينية، فليس لفضيلة شيخ 
األزهر وال ألية جماعة إسالمية الحديث سياسيا باسم مسلمي مصر في 

جهة الدولة المصرية التي ينبغي أن تمثل المصريين جميعا، و التي موا
  . يخضع لدستورها المصريون جميعا

و لكي يتحقق ذلك فعلي الدولة المصرية أن تؤكد في ممارساتها 
اليومية أنها دولة كل المصريين التي تلتزم بالعدل بينهم، فال تسمح 

  بتمييز

ستيراد في صورة مصل مثال غير قابلة لال" قيم العمل"و نظرا ألن 
لنحقن به أنفسنا، بل ال بد أن تغرس في أعماق تنشئتنا االجتماعية، و 
لكنها مهمة بالغة الصعوبة حيث أن تنشئتنا االجتماعية الراهنة قد أولت 
ظهرها منذ سنوات طوال لقيم العمل العالمية، كما أولت ظهرها أيضا 

المصرية التي عرفناها قديما، و  لقيم العمل اإلسالمية، بل و لقيم العمل
منظومة فاسدة من القيم تفصل  - و ألسباب يطول شرحها - رسخت 

بين العمل و األجر كمقابل لذلك العمل، و تعتبر األجر رزقا ال عالقة 
له بالجهد المبذول في العمل، و تري أن العدل االجتماعي يعني 

و من ال يلتزم، و  المساواة بين من يلتزم بقيم العمل المتعارف عليها
أن الهدف األمثل هو الحصول علي أعلي عائد مقابل أقل جهد، و يزيد 
من صعوبة تغيير تلك المنظومة الفاسدة من القيم أنها قد طالت غالبية 
مؤسساتنا المسئولة عن عملية التنشئة االجتماعية، بحيث أصبحت 

الشهادة بأي األسرة مثال ال تجد بأسا في مساندة أبناءها للحصول علي 
بالمعني " شهادة زور"وسيلة رغم علمهم بأنها ال تعدو أن تكون 

الحرفي، و لم تعد تأدية الصلوات مرتبطة بااللتزام بالصدق و األمانة 
  .و النزاهة

و كان طبيعيا و األمر كذلك أال نقتصر علي استيراد 
المنتجات األجنبية فحسب، بل شرعنا في استيراد البشر أيضا، 

بي الكرة إلي العمال و شغاالت المنازل، إلي من مدر
المؤسسات التعليمية أيضا بمدرسيها و مقرراتها و برامجها، 
باعتبار أننا بذلك نستورد قيم العمل المطلوبة متجسدة في تلك 

  .العمالة المستوردة

خالصة القول أن األمر يحتاج إلي أن نعي جميعا خطورة المنزلق 
ك الوعي يشجعنا علي دفع ثمن التغيير المطلوب الذي نندفع إليه؛ فلعل ذل

  .مهما كان باهظا
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تتصدر خطاباتنا اليومية بكثافة غير " العالقة باآلخر"أصبحت عبارة 
مسبوقة، مصحوبة بتلك الدعوة المتكررة لتعديل خطابنا الديني اإلسالمي و 

  . المسيحي ليصبح أكثر تسامحا و تقبال لآلخر

و غني عن البيان أن أحدا ال تغيب عنه تلك التفرقة الضرورية 
؛ و من ثم فال مجال "العقيدة الدينية"و " الخطاب الديني"بين الواجبة 

لدعوة لتعديل العقائد و ال حتى لحوار بين العقائد و األديان؛ 
ال تخرج عن كونها أنماطا من " الخطاب"و " الحوار"فتعبيرات مثل 

السلوك البشري أو التفاعل بين البشر و من ثم فإنها قابلة للتعديل و 
يير بما يوافق الزمان و المكان و المصالح، دون التطوير و التغ

مساس بالعقائد التي تتصف بالثبات المطلق عند معتنقيها، و التي ال 
إن . تفصح عن نفسها إال من خالل أنماط من السلوك الديني الظاهر

أحدا ال يمكن أن يعرف أنني مسلم إال إذا نوديت باسمي اإلسالمي، 
ي الصالة عند رفع األذان إلى آخر أو بسملت أو حوقلت أو قمت إل

تلك األنماط و المظاهر السلوكية الظاهرة؛ و كذلك الحال بالنسبة 
  . للمسيحي

و لعل تلك المقدمة تكتسب ضرورتها من أن الكثير منا حين يبدي 
قد يضمر أن يسعي من خالل ذلك الحوار إلي " اآلخر"ترحيبه بالحوار مع 

  ته و من ثم محاولة كسبه إلي معتقده هو، بفساد معتقدا" اآلخر"إقناع ذلك 
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الطول والوزن، فالصورة اإلدراكية  يكذلك الحال بالنسبة لخاصيت
للطوال مثلًا قد تنسب لهم صفاتًا عقلية وسلوكية تختلف عن نظيرتها فى 

النسبة ألصحاب األجسام واألمر بالمثل ب. الصورة اإلدراكية لقصار القامة
ومن ثم فإن مجرد أن يكون اآلخر . النحيفة ، وأصحاب األجسام البدينة

القادم طويالً أو قصيرا، نحيفًا أو بدينًا، يخلق لدينا نوعا من التهيؤ النفسى 
اإلدراكى للتعامل معه وفقًا للصفات الشائعة عن الجماعة التى ينتمى إليها 

زيفها، وبصرف النظر أيضا عن مدى بصرف النظر عن صدقها أو 
  .انطباق تلك الصفات عليه شخصيا 

ويلعب لون بشرة اآلخر دورا هاما فى تشكيل الصورة اإلدراكية 
إن العديد من المجتمعات تنسب قائمة محددة من الصفات . لصاحبه

النفسية إلى أصحاب كل لون من ألوان البشرة فللزنوج صورة إدراكية 
... البيض أو أصحاب البشرة الصفراء أو السمراء  تختلف عن صورة

  .إلى آخره

يسمى  وإذا كانت المالمح الظاهرية السابقة تندرج تحت ما
بالمالمح الطبيعية، فإن ثمة مالمح أخرى يصطنعها البشر وتلعب 
دورا أخطر فى تشكيل الصورة اإلدراكية، ولعلها تعنينا أكثر في هذا 

 حيث ،المح يتمثل فى المالبس وملحقاتهاولعل أبرز تلك الم. المقام
دورا أساسيا في تصنيف الفرد قوميا و فى تحديد المالبس تلعب 

دورا هاما  كما قد تلعبإليها،  يينتم يالصورة اإلدراكية للقومية الت
فى تشكيل الصورة اإلدراكية للمجموعة التعليمية أو  المهنية التى 

ا دورا أساسيا في تحديد سلوكياته ، بل و تلعب أيضإليها الفرد يينتم
إن مجرد ارتداء المعطف : وفقا لصورته اإلدراكية لدي اآلخرين

األبيض و في إطار بيئة اجتماعية معينة يفرض علي صاحبه أن 
يتصرف وفقا للمتوقع منه باعتباره طبيبا، مما يسمح له بما قد ال 

محظورا يسمح به لغيره من تصرفات، و يحظر عليه ما قد ال يكون 
  .علي غيره من أنواع السلوك

و كذلك الحال بالنسبة لعمامة الشيخ، أو قلنسوة القسيس، أو غير 
ذلك من األردية المميزة لرجال الدين، فضال عن النقاب و الحجاب و 
الصليب و غيرها من كواشف الهوية الدينية لدى العامة، فإنها ليست 

ن عن الهوية الدينية، و بحال مجرد مالبس أو مستلزمات؛ بل هي إعال
من ثم فهي رسالة موجهة لآلخر و يتوقف تأثير تلك الرسالة علي 
ترجمة ذلك اآلخر لها، كما يتوقف أيضا علي التجسيد السلوكي 
لصاحبها كنموذج أخالقي للفئة التي اختار أن يعلن انتماءه إليها، و 

جتمع تتوقف تلك الترجمة و ذلك التجسيد بدورهما علي ما غرسه الم
في نفوس أبنائه عبر عمليات التنشئة االجتماعية من صور إدراكية 

  .جاهزة لتلك الرموز الدينية

إن اإلفصاح العلني عن الهوية الدينية يحمل صاحبه أو صاحبته 
مسئولية اجتماعية ثقيلة، حيث أنه و قد  وضع نفسه موضع الممثل 

خالقية ال بد و أن لجماعته، و من ثم فإن أخطاؤه السلوكية و هناته األ
تتضخم و أن تتجاوزه لتشوه صورة جماعته التي ارتضي إعالن نفسه 

  .ممثال لها

  .لعلنا نستوعب ذلك و نحن نتأمل ما يجري بيننا و حولنا من أحداث
3
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طائفي، و ال تخضع البتزاز ديني من أي طرف، و ال تتهاون في 
ضرب بشدة علي يد كل من يقترف جريمة إعمال روح الدستور في ال

حتى لو كانت دوافعه دينية خالصة، و ال تتردد في حظر التشكيك في 
العقائد عبر القنوات الفضائية و في الصحافة و في المقررات 

  . الدراسية

إن غياب الدور الحكومي الواضح الشفاف في هذا المجال يخلق فراغا 
  .ا شاء من دعوات طائفيةيتيح لكل من شاء أن يتدخل لشغله بم
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حياته بالتعرف المباشر على أفراد أسرته ، ولكنه ال المرء أ يبد
يلبث كلما تقدم فى مراحل النمو أن تتزايد شيًئا فشيًئا أعداد األفراد  

تتفاوت أنماط التفاعل  و. الذين ينبغى عليه التفاعل معهم " اآلخرين"
ن بي والدفاع،بين الهجوم  والكراهية،المطلوبة تفاوتًا كبيرا بين الحب 

وليس من شك فى أن اختيار النمط . إلى آخره .. .واإلحجاماإلقدام 
 :المناسب للتفاعل مع شخص بعينه يقتضى أوالً معرفة هذا الشخص

من هو ؟ ماهى خصائصه النفسية واالجتماعية واألخالقية ؟ هل هو 
عدوانى ينبغى مهاجمته ؟ هل هو رقيق حساس ينبغى توخى الرفق فى 

و خبيث ينبغى التحسب له ؟ هل هو طيب لنا أن التعامل معه؟ هل ه
نأمن جانبه؟ إلى آخر تلك المعلومات الضرورية التى البد منها لكى 

وغني عن البيان أن نقص مثل تلك . نحسن التعامل مع اآلخرين
مع اآلخر، قد يكلف ، و ما يؤدي إليه من تعامل خاطئ  المعلومات

ديقًا فأمن له واقترب منه، حسب العدو ص إذا ما بالفعل المرء حياته
وإذا . خسارة فادحة إذا مابادر صديقًا بالعدوان بحسبانه عدوا هوقد يكلف

رى كم من الجهد ومن الوقت ينبغى على المرء أن تماكان األمر كذلك 
هل  يبذله ليحقق الحد األدنى من تلك المعرفة المطلوبة والضرورية؟ و

استحال ذلك التأجيل،  ك؟ وإذا مايمكن تأجيل االختيار إلى أن يتحقق ذل
  فما هو البديل ؟

لقد ظهر التصنيف النمطى لآلخرين لسد هذه الفجوة على وجه 
. تتطلبهما المعرفة المباشرة اناقتصادا للجهد والوقت اللذ :التحديد

فبمجرد التعرف على المالمح الظاهرية المميزة لآلخر، والتي يمكن 
الجماعة التي ينتمي إليها، يتحدد من خاللها االستدالل علي هوية 

وهو موقف قابل للتطوير والتعديل بطبيعة . بصورة أولية الموقف منه
الحال إذا ماسمحت الظروف بمزيد من التعرف المباشر وبصورة 

ويكفينا للتدليل على مانقول أن نعرض بإيجاز . أعمق على ذلك اآلخر
لتي تشمل الجنس، لدالالت عدد محدود من تلك المالمح الظاهرية، وا

والطول، والوزن، ولون البشرة، والسن، ونوعية المالبس وملحقاتها، 
  .والمالمح الجسمية المميزة

. إن التعرف على جنس اآلخر أمر اليقتضى كثيرا من الجهد والوقت
فإلى جانب المالمح الجسمية المميزة للذكور واإلناث يحرص كل مجتمع 

إضافية تفصح عن انتمائهم الجنسى،   على تزويد أبنائه بوسائل إشهار
وفى نفس . إلى آخره... كالمالبس، و تصفيف الشعر، و أنواع من الحلى 

الوقت فإن المجتمع يزود أبناءه بصورة إدراكية عامة للذكور ولإلناث 
بحيث تنسب لكل جنس صفات سلوكية معينة تيسر للمرء التفاعل بصورة 

 نسانينثى  حتى قبل التعرف اإلأولية مع اآلخر الذكر أو األخرى األ
  .المباشر مع أى منهما
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و لكنها ال تتنازل قط عن تمايزها، فلم  تلتزم حدود االختالف الفكري
يعرف التاريخ قط اندماجا فكريا لمذهبين أو فرقتين دينيتين بحيث يذوبا في 
بعضهما و يتبنيا فكرا واحدا، كما يحدث أحيانا في مجال األحزاب و 

  .الفرق السياسية

و لعل األمر كان محدودا بدرجة أو بأخرى في عصر وسائل االتصال 
المكتوبة، و لكن في ظل عصر ما يعرف باالنفجار اإلعالمي، الشفاهية و 

و ما تضمنه من يسر غير مسبوق في بث المعلومات و استقبالها، كان من 
الطبيعي أن تتعدد القنوات و البرامج الدينية و من ثم تتعدد الفتاوى الدينية 
بل و تتضارب في كثير من األحيان، و يصبح الكثير من العامة في موقف 

في أمور " الصحيح"إنهم حريصون علي تبين الرأي الديني : كري مربكف
حياتهم، و هم في نفس الوقت ال تتوافر لديهم المعرفة المتخصصة التي 
تمكنهم من المفاضلة بين الفتاوى، و بذلك ال يصبح أمامهم سوي واحد من 

  :تلك السبل

عالمية و االعتماد علي تقديرهم الذاتي لشخص الداعية و جاذبيته اإل
  إلي آخره ... تاريخه الجهادي . بساطته. زهده: سمعته الشخصية

: من استعدادهم و تكوينهم النفسي" الفتوى"االعتماد علي مدي اقتراب 
  إلي آخره... الموقف من المرأة . التسامح . التشدد

الموقف : من توجهاتهم السياسية" الفتوى”االعتماد علي مدي اقتراب 
  .معارضة السلطة. طينيمن النضال الفلس

: من تبرير لممارساتهم الحياتية الفعلية" الفتوى”االعتماد علي ما تحمله 
  .تبرير الرشوة بضرورات الحياة مثال

أن يولي المرء ظهره لتلك الفتاوي جميعا و أن يقدم علي مخاطرة 
  للنص المقدس، و هو ما يلجأ إليه الكثيرون" التفسير الذاتي"

 لك اإلشكالية في عالم اليومتري هل ثمة حل لت
4

 2010	�ا4�  26ا`ه�ام  
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ستعدت خالل متابعة أدائنا اإلعالمي لألحداث األخيرة علي حدودنا، ا

حقيقة ثابتة يؤكدها  تراث مدارس العالج النفسي، فضال عن علم النفس 
لم يعرف التاريخ البشري من  : السياسي، و قبل ذلك كله دروس التاريخ

استطاع أن يقنع الجميع برؤيته، مهما كانت مشروعية و نبل مقاصده و 
افه، و أن قدرة الفرد و الجماعة علي حد سواء علي الحركة الرشيدة أهد

يتوقف علي القدرة علي دفع ثمن االختيارات، و أن األمر في النهاية 
  .يحسمه اتفاق و تعارض المصالح

و لم ألبث أن تذكرت رجال فاضال من معارفي كان مسئوال بحكم 
كان يسعي جاهدا وظيفته عن عدد من العاملين في احدي المؤسسات، و 

لكسب رضا الجميع فضال عن رضا رؤسائه أيضا، و سرعان ما اصطدم 
  بحقيقة أن المصالح تتعارض، و أنه إذا ما قرر أمرا فإنه بالضرورة سوف
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شاركت منذ عدة سنوات في حوار حول موضوع ختان اإلناث، و قد 
شارك في الحوار عدد من المتخصصين في علوم النفس و الطب و 

و احتدمت . ميالقانون و االجتماع إلي جانب اثنين من علماء الدين اإلسال
المناقشات و تشعبت، و كان ثمة اتفاق تام بين الحاضرين جميعا علي ما 

رجال الدين الحاضرين في بداية االجتماع من أن جانبا كبيرا أبداه 
من اضطراب معالجتنا لمشكالتنا االجتماعية و ليس لقضية الختان 

ا أن فحسب إنما ترجع البتعادنا عن االحتكام لصحيح الدين، و لكن م
بدأ النقاش حتى تبين أننا حيال رؤيتين إسالميتين متعارضتين حيال 
قضية واحدة، و أن كال من  وجهتي النظر تستند إلي أسانيد دينية 

مقنعة لي تماما مما وضعني في  - رغم تعارضها–شرعية بدت لي 
موقف مربك، خاصة و أنني ال أعتبر نفسي بحال من أهل التخصص 

  .علي األقل من المفاضلة بين وجهتي النظرالفقهي مما يمكنني 

تذكرت ذلك الموقف حين تابعت يوما حوارا جري تحت قبة 
مجلس الشعب بين السيدة الفاضلة وكيلة المجلس و هي من 
المتخصصات في الدين اإلسالمي، و فريق من السادة النواب ممن ال 
يقلون عنها فضال و ال تخصصا، حول قضايا مثل توريث الزوجة 

لكتابية التي مات عنها زوجها المسلم، و تساوي شهادة الرجل و ا
المرأة، مما ارتبط لدي بحوارات إعالمية جرت و ما زالت تجري 
حول عديد من القضايا من جواز نقل األعضاء إلي مشروعية فوائد 

  .البنوك إلي آخره

لقد نشأت التخصصات في علوم الدين و كذلك المذاهب الدينية 
الية لنشأة  و اكتمال الدين ذاته بل و بعد رحيل من حمل المختلفة، ت

ينطبق ذلك علي ديننا اإلسالمي . إلينا الرسالة من السماء إلي األرض
الحنيف كما ينطبق علي غيره من الديانات السماوية؛ بل و كذلك 
بصورة قد تبدو مختلفة علي العقائد اإليديولوجية الشاملة التي لم 

ة ما بوحي تلقاه منشؤها من السماء يزعم لها أصحابها صل
  . كالماركسية أو البوذية أو الكونفوشوسية إلي آخره

و إذا كان استيعاب كتاب بشري متخصص إيا كان نوع تخصصه 
يحتاج إلي من يقوم بتبسيطه لكي يصل إلي عامة البشر، و ال يجد 
صاحب النظرية العلمية حرجا في أن ينسب له العامة غموض 

ور أفهامهم عن استيعابها، باعتباره قد طرح فكرة نظريته و قص
متخصصة ألقرانه من المتخصصين، و من ثم ال يجد أحدا من العامة 
حرجا في أن يطلب من مدرس للفيزياء مثال أو متخصص في تبسيط 
العلوم أن يشرح له نظرية النسبية أو الفيمتوثانية، كما أن أحدا ال 

خصص في الفيزياء و بالتالي يجد حرجا في أن يوصف بأنه غير مت
فليس له أن يتوقع النظر إلي رأي يبديه في هذا المجال باعتباره 
فرضا علميا جدير بالفحص و االختبار، و إذا ما اختلف علماء 
الفيزياء في قضية معينة تدخل في نطاق تخصصهم لم يجدوا بأسا في 

يصال نهائيا اإلعالن عن اختالفاتهم و االحتكام إلي التجربة العلمية ف
  . فيما كانو فيه يختلفون

بهذا المعني المحدد " التخصص"تري هل يمكن أن تنطبق مقولة 
علي كتاب سماوي موجه للبشر كافة دون تمييز بين العامة و 
المتخصصين؟ و بصرف النظر عن اإلجابة؛ فإن شواهد الواقع 

ت العملي التاريخي يجسد حقيقة أن كافة األديان دون استثناء عرف
و . في تفسير الكتب المقدسة و سير األنبياء" المتخصصون"ظاهرة 

الجميع يعرف أيضا ما نجم عن ذلك من نشأة الفرق و المذاهب التي 
 يتفق أصحابها علي قداسة النص اإللهي و أنه موجه للبشر جميعا كما

  األقدر علي التوصل يتشابهون في القول بأنهم األكفأ و
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خالصة القول أنه من المستحيل أن نتبنى سياسة نراها ضرورية 
للحفاظ علي أمننا الوطني، بدءا من االلتزام بمعاهدة السالم مع 
إسرائيل، و إقامة حاجز يقطع األنفاق تحت حدودنا مع قطاع غزة، و 

تها القدس تأييد الحق الفلسطيني في عودة الالجئين و إقامة دولة عاصم
، و نتوقع أن تلقي تلك السياسة تأييدا من الجميع، بل ال 67علي حدود 

سبيل للهروب من مواجهة غضب و رفض و تهجم و مزايدات من 
  . يتبنون أهدافا و سياسات مناقضة و هم كثر
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الناخبين السويسريون على المبادرة الداعية إلى من  %57لقد وافق 

نسبة المشاركة في هذا و كانت حظر بناء مآذن جديدة في سويسرا 
أثارت تلك الواقعة و قد  %.53التصويت أعلى من المعتاد حيث بلغت 

تري ما هو : لدي تساؤال مؤرقا يتجاوز حدود الواقعة مكانا و زمانا
  ضمان أال تغري الغالبية كثرتها فتقدم علي انتهاك حقوق األقليات؟ 

لقد تابعت قد استطاعتي ردود الفعل حيال ما جري، و لكني افتقدت 
اإلسالمي المفكر  لقد اعتبر. إجابة واضحة حاسمة علي تساؤلي الملح

نتيجة االستفتاء أن  طارق رمضان الذي يحمل الجنسية السويسرية
هشام أبو ميزر، رئيس فيدرالية المنظمات اإلسالمية و أشار  ."كارثية"

إن مسلمي سويسرا بعد هذه النتيجة يشعرون بالصدمة، " إليبسويسرا 
أنه ليس "مؤكدا " ولكنهم في ذات الوقت يحترمون رأي غالبية الشعب

و اتفقت علي ". السويسرية في الخارجلوبا حرق األعالم السويسرية مط
إدانة نتيجة التصويت العديد من الصحف األوروبية، فوصفت جريدة 

" لوموند ديبلوماتيك"، و وصفته إجراء تمييزيالقرار بأنه " ليبيراسيون"
صحيفة و  حذرت  ".هزيمة للصواب"و" انتصار لإلسالموفوبيا" بأنه

الفاشيين باستطاعتهم تأجيج المشاعر "أن  من، "و بيلجيكلوسوار د"
يغذي "القرار بأنه " فاينانشل تايمز"، و وصفت صحيفة "األكثر انحطاطا

األلمانية أن هذه " دي فيلت"، كما نشرت صحيفة "المخاوف من االنتقام
ـُلقي بسويسرا إلى مستوى أدنى من عصر األنوار "النتيجة سوف  ت

و أشارت صحيفة ". ته أوروبا بمشقة في الماضيوالتسامح الذي بلغ
دير شبيجل األلمانية أيضا إلى األضرار التي يمكن أن تلحق بصورة 

حارسة حقوق اإلنسان، وبلد الصليب األحمر واتفاقيات "سويسرا 
  ".جنيف

و بالمقابل ارتفعت أصوات اليمين الفاشي مرحبة بالقرار، فيصرح 
حتى الصبر "يوخ اإليطالي بأنه موريتسيو غاسباري، عضو مجلس الش

و يدعمه زميله روبيرتو ". السويسري سئم من توسع الهجرة واإلسالم
نعم ألبراج : وصلتنا من سويسرا إشارة واضحة"كارديرولي، قائال 
و يذهب زميله روبيرتو كاستيلي، النائب في مجلس ". الكنائس، وال للمآذن

من ذلك مطالبا بأن يضاف  الشيوخ ونائب وزير البنى التحتية إلى أبعد
وفي هولندا، يقول النائب اليمينى المتطرف . الصليب إلى العلم اإليطالي

يظهر مرة أخرى أن الحكومات ال تريد أن "غيرت فيلدرس، بأن القرار 
، و يعد  بمطالبة حكومة هولندا بتنظيم استفتاء "ترى ما يشعر به الناس

  . مماثل

يسرية محتكمة إلي الديمقراطية قد طغت خالصة القول أن الغالبية السو
علي حق من حقوق األقلية المسلمة، و تلوح في األفق نذر بتكرار ذلك 

  العسف الديمقراطي في بلدان بها أقليات مسلمة، و ينبغي أن نضع في 

و نظرا ألنه . يحظي برضي البعض و لكنه سوف يغضب البعض اآلخر
يتحمل مواجهة غضب البعض،  أن -بحكم تكوينه النفسي–لم يكن بقادر 

و لكن علي -أن يوحي لكل معترض : فقد آثر اختيار طريق بدا له مأمونا
صفه، و ال بأس من أن يصدر قرار جديدا إلرضائه أنه في  -انفراد

حتى لو كان متناقضا مع قرار سبق له إصداره، ثم يكرر ذلك كلما 
عن مجمل واجه غضبا من محتج جديد؛ فإذا ما اضطر للدفاع علنا 

قراراته،  لم تصدر عنه سوي جمل ناقصة، و تبريرات متهاوية، و 
غمغمات مغلفة بالخجل ال تكاد تفصح عن شيء، و كان طبيعيا و 

  . األمر كذلك أن يجترئ عليه المرؤوسين والرؤساء

إن سعي المرء لكسب الصداقات أمر واجب، و قد تنجح سياسة 
اعة صغيرة كاألسرة مثال أو إذا كنا بصدد جم" محاولة كسب الجميع"
من األصدقاء، حيث يمكن توحيدها علي هدف واحد مقابل قبول " شلة"

أفرادها بقدر معقول من التأجيل أو حتى التنازل عن بعض أهدافهم 
الشخصية العاجلة، و لكن األمر ليس كذلك علي اإلطالق إذا ما كنا 

لحزب أو  نتحدث عن األهداف السياسية أو االقتصادية لمؤسسة أو
، و تحل "اإلجماع"محل "  التحالفات و المحاور"لدولة، حيث تحل 

رغم ولع رجال " الصداقات الرومانسية"محل " المصالح العملية"
بين الدول و " الصداقة التاريخية"السياسة كثيرا بالحديث عن عالقات 

  .الشعوب

يستحيل علي مؤسسة اقتصادية مثال أن تحظي بدعم منافسيها، كما 
؛ فذلك أمر يتنافي مع "الجميع"ستحيل علي حزب أن يحظي بتأييد ي

من  %100طبيعة األمور، و لذلك فإن الحصول علي ما يقرب من 
أصوات الناخبين في أية انتخابات يعد أمرا مثيرا للسخرية، و يستحيل 
كذلك علي دولة أن تحظي بتأييد دول العالم قاطبة إال في حالة واحدة 

أن تتبني سياسة صاحبنا الذي : تحيلة في عالم اليومتكاد أن تكون مس
أشرنا إليه في مستهل المقال بأال تحدد أهدافها الحقيقية و أن تلونها 

دوما قصيرة " اإلستراتيجية"حسب مقتضي الحال، و قد كانت مثل هذه 
النظر محدودة الدوام و أصبحت اليوم في حكم الوهم المستحيل في 

حيث لم يعد ممكنا عزل الخطاب الداخلي  عصر االنفجار اإلعالمي،
عن الخطاب الخارجي، أو عزل الخطاب الموجه لدولة معينة عن ذلك 

و لم يعد هناك مجال كبير لهمسات في غرف . الموجه لدولة أخري
مغلقة، أو ألحاديث تحمل مضمونا يتغير بتغير اللغة، و بمكان محطة 

يسعي لكسب الجميع و يصبح طبيعيا لمن . البث، و بهوية المخاطب
بذلك األسلوب أن ينتابه الفزع إذا ما أجبر علي اإلعالن عن قراراته و 
اإلفصاح عن أهدافه و تحالفاته بوضوح حتى لو كانت مشروعة من 
وجهة نظره، و يصبح دفاعه عنها مشوبا بالخجل و التلعثم و محاولة 

نه و التالعب باأللفاظ، متعرضا بذلك لتهجم األعداء الذين يبتزو
يزايدون عليه لكشف المزيد مما يخفيه و يسعي لستره، و هجوم الحلفاء 
الذين يرون أنه يخذلهم و يتخلي عنهم، و في النهاية يكون مهددا 

  . بخسران الجميع

إن أهداف و سياسات الدول في هذا العالم تتباين و تتعارض وفقا 
و أن تحسب للمصالح، و من ثم فعلي كل دولة أن تحدد أهدافها أوال، 

جيدا قدراتها الواقعية، و أن تدرس تفاصيل العالم الواقعي حولها، ثم 
تقيم تحالفاتها مع من ال تتعارض مصالحهم مع مصالحها، و أن تدفع 
الثمن الحتمي لتلك التحالفات متمثال في تحمل غضب اآلخرين و 
عدائهم، إلي أن تتغير خريطة المصالح فتتغير تبعا لها طبيعة 

  .فاتالتحال

و ال يعني ذلك بحال أن تكون تلك التحالفات عدوانية متقاتلة 
بالضرورة؛  بل علي العكس، فإن إعالن تحالفات واضحة الحدود و 
األهداف، و الدفاع  عنها دائما بوضوح و دون خجل أو تردد أو تلعثم، 

رغم –يكون مدعاة لحوار واضح بين الحلفاء، و لحوار واضح أيضا 
حالفات األخرى ذات األهداف المعارضة أو حتى مع الت - سخونته

المناقضة؛ في حين أن الغموض يخلق حافزا لدي الجميع للضغط بكل 
   .الوسائل بهدف حسم هذا الغموض في صالح طرف أو آخر

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter& Spring   2010 
�ـــــــــ� ����ـــــ���  �ــــــ��  ���� ���ــــــ�       - 26-25-��ـ�ــــ��    : �ـــــــ� ������ـــــــ� � ��2010ـــــــــــ�� 

  
241    



Last news of Psy. in the Arab worldLast news of Psy. in the Arab worldLast news of Psy. in the Arab worldLast news of Psy. in the Arab world     ��������������
א����������������!� �������������دא"
א���������وמ
א�
 

  
فإن   , يةوالعالقات األزلية والتاريخ  , كل الحديث عن القومية العربية

المؤكد أن األحوال النفسية "، و أنه من  "هناك أمرا ما يجعلهم يتنافرون
ليس   , والعاطفية بين الجزائريين والمصريين لم تكن علي ما يرام

وإنما ألمور ربما يكون لعلماء النفس قدرة أكبر   , لخالف في المصالح
  "  علي تفسيرها

و علم النفس السياسي علي و لعل نظرة إلي تراث علم النفس بعامة، 
  . وجه الخصوص، قد يلقي بعض الضوء علي تلك اإلشكالية

أن السلوك االنفعالي لألفراد يتأثر بالتوقع بأكثر من كونه : أوال
استجابة للواقع الخارجي الموضوعي، بمعني أن إهانة يتلقاها الفرد ممن 

ما تثيره نفس  يعتبره صديقا تثير قدرا من االنفعال الغاضب يتجاوز بكثير
  .اإلهانة إذا ما صدرت من عدو أو غريب

أنه كلما تصور األفراد أنهم ينتمون لنفس الجماعة التاريخية : ثانيا
ارتفعت درجة حساسيتهم لإلهانات الداخلية؛ و سادهم تصور مؤداه أن 
العالقات بينهم ال ينبغي أن تخضع للمصالح المادية؛ شأنها شأن العالقات 

خل األسرة الواحدة بين الوالدين و األبناء، و بين األشقاء و المتبادلة دا
 .بعضهم البعض

لقد بدأت الدعوة للعروبة انطالقا من التسليم بأننا أمة عربية 
أرض عربية واحدة قسمها االستعمار . شعب عربي واحد. واحدة

بحدود مصطنعة، و من ثم لم تعد الوحدة مشروع مستقبلي نسعى إليه 
أيدينا، بل حقيقة كانت قائمة بالفعل علينا أن نسعى و نصنعه علي 

الستعادتها؛ و بدال من البحث في تفاصيل المستقبل في ثنايا معطيات 
الحاضر، و استثمارها لتحقيق ذلك األمل البعيد؛ أصبح الحديث عن 
العروبة يقتضي بالضرورة أن نولي وجوهنا أوال صوب الماضي 

  .الغابر السعيد الستجالء تفاصيله

و مع اإللحاح علي تأكيد و ترسيخ تلك الفكرة حولناها إلي ما يشبه 
األيقونة المقدسة اليقينية التي يعد مجرد مناقشة صحتها تجديفا أقرب للكفر 

أن تحكم العالقات " المتوقع"و في ظل هذا التصور أصبح . و الهرطقة
هي بطبيعتها  العربية المتبادلة قانون العالقات بين أفراد األسرة الواحدة و

الذي يتولي إدارة " الشقيق األكبر"أو " رب األسرة"عالقات تقتضي وجود 
شئونها، بحيث تعلو قوانين تضحية الفرد من أجل الجماعة علي قوانين 

هو األكثر " الشقيق األكبر"أو " رب األسرة"المصالح المادية، و التسليم بأن 
  .دراية بمصالح األسرة

، بالخبرات "التوقع المثالي الخيالي"ذلك  و كان طبيعيا أن يصطدم
الحياتية لألفراد على أرضية الواقع العربي الذي يقوم علي أننا شعوب و 
دول يجمع بينها الجوار و اللغة، و أننا خضعنا في حقب طويلة من 
تاريخنا الستعمار متنوع الوجوه، و فيما عدا ذلك فإننا نتفاوت من حيث 

ية و درجة التحضر و اللهجات العامية السائدة و الثراء و الكثافة السكان
طبيعة األنشطة االقتصادية، و أن ما يحكم العالقات بين تلك الشعوب و 

  .الدول هو قانون المصالح التي قد تتفق و قد تتعارض

أيقونة العروبة "؛ فقد ظلت "الواقع"و " التوقع"و رغم ذلك التصادم بين 
ل أن تغمض العيون عن الرؤية الواقعية تمارس تأثيرها، و تحاو" المقدسة

للعالقات العربية، و أصبحت قضية العمالة العربية و االستثمارات العربية 
مثال قضايا شائكة مشحونة باالنفعاالت غير العقالنية، رغم أنها في 

أيد عاملة تبحث عن فرص العمل : جوهرها عالقة اقتصادية بسيطة
العمالة األفضل، و أصحاب  األفضل، و أصحاب أعمال يبحثون عن

ااستثمارات يبحثون عن المناخ األنسب الستثماراتهم، و ليس في ذلك بأي 
أيقونة "و لكننا في ظل سيطرة . حال ما يشين أي من تلك األطراف

أصبحنا نردد مقوالت من نوع أن األيدي العاملة العربية " العروبة المقدسة
تدعيما للعروبة، و أن الذين " األسرة العربية"قد فضلت العمل في نطاق 

يستوردون تلك األيدي العاملة العربية إنما يقدمون علي ذلك إشفاقا علي 
؛ و أن من يستثمرون أموالهم في العالم العربي أكثر "األسرة العربية"فقراء 

االعتبار أننا نحن المسلمون لسنا أقلية في بلدان العالم كلها، بل إننا 
ل العالم اإلسالمي، و تعيش بين ظهرانينا أقليات نمثل الغالبية في دو

فضال عن أن تعبير األقليات ال يقتصر بطبيعة الحال علي , دينية
و غني . األقليات الدينية وحدها بل يشمل األقليات العرقية و غيرها

عن البيان أن ثمة قوي عديدة تستثمر وجود تلك األقليات و تحاول 
اع عن حقوق تلك األقليات، و من ثم تمرير أجنداتها تحت غطاء الدف

فإن قضية حدود تحرك الغالبية و ضمان حقوق األقليات تعد قضية 
  .عامة تشمل الجميع، و تعنينا في المقام األول

ما هو ضمان أال تطغي الغالبية : و من هنا تأتي أهمية السؤال
علي حقوق األقليات؟ و هل لرأي الغالبية قداسة تجعله يعلو أي نقد 

مناقشة؟ و إذا كان واردا بل و ضروريا تقييد حرية الغالبية، فمن  أو
الذي بيده وضع تلك القيود؟ و ما هي آلية تنفيذها؟ أليس واردا أن 

  ننجرف إلي نوع آخر من دكتاتورية األقلية؟ 

  : إن التاريخ لم يعرف سوي اجتهادين محددين في هذا الصدد

  :ا/�!�4د ا)ول

لي مبادئ دينية تعلو بحكم قداستها علي يري أصحابه االحتكام إ
كافة االجتهادات البشرية التي تتمثل في الدساتير و القوانين الوضعية 

و لسنا في حاجة لسرد تفصيلي للحجج . و نتائج االستفتاءات
المعارضة التي تري في هذا الضمان تكريسا لفكرة الدولة الدينية، و 

عن أي األديان نتحدث؟ و تري : تطرح في هذا السياق تساؤالت مثل
عن أي تأويل ديني نتحدث؟ إن بعض المدافعين عن القرار 
السويسري قد اقترحوا وضع رسم الصليب علي العلم اإليطالى، و 
بعض البلدان اإلسالمية تحرم بناء الكنائس، فضال عن أن المسيحيين 
و المسلمين و اليهود قد عرفوا في تاريخهم العديد من الممارسات 

ي تم فيها تطويع المبادئ الدينية السامية لصالح الظلم و سفك الت
الدماء و قهر الغالبية و األقلية علي السواء لصالح سلطة مركزية 

  .تلتحف بعباءة دينية

االحتكام إلي مبادئ إنسانية عامة تجسدها : االجتهاد الثاني
المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان؛ و التحفظات بشأن هذا االجتهاد 

تري ما الضمان لحيادية و نزاهة آلية : بدورها تفيض عن الحصر
من : خاصة و أن شواهد االنحياز أمامنا عديدة. تطبيق تلك المواثيق؟

و ما الضمان أال . العراق إلي إسرائيل إلي السودان إلي آخر القائمة
لقد . ؟"شئوننا الداخلية"تكون تلك المواثيق الدولية ذريعة للتدخل في 

المحكمة األوروبية بعض األصوات السويسرية باللجوء إلي طالبت 
 اواضح اانتهاكباعتبار أن القرار السويسري يمثل  لحقوق اإلنسان

والتي قامت ، )ECHR( تفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانلمواد اال
، و سرعان ما ارتفعت في مواجهة ذلك سويسرا بالتوقيع عليها

إننا نريد ان نفعل ذلك في  .ليداخإنه إجراء وطني " أصوات تردد
  ".هذه مشاكلنا، وهذه هي ديمقراطيتنا المباشرة. منزلنا

تري هل يمكن حل هذه اإلشكالية بالتوافق علي تأويل وسطي محدد 
لألسس اإلنسانية المشتركة بين األديان جميعا لتكون بمثابة المرجعية 

ددة تضمن األساسية في هذا الصدد؟ و هل يمكن االتفاق علي آلية مح
االلتزام بذلك؟ و هل يمكن قبل هذا كله أن تقدم األغلبيات المسلمة في 
بلدان العالم اإلسالمي نموذجا عمليا حيا لما نقصده؟ أم أن ذلك الكابوس 

  سيبقي و يظل التخلص منه حلما بعيد المنال؟
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واالجتماعية الداخلية، و ظاهرة الحرمان النسبي أي اتساع الفجوة بين 
ارتفاع مستوي الطموح المصاحب للتقدم االجتماعي و انتشار الثقافة و 

مؤشرات الواقع االجتماعي الفعلي كالدخل القومي العام التعليم و بين 
و وعدد السعرات الحرارية التي يستهلكها وعدد الصحف وأجهزة الرادي

أي , "درجة الوعي بالحرمان" األمر يتوقف إذن علي . الفرد إلي آخره
  .وعي المحرومون بحرمانهم

مؤسسات التنشئة االجتماعية من األسرة إلي دور العبادة لعب تو 
من  يفه, دورا مركبا بالغ التعقيد في هذا المجالإلي أجهزة اإلعالم 

 او من ناحية أخري فإنه, زيد من وعي المحرومين بحرمانهمت ناحية قد
 افضال عن أنه, لعب دورا في تزييف وعي المحرومين و تخديرهمتقد 
خلق نوع من الوعي الزائف بالحرمان النسبي لعب أحيانا دورا في تقد 

  .عن طريق تضخيم وهمي لسلبيات الواقع و إلمكانية التغيير

د التقدم الحقيقي للمجتمعات يتمثل في و ليس من شك في أن ما يهد
الخطر األول هو االستسالم للواقع الظالم بل و العمل علي : خطرين

تدعيمه باعتباره قدر ال مهرب منه و أن كل ما سواه أسوأ منه ، و 
الخطر الثاني هو  القفز علي هذا الواقع دون تبين لموازين القوي 

  .الموضوعية

ق في علم النفس السياسي لنتبين و ال يحتاج األمر لتخصص عمي
أن تحويل الوعي بالحرمان إلي طاقة دافعة للتقدم يكمن فيما نطلق 

فبدون توافر أعلي قدر ممكن من الشفافية داخل " الشفافية"عليه 
المجتمع يتحول من يشعرون بالظلم إما إلي كائنات رخوة عاجزة عن 

ع حلما بالوصول إلي اإلنتاج أو إلي قنابل موقوتة تسعي لتفجير المجتم
  .يوتوبيا خيالية

إن أطفالنا يتلقون منذ البداية عددا و لو نظرنا إلي أنفسنا لوجدنا 
في مقدمتها أن صاحب القرار ليس ملزما بتقديم , هاما من الدروس

إن بل " لماذا؟"إنه ليس مطالبا باإلجابة علي السؤال . تفسير لقراراته
امي قد يعتبر في حد ذاته إهانة مجرد استخدام هذا األسلوب االستفه

لصاحب الفرار خاصة إذا ما تعلق األمر بقرار يبدو ظالما بصورة أو 
إننا ندرب الطفل بل و الكبير علي أن المطالبة بالشفافية و . بأخرى

الذي ال ينبغي أن  التفسير تعد نوعا من االجتراء علي صاحب القرار
اء أن يتفضل بتفسير ما يسأل عما يفعل، و أن له إن شاء وقت أن يش

ينتقيه من أمور غامضة و علي الجميع أن يعلن قبوله بتفسيراته مهما 
لحرمان للعقاب أو لمجرد التساؤل عن مبرر و أن  بلغت سذاجتها، 

أما إذا ما جرؤ . إهانة موجهة لصاحب القراريعد عدم المساواة لأو 
نها الطامة فإ, علي طلب تفسير ما يراه تمييزا في المعاملة المرء

ال أحب أن أسمع كلمة "و سرعان ما تتردد العبارة الشهيرة . الكبرى
دخلت في قائمة , "ما معني"تلك الكلمة التي تعني  حتى أن". إشمعني

التعبيرات غير المهذبة التي يحظر استخدامها اجتماعيا في حوار 
  .الظالم- المظلوم

داة االستفهام ألو تقلص استخدامنا , بالشفافيةلقد أصبحنا نضيق 
و ليس من شك فى أن ذلك الضيق و ذلك التقلص يدعمان ما , "لماذا؟"

تتسم به أفكارنا و ما تفيض به برامجنا التعليمية و اإلعالمية من غلبة 
للنقل علي العقل، و غلبة للحفظ علي الفهم، و غلبة للتلقين علي 

ري أن الغلبة و يكفي أن ننظر إلي العالم المتقدم من حولنا لن. اإلبداع
  .فيه علي نقيض الغلبة لدينا

, خالصة القول أنه إذا كان األخذ باألسباب هو سر عمار هذا الكون
صحيح أن . فإن التساؤل عن األسباب يعد فرض عين علي كل منا

الحصول علي اإلجابات و التفسيرات الشافية لم يعد ميسورا و لم يعد 
للتقدم سواء بالنسبة لألفراد  الطريق إليه ممهدا، و لكن ال سبيل سواه

  .باهظا أو للجماعات مهما كان الثمن

  

وفاءا لألسرة العربية من غيرهم؛ بل و أننا حين نقدم الشهداء و األموال 
فإننا نقدمها لألشقاء من قبيل المروءة و الشهامة و الوفاء لتاريخنا العربي 

  .المشترك

ذي بزغت فيه فكرة لقد بدأ حلم العروبة في نفس الوقت تقريبا ال
االتحاد األوروبي و لكن أحدا من أصحاب تلك الفكرة لم يزعم أن ثمة 
وجود لوحدة قومية تجمع الشعوب األوروبية، بل أن ما يمكن أن يجمع 
بين هذه الشعوب هو الجوار و المصالح المشتركة، و من ثم أبرمت ستة 

يطاليا و لكسمبرج و دول أوروبية هي بلجيكا و فرنسا و ألمانيا الغربية و إ
نشأت بمقتضاه الجماعة األوروبية " متواضعا"هولندا اتفاقا واقعيا اقتصاديا 

 27للفحم والصلب، و مضت خطوات إقامة االتحاد األوروبي ليضم حاليا 
  .دولة

لقد قاموا بتقييم الواقع موضوعيا و انطلقوا صوب مستقبل جديد 
أعادوا قراءة الواقع  يصنعونه علي عيونهم، و كلما واجهتهم عثرة

الجديد، و راجعوا خطواتهم بناءا على ذلك؛ في حين بدأنا نحن 
بمحاولة استعادة ما تصورناه ماض كان زاهرا، و كلما واجهنا عثرة 
عدنا إلي ذلك الماضي نستفتيه و نستلهمه، كما حاولنا الترويج للعالقات 

ات الواقعية بين األخوية بين األشقاء، بدال من تأكيد إمكانيات العالق
  .الجيران 

" استعادة الوحدة العربية"خالصة القول، لقد تعاملنا مع حلم 
باعتباره واقعا فتحول علي أيدينا إلي عقبة تعرقل آفاق التعاون العربي 
الواقعي الذي يقوم على التسليم بأننا دول مستقلة متجاورة يمكن أن 

حالف جميعا لتحقيق تتعاون اقتصاديا، بل و أن يتحالف بعضها أو تت
فوائد مشتركة دون أن يعني ذلك بحال أن تتنازل دولة لصالح غيرها 

  .عن أمنها القومي أو االقتصادي كما تتصوره

 


א�������������;����������,

 ����������ن
א�3�����9ل 


 

 

د.+��������!�

 ���������د�.−
�,��������!�
−س�������מ
א����������������� 

kadrymh@yahoo.com 

  

ال يؤدي الحرمان تلقائيا إلي الثورة عليه، بل تتوقف تلك الثورة في 
المقام األول علي عدة شروط متكاملة؛ أولها أن يعي المحروم أن ظلما قد 
وقع عليه بمعني أنه قد نال أقل مما يستحق، و أن يوقن أن بمقدوره رفع 

لم، فبدون توافر هذين الشرطين أي الوعي و اإلمكانية يظل هذا الظ
المحروم إما غارقا في سعادة موهومة، أو أسيرا لتشاؤم يعجزه عن 
الحركة، و في الحالتين يبقي الظلم علي ما هو عليه، سواء كان حرمانا 

  .من العدل أو من الحرية أو من الحق في حياة أفضل

م ال يدري بحرمانه؟  و يكفي أن  و قد يتساءل البعض، عل ثمة محرو
من المحرومين من يظنون أنهم مثل غيرهم من ننظر حولنا لنكتشف أن 

و من  ،البشر أو أن الفروق بينهم و بين غيرهم ال تمس الجوهر
المحرومين من ألقي في روعهم أن تلك هي سنة الحياة و من ثم فإن 

الدنيا و العذاب في التمرد علي أوضاعهم ال طائل وراءه سوي الشقاء في 
و ال تبدأ مناهضة . و أنه ال سبيل سوي االستالم بل و الرضا, اآلخرة

و هو ال يكتشف , مع اكتشاف المحروم أن ظلما قد وقع عليه الظلم إال 
يبدأ ، آنذاك مقارنة أحواله بأحوال أقرانه من بني البشرمن خالل  ذلك إال 

رية الحرمان النسبي علي أن بنظو تقوم  .الوعي بالحرمان طلق عليهما ي
حجم رضا الفرد عن أوضاعه أو ضيقه بتلك األوضاع ال يتوقف علي 

بل أنه يرجع إلي الفارق بين حجم ما يحصل , للفجوة بينه و بين اآلخرين
و قد . عليه الفرد موضوعيا و المستوي الذي يري أنه يستحقه أو يتوقعه

  بات السياسية ربط بعض علماء النفس االجتماعي بين االضطرا
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و لم تلبث صناعة تلك العدسات أن أصبحت علما متخصصا و صناعة 
رائجة في عالم العولمة و االنفجار اإلعالمي، حيث تلعب دورا هاما في 

أمر  باعتبارهتفسير عداء الخصم من خاللها يتم مجال العالقات الدولية ف
باعتباره مجرد رد فعل  انفسه جماعةبيعته، بينما يفسر عداء اليرجع لط

و قد استخدم علماء النفس السياسي في هذا السياق . لعدوان الخصم
للتعبير عن أن كل طرف من أطراف الصراع " صور المرآة"مصطلح 

أن العدو يعرف تماماً أننا ال نهدده، إذ أن الصفات التي نتحلى بها يوقن 
مسالمة، و كذلك ما تعرضنا له من استفزاز، كلها أمور  من ذوق وأدب و

بالغة الوضوح، بحيث أنها البد وأن تكون واضحة أيضاً بالنسبة للطرف 
  .اآلخر

علي الصراعات بين تلك المالمح العامة لصور المرآة، و ال تقتصر
الدول بل تمتد إلى الصراع بين الجماعات داخل المجتمع الواحد حيث 

الخوف سلوك الجماعة األخرى عبر عدساتها هي، فيسود  تفسر كل جماعة
القومية والشخصية والشعور المتبادل بأن أحد الطرفين  اإلبادةالمتبادل من 

هانة إل دائم أن الطرف اآلخر هو مصدر وهو ضحية للطرف اآلخر 
  .واستضعاف للطرف األول

، و صحيح كذلك  العدساتصحيح أن أحدا ال يستطيع أن يري بدون 
بين البشر جميعا أمر يتنافي مع الفطرة فضال عن  العدساتن توحيد أ

القومية رغم صعوبته أمر ممكن خاصة  العدساتاستحالته، إال أن توحيد 
  . في ظل المخاطر المحيطة بنا جميعا

  �9%� ا�<�ل

فلنحاول تبادل العدسات مؤقتا و علي سبيل التجربة لنر كيف ينظر 
ب كل فريق منا أن يضع نفسه في موضع اآلخر إلينا اآلخر؛ فلعلنا لو جر

أقرب اللتماس األعذار له، و أكثر شجاعة  -حين يستعيد عدساته–لكان 
في اإلقدام علي االعتذار عن بعض ما صدر منه، و التسليم بأنه ال أحد 
منزه عن الخطأ و أن خير الخطائين التوابون، و من كان منكم بال خطيئة 

أن قدرنا أن نعيش معا، فليس من سبيل سوي و طالما . فليرمها بحجر
  .محاولة التقريب بين رؤانا
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علي يد " اإلحصاء النفسي"كان أول ما تلقيت من دروس في مقرر 
أستاذي السيد خبري، أن الدرجة الخام ال معني لها؛ فنجاح الفرد في 
اإلجابة إجابة صحيحة علي نصف أسئلة اختبار معين ال يعني شيئا على 
اإلطالق؛ إال إذا قمنا بوزن تلك الدرجة بمعادالت إحصائية محددة، أي 

رها في ضوء أداء أقران هذا الفرد، فإذا كان هؤالء األقران بتفسي
يستطيعون اإلجابة مثال علي ثالثة أرباع األسئلة إجابة صحيحة تبينا أن 
صاحبنا متخلف عن أقرانه، و يختلف األمر إذا كان األقران ال يستطيعون 

آنذاك نتبين أن صاحبنا . اإلجابة الصحيحة إال علي ربع األسئلة فحسب
  .وق على أقرانهمتف

و بعد مضي السنين و تراكم الخبرات تعلمت من أستاذي رشدي فام 
أن ثمة طريقة أخري لوزن الدرجة الخام بنسبتها إلي األداء : درسا جديدا

السابق للفرد؛ أي أن ننظر إلي األداء السابق لصاحبنا الذي أجاب إجابة 
ه السابق يتجاوز صحيحة علي نصف أسئلة االختبار، فإذا كان متوسط أدائ

الدرجة التي حصل عليه كان ذلك  مؤشرا علي تدهور أدائه، و العكس 
  .صحيح أيضا
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فكافة الكائنات  ؛بخاصية فريدةنفرد اإلنسان بين بقية المخلوقات ي
الكائن الحي : الحية تتحدد استجاباتها وفقا لمعطيات الواقع المحيط بها

يتجه مباشرة صوب إشباع حاجاته، سواء كانت الحاجة للطعام أو 
  .الشراب أو الجنس أو األمن إلي آخره

نحن جميعا كبقية . نسانغير أن األمر يختلف تماما بالنسبة لإل
الكائنات الحية نجوع و نظمأ و نخاف، و نسعى لتحقيق الشبع و 

و لكن تري هل يسعي الفرد الجائع اللتهام . االرتواء و الجنس و األمن
الطعام فورا أم أن األمر يتوقف علي عوامل أخري قد ال يكون بينها 

يقدم له من جاذبية الطعام أو شدة الجوع؛ فقد يرفض الجائع طعاما 
عدو نفيا لشبهة قبوله بانتهاء العداوة، أو تشككا في نواياه، و قد يرفض 
الجائع طعاما ألنه أحس أنه ال يدعي إليه بحماس، و قد يقدم الفرد 
الشبعان علي تناول الطعام مجاملة لآلخرين، أو تأكيدا للمودة و انتهاء 

  .العداوة

حيث يكون أمام المرء و األمر بالمثل في حالة التعرض لإلهانة، 
تري : العديد من البدائل التي يختار من بينها ما يالئم تفسيره للموقف

هل الهدف هو استدراجه لمعركة غير متكافئة؟ هل المقصود هو 
اختبار رد فعله فإذا ما قبل اإلهانة تكررت و تزايدت؟ هل من وجه له 

دا أم إلي اإلهانة يقصدها فعال؟ هل اإلهانة موجهة إلي شخصه تحدي
الجماعة التي ينتمي إليها؟ أم أن األمر قد التبس علي موجه اإلهانة 
فحسبه شخصا آخر؟ و بناء علي تلك التفسيرات تتنوع االستجابات 
المتوقعة من مجرد الصمت و حتى االبتسام البارد بل و التسامح 

  .، إلي الرد العنيف الفوري"ربنا يسامحك"المعلن و المحرج 

ستوقف النظر أن انتقاء االستجابة المناسبة من بين تلك إال أن ما ي
البدائل العديدة يتم في لحظة خاطفة ال تسمح بحوار داخلي متأن 
يستعرض البدائل و يفاضل بينها، فكيف يحدث ذلك؟ تري هل يستخدم 

غير مرئية مزودة بتفسيرات جاهزة لما يتعرض له " عدسات"كل منا 
حا؛ من الذي دس فينا تلك العدسات؟ من مواقف؟ و إذا كان ذلك صحي

و لماذا ال نحس بها؟ و هل من سبيل للتخلص منها لنري األمور كما 
دون أن نعتمد علي تلك التفسيرات " الموضوعية"هي علي حقيقتها 

  االحتمالية لنوايا اآلخرين و خباياهم؟

لعلي ال أكون محبطا للقارئ حين أقرر أنه ال سبيل لذلك قط، فتلك 
ت تغرس فينا عبر عملية التنشئة االجتماعية التي تبدأ فعليا العدسا

بمجرد وجودنا في هذه الحياة حيث تتوالها األسرة التي ال تنفرد بها 
طويال بل تتوالي تأثيرات المدرسة و جماعة األصدقاء و أجهزة 

يتناوبون جميعا علي . اإلعالم و رجال الدين و قادة الفكر و السياسة
ية العالم من خالل تلك العدسات التي يدخل في تركيبها تدريبنا علي رؤ

صحيح قد تتباين . بطبيعة الحال تراكم خبراتنا الفردية الشخصية
قد تختلف أحيانا العدسات الدينية عن : العدسات بتباين صناعها

العدسات الوطنية، و قد تختلف العدسات الشعبية عن العدسات 
و من هنا . استحالة الرؤية بدونهاالحكومية، و لكن يجمع بينها جميعا 

يصبح مفهوما أن تتباين رؤى األفراد و الجماعات حيال وقائع يتفقون 
  .جميعا علي حدوثها

و لقد كانت و ما زالت مهمة تعديل أو تغيير العدسات التي يري 
الفرد العالم من خاللها علي رأس مهام المعالجين النفسيين و المشتغلين 

  بتعديل السلوك عامة
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هل زادت أم قلت النسبة المئوية لمن يمتلكون المحمول في  •
السنوات األخيرة خاصة في الريف؟ مع الوضع في االعتبار أن 
المحمول إذا كان ضرورة بالنسبة لبعض الفقراء، فإن الفقر بحكم 

ي ذلك بطبيعة الحال و يسر. تعريفه يعني العجز عن توفير الضرورات
علي النسبة المئوية لمن يمتلكون األطباق الالقطة للقنوات الفضائية ؟ 

  .و من ثم فالمتوقع أن تكون تلك النسب آخذة في االنخفاض

هل زادت أم قلت النسبة المئوية للملتحقين بالمدارس  •
و صحيح أن التعليم من , الخاصة؟ صحيح أنها قد تقدم تعليما أفضل

عصر، و لكن مرة أخري هل المقدمون علي ذلك من ضرورات ال
الفقراء؟ أم أن الفقراء يسربون أبناءهم من التعليم و يدفعون بهم إلي 
سوق العمل؟ و من ثم فالمتوقع أن تكون تلك النسبة آخذة في 

  .االنخفاض

خالصة القول إن العلم االجتماعي الصحيح ال يقوم إال علي 
قران لتحديد الفجوة المطلوب عبورها، و مقارنة األ: المقارنات بنوعيها

مقارنة الحاضر بالماضي لتحديد وجهة الحركة التخاذ القرار المناسب 
  .لتسريعها أو لتعديل مسارها
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 والغضب منه المحمود ومنه ، الغضب باللغة العربية نقيض الرضا
. والمذموم ما كان مجانباً لذلك ، المحمود ما كان في جانب الحق   .المذموم 

وفي اللغة الفرنسية هو عبارة عن , وغضوب في اللغة العربية تعني عبوس 
  .تغير عنيف في المزاج وحركة عدوانية إزاء أحد ما أو شيء ما 


� وا/��Bن��Cا� &��   ا�@?> 

وهو « أعاصير وبراكين وزالزل  « الغضب انفعال كانفعاالت الطبيعة
طبيعي ضمن حدود اعادة التوازن إلى الكائن االنساني فال نجد الطبيعة 
تؤذي نفسها أبداً إنما تتعامل وتغضب بما يحقق التوازن دون أن يؤدي 

   .ذلك إلى موتها أو فنائها أو حتى أذية نفسها 

البركان في حاالت كثيرة ينتابنا انفعال الغضب ـ فنغضب ونثور ك
ونفقد قدرة التفكير واالدراك والتحمل وتتالشى محاكمتنا العقلية وتتكون 
في داخلنا رغبة ملحة لتكسير األشياء حولنا فال نرى وال نسمع سوى 
فوران وغليان الغضب في أعماقنا وهذا يدفعنا لخسارة أشياء نعتز بها 

ثير مثيرات الحياة وتست .ثم نستيقظ بعدها على ألم الندم داخلنا ، وتعتز بنا
استجاباتنا المتعددة وانفعاالتنا المختلفة ال سيما الغضب حين ندرك وجود 
تهديد إما من خالل احساساتنا الخارجية وإما من عقولنا من خالل خياالتنا 
الوهمية إال أن فهم سيكولوجية الغضب وما ينتج عن ذلك الغضب من 

ن الخطوة األولى لكسر أحاسيس نشعر بها وأفكار وسلوك يمكن أن يكو
    .دائرة الغضب السلبي 

   ا�EFر ا�2$�� ا����D �#@?> +#6 ا��5,

الشخص الذي يغضب تأثير الجري على القلب  قلبيؤثر الغضب على 
وانفعال الغضب يزيد من عدد مرات انقباضاته في الدقيقة الواحدة 

جهد القلب ألنه فيضاعف كمية الدم التي يدفعها القلب في األوعية وبالتالي ي

تذكرت تلك الدروس القديمة خالل تأمل موقفنا الفكري اإلعالمي 
الراهن و ما يفيض به من حديث ال ينقطع عن تآكل الطبقة الوسطي 

؛ بحيث أصبح ذلك الحديث بمثابة اللحن األساسي الذي تنتظم المصرية
من : حوله معزوفة انهيار مصر التي تتعدد نغماتها و يتباين عازفوها

تراجع للدور المصري الثقافي الذي كانت تلعبه تلك الطبقة، إلى تراجع 
الدور السياسي المصري في العالم العربي و اإلفريقي و الذي كان 
يعتمد أيضا على تلك الطبقة، إلي تزايد الفقر و الفقراء في مصر الذي 
يرجع مباشرة لتساقط المزيد من أبناء تلك الطبقة في هوة الفقر، و 

كون المحصلة هي تراجع نوعية الحياة في مصر على كافة ت
  .المستويات

و لم تعد تلك المعزوفة قاصرة علي مصادر غير مصرية لها 
أجنداتها المعلنة أو المضمرة؛ بل تسللت و بكثافة إلي غالبية المنابر 
اإلعالمية المصرية سواء كانت تصدر عن أثرياء القطاع الخاص أو 

و مع اإللحاح اإلعالمي . يعرف بالصحافة القوميةاألحزاب أو حتى ما 
المستمر بالصوت و الكلمة و الصورة؛ تحولت النغمة إلي ما يشبه 
األيقونة الفكرية المقدسة التي تبعث الرعب في قلب من يحاول 

  .مناقشتها أو يجرؤ علي تفنيدها

و في كثير من األحيان يمضي الحديث دون التفات ألرقام أو 
ار أن القضية واضحة جلية ال تحتاج إلي بيان، و إذا لم جداول باعتب

يكن بد من دليل؛ فحديث تليفزيوني أو تحقيق صحفي يعرض ألحوال 
فقراء من مصر يشكون البؤس و سوء الحال؛ و إذا لم يكن بد من 
أرقام فلتكن أرقاما تعبر عن الواقع الراهن؛ و إذا لم يكن بد من مقارنة 

بأحوال أقراننا من أبناء ماليزيا أو كوريا أو تركيا فلتكن مقارنة أحوالنا 
  .   إلى آخره... 

: و ليس من شك في صدق الشكاوي أو األرقام؛ و لكن يبقي سؤال
هل نحن نتقدم و لكن ببطء؟ أم أننا نتدهور؟ هل كانت أحوال الطبقة 
الوسطي في مصر أسوأ أم أفضل مما هي عليه اآلن؟ و هل أحوال 

أفضل أم أسوأ من أحوالهم فيما مضي؟ و هل نوعية فقراء مصر اآلن 
الحياة في مصر حاليا أفضل أم أسوأ مما كانت عليه؟ واضعين في 
االعتبار أن التحسن البطيء قد يكون مدعاة للثورة و التململ بأكثر مما 

 .يحدثه التدهور الواضح الذي قد يدفع لالستسالم

تلك المقارنات  و لقد حاولت بقدر ما استطعت أن أبحث عن مثل
الطولية دون جدوى، و لذا فإنني أناشد أهل االختصاص أن يتفضلوا 
بتوفير تلك البيانات اإلحصائية األساسية؛ و حبذا لو استطاعوا تقديم 
بعض اإلحصاءات اإلضافية المقارنة بين الماضي و الحاضر بالنسبة 

  : لعدد من المجاالت مثل

يمتلكون ثالجات منزلية  هل زادت أم قلت النسبة المئوية لمن •
خاصة في الريف؟ إن امتالك المواطن لثالجة يعني وصول الكهرباء 
إلي منزله، و أنه ال يتناول طعامه وجبة بوجبة؛ و من ثم فالمتوقع أن 

  .تكون تلك النسبة آخذة في االنخفاض

هل زاد أم قل متوسط أعمار المصريين؟، و ما مدي صحة  •
نيات كان متوسط األعمار يدور في منطقة في الثمانيما يتردد من أنه 

سنة متوسط  73الخمسينيات من العمر واآلن ارتفع هذا المتوسط إلى 
في ضوء أن زيادة متوسط  سنة متوسط عمر الرجل 69عمر المرأة و

و من ثم فالمتوقع أن يكون . العمر تعد مؤشرا علي تحسن نوعية الحياة
  .ذلك المتوسط آخذ في االنخفاض

أم قلت النسبة المئوية لمن يمتلكون سيارات هل زادت  •
خاصة من ذات السعة اللترية الصغيرة؟ علما بأن تلك السيارات 
الصغيرة ليست المفضلة لدي األغنياء كما أنها تفوق قدرة 

و لذلك فمن ثم فالمتوقع أن تكون تلك النسبة آخذة في . الفقراء
  .االنخفاض
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 ���دئ ا�!���3 وا7ر�1د ا�	*��

 عبد الجابر تيم* كاملة الفرخ : تأليف

 م { 1999 

http://up.g4z4.com/uploads/2a81f9656b.zip  

� �ً�B�E : ���*	�4 وإ�:اءا��4( ا/�!��رات ا����	>� ) 

صفحة تحتوي علي بعض )  180( تاب علي أكثر من يحتوي الك
المواضيع ومنها مقدمة عن حركة القياس النفسي، االختبار النفسي، 

، أخصائي القياس ) الثبات  * الصدق( خصائص وتقنيات االختبار
الشروط  )النفسي والتشخيص النفسي ، تطبيق االختبار النفسي 

، ويختم الكتاب بعرض ، التقويم النفسي والتربوي ) واإلجراءات 
نماذج من االختبارات النفسية النادرة ومنها اختبار ستانفورد بنيه 

اختبار التنظيم العقلي عن * اختبار وكسلر لذكاء الراشدين *
  جيلفورد

 ( تقنياتها وإجراءاتها( االختبارات النفسية 

 فيصل عباس: تأليف الدكتور 

{ 1996 } 

  حمل الكتاب علي بركة اهللا

http://up.g4z4.com/uploads/ea6c3b08b3.zip 
 

� �ًL��E : ��*	ا�!���3 وا7ر�1د ا� 

صفحة في التوجيه واإلرشاد )  340( يحتوي الكتاب علي أكثر من 
ا هذا النفسي، يجدر بالذين يدرسون التوجيه واإلرشاد النفسي أن يقتنو

الكتاب، ويشمل الكتاب علي خمسة فصول ويتحدث عن مفهوم التوجيه 
واإلرشاد، التوجيه واإلرشاد وعالقته بفروع علم النفس النظرية 
والتطبيقية، مسلمات التوجيه واإلرشاد النفسي، نظريا ت التوجيه واإلرشاد 

 .النفسي، وخصص الفصل األخير لإلرشاد النفسي لألطفال

 شاد النفسي التوجيه واإلر

 سهير كامل أحمد: تأليف الدكتورة

{ 2000 } 

 حمل الكتاب علي بركة اهللا

http://up.g4z4.com/uploads/d2e9ac62ba.zip 

� ًً�
� +#, ا�	*M ا�
9��: را

صفحة ويحتوي هذا الكتاب )  290( يحتوي الكتاب علي أكثر من 
ج النفسي، علي مواضيع هامة منها أسس علم النفس العالجي، وطرق العال

 والمزيد من المواضيع الهامة

 التوجيه واإلرشاد النفسي 

 إجالل محمد سري : تأليف الدكتورة

{ 2000 } 

 حمل الكتاب علي بركة اهللا

http://up.g4z4.com/uploads/7e7f9e46b3.zip 

 األمراض النفسية والعقلية واالضطرابات السلوكية عند األطفال .1

391507a40.ziphttp://up.g4z4.com/uploads/9  

يجبره على زيادة عمله عن معدالته الطبيعية واالنسان الذي اعتاد على 
بارتفاع ضغط الدم وتتصلب شرايينه الدقيقة وتفقد الغضب يصاب 

لكي تستطيع أن تمرر تلك الكمية من  مرونتها وقدرتها على االتساع
 الدماء التي يضخها قلب الغاضب وبالتالي ارتفاع ضغط الدم يعرض

صاحبه لنزف دماغي صاعق يؤدي به الى جلطة قلبية أو حتى الموت 
فيسبب له العمى المفاجئ  أوعية العين الدمويةالمفاجئ وقد يؤثر على 

   .وعلى صعيد آخر يسبب ارتفاع السكر في الدم 

  +& +9ج ا�@?>

يعد هذا العالج فعال في حاالت الغضب حيث يعدل :  العالج السلوكي
المستحب ويستبدله مع التدريب والتعلم بسلوك آخر أكثر في السلوك غير 

ايجابية ويساعد الفرد على التكيف والتوافق مع المواقف الصعبة ويتم 
تدريب الفرد على ايقاف كامل أو مؤقت لتوتر عضالت الجسم والتنفس 
بعمق من خالل الحجاب الحاجز والتحدث الى النفس ببعض الكلمات التي 

حة اضافة الى استحضار بعض المواقف المحببة من تبعث الهدوء والرا
   .الذاكرة مستخدماً اإليحاء ليعيشها في خياله من جديد 

��:
الذي يسعى لتغيير األفكار الال عقالنية ويحث   :ا�
9ج ا�"
هذا األسلوب على التفكير األكثر ايجابية و واقعية بشأن العالم وعلى 

فكار الال منطقية عن الغضب وبذلك التمييز بين األفكار المنطقية واأل
الة في التفكير والشعور والتصرف يكتسب الفرد مهارات نافعة وفع.   


�Cر���يستخدم العالج بالزيوت العطرية في عالج التوتر  :ا�
9ج 
   .والغضب واالنفعال 

من األنشطة االبداعية التي تشعر  :والعالج بالفن والكتابة والرسم
لى االنجاز فضالً عن أنها ترفع الحالة المعنوية صاحبها بالقدرة ع

والمزاجية لألفضل وتعتبر من األساليب المقبولة للتعبير عن الغضب 
   .والتسامي به 

إن الغضب ال يفرز إال الضغينة والحقد وهو نار تحرق العقل 
والتحكم في انفعال , وتسحق البدن وتصيبه بأمراض ال حصر لها 

لنفس من األمور بالغة األهمية لكي ينجح الغضب والسيطرة على ا
االنسان في حياته ويستطيع أن يتوافق مع نماذج البشر على اختالف 

   .طباعهم وأخالقهم 

 17/3/2010ا`ر���ء - ا�%��ة - 

������
����
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 mhealth2007@gmail.com 

بحثت كثيرا عن كتب تختص في مجال التوجيه واإلرشاد وجدت منها 
 وأحببت أن أضعها هنا ليستفيد منها األعضاء الكثير

http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?p=182355  

 ..ويسعدني أن أقدم هذه الكتب لكم اليوم هذه المجموعه الهامة من الكتب القيمة


ـــوه� OPا�":ا�ــــــ Qـــــــــ ) 

 ���دئ ا�!���3 وا7ر�1د ا�	*��: أوً/ �

في التوجيه واإلرشاد صفحة  ) 220( يحتوي الكتاب علي أكثر من 
حيث يتضمن الكتاب علي مواضيع هامة منها مفهوم التوجيه واإلرشاد 
وعالقته بالعملية التعليمية، أهداف ومناهج التوجيه واإلرشاد، األسس 
العامة لإلرشاد، نظريات اإلرشاد المختلفة، وسائل جمع المعلومات 

النفسي، مجاالت  ألغراض اإلرشاد، عملية اإلرشاد النفسي، طرق اإلرشاد
اإلرشاد النفسي، برنامج التوجيه واإلرشاد في المدرسة، ويختم ببعض 

  .المشكالت السلوكية للطلبة وأساليب اإلرشاد فيها
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 �!� 	�q� p<7ر,�د
  /http://profound.maktoobblog.comا��F%ي 

 ��آ[ 	�� p<7��vD ا�!��78 
���HIrاhttp://psy2008.maktoobblog.com/ 
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�4�H@ا H�Iإ��ءة إ� ����%! �ل ا`دو�4 ا
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ز���8��4���

−
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drheraki@hotmail.com   - www.laham-home.com  
 

&ـ$ F&      إن� ا�!ـ%م .4ـٌ� �ـ� .4ـ�ت ا�
�ـ� ���ـY را�ـً�     ا��ا�� )�ـ' 2 	 ،Yر�ـ�

(( : 2ـ�ل ��ـ�x  . و����ً� �!� ���q و��رًا
 Uــ�رVWX��]ــ�&\Y�X���U� YZ[0ــ(U وVا�V& _ِــ%ِ�V*` aــ�&ِVو
وVا�h�ِY[�ؤ]آ]af]> a�&ِ YZـِ�ِ_ إUنX ِ<ـ� َذِ�ـV*c ]dـ�ٍت     

 .  23/ ا��وم  ))]F�ِ�YمV4Y.V* i'\�ن[ 
أ�� أن ا�!%م را�� 	�% أ�ـ� ��8ـ%م؛   

�ٌ���� YEـ� / ا�!ـ%م �ـ�      أ�� أ sوذ�ـ
�.ــ�ٍ$ ر�lــٌ$ أ�ــqم�، O $ٍــWBــ� و& Z�mــ�>

nةH�& $ٌ�l���     �ٍ4+ـ�� bـ%ل ¡ـ� / )ـ%ا¢ ،
�>�Y�8j �ٍ8، ر��ٌ� ; 4��ـ�ه� أي 2ـ�E%ن£   
��ــ�وف، �8��!ــ� أو ¤[E!ــ�، Iu�!ــ� أو 
��)+!�، ?I�¦ 	��� آC ا(ـ�)�، وIu�ـ¥   

ا�mـZ  . ���%ز �*I¤ �8Oّـ�ر ¡ـ� )�%�!ـ�   
� $ُ�.>    pـ� %'ـ& qـ���r �& غt,�O �0� ��

،_&�uو ,v�mم ا�ا)�ت    ا���ـ_ gو�ٌ� �ـ]¨
�+C؛ I7ــا�=ــ3 و.;�ــY، 	��ــ� E*�ــ� ا

Y	و©�و Y���. .  
 �ً(%Eو �ًªHب ا�!%م آ�<P4 �2 )�ًªHأي : آ

أي : )�د ��)�ت ا�!%م 2����، أ�� E%)ـ�ً 
   sا�ـ� �ـ�ا� Rـ�¬ b )أن ا�!%م  �7ـ��	 ،

ا�ـ�دئ اـ�4^    ا�7Ehن ا;��IHIع ���!%م
��ـ�1ب  �2 4*%ن ا=ـ>�اب ا�!ـ%م   . ا�*�/
$*�f�آI!�ذر ا�7ـ�ق �ـN ا�¬ـ�، 	ـ�ط      

�>ـ�ع    Eة ا��ر�2ـ� ، �!ـ�ذر ا�aط ا��)E
ا�A8!I أS!�ء ا�!%م ، ��E�� NS¯ �ـ+�®  

�.�$إ°، أو .. ا`دو�4O ب  ���1ب��Iآ�;آ
إ°، 	�ـ�)'  ... ، ا���R ا�!378 ، ا�%س 

E�Oاب ا�!%م ا��ي ا=>%Secondary Sleep 
disorder .  ــ3ء ــً� ; , ــ%ن أو�� أو أن 4*

 Primary اGv,اب ا���م ا�و�4wر� 	��)' 
sleep disorder.  

 Tranquilizerو�ــ�A ���ــ�واء ا!ــ%ªم 
�¦ I74��� ا�!%م ��YI4% و_ـYIv ودور�  	

 �� ��q	 ،ة ا�� .دم��� /   p1ـ� ا�.ـ�F%
إن و�� و)Y�q، �ـg   ا)?دي "Gv,اب ا���م

�3D )�دات و�ـ�%ك ا�8ـ�د )!ـ� ا�!ـ%م     �
و��4�H@ ،��v�vD ا�(�² �� �(�آC إ��ءة 

��ª%!  .ا��H�Iل ا`دو�4 ا
   

��� �#2$� ا�	���� ��  SLEEP HYGIENEا�"��دئ ا)

إذا كنت تشعر أن مزاجك في الصباح نكداً متعكرا، فقد يكون هذا بسبب 
يات المنزل إن ضغوطات العمل ومسئول. اضطراب نومك كماً ونوعاً

 والعناية باألطفال والمخاوف المالية والعالقات االجتماعية

 أسس الصحة النفسية .1
http://up.g4z4.com/uploads/2022525257.zip  

 الحرب النفسية .2
http://up.g4z4.com/uploads/3a9d035baf.zip  

 ق وادارة الضغوط النفسيةالقل .3
http://up.g4z4.com/uploads/d076f7df7e.zip  

 الموجز في التحليل النفسي .4
http://up.g4z4.com/uploads/cb75fc9835.zip  

 الهستيريا .5
http://up.g4z4.com/uploads/da4abdecef.zip  

 ولوجية الشخصية المعوقةسيك .6

http://up.g4z4.com/uploads/8aa3ae4c6a.zip  

 علم النفس والفضاء .7
http://up.g4z4.com/uploads/4214f2aac3.zip  

 فعالية االنشطة الفنية للحد من حدة السلوك العدواني لدي االطفال .8
http://up.g4z4.com/uploads/cc07e78ee0.zip  

 سيكولوجية العدوانية وترويضها .9
http://up.g4z4.com/uploads/cda066e384.zip  

 بية وسيكولوجية الطفلعلم التر .10
http://up.g4z4.com/uploads/957f0ea2c4.zip  

 االحصاء السيكولوجي التطبيقي .11
7dd9cd3.ziphttp://up.g4z4.com/uploads/f34  

 سيكولوجية العالج الجماعي لالطفال .12
http://up.g4z4.com/uploads/a3ed68e483.zip  

 المراهقات والطب النفسي .13
http://up.g4z4.com/uploads/5efe029e2e.zip  

 يقعلم النفس المهني بين النظرية والتطب .14
http://up.g4z4.com/uploads/68cac60861.zip  

 علم نفس الطفل المتخلف عقلياً .15
http://up.g4z4.com/uploads/df92edb482.zip  

 بل العالج النفسيمستق .16
http://up.g4z4.com/uploads/e65fa9d74a.zip  

 سيكولوجية االلهام .17
http://up.g4z4.com/uploads/67afe1d826.zip  

 لم النفس الصناعي والتنظيميع .18
http://up.g4z4.com/uploads/cc13ddb20d.zip  

 سيكولوجية الشك .19
.ziphttp://up.g4z4.com/uploads/dc4aaefe03  

 علم النفس االسري .20
http://up.g4z4.com/uploads/838fb3c4ab.zip  

 علم النفس الدافعي .21
ziphttp://up.g4z4.com/uploads/7fdc54352d.  

 التدخل المبكر لالطفال المصابين بمتالزمة دروان .22
http://up.g4z4.com/uploads/71d31cf313.zip  

 برنامج ارشادي لتحسين مفهوم الذات عند االطفال .23
http://up.g4z4.com/uploads/edaa172d20.zip 

���HIrا�!��78 ا �vD�� p<7�	 ]آ�� �4�� 
 دآI%راة / )�� ا�!A8 ا;آ��!�*3

 ��و�E ا��vD ا�!��78 
���HIrاhttp://deyab1.maktoobblog.com/  
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  �$?�ــــــــــــ: ا��5ــــــــــــــR �#	ـــــــــــــ�م

آوي إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل ليلة، حتى في أوقات 
إن برنامج النوم واالستيقاظ المنـتظم يسـاعد ويقـوي دورة    . العطلة
  .ل ليلةيقظة الجسدية، مما يساعدك لتنام بشكل أفضل في ك- النوم

وهو الَّذي جعَل لَكُـم   : ((قال تعالى. النوم بشكل أساسي في الليل
. 47/ الفرقـان  ))  اللَّيَل ِلباساً والنَّوم سباتاً وجعَل النَّهـار نُشُـوراً  

والغفوة النهارية تسرق من ساعات النوم ليالً، فحاول أن تكون القيلولة 
ويجب أن تكـون  ) وساعة على األكثرنصف ساعة المفضل، (قصيرة 

إذا كانـت  . في فترة ما بعد الظهيرة الباكرة أو فترة منتصف الظهيرة
لديك مشاكل في بدء النوم أثناء الليل، فإن القيلولة خالل النهار يمكـن  

  .أن تجعل األمور أسوأ ويجب تجنبها

إذا كان عملك ليالً ، أبق الستارة مغلقة لمنع ضوء الشـمس مـن   
إذا كان . ل مما يعدل من ساعة الجسد البيولوجية وال تقطع نومكالدخو

لديك عمل نهاري وتنام ليالً ولديك مشكلة في االستيقاظ افتح السـتارة  
  .وأعط الفرصة ألشعة الشمس لتساعدك على االستيقاظ

�S�'T�*ط ا���	مارس التمارين الرياضية بشكل منتظم، وبخاصة  :ا�
أو المشي نصف ساعة يومياً،  aerobic exerciseتمارين األيروبيك  

ال تمارس . فإنها تساعد على النوم بشكل سهل وتجعله أكثر عمقاًً
التمارين خالل الثالث ساعات األخيرة قبل النوم، لكيال تحصل صعوبة 

امضِ وقتاً خارج المنزل كل يوم، ألن . في النوم نتيجة تنشيط الجسد
 .الدقيق لساعتك البيولوجية التعرض لضوء الشمس يساعد على الضبط

تناول وجبات منتظمة، وال تذهب إلى السرير : ا�@Pاء وا�	�م �
ال . وأنت جائع ، الجأ إلى وجبة بسيطة قبل ساعتين من وقت النوم

تأكل كميات كبيرة من الطعام قبل وقت النوم كوجبة ثقيلة قبل ساعة 
أو  heartburnإذا كانت لديك حرقة خلف القص . من الذهاب إلى النوم

، تجنب البهارات أو الطعام الدسم الذي قد  refluxاسترجاع للطعام 
قلل من كميات السوائل قبل النوم، ألن . يحرمك من النوم المريح

اإلكثار منها قد يؤدي إلى االستيقاظ بشكل متكرر خالل الليل للدخول 
  .للحمام

  :�5ّ	> ا�����D& و ا��$�ل و ا�!��R& �9ل �!:ة ا�"��ء

القهوة والشاي والشوكوال وبعض : ألطعمة التي فيها كافئين هيا
ساعات من موعد النوم  8يجب تجنبها قبل . المشروبات الغازية

المقرر، وهذا ال يعني ان الجسم يخزن الكافئين لثماني ساعات، لكن 
  . يحتاج الجسم هذه الساعات ليتخلص منها ومن تأثيراتها المنشطة

  .لكحولية، ألنها تجعل من نومك متقطعال تتناول المشروبات ا

إن التدخين يسيء إلى النوم، الن أعراض االنسحاب من التدخين 
ال تدخن قبل ساعة على األقل قبل الذهاب . تظهر ليالً فيتأثر النوم

  ).ويفضل تجنب التدخين نهائياً(للنوم 

  .احرص على نظافة أسنانك وتفريشها قبل النوم

  ــM �#	ــــــــــ�م�$?�ـــــــ: ا�	*ــــــ

دقيقة قبل الذهاب إلى النوم فترةً هادئة، بأن  60دقيقة أو  30اجعل 
يكون لك روتين يومي لالسترخاء و الراحة والهدوء عند وقت النوم 

relaxing bedtime routine ،  اعمد إلى األشياء ذاتها كل ليلة لتخبر
ش الساخن، جسدك أن الوقت حان ليستريح وينام، كالحمام أو الدو

وهذا يجعل جسمك وعقلك . قراءة كتاب، االستماع لموسيقى ناعمة
وال تنس أن تعمل نشاطات  . يتباطأ نشاطه بشكٍل كاف لكي تغفو

االسترخاء تحت إنارة مخفَّضة لالنتقال بسالسة من حالة اليقظة إلى 
  . حالة النوم

*Wـ,ب   المضطربة والحالة الصحية المرضية قد تجعل النوم معانداً؛
*,% " �t( �%y*و ،q*,% �t(  وقد تقل ساعاته وتتـدنى ،

قد يكون من الصعب السيطرة أو التخلص من كل هذه العوامل . نوعيته
التي تواجهها من أجل تحسين نومك كماً ونوعاً، ولكنك تستطيع خلـق  

  .وعادات تكيفية جديدة تحقق لك ليليةً هانئةً مريحةًبيئة 

  :ٌب �� ا�	�م ، �`��[ ا/-!:ا_�ت ا�!���� �!5ّ:��4إذا آ�ن �R'[ ا\C:ا

  ))دع ا�	�م 'C#�[، و���R +#�3 : (( ا�"�Rأ ا)ول - 1

إن النوم حاجةُ فسيولوجيةٌ ال يمكن طلبها مهما استجديتها، فهو 
  !).سأجوع( كالجوع؛ فال يمكن أن تطلب من جسدك الجوع بقولك 

  :ا��( ا�!
#�"�ت ا�!���� �!g��C هPا ا�"�Rأ

ثم أعط جسدك . اذهب إلى الفراش عند التعب، والنوم يطلبك حثيثاً 
، وإن مضيت المدة )دقيقة فقط 20- 15(فرصة محددة الزمن لكي ينام 

ارجع . ولما تنم انهض من فراشك واعمد إلى نشاط بديٍل عن النوم 
  .إلى فراشك لما تشعر بالتعب

&+ �#'R�  :ا�	�م ا�	���hت ا��4د�S ا�!� '"�& أن ���ن 

 خاطب الروح أو العاطفة أكثر من العقل أو مقاالت تقراءة كتاب

  االستماع إلى القرآن  

 صالة الليل   

  عن  –حواري  –وثائقي ( مشاهدة برنامج هادئ على التلفاز
  ..) الطبيعة 

  أخرى..........................:  

لسـاعة أو  ال تجاهد نفسك لكي تنام، فليس من المفيد المجاهـدة   �
ساعتين على الفراش، هذا يتعبك ويشعرك باإلحباط الشـديد والتـوتر   

  .ويمنع عنك النوم

ال تجعل من قلة نومك في الليلة الماضية حدثاً كارثيـاً يـؤرق     �
كَانُوا ((قال تعالى . فاهللا تعالى مدح في كتابه قليلي النوم للتعبد. نهارك

ونعجها يِل ماللَّي نيالً م17/الذاريات ) )قَل.  

 :ا�!$?�ـــــــــــ: �#	ــــــــــ�م - 2

  �مـــــــــــــــ� ا�	ــــــــــــ: j:�ــــــــ�$?�

  :اجعل من غرفة نومك مثالية للنوم على الشكل التالي

عدل الحرارة والرطوبة ومسـتوى الضـجيج واإلضـاءة إلـى      �
مقبول للـذين  الضوء الخافت خالل الليل أمر . المستوى المفضل لديك

الدرجة الحرارة في غرفة النوم . يشعرون بالخوف من الغرفة المظلمة
اسـتعمل  . درجة مئوية 24خالل الليل يجب أن تكون أقل أو يساوي 

ستارة نافـذة  : الوسائل المساعدة التالية لخلق بيئة مناسبة الحتياجاتك
خدات لتعتيم الضوء الخارجي ، أغطية للعينين أو سدادات لألذنين ، م

  .إضافية ، مروحة ، معدل رطوبة

اختر فراش ووسادة مريحة لك، وهي أمر شخصي فردي يختلف  �
وإذا كان السرير ثنائي؛ تأكّد أنها توجد مساحة كافيـة  . ما بين الناس

  .للشخصين

إن األطفال والحيوانات المنزلية غالبـاً مـا تسـبب الفوضـى      �
  .والضوضاء في الغرفة

العالقة الخاصة مع الزوجة، تجنـب  استخدم سريرك للنوم فقط و �
الدراسة أو القراءة أو االستماع للموسيقى أو مشاهدة التلفاز وغيـره  

 .وأنت على السرير

 .حافظ على وجود التلفاز خارج غرفة نوم �

  .ال تجعل غرفة النوم مكان لعقاب أو اللعب مع األطفال  �
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  ألساسية للنوم الصحي عند األطفالالمبادئ ا

تذكر أن النوم بالنسبة لنا معاشر الكبار يحقق الراحة، أما بالنسبة 
فالسرير للكبير مكان محبب، أما بالنسبة . لألطفال فهو يوقف المتعة

للصغير فهو مكان ليس فيه لعب فهو غير محبوب، لذلك كان البد من 
إليه الطفل بشوق من خالل أن  تحويل وقت النوم إلى وقت سعيد يتطلع
 ..يالعبه بابا أو تحكي له ماما قصة حلوة 

اضبط وقت ذهاب طفلك إلى السرير في نفس الساعة كل  �
 .ليلة، حتى في ليالي العطلة

تجنب : اجعل ساعة قبل النوم ساعة من النشاطات الهادئة �
و النشاطات الصاخبة كاللعب العنيف و مشاهدة برامج التلفاز المثيرة أ

  .ألعاب الكمبيوتر

كالبسكويت (إن وجبة خفيفة : ال ترسل ابنك إلى السرير وهو جائع
تجنب الوجبات الثقيلة قبل ساعة أو . قبل النوم أمر جيد) والحليب

( تجنب المركبات التي تحتوي على الكافيين . ساعتين من النوم
 قبل) ساعات على األقل 8( ولعدة ساعات على األقل ) وخاصة الكوال

  .وقت النوم

: تأكد من أن طفلك يمضي وقتاً في الخارج في كل نهار �
  .عندما يكون ذلك ممكناً، بما في ذلك التمارين المنتظمة

إن ضوءاً خافتاً خالل : حافظ على سرير طفلك هادئاً ومظلماً �
  .الليل أمر مقبول لألطفال الذين يجدون الغرفة المظلمة مرعبة

خالل : (جة حرارة مريحةحافظ على غرفة نوم طفلك في در �
  ).درجة مئوية 24الليل أقل أو يساوي 

  .ال تستخدم غرفة نوم طفلك للعقاب أو اللعب �

حافظ على وجود التلفاز خارج غرفة نوم الطفل، لكيال  �
، وأضف إلى أنه )أال ينام حتى يشاهد التلفاز(يكتسب عادة سيئة وهي 

 .ممن الصعب ضبط مشاهدة الطفل للتلفاز في غرفة النو

kــــ	ا�ــــ( ا�:� 

2ـ�ل ا�!¯ _�' ا� )��Y و��� ���اء �� )�زب  
 Y!( ر=3 ا� )) : �=%I	 ، s�1P� Bإذا أ��

�t`ا s�, '�( g1<=ة ، ³ اqD�� و=%ءك (( Y��jأ
  . ا�+��ري

2
�%_�� ر�%ل ا� _�' ا� )��Y و��� `�3 ه�4�ة  
آC أو_�j 3E���qO� 3ث ، �D%م �SqS أ�4م �� ((

'vP، ورآ�� ا� �' ا�%��م إ��� )�Eو; أ ، ��, ((
��7� Y��jأ. 

3
)� )�Q(� ر=3 ا� )!�� أن ر�%َل اِ� _�' ا�  

 g¶H·� �ٍ�َ�̧�َ �Cآ Yِ,ِا·�	ِ xآ�ن إذا أوى إ �)��Y و��
��أ 	 ، �H��	 >8E ³ ، Yِ��8َآ : } ºY��ا� ¶%ºه Cْ2ُ

Cْ2ُ َأ)º%ُذ { و } َ8َ�ْ�Cْ2ُ ÀR َأ)º%ُذ �À�·ب¿ ا{ و } َأ�·�½ 
 Àب¿ ا�!��س·�À� { ، ��7� �� ·ع�<Iا� �� �H¡ ^7t ³

 ، ��7� �� C+2و�� أ Yوو�� Yرْأ� '�( �H¡ 4¶+�·ُأ
  .أj��Y ا�+��ري و�7��. C·�8ْ¶4 ذ�qS sث ��اٍت 

4
)� )�3 ر=3 ا� )!Y ، أن ر�%ل ا� ـ _�' ا�  

H �	 Y!� B+�  p� ـ �2ل �� ـ ر=3 ا� )��Y و��
�Áد��j ـ ��!( )) : Nj %ه �� '�( �H*أ; أد�

�*�j �� �Hدم ؟ إذا أو�HI4 إx 	�ا,*�H ، أو 
 �v+و� ، pSqSو �Ã�ا أر��*	 ، �H*���P� �u"jأ

pSqSو �SًqS ا�Äوا ، pSqSو �SًqS . �H*� Nj ا"�	
  .�( R8I���j ��  .((Yدم 

5
  _�v^ ا�+��ري 

6
  _�v^ ا�+��ري 

جنب النشاطات الصاخبة، كاللعب العنيف، والنشاطات المرافقة ت �
  .كمشاهدة التلفاز أو ألعاب الكمبيوتر قبل الذهاب إلى النوم

ال تدرس وال تشاهد أفالماً مثيرة أو مرعبة، وال تمارس تمارين  �
  .أو تتورط في نشاطات ذات جهد كبير قبل الذهاب إلى النوم

  ــــــــ�م�$?�ــــــ: ا�ـــــــ:وح �#	ـ

حضر روحك للقاء اهللا جل وعال، ففي النوم تلتقـي الـروح مـع    
وهو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيـِل   ((: قال تعالى. بارئها ، وتحلّق في فضائه

  ـهِإلَي ى ثُممسٌل مى َأجقْضِلي يهف ثُكُمعبي ارِ ثُمبِالنَّه تُمحرا جم لَمعيو
رملُونمتَع ا كُنتُمبِم ُئكُمنَبي ثُم كُم60/ األنعام  )) جِع.  

  :و%�'� ا�	�� %#6 اl +#�3 و�#, �� ا�	�م

  .النوم على الجنب األيمن وجعل اليد اليمنى تحت الخد: الهيئة

النوم على وضوء 
1

، و أداء صالة الوتر قبل النوم
2

.  

  :ذكر اهللا تعالى عند النوم

مرات  3ة اإلخالص والمعوذتين قراءة سور
3

قراءة آية الكرسي  -  

التكبير والتسبيح والتحميد  - وآخر آيتين من سورة البقرة 
4

.  

باسمك ربي وضعتُ جنبي ، وبك أرفعه  (( :الدعــاء قبل النوم
، إن َأمسكْتَ نَفْسي فارحمها ، وإن أرسلتَها فَاحفَظْها بما تَحفظُ به 

))صالحين عبادك ال
5

اللَّهم أسلَمتُ نَفْسي إليك ، ووجهتُ وجهي  (( أو. 
إليك ، وفوضتُ أمري إليك ، وألجْأتُ ظَهري إليك ، رغْبة ورهبة 
إليك ، ال ملْجأ ، وال منْجا منك إال إليك ، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ ، 

 ))وبنبيك الذي أرسلتَ 
6

 .  

�m_9�: لزمن الذي يقضيه المسلم قبل النوم بالذكر لو حسبنا ا
دقيقة، وهي الزمن الكافي  15الشرعي الوارد، لوجدناها حوالي 

، والتي كما ذكرنا  Sleep Latencyللدخول في النوم أي ما يدعى بـ 
دقيقة وال ينصح بالمجاهدة وطلب النوم أكثر  20- 15يجب أال تتجاوز 

حكيم على لسان نبيه محمد صلى فما أوصى به الشارع ال. من هذه لمدة
اهللا عليه وسلم يفيد في االستفادة من هذه الفترة في التحضير للنوم 

  .روحياً ونفسياً وبالتالي جسدياً

  �ــــــــــــ�ت ا�Rوا�Sــــــــــ� �#"	ّ��ــــــــ� ���	��ـــأ�

اجعل من الحبوب المنومة الملجأ األخير، وال تأخذ أياً منها إال بعد 
وعادة ما تعود مشاكل النوم بعد التوقف عن تناول . شارة الطبيباست

هذه األدوية يمكن أن تكون خطرة، لذلك تأكد انها سوف . هذه األدوية
. لن تتفاعل مع أدوية أخرى تأخذها أو في حال وجود مرض آخر

بإمكان الطبيب أيضاً أن يصف لك بدقة الجرعة المناسبة لك من 
  .المنوم

مشكلة النوم ثالث مرات في األسبوع خالل شهر، في حال تكررت 
فمن المفيد اللجوء إلى الطبيب لتقييم مشكلتك النوم عندك، فقد تكون 
ثانوية لمشكلة اخرى تسبب لك االضطراب في النوم كتناذر الساق غير 

، ألن معالجة السبب الرئيسي  Restlessness Syndromeالمريحة 
بعض األدوية المؤقتة المساعدة وقد يعطيك . يؤدي إلى تحسن نومك

مع العلم أن بعض األدوية المنومة المتعارف عليها بين . على النوم
  .الناس قد تسبب خمول وضعف تركيز في اليوم التالي

إذا كنت تأخذ حبوب منومة واردت التوقف عنها أوقفها تدريجياً، 
كنت إذا . وال تأخذها أبداً مع الكحول أو حبوب أخرى تسبب النوم

تشعر بالنعس و الدوار خالل النهار، أخبر طبيبك لينقص لك جرعة 
   .الدواء أو يوقفه
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الجرذان الصغيرة التي لم تتلقى الرعاية المستمرة من أمهاتها ، لدى "
يتمظهر أقل بكثير مما لدى  glucocorticoidالجين الذي يشفر مستقبالت 

كل شيء يحدث كما لو أن . ، كما يفسر مايكل ميني" األخرىالجرذان 
  ! تنبيه،انه الذعر دنىألدى . لم تكن قادرة على االسترداد أجسامهم

  إلعادة ؟و��0 &�ذا �� ا�1-,. لفئرانحسنا،هذا  بالنسبة ل
: تجربة زميله ، كان في حوزة غوستافو توريكي مواد كثيرة لالختيار 

الطوابق السفلى المتاهية لمستشفى  ، محفوظة جيدا في األدمغةمئات من 
 . دوغالس

ذلك . لمستودع الغريبا باب هذادفع تيلفحك البرد على الفور عندما 
يتم . "ويجب أن تحفظ في أفضل الظروف هشة، قيمة،ألن البضاعة ذات 

درجة مئوية تحت الصفر،ما يقرب من  80االحتفاظ فيها في مجمدات عند 
، توضح روث ساويكي ، حارسة " دماغ وهبها رجال ونساء للعلم 1000

د في ، وهي تلوح بمخيخ مجم" الذهب الرمادي"هذا المصرف ،مصرف
 . كيس تجميد

هناك لوال  إلىتصل  أن األمخاخهذه  بها مننسبة ال باس ولم يكن ل
عينة تم جمعها من  200ما يقرب من . تعاون مكتب الطبيب الشرعي

ففي .وضعوا حدا لحياتهم تشكل بنك حاالت االنتحار للكيبيك أشخاص
عن  حاول توريكي وزمالؤه  اإلجابة األشقياءالمادة الرمادية لهؤالء 

  :دماغا 36لقد درسنا . "أسئلتهم المقلقة

 طفولتهم،كانت ألفراد الذين تعرضوا لسوء المعاملة خالل  12 
   الرشد؛وانتحروا في سن 

  المعاملة؛لكنهم لم يتعرضوا لسوء  االنتحار،أقدموا على  ألفراد 12

"  .توفوا نتيجة مرض أو حادث المعاملة،دون تاريخ من سوء  ألفراد 12و  

راشدين ضحايا سوء المعاملة في حياة  األدمغة هذهعرفة أي من لمو
ثم عملوا  المتوفين،أجرى الباحثون مقابالت مطولة مع أقارب  الطفولة،

في  الشرعي، وعلى تقاطع معلومات السجالت الطبية، مكتب الطبيب 
وهكذا  أعادوا  تشكيل طفولة  . مع مديرية حماية الشباب الحاالت،بعض 

  . الهؤالء الرج

وتعريضهم لمختلف المعالجات في  شرائح، إلى األدمغةبقي تقطيع 
 لدى:شك أدنىليس هناك . ومراقبة سلوك هذا المستقبِل المعني المختبر،
*'4(  طفولتهم، المعاملة فيالذين تعرضوا لسوء االختبار  أفرادجميع 

 )1F�.&glucocorticoid $z�G� $لمواجهة  يهيئهذا ما .},آ
  ! ي هذه الحياةالتعاسات ف

- وان كانت على عينة محدودة –وتفتح الدراسة التي أجريت في مونتريال 
الجدل القديم بين دور البيولوجي  بالحسم النهائي فيآفاقا واسعة ، وتعد 

الطب النفسي هو مجال جد منقسم منذ الخمسين . "واالجتماعي في نمو األفراد
أولئك الذين يؤكدون على الجانب هناك . سنة الماضية ، يشرح غوستافو توريكي

. وجهة نظر قطعية جدا لرؤية األمور  إنها: البيولوجي من االضطرابات النفسية
للعوامل االجتماعية والى  أهمية أكثروهناك المقاربة السيكولوجية التي تولي 

  ". حوار بين الجانبين  بإقامةأعمالنا تسمح . أحداث الحياة

 2009كتشافات العشرة لسنة كتشافات العشرة لسنة كتشافات العشرة لسنة كتشافات العشرة لسنة من االمن االمن االمن اال... ... ... ... !!!!شوكةشوكةشوكةشوكة    ،،،،الرأسالرأسالرأسالرأس    فيفيفيفي
  

 g=%� �=�( �Oأآ �ا` �8ل ا��Iى )���� ه
� / ����� ا��,�e��@ �� .،�أن  ه%وا�7+

 '�+� sه�a_ /  �� =%ا�ت ا�� �����Dا�
� .�17�� / د����

  
عندما  إنهملدرجة  عميق، شديديأس . حكوم عليهم باليأسكان م

  .االنتحارف:صلة العيشيعودوا قادرين على موا كبارا، لمصاروا 

اكتشف باحثون من مونتريال ، أن االنتحار كان مكتوبا في أدمغة 
لقد . "هؤالء الرجال ذوي طفولة مطبوعة بفترات قاسية من سوء المعاملة

الحظنا في أدمغة الرجال المعتدى عليهم خالل طفولتهم ، عالمات ال 
" السن المبكرة ،تظهر لدى الرجال الذين لم يكونوا ضحايا التعنيف في 

غوستافو توريكي ، وهو طبيب نفسي في معهد الصحة العقلية  سرفي
. للدراسات حول االنتحار "مكغيل"في مونتريال ، ومدير الفريق  "دوغالس"

 �ــــــــــــــــــ� �nر'ــــــــــ��	� �تــــــــــــ+9�

درس ي epigeneticsلجينات  جديد لعلم  هناك أن للتبسيط ، ،لنقل   
وهكذا ، فان . كل ما يمكن أن يغير ، ليس جيناتنا بالذات ، ولكن تعبيرها 

سوء المعاملة قد تحد من تعبير بعض الجينات التي تلعب دورا أساسيا في 
  . مقاومتنا لإلجهاد

 Nature Neuroscience " مجلة وكانت نتائج الدراسة،التي نشرت في
يضا الباحثون مايكل ميني ، ،  والتي شارك فيها أ 2009في مارس " 

ألنها تنير . زيف ، باتريك مكغوان ، قد أحدثت ضجة كبرىيموشيه س
النفسانيون منذ فترة  واألخصائيونبشكل غير متوقع ما يالحظه األطباء 

&�ت ا)01,ة %H�y آH1 ". طويلة في دواخل عياداتهم���
 ������ ا�'�;�ت ا��1 ا�-���$   �� ا�,2 و

�رة Fتا����ا��' ��� p�h�أن . �� ا� Z�'O ��
 ,G� �& $�1   �ا*$ ا��mة %�*�� $��'& $z��

  . يقول الدكتور توريكي ،"ا"O���ر 

في مختبر آخر لمعهد دوغالس ، يدرس مايكل ميني ، مدير برنامج 
البحوث حول السلوك والجينات والبيئة في جامعة ماكغيل ،  أثر رعاية 

، ، في  2001فقد أظهر في عام . ؛ صغار الفئراناألم على نمو الصغار
،  Annual Review of Neuroscienceالمجلة السنوية لعلم األعصاب 

 .المالطفة والعناق لهذه القوارض أهمية  اللعق،

هذه االحتكاكات البدنية . مثل البشر،تحب الفئران من يدللها ويالطفها
وهكذا .  واجهة الحياةالمتكررة ليست  فقط ممتعة ؛بل إنها تعدهم لم

صغار الفئران التي تم لعقها كثيرا من أمهاتها  أناكتشف مايكل ميني 
. لم تلعق كثيرا... بشكل أفضل بكثير  من تلك التي لإلجهادتستجيب 

فهذه البنية . تخرج األمور عن النظام -الهيبوكامب–في المنطقة الدماغية 
مع ) والبشر(تفاعل الفئران  الدماغية الصغيرة تلعب دورا هاما في كيفية

ألن الهيبوكامب يحتوي على كميات كبيرة من . المواقف العصيبة
، هذه الهرمونات التي تغرق جسمنا بمجرد  glucocorticoidمستقبالت 

  . وقوع حالة منذرة بالخطر 
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. آلخر جدا من مريض امتغيروعشرين دقيقة حد  حتى إلىالتأخير 
من المهاد والقشرة  المتزامن لكلالتنشيط ب  "ا���F$ " رتبطت،  وبالمقابل
  .ضطلع به المهاد أثناء النوميتبين هذه النتائج الدور الهام الذي ل. الدماغية

أن يكون لعدة دقائق بعد  واسعة في حالة تنشيطمناطق قشرية تبقى "
 ظواهرالكن أن يفسر لنوم ، وهذا يمميز لمالالنشاط  قد اتخذ المهاد 

في تقدير الوقت الالزم تنا بالغمو لدى اإلغفاءالحظ كثيرا ية التي تالهلس
  .مانانيوضح ميشال " غفوكي نل

  EInserm(�ة ا��� ا���3H ا�8��D :   37Eر ا
 ��2010رس  17 --

halamic deactivation at sleep onset precedes 
that of the cerebral cortex in humans -  

PNAS February 23, 2010 vol. 107 no. 8 
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لصداع النصفي، خصوصا يشكو فرد من بين خمسة أفراد من ا

  .يثقب،يجلد،يخترق -النصف من الرأس-الم شديد في الرأس.النساء

 عـدم تحمـل  -أعراض الغثيان،القيء وفوبيا الضوء أو رهـاب الضـوء  
  ترافقها اضطرابات الرؤية -الضوء

،والذي كنا     لم نفهم في الواقع تماما ميكانيزمات الصداع النصفي
المرضى خالل أزمات الصداع النصفي نجهله خصوصا هو لماذا كان 

وهذا فريق رامي بورشتاين،من كلية الطب في جامعة .يفرون من الضوء
   :هارفارد،يقترح تفسيرا

فقد بين، لدى الفئران، أن خاليا حساسة للضوء في شبكية العين ترتبط 
  .بخاليا تشارك في إدراك األلم

الشبكية،حساسة سلم علماء البيولوجيا العصبية أن خاليا عصبية في 
  .للضوء،قد تكون مرتبطة بمناطق دماغية مسئولة عن الم الصداع النصفي

مصابا بالصداع النصفي وبالعمى  20قام بورشتاين وزمالؤه بفحص 
بعضهم ال يدكون الضوء نظرا لفقدان العصب البصري أو إحدى .أيضا

  العينين،فهم إذن غير رهابيي الضوء؛

بكية العين إذ يدركون مع ذلك الضوء والبعض اآلخر لديهم تراجع لش
الخاليا :نظرا الحتفاظ عيونهم بتلك الخاليا الحساسة للضوء التي تدعى

    .إنهم إذن يخشون الضوء ganglionnairesالعقدية 

تبين هذه االختالفات إذن أن تهيج الصداع النصفي من الضوء تتدخل 
  .فيه هذه الخاليا العقدية

يق باستخدام رسام مشع لمالحظة مسارات وللتأكد من ذلك، قام الفر
لقد أراد .ألياف صادرة عن شبكية العين، وذلك في دماغ بعض الحيوانات

الكشف إن كانت هذه الخاليا العصبية  المسجلة مرتبطة بمناطق دماغية 
فتم تحديدها في نواة التالموس،ثم بفضل .تشترك في الصداع النصفي

فئران تحت المخدر الطبي،الحظوا أن  التسجيالت الكهربائية لنشاط أدمغة
هذه الخاليا العصبية في التالموس المتعرف عليها لها أنشطة تتعدل 

  . بالضوء

بتحفيز الخاليا  -الحساسة للضوء-وهكذا تقوم الخاليا العقدية للشبكية
مسئولة عن العصبية للتالموس،التي تقوم بدورها بتحفيز الخاليا العصبية ال

  .صفياأللم الصداعي الن

 --باألدلة العلمية   --جاءت دراسة معهد دوغالس لتذكر خصوصا 
 أنباءولكن هذه المالحظة ترافقها . األضرار التي تلحقها الطفولة الصعبة

قد تشير دراساتنا إلى أن التغيرات الجينية "جيدة فعال إذ يوضح مايكل ميني
بعالجات  بواسطة عالجات مالئمة، وربما يوما ما". قابلة للعكستكون 
العمل بالفعل على عقاقير من  بدئوافي مجال السرطان ،"فيما يؤكد .دوائية

، " شأنها أن تعكس اآلثار الجينية من خالل تفعيل أو تعطيل بعض الجينات
قال الدكتور موشي سزيف دائرة الصيدلة  لجامعة ماكغيل ، أحد األعالم 

  . epigeneticsفي مجال علم  

اشئ قبل كل شيء إلى إعادة النظر في وجهة يدعونا هذا العلم الن
بالتأكيد ، يبرمج علم الجينات نمونا، " وأضاف. نظرنا اتجاه مصير األفراد

، يعتقد مايكل "مصيرنا ليس مكتوبا في جيناتنا . ولكنه ليس كل شيء
 ! Z.� " ،�4 آ( ا�&�ر ;1( �� ���اتl�. ميني

ر قابل غي لدينا النووي الحمض؟&�ذا... &.�4ر..2�آ$
! خارجية تستطيع تغيير حياتنا" تأثيرات"ولكنه يخضع ل للتغيير،

هو ) التراث الجيني(جسمنا هو منزل كبير ،فان الجينوم لو افترضنا أن
، هو رئيس ورشة العمل؛ إنه هو  epigenomeفيما . األساسيالتصميم 

يا خال أيةالذي يعطي التعليمات ،مبينا للجينات ما يجب القيام به ، في 
  . عليها العمل ومتى

. المشرف قد يساء نصيحته، ويقرر تغيير التعليمات أثناء البناء أن إال
التعرض  أيضاصدمات الطفولة ، ولكن :أجسامنانفس األمر  ينطبق على 

الطويل األمد لإلشعاعات أو المواد الضارة ، يمكن أن يؤثر على تعبير  
 méthylation عملية تدعى لاستشعارها خالهذه التأثيرات  يتم . جيناتنا

تجارب كلما كانت .،التي يتم أثناءها  تغيير  الطالء البيوكيميائي لجيناتنا
عملية  أكثر هذه ال كلما كانت مبكرة،الصدمات أو التعرض للمواد الضارة 

  . وكلما كانت  هذه العملية للجين هامة ، كلما قل تعبير هذا الجين. أهمية

يسهم في حدوث  هذا الصمت يمكن أن أن بالفعلكنا نعرف فيما قبل لقد 
  . نعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى االنتحار ،أنواع معينة من السرطان؛ اآلن

*  ��f �(quebec science   �4ا�	2010)�د  
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التي  الخاصة،حالة الهذه . اإلنسانالنوم ثلث حياة  يمثل لبقائنا،أساسي 
ي جـر مـاذا ي . دراسات عديدةهي موضوع  "في راحة" دماغنايكون فيها 

،  طويلـة  ؟ لسـنوات تلك الحالة الهامدةحقا في أدمغتنا عندما نكون في 
مترابطة مـع تغييـر فـي النشـاط      كانت عتقد الباحثون أن حالة النوما

تمـت   خمسة عشر عامـا  إال انه منذ. ت الدماغيةيابنالكهربائي لجميع ال
*�F1 &� 9ـH ا��اvـ� آ�ـ�     ولكن المفهوم،هذا عادة النظر في إ
*)F�� ��lـ$ ا��ـ�م،  ا���Fـ$ إ�  ��lـ$  ا�&�غ &ـ�   

إذا كانـت   معرفة ماالباحثون الفرنسيون  لقد حاول .وا�'�0 ���'�0
ـ المرتبطتان كالهما  -التالموس-القشرة الدماغية والمهاد ا بشـكل  وظيفي

  في وقت واحد؟ انستيقظينامان أو ي -وثيق

لكهربائية التي تم جمعها لعدة أيام متتالية من خالل تحليل اإلشارات او
وجـد  ف ، نوبـاتهم  لعالج الجراحي مـن يخضعون ل صرع مرضىلدى 

ـ  ابد) الرسم البيانيعلى للون الوردي با( "ا)Wـ�د  "الباحثون أن  أول هأن
بـاللون األزرق  ( "�ا;� ا�F-,*$ا) "بينما العديد من ،لنوميخلد لمن 

  هذا وقد يصل.في اضمحالل نشاطها اتأخير يسجل )على الرسم البياني
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علميا،كان لنيتشه الكلمة األخيرة في مواجهة فلوبير،لكن هذا األخير 
كان بإمكانه التذرع بان المفعول لدى الكبار ضعيف جدا وإنهم األطفال 

  .خصوصا هم من لديهم مصلحة في المشي للتفكير

  RورــــــــــــــــR ا�2ـــــــo  -�ــــــــــا��$

S.Shaefer et al., in European J.of 
Developmental Psychology  

      
        ـــوهـــوهـــوهـــوهالسياســة تــرى علــى الوجالسياســة تــرى علــى الوجالسياســة تــرى علــى الوجالسياســة تــرى علــى الوج

 
لقد تم تسجيل اكتشاف محير من طرف علماء نفسانيين من جامعة 

فقد قُدمت لمتطوعين صور مرشحين .ماساشوتيتس بالواليات المتحدة
لمشاهدتها،  2006و  2004لس الشيوخ األمريكي لسنتي النتخابات مج

فبرغم أنه لم يسبق لهم رؤية :منهم تخمين االتجاه السياسي لهم بوطُل
هؤالء الشخصيات،فقد استطاعوا التعرف على المنحى السياسي لهم في 

الوجه يعطي انطباعا حول  منها؛ %45من الحاالت،واخطئوا في  55%
  .هذه اإلشارة غير موثوقة مائة في المائةأن  واالتجاه السياسي، ول

إن كانت ممارسة السياسة هي التي تشكل المالمح، أم  لبالطبع، نتساء
لم تجر هذه المرة حول  يوهذا ما كشفت عنه بقية التجربة، الت.العكس

  :حول تالمذة مدارس ثانوية نالشخصيات السياسية، ولك

اه السياسي للتالميذ وفي هذه المرة نجح المالحظون في تخمين االتج
قد يشير إلى أن الوجه قد يكشف االتجاه  امم: من الحاالت %60في 

  .السياسي بشكل مبكر

 -بالتحديد في الوجه- وقد أراد أصحاب الدراسة معرفة ما الذي 
من متطوعين وصف االنطباع الكلي التي  ايفضح االتجاه السياسي، فطلبو

  :السيطرة أو البشاشة لشخصية، مثألبعاد عدة لل اتتركه هذه الوجوه، وفق

تظهر كأنها أكثر هيمنة، " الجمهورية"وهكذا ال حظوا أن الوجوه 
بانطباعات الدفء، " الديمقراطية"ارتبطت الوجوه  اوقوية؛ بينم ةناضج
أما ربط هذه األبعاد بتفاصيل قياسية خارجية .للثقة ةالوديع، واألهلي جالمزا

 .أخرى لما بعدقصة  هكعرض األذن أو األنف، فهذ

 Rرـــــــــــــا�"2
N. Rule et N. Ambady, in Plos ONE, vol. 5, 

p. 8 733, 2010 
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كان باإلمكان تأكيد ذلك، لو لم تكن موجة كهربائية سالبة تنطلق من 
  .نفس مناطق الدماغ عندما نُنجز المهام بشكل سليم

للتأكيد النهائي، قام كليمانس روجي وزمالؤه من مختبر البيولوجيا 
المعهد الوطني للبحث -لمعرفية لجامعة بروفانس،مرسيلياالعصبية ا

كان :فرنسا، بتحليل األمواج السالبة المنتجة في الحاالت المختلفة-العلمي
على عشر متطوعين التعرف على الحرف الهدف عبر الضغط على زر 

لك يتم تسجيل النشاط كان يتم تقييم صحة الجواب،وبتزامن مع ذ.معين
  ...الدماغي 

ا تحدث األزمة،ال يقوم الضوء إال  بزيادة تدعيم السلسلة المسئولة عندم
الخاليا العقدية، الخاليا العصبية  التالموس و الخاليا العصبية   :عن األلم

  .األلم

 R.Noeda et al., Natureا�+v< ��2 ا��Dور
Neuroscience  

��H��ا� ��rا �(Pour la Science- n 388-
Février 2010 p.6 

Dـــــــــــــ��	و��:'T�1 ـــــــــــــ:ان� 

" لين ماي:لدى خاليا عصبية لفئران،الحظ  ErbB4عبر طمس الجين 
الواليات المتحدة ظهور عالمات -وزمالؤه من المركز الطبي لجورجيا

مميزة الضطراب الشيزوفيرينيا أو -...اضطراب الذاكرة،اهتياج–سلوكية 
النموذج الحيواني الجديد فهم ويأمل العلماء بهذا .الفصام الشخصي

من البشر  % 1ميكانيزمات ظهور أعراض الفصام الشخصي الذي يصيب 
  .في العالم

��H��ا� ��rا �(Pour la Science- n 388-
Février 2010 p.6 
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كتب الفيلسوف  "شياألفكار السليمة الوحيدة هي التي تجيء ونحن نم"
فقد شدد هذا المفكر على .شانه شان العديد من الفالسفة-نيتشه–األلماني 

اعتبر هيأة القعود خطأ ضد  افضائل المشي الذي يحرر العقل، فيم
 ال يمكننا التفكير وإال" وذلك إلى حد نبذ فلوبير ومثاليته للقعود .العقل

 ".ونحن قاعدون

" وبالتالي ضم صوته إلى صوت المفكر روسو ومثاليته للمشي، الذي 
وقد حاول العديد بمن فيهم السرياليون الكتابة خالل  ".يجعل العقل في حركة

المشي،منهم المفكر جون جيونو الذي أوصى بهذا التمرين كشكل صحي 
صنّف  امم أرسطو يدرس وهو   يتجول، نوقبلهم في القدم، كا.للفكر

 .مدرسته بمدرسة المتجولين

  فما هي إذن آثاره على الدماغ؟.المشي مرتبط بتاريخ الفكر

لمعرفة ذلك،قامت سابين شيفر وزمالؤها ، من معهد ماكس بالنك 
ببرلين،بتجربة مع أطفال وراشدين،الذين طلبت منهم اجتياز اختبارات وهم 

  :في إحدى الحاالت التالية

  جالسون أمام مكتب -

  -على بساط دوار- يتمشون بالسرعة التي يريدونها -

تمثلت في االستماع  دوكانت هذه االختبارات تُقيم خصوصا التركيز؛ فق
- بالنسبة لكل عدد-تحديد مإلى سلسلة من األعداد يطلقها مكبر الصوت، ث

  .إن كانوا قد سمعوه أربعة مرات سلفا

- أعمارهم بغض النظر عن–المشاركون  بفي هذه الظروف، ارتك
أطفال التسع سنوات اكبر  نكا دأخطاء اقل حينما كانوا يمشون، وق

 .تقريبا بأخطاء اقل%  40المتفوقين بنسبة 

يحافظ المشي :هذه الظاهرة بمفعول اليقظة رحسب علماء النفس، تفس
على الجسم في حالة الفعل، وفي حاالت محددة، على العقل متيقظا حيث 

  .يسترخي االنتباه بسهولة اقليكون الدماغ أكثر إرواء،و
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إنها ساعة النوم ، يتمدد الفرد على الفراش ويغمض العينين ليبدأ النوم 
باجتياح الدماغ ؛ الحظ الباحث وزمالئه على عكس المسلمات السائدة إلى 

ل يمر حد اآلن، إنه التالموس ، المركز الدماغي العميق ، الذي هو األو
) أربعة في الثانية (إلى حالة النوم ، مع تفريغ دوري للخاليا العصبية 

ببطء، تنطفئ األضواء بعد ذلك في مناطق أخرى، خصوصا الجبهية  
ينام المريض ، ومع ذلك ، ما تزال بعض المناطق القشرية . والجانبية 

ذبات الدماغية مستيقظة، بعد دقيقة ما تزال تسجل أيضا نشاطا عالي الذب
كل شئ يجري كما لو كان . المحدد لليقظة في بعض المناطق الدماغية

التالموس ، الذي هو بمثابة حلقة وصل بين المعلومات الخارجية والقشرة 
الدماغية ، يعطي إشارة الراحة في الدماغ الذي يستغرق بعض الوقت 
،حسب العلماء البيولوجين العصبيين ، يستجيب التالموس إلى مركزين 

خرين معدالن الهيبوتاالموس ومنطقة   للجدع الدماغي ، التي تأخذ بعين آ
يجتاح النشاط ـ .االعتبار ،حالة التعب للجسم وأي ساعة من  اليوم

تأرجح  في الثانية  تدريجيا كامل القشرة الدماغية مؤديا إلى   4بمعدل
  . اإلغفاء

تفريغات ومند ذلك الحين يسري نشاط كهربائي في كامل المخ بأربعة 
  . في الثانية ، التي تسمح باقتصاد للطاقة األساسية في حالة الراحة 

الرؤية التقليدية للدماغ الذي ينام بشكل كلي ومتناسق، يعاد فيها النظر 
يتم إطفاء األنوار  ثالصورة أكثر غموضا، حي نبفضل هذه األعمال، لتكو

الدماغ تبقى عندما ننام، يجب أن نعلم أن بعض مناطق . بشكل تدريجي
نشطة مواصلة إنتاج اإلدراك، الصور، األفكار، وهذا ما يحدث في 

والمجزأة  الدائمة اللحظات التي تسبق النوم، حيث تتجلى هذه األنشطة
  .      لمناطق مختلفة التي تتأخر في النوم

 RورــــــــR ا�2ـــــــo -�ـــا��$

M. Magnin et al., Thalamic deactivation at 
sleep onset precedes that of the cerebral 
cortex in humans, in PNAS  

 
    القميـــص ـ والدافـــع الجنســـي الذكــــوريالقميـــص ـ والدافـــع الجنســـي الذكــــوريالقميـــص ـ والدافـــع الجنســـي الذكــــوريالقميـــص ـ والدافـــع الجنســـي الذكــــوري

  
تفاع تلقائي والواعي لهرمون التستسترون لدى الرجال، ار

وجود الرجل بجوار امرأة تحمل قميصا قصيرا ـ تي ـ شورت :والسبب
ة قد بلل اللباس عندما كانت في ـ الذي يتطلب  أن يكون عرق المرأ

مرحلة التبييض ، وذلك حسب ما كشفت عنه دراسة لسول ميلير وجون 
  .مانير من جامعة فلوريدا

قام هذان األخصائيان النفسانيان بجعل رجال يستنشقون قمصانا   
لُبسوا لثالثة أيام متتالية من طرف نساء في مختلف مراحل الدورة 

  :الشهرية، فالحظوا

أن القمصان الملبوسة خالل فترة التبييض كانت : ة أولى من جه -
  هرمون الرغبة لدى الرجال ؛( تسبب ارتفاعا لمعدل التستسترون 

وجد هؤالء الرجال رائحة اللباس أكثر متعة : ومن جهة ثانية -
 .ولذة

هناك ثالثة أيام في الشهر حيث من المجدي للنساء عدم : للفائدة إذن 
  !استعمال المعطر 

 RورــــــــR ا�2ـــــــo -�ـــا��$

S. Miller و J. Maner, / Psychological  Science  

 
 

-بعد تحليل الباحثين لألمواج المطلقة في مختلف الحاالت
نفس المنطقة الدماغية،المنطقة :الخطأ،الصواب،جاءت النتيجة كالتالي

و أنها نفس ، ويبدجالحزامية األمامية تنتج األصناف السالبة الثالثة لألموا
  .الوظائف البيولوجية العصبية لضبط الوظائف المعرفية

وتوحي الدرجة المتقلبة لإلشارة أن المنطقة الحزامية األمامية تميز 
  .الصنف صحيح أو خطا للجواب

  بأية ميكانيزمات؟انطالقا من أية معلومات،يتم ذلك؟

نجهل ذلك تماما،لكن بعض األمراض كالفصام الشخصي أو مرض 
تسمح بالجواب على  دالموجة السلبية، ق    ينسون حيث يظهر اختالل بارك

  ..هذا التساؤالت

 RورــــــــR ا�2ـــــــo -�ـــا��$
C. Roget et al., in Neurolmage, 

 

        نسايــة المرســل إليـهنسايــة المرســل إليـهنسايــة المرســل إليـهنسايــة المرســل إليـه: : : : نسايــة غيــر مألوفــةنسايــة غيــر مألوفــةنسايــة غيــر مألوفــةنسايــة غيــر مألوفــة
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بعبارة .وهذا النوع من النسايات أكثر شيوعا  من نساية المصدر
  لماذا؟..ممن قلنا له شيئا ما رأخرى، نتذكر بسهولة من قال لنا شيئا ما، أكث

بين نايجل غوني وكوالن ماكليود من معهد روتمان بتورنتو،أن 
الشخص الذي يتحدث إلى شخص آخر يركز على ما يقول وينتبه بذلك اقل 

بيئة المحيطة به،سواء تعلق األمر بالمكان الذي يوجد به،أو بالشخص إلى ال
  .الذي ينتبه إليه

فنحن بقوة األشياء :والعكس هو الذي يحدث عندما نتلقى معلومة
  .على التقاط تفاصيل البيئة والمخاطَب نموجهون إلى الخارج، قادرو

،مما كوننا كنا مركزين على ذواتنا،لم نحفظ شيئا من هوية مستميعنا
مناداة :"يخرج لنا طريقة بسيطة ليكون االنطباع اقل إلهمال المستمعين

وهذا يؤدي إلى إعادة تركيز ".المخاطَب باسمه قبل بداية حكي القصة
االنتباه بحيث ال يعود المخاطب مركِّز كليا على ذاته،وتكون بالتالي نساية 

  "....المرسل إليه اقل حدوثا

  Rرـــــــــــــــــــــا�"2
N. Gopie and C. Macleod, in Psychological 
Science, vol. 10, p. 1492, 2010 

  

        جنــوح بطـــئ نحـــو النـــومجنــوح بطـــئ نحـــو النـــومجنــوح بطـــئ نحـــو النـــومجنــوح بطـــئ نحـــو النـــوم::::الدمــاغالدمــاغالدمــاغالدمــاغ
  

د�2�� ��H�ور �� ����  aI7415�ق ا����غ 
 .ا����É إx ا�ا�C ا`وx ��!%م 

في مستشفى ليون الفرنسية ،يدرسون مراحل النوم ـ جلب النوم ـ 
في : يقة التي يعبر بها الدماغ نشاطه لحظة التحول نحو النوم والطر

مصلحة األعصاب ، ثم زرع أقطاب كهربائية في دماغ  مريض بالصرع 
لتحديد مصدر تلك األزمات ، ويشتغل فريق الدراسة بقيادة بول مانان 

  . ساعة  24ساعة على  24لتتبع أنشطة المناطق المختلفة للدماغ  

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter& Spring   2010 
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وبالعكس تمت إعادة التجربة مع االنجليز،الذين استمعوا إلى قصة 
لقد :والنتيجة".الهيمبا"باالنجليزية والى أصوات صادرة عن أفراد 

فيما .تعرف المشاركون في كل مرة تقريبا على الصوت الصحيح
سهلة التعرف - ..الخوف، الغضب، الحزن–األصوات االنفعالية السلبية 

ليها من طرف الجميع،يكون األمر صحيحا بدرجة اقل بالنسبة ع
مرتبطة بدورها في  لألصوات االنفعالية االيجابية،التي لها ميزة خاصة

 .تماسك المجموعة

*pour la science n°389 - mars 2010 p6 
  

        ****ا من؟ا من؟ا من؟ا من؟ــــــــــــخطخطخطخط............اتاتاتاتــــــــــــات في الرياضيات في الرياضيات في الرياضيات في الرياضيــــــــــــضعيفضعيفضعيفضعيف
  

  !التامأمام الرياضيات، يشعر بعض التالميذ بالشلل 

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن هذه المخاوف قد تنتقل إلى البنات من 
طرف مدرسات الفصول األولية،وذلك عندما تكو هذه األخيرة هي أيضا 

  .مرتعبة اتجاه مادو الرياضيات

فصال أوليا أن أداء البنات مقارنة  17وقد الحظ الباحثون لدى دراسة 
ن أسوا فأسوا في نهاية السنة كلما كانت بأداء األوالد في بداية السنة،يكو
  .المدرسة مرتاحة مع الرياضيات

*Pour La science N°389 - Mars 2010 p 7 
 

        ****............ررررــــــــــــاة باألصفاة باألصفاة باألصفاة باألصفــــــــــــرى الحيرى الحيرى الحيرى الحيــــــــــــيييي
  

  أي لون يربطه الشخص بمزاجه؟

من  300انه السؤال الذي طرحه باحثون من مانشستر على 
لصحة الجيدة اللون األصفر،يختار فبينما يختار األفراد ذوي ا.المتطوعين

  األشخاص المكتئبون اللون الرمادي
األزرق هو اللون المفضل :وبالمقابل، الشيء يرث بين األذواق

  .واألصفر هو اللون األكثر جاذبية

وهكذا عبر إعطاء إمكانية التعبير عن المزاج دون كالم، سيكون من شان 
أن يسهل االتصاالت بين  صياغة سلم لأللوان انطالقا من هذه األعمال

  ؟..لكن ماذا عن ما يقال أننا نرى الحياة بالوردي...المرضى والمعالجين

*��f �(pour la science n°389 - mars 2010 p12 
  

        ص باألرقص باألرقص باألرقص باألرقــــــــــــاغ يتقلاغ يتقلاغ يتقلاغ يتقلــــــــــــالدمالدمالدمالدم
  

قون المدمنون على منطقة حسب دراسة لجامعة أمستردام ، قد يمتلك المؤر
أقل حجما من تلك  - غية الجبهية الدائرية اليسرىالقشرة الدما- دماغية تدعى 

ستخدم هذه المنطقة من الدماغ خصوصا وتُ. التي يمتلكها النوم الجيدون 
لهدوء الداخلي با نبئةلالستمتاع بالمظاهر الممتعة أو المطمئنة لحالة معينة، الم

م فيما ظروف العيش التوترية قد تؤدي إلى تقليص الد. الذي يشجع على النوم
في هذه المنطقة الدماغية ، لتجعل الشخص في النهاية غير قادر على أن ينعم 
بحالة من الروح اإليجابية قصد النوم  ،وبما أن األرق يفاقم التوتر،فهو قد 

 .يساهم في التقلص الدماغي
 اr�� ا�����H ا�8���7E :ا�Dر

Cerveau et psycho – N 38  Mars-Avril 2010 

    اغاغاغاغــــــــي الدمي الدمي الدمي الدمــــــــرات فرات فرات فرات فــــــــدث تغييدث تغييدث تغييدث تغييــــــــه يحه يحه يحه يحــــــــان باللان باللان باللان باللــــاإليماإليماإليماإليم
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    جزئيــة المركـــز االجتماعـــيجزئيــة المركـــز االجتماعـــيجزئيــة المركـــز االجتماعـــيجزئيــة المركـــز االجتماعـــي
  

  .غ المركز االجتماعيقد يعكس معدل مستقبِالت الدوبامين في الدما

اكتشفت العالمة البيولوجية العصبية ديانا مارتينيز وزمالؤها من 
جامعة كولومبيا أن األشخاص الذين لديهم معدالت مرتفعة من مستقبل 
الدوبامين في الدماغ لديهم مركز اجتماعي أعلى من اآلخرين،مركز 

اء وظيفي مرموق،تأثير اكبر على اآلخرين،مداخيل عالية وأصدق
  ...عديدون

ما هو مستقبِل الدوبامين؟إنها تلك الجزئية التي كرد فعل على وجود 
الدوبامين في الخاليا العصبية،تعمل على دوائر خاليا عصبية مسئولة عن 

نقوم بشيء ما،نواصل مشروعا يمكن أن  عندما نرغب بشيء ما،.التحفيز
امين تسهل الفعل الذي يتوج بمكافأة،فإننا نكون حينئذ مدفوعين بدوائر للدوب

  .سيأتي بالمتعة المرجوة

الوضعية االجتماعية هي بالفعل مصدر ارتياح هامة،بما أنها تشمل 
السلطة،المال،النساء،وجود الحاشية والمحيطين،ويبدو أن :العديد من المتع

األشخاص الذين لديهم معدالت عالية من مستقبِالت  الدوبامين يكونون 
وبالعكس،األشخاص ذوو المعدالت .تمتعون بشدةأكثر تحفيزا،ألنهم يس

( الضعيفة من مستقبِالت الدوبامين هم أكثر عرضة الستهالك المخدرات
التي تحفز اصطناعيا دارات ) سواء كانت نيكوتين التبغ أو الكوكايين

جد خافتة طبيعيا بحيث يتم إشباعهم ..فدوائر الدوبامين لديهم:الدوبامين
  .باالنجازات االجتماعية

تؤكد هذه الدراسة أن الجاه أو المركز االجتماعي هي إحدى 
التحفيزات الرئيسية في الجنس اإلنساني،وان التصنيف الممنوح 
لفرد في مجتمع ما ربما محدد في جزء ما بالمعدالت الطبيعية 

  .للدوبامين

أن  -لدى القرود–بينت دراسات لحسن الحظ :لكن تبقى درجات من الحرية
ت  الدوبامين لدى حيوان مسيطَرا عليه ترتفع عندما معدالت مستقبال

االنجازات الشخصية قد تغير هكذا .يصعد إلى درجة المسيطر
لكن الدراسات لدى .وكسر حلقة هذه الحتمية" التحفيز االجتماعي."بيولوجيا

اإلنسان تختلف عن تلك لدى القرود،إذ يبدو أن مرونة دوائر الدوبامين 
  ...بشرضعيفة لدينا نحن بني ال

 ا�"2ــــــــRر

D. Martinez et al., in Biological Psychiatry, 
vol. 67 p. 275, 2010 

  

        ةةةةــــــــــــي عالميي عالميي عالميي عالميــــــــــــة هة هة هة هــــــــــــوات االنفعاليوات االنفعاليوات االنفعاليوات االنفعاليــــــــــــاألصاألصاألصاألص
  

الجميع يفهمها مهما كانت :التعبيرات الوجهية لالنفعاالت هي عالمية
فهية ونفس األمر ينطبق على األصوات غير الش.الثقافة واالنتماء العرقي
  - الخ..صراخ،ضحك-التي تعبر عن انفعاالت

حسب باحثين من جامعة لندن،األصوات الصادرة من اجل التعبير عن 
مفهومة للجميع مهما كانت   -إال في استثناءات نادرة-انفعال بسيط هي

" هيمبا"انجليز و:شملت دراسة الباحثين مجموعتين جد مختلفتين.الثقافة   
في شمال ناميبيا لهم اتصاالت قليلة مع العالم  فردا 20000وهي قبيلة من 

  .الخارجي

كان على كل فرد من الهيمبا أن يستمع إلى قصص محكية في لغته 
في إحداها مثال، يعبر شخص عن حزنه .  األم،ووفق نبرة صوتية معينة

وفي نهاية كل قصة يستمع أفراد القبيلة إلى صوتين .بعد أن فقد قريبا له
ويطلب منهم تحديد أي من - صراخ وضحك مثال-ليزصادرين على االنج

  .يرد في القصةالصوتين يطابق االنفعال الذي 
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، ولكن بوال لقدر اهللانكون أكثر ق. البوادر التي تؤكد أو تنفي التوقعات
  .بضغط اقل

في  ي شاعذيعتبر الدين من قبل العديد من الباحثين مضادا للقلق، وال
الثقافات المختلفة بسبب هذه الفضيلة المهدئة، مساعدا على معالجة مخاوف 

لكن شريطة  .الموت، ذات الطابع الذي ال يمكن التنبؤ به والسيطرة عليه
 .االعتقاد

وتوالى الجدل والنقاش حول الموضوع، حيث الحظ البعض أن 
اإللحاد  حصائية كان من المفروض أن تكون معكوسة، وذلك اعتبارا أناإل

بدأت تظهر في أوروبا منذ قرنين أو ثالثة قرون مع  ظاهرة بشرية حديثة
، فإن  -العاقل– sapiens -وقبل ذلك ومنذ ظهور إنسان. عصر التنوير

وال ) أو آلهة متعددة(العظمى من البشر كانوا يؤمنون بإله واحد  الغالبية
تبقى  للدماغ البشري الحالة الطبيعيةإحصائيا . يزال الكثير منهم يعتقد ذلك

عدم اإليمان باهللا ولذلك فان ... قاد باهللابأغلبية ساحقة، وبال منازع، االعت
 ! وليس اإليمان باهللا،  هو من يغير الدماغ

لغير المؤمنين تثار  بصورة غير   cingulateالقشرات الدماغية 
فع هام في رعامل  ن عدم اإليمان باهللاإ.. طبيعية عندما يكونون على خطأ

لدى  cingulateالقشرة الدماغية إن فرط اثارة، !لتوتر بامتيازمستوى ا
 ضطراباتهناك أ تعد من أسباب اضطرابات القلق، فهلالملحدين 

   ؟من ال يؤمنون باهللابين  انتشاراأكثر أخرى هي  عصبيةنفس

 &� ا"��ع*�4�� 
M. Inzlicht et al. , Neural markers of religious 
convictions , in Psychological Science , vol. 20, 
p. 385, 2009 

إنها القشرة األمامية :عندما نؤمن باهللا، تعمل  منطقة في الدماغ ببطء أكثر
فما هو دور هذه القشرة؟ هذه المنطقة من الدماغ . cingulateالتي تدعى 

ل ما كنا تُستخدم للتنبؤ بالمستقبل، وتحذرنا ما إذا كانت األحداث التي تجري تماث
 .نتوقعه

مجموعتين من ففد قام أطباء األعصاب في جامعة تورنتو في كندا بإخضاع 
، واجروا اختبارات -السكانير-مؤمنين و غير مؤمنين ،للماسح الضوئي أفراد

 :ذهنية حيث كان عليهم توقع الجواب ، ومن ثم االطالع على الجواب الصحيح

بقوة في حالة   cingulate، يتم تنشيط القشرة لدى غير المؤمنين 
 .إنها تشير على أن النتيجة ال تطابق التوقع: الخطأ

عندما يحدث  ،يتم تنشيط القشرة بدرجة أقل بكثير لدى المؤمنين، 
حدث ال يتوافق مع تطلعاتهم، فإنه يثير رد فعل أقل حدة مما عليه لدى 

 .اآلخرين

  يقلل الدين من ردود الفعل على ما هو غير متوقع؟ فيما 

في معظم نظم المعتقدات، يمكن دائما إعادة النظر في حدث ال يلبي 
على سبيل . التوقعات، وتفسيره ليتناسب مع اإلطار النظري لإليمان

احد ما مرضا  أصاب أو إذا ما  قتل صديق في حادثة سير:المثال
ال يعني  إن عجز اإلنسان ادراك األسبابوإ. مشيئة قدر اهللا و عضاال، فإنه

حيط بها ي ال الخالقتقديرات كل الحكمة من ن إ:لها يوجد تفسير أنه ال
  .المخلوق و إن أدرك اليسير منها

القشرة األمامية : جمة تجلب فوائد ،ومن الواضح أن هذه الرؤية للعالم
cingulate  كما يقل االهتمام  ؛تخفض مستوى التوتري تعمل ببطء تال

  را استكشاف الممكن وترقب بالغموض الذي يلف المستقبل، ال نحاول كثي
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Evidence Digest –February 2010 
 

Anxiety 

Life events in panic disorder - an update on candid ate 
stressors  

Depression and Anxiety, 02/02/10 

Domschke K et al. 

 – The present state - of knowledge regarding the 
specification and conceptualization of LEs in PD 
within a more complex multifactorial model, involving 
mediating and moderating factors in between genes 
and the clinical phenotype, is hoped to aid in 
informing future gene–environment interaction 
studies in panic disorde 

Child/Adolescent Psych 

Obesity and depression symptoms in the Beaver Dam 
Offspring Study population  

Depression and Anxiety, 02/02/10 

Zhong W et al. 

 – Obesity was associated with a higher risk of 
possible depression and had different influences on 
specific domains of depression symptoms measured 
by CES–D Scale. These findings suggest the need 
for longitudinal studies on the effects of obesity on 
specific depression symptoms. 

Eating Disorders 

Use of mirtazapine in an adult with refractory anor exia 
nervosa and comorbid depression  

International Journal of Eating Disorders, 02/09/10 

Darcy AM et al. 

 – A 50–year–old woman with an over 7–year history 
of AN and comorbid major depression had been 
treated unsuccessfully with numerous psychotropic 
medications, manualized cognitive behavior therapy, 
and an intensive outpatient treatment program before 
referral. After treatment with mirtazapine, she gained 
weight and her depression improved. A 9–month 
follow–up revealed a maintenance of these benefits. 
Mirtazapine may be useful for older, chronically ill 
patients presenting with AN and comorbid depression 

Atypical antipsychotics and anorexia nervosa: A rev iew 

European Eating Disorders Review, 02/10/10 

 McKnight RF et al. 

– Forty–three publications or study protocols were 
found, including four randomized–controlled trials, 
five open–label trials and 26 case reports. The most 
studied drugs were olanzapine, quetiapine and  

 risperidone. Atypical antipsychotics appear safe and there is 
some evidence of positive effects on depression, anxiety and 
core eating disordered psychopathology in patients with 
anorexia nervosa. Currently there is insufficient evidence to 
confirm atypical antipsychotics enhance weight gain in this 
setting. 

Geriatric Psych 

Risk of death related to psychotropic drug use in o lder 
people during the European 2003 heatwave: a populati on-
based case-control study. 

Am J Geriatr Psychiatry. 2009 Dec;17(12):1059-67. 

Nordon C, Martin-Latry K, de Roquefeuil L, Latry P, Bégaud 
B, Falissard B, Rouillon F, Verdoux H. 

INSERM U657, Université Victor Segalen Bordeaux 2, 
Bordeaux cedex, France. 

–  OBJECTIVE:  The authors investigated the 
association between death of older people and use of 
psychotropic drugs before and during the Western 
European August 2003 heatwave. METHOD: A 
retrospective population-based case-control study was 
conducted using the French social security insurance 
national database. Exposure to psychotropic drugs in 
cases aged 70-100 years who died before (N = 2,093) 
and during (N = 9,531) the August 2003 heatwave was 
compared with those of survivors matched for age, 
gender, and presence of chronic illness, by using 
conditional logistic regressions. RESULTS: The 
association between death and psychotropic drug use 
was modified by level of external temperature (Wald 
chi(2) = 13.1, degree of freedom = 1, p <0.001). Use of 
any psychotropic drug was associated with a 30% 
increased risk of death during the heatwave, with a 
significant dose-response relationship between the 
number of psychotropic drugs and the risk of death 
(adjusted odds ratio [aOR] for linear trend 1.25, 95% 
confidence interval [95% CI]: 1.21-1.29). During the 
heatwave, therapeutic classes independently 
associated with an increased risk of death were 
antidepressants (aOR 1.71, 95% CI: 1.57-1.86) and 
antipsychotics (aOR 2.09, 95% CI: 1.89-2.35), whereas 
exposure to anxiolytics/hypnotics use (aOR 0.85, 0.79-
0.91) was associated with a decreased risk. Findings 
remained unchanged after adjustment on cardiotropic, 
antidementia, or anti-parkinsonian drug use.  

CONCLUSION:  Our findings suggest that a causal 
relationship may exist between psychotropic drug use 
during a heatwave and increased risk of death in older 
people. The risk/benefit ratio of antidepressant and 
antipsychotic drugs should be carefully assessed in 
older people during a heatwave. 

PMID: 20104062 [PubMed - in process] 
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Why suicide? Elderly people who committed suicide an d 
their experience of life in the period before their  death  

International Psychogeriatrics, 02/02/10 

– Kjolseth I et al. – The results lead us to argue that 
their suicides should be considered as existential 
choices. The sum total of the different forms of strain 
had made life a burden they could no longer bear. 
Age meant that they were in a phase of life that 
entailed closeness to death, which they could also 
see as a relief. 

Editorial: a view from the USA on the Alzheimer's dis ease 
international position paper. 

J Nutr Health Aging. 2010;14(2):104. 

Rubenstein LZ. 

L.Z. Rubenstein, UCLA School of Medicine, VA Medical 
Center, Geriatric Research Education and Clinical Center, 
16111 Plummer Street, Sepulveda, CA 91343, USA; 
laurence.rubenstein@va.gov. 

– The international position paper on the primary care 
physician and Alzheimer's disease (AD) appearing in 
this issue nicely lays out an ideal yet practical 
guideline for what should take place in primary care. 
It presents the rationale for early detection, accurate 
diagnosis and systematic care management of 
patients with AD in primary care settings. Early and 
accurate diagnosis is clearly vital in order to optimize 
care planning and long-term outcomes for AD 
patients and their families. Moreover, the primary 
care physician (PCP) is in the best situation to 
perform this detection, diagnosis, and care planning 
process. In the United States, we have come a long 
way in the past 20-30 years in recognizing dementia 
within primary care settings and knowing how to help 
the patient and family. In previous years, the PCP 
would often simply label dementia patients as people 
with "organic brain syndrome," prescribe 
antipsychotic agents, and recommend nursing home 
placement. Things are better now. Most PCPs are 
familiar with AD as an entity, know how to diagnose it 
(or whom to call for help), and are aware of basic 
treatment options and where to refer for long-term 
management. Still, the typical PCP is still not 
performing up to the standards suggested in the 
position paper. First of all, there is still under-
recognition of AD. By delaying the diagnosis, 
opportunities to improve the care process and 
disease trajectory are missed, with negative 
consequences. While there is certainly an 
understandable reluctance to label a person 
prematurely as having AD, and thereby possibly 
initiate a cascade of deleterious perceptions and 
outcomes for an individual who is still functional, 
most evidence suggests that the greater benefit 
accrues from early diagnosis and care planning. 
Next, once AD is recognized, PCPs are often in a 
quandary as to how best manage the patient within 
a busy practice setting operating inside a 
healthcare system that fails to reimburse the PCP's 
time adequately for cognitive activities. Typically 
there is not ready access to a geriatrician, 
psychiatrist, neurologist or interdisciplinary team 
who can be called on for consultation and referral. 
As a result, PCPs often reach too rapidly to anti-
cholinesterase inhibitors or antipsychotics, without 
first trying to optimize the symptoms or quality of  

 life with behavioral techniques, teamwork or family 
education. Yet there is hope on the horizon. Several 
specialty groups and national task forces have come 
out in favor of innovative care for AD and the 
important role of the PCP. A number of innovative 
care plans, collaborative care systems and 
specialized AD care programs have shown improved 
outcomes for AD patients. While we are not yet able 
to dramatically change the long-term trajectory of 
AD, we can improve quality of life, family satisfaction 
and other important intermediate outcomes. The 
present international position paper is consistent 
with these US task force and specialty group 
reports, and its international consensus does much 
to furthering the cause of improved diagnosis and 
care for AD patients. 

PMID: 20126956 [PubMed - in process] 

Mood Disorders 

Lithium and thyroid. 

Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;23(6):723-33. 
Lazarus JH. 

Centre for Endocrine and Diabetes Sciences, Cardiff University 
School of Medicine, University Hospital of Wales, Cardiff CF14 4 
XN, Wales, UK. lazarus@cf.ac.uk 

– One in 200 people receive lithium for treatment of 
bipolar disorder. The common clinical side effects of 
the drug are goitre in up to 40% and hypothyroidism in 
about 20%. Lithium increases thyroid autoimmunity if 
present before therapy. Treatment with levothyroxine is 
effective and lithium therapy should not be stopped. 
Lithium may cause hyperthyroidism due to thyroiditis or 
rarely Graves' disease. As lithium inhibits thyroid 
hormone release from the thyroid gland it can be used 
as an adjunct therapy in the management of severe 
hyperthyroidism. It also increases thyroidal radioiodine 
retention and may be effective in reducing 
administered activity in hyperthyroidism. There is no 
clinical benefit of lithium therapy in thyroid cancer. 
More research is required on the cellular proliferative 
effects of lithium as well as its impact on the immune 
system. 

PMID: 19942149 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Answers to your questions about SSRIs  

APCToday, 01/21/10   

– White C et al. – Avoid prescribing a highly activating 
SSRI, such as fluoxetine, for patients for whom 
agitation is a presenting symptom. Consider citalopram 
and escitalopram, which have less potential for drug 
interactions and less complex dose titration compared 
with other SSRIs, as first–line agents for depressed 
patients with complex medication profiles. For patients 
with sexual side effects caused by SSRIs, consider 
augmentation therapy with bupropion or mirtazapine; 
for male sexual dysfunction, a trial of a 
phosphodiesterase inhibitor is another alternative. 

The role of psychopharmacology in suicide preventio n. 

Epidemiol Psichiatr Soc. 2009 Jul-Sep;18(3):172-8. 

Saunders KE, Hawton K. 

– The potential role of psychopharmacology in suicide 
prevention is often minimised. This may to some extent  
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reflect that few medication trials have specifically 
focussed on prevention of suicidal behaviour--indeed 
this outcome is often not reported in trials. However, 
there is reasonably strong evidence that lithium may 
reduce risk of suicide, the postulated mechanism 
being a specific effect on aggression. Evidence is 
lacking with regard to any protective effect of other 
mood stabilizers. Clozapine may reduce suicidal 
behaviour in patients with schizophrenia, with 
reduction of affective symptoms being a possible 
explanation. The role of antidepressants in relation to 
suicide risk is highly controversial, especially in 
children and adolescents. It is unclear whether minor 
tranquillizers or hypnotics can assist in suicide 
prevention, although they can reduce the anxiety 
symptoms that may occur during initial treatment with 
SSRI antidepressants. It is also uncertain whether 
psychopharmacology has a role in preventing suicidal 
behaviour in people with personality disorders. 
Despite the limitations of the evidence we contend 
that suicide risk should be an important factor in 
deciding when and what to prescribe. 

PMID: 20034192 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Management of antipsychotic and mood stabilizer 
medication in pregnancy: recommendations for antena tal 
care. 

Aust N Z J Psychiatry. 2010 Feb;44(2):99-108. 

Galbally M, Snellen M, Walker S, Permezel M. 

Mercy Hospital for Women, 163 Studley Road, Heidelberg, 
Vic. 3084, Australia. 

– The aim of the present study was to develop 
recommendations for antenatal care and monitoring 
for women with bipolar disorder and schizophrenia 
who are on lithium carbonate, antipsychotic or anti-
epileptic medication during pregnancy. ….This 
information was summarized, condensed and then 
reviewed by representatives of psychiatry, pharmacy,  

paediatrics and obstetrics to produce an information 
booklet and subsequently monitoring 
recommendations and tables. A model of antenatal 
monitoring and care for women with schizophrenia, 
bipolar disorder and related disorders who are 
maintained on psychotropic medication was 
developed. This included an online and published 
booklet for clinicians summarizing psychotropic 
medication in pregnancy, and lactation and 
monitoring tables that could be part of patient case 
files. ….. A summary of the risks and a model of 
suggested additional monitoring during pregnancy 
have been developed in consultation across a 
number of clinical disciplines. 

PMID: 20113298 [PubMed - in process] 

The role of dopaminergic agents in improving qualit y of 
life in major depressive disorder. 

Curr Psychiatry Rep. 2009 Dec;11(6):503-8. 

IsHak WW, Davis M, Jeffrey J, Balayan K, Pechnick 
RN, Bagot K, Rapaport MH. 

Department of Psychiatry, Cedars-Sinai Medical Center and 
David Geffen School of Medicine at UCLA, 8730 Alden Drive, 
Thalians W-157, Los Angeles, CA 90048, USA. 
waguih.ishak@cshs.org 

 – Quality of life (QOL) is greatly diminished in patients 
with major depressive disorder (MDD) before 
treatment. This deficit persists even when patients are 
in remission; thus, interventions are needed to improve 
QOL. This article reviews QOL impairment in MDD and 
the cost of impairment, then summarizes the empiric 
literature on the effects of dopaminergic agents on 
QOL in patients with MDD. Studies were identified 
through a MEDLINE search from the past 35 years 
(1974-2009) using key terms "quality of life," "major 
depression," and "major depressive disorder," and 
"dopaminergic," "bupropion ," or "modafinil." A total of 
47 studies were included in this review. A brief 
overview of the relationship between QOL and MDD is 
presented, followed by a review of dopaminergic agent 
chemistry, mechanism of action, use, and trials 
conducted to investigate agents' effects on QOL. 
Preliminary evidence suggests dopaminergic agents 
may have a positive effect on QOL for patients with  
MDD. Prospective, randomized, double-blind, placebo-
controlled studies are needed to extend these findings. 

PMID: 19909674 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Pregnancy and depression: exploring a new potential 
treatment option. 

Curr Psychiatry Rep. 2009 Dec;11(6):443-6. 

Kim DR, Gonzalez J, O'Reardon JP. 

Perinatal Psychiatry Clinic, Department of Psychiatry, University 
of Pennsylvania, 3535 Market Street, 2nd Floor, Philadelphia, 
PA 19104, USA. drkim@mail.med.upenn.edu 

– The treatment of major depressive disorder during 
pregnancy is an important but complex clinical topic. 
Medications, electroconvulsive therapy, and 
psychotherapy are all reasonable choices, but each 
has its limitations. In this article, we propose that a has 
its limitations. In this article, we propose that a novel 
device technology known as repetitive transcranial 
magnetic stimulation  should be systematically 
studied as a potential treatment option for women with 
major depressive disorder during pregnancy. 

PMID: 19909665 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Comparison of racemic ketamine and S-ketamine in 
treatment-resistant major depression: report of two  cases. 

World J Biol Psychiatry. 2009;10(3):241-4. 

Paul R, Schaaff N, Padberg F, Möller HJ, Frodl T. 

Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-
Maximilians-University, Munich, Germany. 

– Recent studies with intravenous infusion of the 
NMDA receptor antagonist ketamine showed robust 
and rapid antidepressant effects within hours after 
treatment. Ketamine is a racemic mixture consisting of 
two enantiomers, R- and S-ketamine. In contrast to 
ketamine, S-ketamine is reported to be less prone to 
psychomimetic side effects, such as derealisation and 
hallucinations. In this report we describe the effect of 
ketamine and S-ketamine infusion therapy, 
respectively, in two patients with treatment-resistant 
major depression. Severity of depression was rated 
using the Hamilton Depression Rating Scale (HAMD) 
and the Beck Depression Inventory (BDI). While one 
patient did not respond to either treatment, in the other 
patient intravenous administration of ketamine 
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as well as S-ketamine showed an antidepressant 
effect as assessed by a decrease in HAMD-21 and 
BDI at days 1 and 3 after infusion which faded until 
day 6. Both patients experienced psychomimetic side 
effects during ketamine infusion which were absent 
during treatment with S-ketamine. We conclude that 
S-ketamine might exert similar antidepressant effects 
as ketamine in drug-resistant depression but may be 
better tolerated by the patients. 

PMID: 19224412 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Is the exposure to antidepressant drugs in early 
pregnancy a risk factor for spontaneous abortion? A  
review of available evidences. 

Epidemiol Psichiatr Soc. 2009 Jul-Sep;18(3):240-7. 

Santone G, Ricchi G, Rocchetti D, Tofani S, Bellantuono C. 

Psychiatric Unit, Department of Neuroscience, Polytechnic 
University of Marche, and United Hospitals of Ancona, 
Ancona, Italy. g.santone@ospedaliriuniti.marche.it 

– AIM: To review studies conducted to establish the risk 
of spontaneous abortion (SA) in women exposed to 
antidepressant drugs (ADs) during early pregnancy. 
METHODS: By using different search terms, PubMed, 
Toxline, EMBASE, PsychINFO, and the Cochrane 
library databases were searched from January 1980 to 
March 2008, to identify studies assessing the risk of SA 
in women exposed to different classes of ADs during the 
first trimester of pregnancy. RESULTS: Ten studies over 
21 identified were selected for the analysis. All were 
performed prospectively and included as control group 
unexposed women, or exposed to non-teratogenic 
drugs or to placebo. In seven studies a depressive 
episode was specified as the reason for which the drug 
was prescribed, while the time of exposure was in nine. 

CONCLUSIONS: Only three studies over ten 
selected reported a significant association between 
an increased rate of SAs and early pregnancy 
exposure to some ADs. Many methodological flaws in 
the study design were found in all studies considered. 
Given this background and a lack of strong evidence 
on this issue, further prospective and better designed 
studies are needed to assess the risk of SA in 
pregnant women exposed to ADs against the risk of 
an untreated maternal depression. 

 Safety and efficacy of repeated-dose intravenous 
ketamine for treatment-resistant depression. 

aan het Rot M, Collins KA, Murrough JW, Perez AM, Reich 
DL, Charney DS, Mathew SJ. 

Mood and Anxiety Disorders Program, Department of 
Psychiatry, Mount Sinai School of Medicine, New York, New 
York. m.aan.het.rot@rug.nl 

– BACKGROUND : A single subanesthetic 
(intravenous) IV dose of ketamine might have rapid 
but transient antidepressant effects in patients with 
treatment-resistant depression (TRD). Here we 
tested the tolerability, safety, and efficacy of 
repeated-dose open-label IV ketamine (six infusions 
over 12 days) in 10 medication-free symptomatic 
patients with TRD who had previously shown a 
meaningful antidepressant response to a single dose.  

 

 METHODS: On day 1, patients received a 40-min IV 
infusion of ketamine (.5 mg/kg) in an inpatient setting 
with continuous vital-sign monitoring. Psychotomimetic 
effects and adverse events were recorded repeatedly. 
The primary efficacy measure was change from 
baseline in the Montgomery-Asberg Depression Rating 
Scale (MADRS) score. If patients showed a > or =50% 
reduction in MADRS scores on day 2, they received 
five additional infusions on an outpatient basis (days 3, 
5, 8, 10, and 12). Follow-up visits were conducted 
twice-weekly for > or =4 weeks or until relapse.  

RESULTS:  Ketamine elicited minimal positive 
psychotic symptoms. Three patients experienced 
significant but transient dissociative symptoms. Side 
effects during and after each ketamine infusion were 
generally mild. The response criterion was met by nine 
patients after the first infusion as well as after the sixth 
infusion. The mean (SD) reduction in MADRS scores 
after the sixth infusion was 85% (12%). Postketamine, 
eight of nine patients relapsed, on average, 19 days 
after the sixth infusion (range 6 days-45 days). One 
patient remained antidepressant-free with minimal 
depressive symptoms for >3 months.  

CONCLUSIONS:  These pilot findings suggest 
feasibility of repeated-dose IV ketamine for the acute 
treatment of TRD. 

Is lithium in a class of its own? A brief profile o f its clinical 
use 

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 01/08/10 

– Malhi GS et al. – The recommendations are based 
predominantly on Level I evidence, but its clinical use 
has to be tempered against potential side–effects and 
the need for ongoing monitoring. In practice, lithium 
should be considered a first–line option in bipolar 
disorder, especially in prophylaxis and when onset of 
action is not an imperative. Lithium has been in use in 
modern medicine for 60 years and as such has been 
tried and tested across the full range of mood 
disorders. Arguably, lithium is the only true mood 
stabilizer and because of its unique properties is in a 
class of its own 

A double-blind, placebo-controlled study of quetiapine and 
lithium monotherapy in adults in the acute phase of bipolar 
depression (EMBOLDEN I); 

Source: J Clin Psych  |  Posted 4 days ago 

Young AH, McElroy SL, Bauer M, Philips N, Chang W, Olausson B, 
Paulsson B, Brecher M, for the EMBOLDEN I (Trial 001) 
Investigators; Journal of Clinical Psychiatry (Jan 2010) 

Read/Add Comments | Email This | Print This | PubMed 

– OBJECTIVE:  The aim of this study was to compare 
the efficacy and tolerability of quetiapine and lithium 
monotherapy with that of placebo for a major 
depressive episode in bipolar disorder. METHOD: 802 
patients with DSM-IV-defined bipolar disorder (499 
bipolar I, 303 bipolar II) were randomly allocated to 
quetiapine 300 mg/d (n = 265), quetiapine 600 mg/d (n 
= 268), lithium 600 to 1800 mg/d (n = 136), or placebo 
(n = 133) for 8 weeks. Primary endpoint was the 
change in Montgomery-Asberg Depression Rating 
Scale (MADRS) total score. The study was conducted 
from August 2005 to May 2007. 
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RESULTS: Mean MADRS total score change from 
baseline at week 8 was -15.4 for quetiapine 300 
mg/d, -16.1 for quetiapine 600 mg/d, -13.6 for lithium, 
and -11.8 for placebo (P<.001 for both quetiapine 
doses, P = .123 for lithium, vs placebo). Quetiapine 
600 mg/d was significantly more effective than lithium 
in improving MADRS total score at week 8 (P = .013). 
Quetiapine-treated (both doses), but not lithium-
treated, patients showed significant improvements 
(P<.05) in MADRS response and remission rates, 
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Clinical 
Global Impressions-Bipolar-Severity of Illness and -
Change, and Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) 
scores at week 8 versus placebo. Both quetiapine 
doses were more effective than lithium at week 8 on 
the HDRS and HARS. The most common adverse 
events were somnolence, dry mouth, and dizziness 
with quetiapine (both doses) and nausea with lithium. 

 CONCLUSIONS:  Quetiapine (300 or 600 mg/d) was 
more effective than placebo for the treatment of 
episodes of acute depression in bipolar disorder. 
Lithium did not significantly differ from placebo on the 
main measures of efficacy. Both treatments were 
generally well tolerated. TRIAL REGISTRATION: 
clinicaltrials.gov Identifier: NCT00206141. 

A double-blind, placebo-controlled study of quetiap ine 
and paroxetine as monotherapy in adults with bipola r 
depression (EMBOLDEN II) 

Source: J Clin Psych  |  Posted 4 days ago 

McElroy SL, Weisler RH, Chang W, Olausson B, Paulsson B, 
Brecher M, Agambaram V, Merideth C, Nordenhem A, Young 
AH, for the EMBOLDEN II (Trial D1447C00134) Investigators; 
Journal of Clinical Psychiatry (Jan 2010) 

– OBJECTIVE:  The aim of this study was to evaluate 
the efficacy and tolerability of quetiapine and 
paroxetine monotherapy for major depression in 
bipolar disorder.  

METHOD: 740 patients (478 bipolar I, 262 bipolar II) 
with major depressive episodes (DSM-IV) were 
randomly assigned to quetiapine 300 mg/d (n = 245), 
quetiapine 600 mg/d (n = 247), paroxetine 20 mg/d (n = 
122), or placebo (n = 126) for 8 weeks. The primary end 
point was the change from baseline in Montgomery-
Asberg Depression Rating Scale (MADRS) total score. 
The study was conducted from May 2005 to May 2007. 
RESULTS: Mean MADRS score change from baseline 
at 8 weeks was -16.19 for quetiapine 300 mg, -16.31 for 
quetiapine 600 mg, -13.76 for paroxetine, and -12.60 for 
placebo (P<.001 for both quetiapine doses, P = .313 for 
paroxetine, vs placebo). Quetiapine-treated (both 
doses), but not paroxetine-treated, patients showed 
significantly greater improvements (P≤ .05) in most 
secondary outcomes measures at week 8 versus the 
placebo group. Paroxetine significantly improved 
Hamilton Anxiety Rating Scale scores versus placebo 
(P<.05) but not MADRS or Hamilton Depression Rating 
Scale (HDRS) scores. Both quetiapine doses were 
associated with greater improvements than paroxetine 
for MADRS and HDRS scores. The most common 
adverse events were dry mouth, somnolence, sedation, 
and dizziness with quetiapine (both doses) and dry 
mouth, sedation, headache, insomnia, and nausea with 
paroxetine. The incidence of treatment-emergent 
mania/hypomania was lower with quetiapine compared 
with paroxetine and placebo.  

  CONCLUSIONS: Quetiapine (300 or 600 mg/d), but 
not paroxetine, was more effective than placebo for 
treating acute depressive episodes in bipolar I and II 
disorder. Quetiapine treatment was generally well 
tolerated.  

TRIAL REGISTRATION : clinicaltrials.gov Identifier: 
NCT00119652. 

Efficacy and safety of two treatment algorithms in b ipolar 
depression consisting of a combination of lithium, 
lamotrigine or placebo and paroxetine; 

Source: Acta Psychiatr Scand  |  Posted 2 days ago 

van der Loos ML, Mulder P, Timmermans MA, Vieta E, Nolen 
WA, for the LamLit Study Group*, Hartong EG, Blom MB, 
Vergouwen AC, van Noorden MS; Acta Psychiatrica 
Scandinavica (Feb 2010)  

– Objective:  In a previous paper, we reported about 
the efficacy of the addition of lamotrigine to lithium in 
patients with bipolar depression. In the second phase 
of this study paroxetine was added to ongoing 
treatment in non-responders. Method: Bipolar 
depressed patients (n = 124) treated with lithium were 
randomized to addition of lamotrigine or placebo. In 
non-responders after 8 weeks, paroxetine 20 mg was 
added for another 8 weeks to ongoing treatment. 
Results: After 8 weeks the improvement in patients 
treated with lamotrigine vs. patients treated with 
placebo was significant. After addition of paroxetine 
this difference disappeared as a result of greater 
further improvement in the non-responders to placebo. 
Conclusion: Addition of lamotrigine to lithium was 
found effective in bipolar depressed patients. 
Further addition of paroxetine in non-responders to  
lithium plus lamotrigine did not appear to provide   

Interactions between tamoxifen and antidepressants via 
cytochrome P450 2D6. 

J Clin Psychiatry. 2009 Dec;70(12):1688-1697. 

Desmarais JE, Looper KJ. 

McGill University, Research and Training Building, 1033 Pine 
Avenue West, Room 107, Montreal, Quebec, Canada H3A 1A1. 
julie.desmarais@mail.mcgill.ca. 

– OBJECTIVE : Women taking tamoxifen for the 
treatment or prevention of recurrence of breast cancer 
are likely to take antidepressants either for a 
psychiatric disorder or for hot flashes. Recent evidence 
suggested that some antidepressants inhibit the 
metabolism of tamoxifen to its more active metabolites 
by the cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) enzyme, 
thereby decreasing the anticancer effect. This article 
reviews the literature on the interactions between 
newer antidepressants and tamoxifen via CYP2D6 and 
offers treatment recommendations.  

DATA SOURCES : A literature search of clinical and 
nonclinical studies published prior to September 2008 
was conducted on PubMed. We performed 3 different 
searches combining the terms tamoxifen and SSRIs; 
tamoxifen and CYP2D6 inhibitors; and antidepressant 
and breast cancer recurrence. A fourth search with 
CYP2D6 inhibition and the generic names of individual 
antidepressants was carried out.  

STUDY SELECTION:  Seven clinical research articles 
were selected. Nonclinical research articles about 
antidepressants were included if they mentioned in 
vitro or in vivo inhibition of CYP2D6. 
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DATA SYNTHESIS: There is consistent evidence 
that paroxetine and fluoxetine have a large effect on 
the metabolism of tamoxifen and should not be used. 
Indirect evidence indicates that bupropion may also 
have a large effect on the metabolism of tamoxifen. 
Venlafaxine has little or no effect on the metabolism 
of tamoxifen and may be considered the safest 
choice of antidepressants. Desvenlafaxine is not 
metabolized by the P450 system and may 
consequently be another option. Mirtazapine has not 
been extensively studied, but existing research 
suggests minimal effect on CYP2D6. The remaining 
commonly prescribed antidepressants have mild to 
moderate degrees of CYP2D6 inhibition.  
CONCLUSIONS:  Clinicians treating patients with 
breast cancer should review the prescription profiles 
of their patients to evaluate the need for treatment 
modification. There are safe options for the treatment 
of depression and clinicians and patients should bear 
in mind the health risks of untreated depressive 
states. © Copyright 2009 Physicians Postgraduate 
Press, Inc. 

Selective serotonin reuptake inhibitors and breast c ancer 
mortality in women receiving tamoxifen: a populatio n 
based cohort study. 

BMJ. 2010 Feb 8;340:c693. doi: 10.1136/bmj.c693. 

Kelly CM, Juurlink DN, Gomes T, Duong-Hua M, Pritchard 
KI, Austin PC, Paszat LF. 

Department of Medicine, Sunnybrook Health Sciences Centre, 
Toronto, Canada. 

– OBJECTIVE:  To characterise whether some 
selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) 
antidepressants reduce tamoxifen's effectiveness by 
inhibiting its bioactivation by cytochrome P450 2D6 
(CYP2D6). DESIGN: Population based cohort study.  

PARTICIPANTS:  Women living in Ontario aged 66 
years or older treated with tamoxifen for breast 
cancer between 1993 and 2005 who had overlapping 
treatment with a single SSRI.  

MAIN OUTCOME MEASURES:  Risk of death from 
breast cancer after completion of tamoxifen 
treatment, as a function of the proportion of time on 
tamoxifen during which each SSRI had been co-
prescribed.  

RESULTS:  Of 2430 women treated with tamoxifen 
and a single SSRI, 374 (15.4%) died of breast cancer 
during follow-up (mean follow-up 2.38 years, SD 
2.59). After adjustment for age, duration of tamoxifen 
treatment, and other potential confounders, absolute 
increases of 25%, 50%, and 75% in the proportion of 
time on tamoxifen with overlapping use of paroxetine 
(an irreversible inhibitor of CYP2D6) were associated 
with 24%, 54%, and 91% increases in the risk of 
death from breast cancer, respectively (P<0.05 for 
each comparison). By contrast, no such risk was 
seen with other antidepressants. We estimate that 
use of paroxetine for 41% of tamoxifen treatment (the 
median overlap in our sample) would result in one 
additional breast cancer death within five years of 
cessation of tamoxifen for every 19.7 (95% 
confidence interval 12.5 to 46.3) patients so treated; 
the risk with more extensive overlap would be 
greater.  

 

 CONCLUSION: Paroxetine use during tamoxifen 
treatment is associated with an increased risk of death 
from breast cancer, supporting the hypothesis that 
paroxetine can reduce or abolish the benefit of 
tamoxifen in women with breast cancer. 

PMID: 20142325 [PubMed - in process] 

Efficacy and tolerability of antidepressants for tre atment of 
depression in coronary artery disease: a meta-analy sis. 

Can J Psychiatry. 2010 Feb;55(2):91-9. 

Dowlati Y, Herrmann N, Swardfager WL, Reim EK, Lanctôt KL. 

Student, Department of Pharmacology and Toxicology, 
University of Toronto, Toronto, Ontario; Student, 
Neuropsychopharmacology Research Group, Sunnybrook 
Health Sciences Centre, Toronto, Ontario. 

– Objective:  Depression occurs in 18% to 45% of 
patients with coronary artery disease (CAD) where it 
is associated with an increased risk of acute 
coronary events and mortality. Our objective was to 
quantitatively summarize the data on the efficacy 
and tolerability of antidepressant (AD) treatment for 
depression in CAD. Methods: We performed a meta-
analysis of randomized, placebo-controlled, double-
blind trials with a database search of the English 
literature (to March 2008) and manual search of 
references. Results: Four clinical trials with ADs 
(mirtazapine, citalopram, fluoxetine, and sertraline) 
of a 9- to 24-week duration involving 798 subjects 
(402 ADs, 396 placebo) with documented CAD and 
meeting the Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition, criteria for 
depression were included. ADs were superior to 
placebo for decreasing Hamilton Depression Rating 
Scale (HDRS) scores (402 ADs, 396 placebo; 
weighted mean difference 1.41, 95% CI 0.53 to 2.29, 
P = 0.002) and Beck Depression Inventory (BDI) 
scores (373 ADs, 369 placebo; weighted mean 
difference 2.27, 95% CI 0.60 to 3.94, P = 0.008). 
The proportion of patients (216 ADs, 213 placebo) 
who responded (a 50% or more reduction in HDRS 
scores, OR 1.72, 95% CI 1.17 to 2.54) and remitted 
(HDRS of 8 or less at final assessment, OR 1.80, 
95% CI 1.18 to 2.74), were also significantly higher 
with AD, compared with placebo, with no significant 
differences between the 2 groups for overall 
dropouts (OR 0.84, 95% CI 0.42 to 1.68) or dropout 
owing to adverse events (OR 1.30, 95% CI 0.75 to 
2.25). The combined studies were homogeneous 
except for overall dropout rate (P = 0.01).  

Conclusion: Treatment with ADs for depression in 
CAD results in significant therapeutic effects without 
substantially increased rates of discontinuation. 

PMID: 20181304 [PubMed - in process] 

Neuro/Psych Pharmacol 

Escitalopram and Enhancement of Cognitive Recovery 
Following Stroke   

Archives of General Psychiatry, 02/03/1 

Jorge RE et al. 

 – When compared with patients who received placebo or 
underwent Problem Solving Therapy, stroke patients who 
received escitalopram showed improvement in global cognitive 
functioning, specifically in verbal and visual memory functions. 
This beneficial effect of escitalopram was independent of its  
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effect on depression. The utility of antidepressants in 
the process of poststroke recovery should be further 
investigated. 

Other Psychiatry 

Pharmacotherapy for aggressive behaviours in persons  
with intellectual disabilities: treatment or mistre atment?  

J Intellect Disabil Res. 2010 Jan 1;54(1):1-16. Epub 2009 Dec 8. 

Tsiouris JA. 

NYS Institute for Basic Research, George A. Jervis Clinic, 
Staten Island, New York, USA. 

– Abstract Background Antipsychotic medications 
have been used extensively to treat aggressive 
behaviours in persons with intellectual disabilities (ID) 
when the main psychiatric diagnoses given to them in 
the past were schizophrenia, childhood psychoses 
and ID with behaviour problems. Today, 
antipsychotics are still estimated to comprise 30-50% 
of all the psychotropics prescribed for persons with 
ID, although the prevalence of psychotic disorders is 
only 3% in this population. The overuse of 
antipsychotics in persons with ID could be justified if 
their aggressive behaviours were associated with 
mostly psychotic disorders and not other psychiatric 
disorders or factors and if the anti-aggressive 
properties of the antipsychotics have been supported 
by basic research or reviews of clinical studies. Is that 
so? This article explores these questions. Methods 
The literature on aggressive behaviours, their 
associations with psychiatric disorders and other 
contributing factors and the past and current 
treatment options for aggressive behaviours in 
persons with and without ID was reviewed. Also, the 
literature on basic research regarding the brain 
receptors implicated in aggressive behaviours and 
the basic research and clinical studies on the anti-
aggressive properties of antipsychotics was reviewed. 
Results Aggressive behaviours in persons with ID 
serve different functions and many factors contribute 
to their initiation, maintenance and exacerbations or 
attenuation including most of the psychiatric and 
personality disorders. Genetic disorders, early 
victimisation, non-enriched and restrictive 
environments during childhood or later on and 
traumatic brain injury, which are common in persons 
with ID, have been associated with aggressive 
behaviours and with mostly non-psychotic disorders 
in persons with and without ID. If the factors above 
and the knowledge derived from studies of domestic 
violence and premeditated aggression in persons 
without ID are considered and applied during the 
evaluation of the most severe aggressive behaviours 
in persons with ID, more appropriate and effective 
treatment than antipsychotics can be implemented. 
Basic research implicates mostly the GABA and the 
serotonin pre-post synaptic brain receptors influence 
the initiation, modulation or inhibition of aggression in 
animals. The anti-aggressive properties of the 
antipsychotics have not been supported by reviews of 
clinical studies and basic research is absent. 
Antipsychotics are the indicated treatment only for 
psychiatric disorders and for aggressive behaviours 
associated with psychotic disorders and psychotic 
features as activation of dopamine receptor leads to 
defensive aggression. Conclusions Most of the 
persons with ID and aggressive behaviours do not  

  have a diagnosis of psychotic disorder and there is 
lack of strong evidence supporting the anti-aggressive 
properties of the antipsychotics. The overuse of 
antipsychotics in this population may be explained by 
the old, faulty notion that aggressive behaviour in 
persons with ID is mostly associated with psychotic 
disorders. Given the discrediting of this notion, the use 
of antipsychotics in persons with ID may, in some 
cases, be considered mistreatment rather than proper 
treatment. In order to reverse the practice of over-
prescribing antipsychotics for aggressive behaviours in 
persons with ID, basic research information on 
aggression must be disseminated, the search for the 
'quick fix' must be abandoned and the promotion of 
antipsychotics as anti-aggressive drugs must be 
discouraged. Matching the treatment with the variables 
contributing to the aggressive behaviours, seeking a 
long-term rather than a short-term solution and 
avoiding the promotion of only one type of treatment for 
all types of aggression might change the current 
practice and improve the quality of life for many 
persons with ID. 

PMID: 20122096 [PubMed - in process] 

Chronic Psychosocial Stress and Hypertension  

Current Hypertension Reports, 02/08/10 

– Spruill TM – Genetic and behavioral factors do not 
fully explain the development of hypertension, and 
there is increasing evidence suggesting that 
psychosocial factors may also play an important role. 
Exposure to chronic stress has been hypothesized as a 
risk factor for hypertension, and occupational stress, 
stressful aspects of the social environment, and low 
socioeconomic status have each been studied 
extensively. The study of discrimination is a more 
recent and rapidly growing area of investigation and 
may also help to explain the well–known racial 
disparities in hypertension 

Delirium in the intensive care unit 

Ther Umsch. 2010 Feb;67(2):75-8. 

 [Article in German] 

Burkhart CS, Birkner-Binder D, Steiner LA. 

Departement Anästhesie, Universitätsspital Basel. 

– The prevalence of delirium in the Intensive Care Unit 
(ICU) is reported to vary from 20 to 80 %. Delirium in 
the ICU is not only a frightening experience for the 
patient and his or her family, it is also a challenge for 
the nurses and physicians taking care of the patient. 
Furthermore, it is also associated with worse outcome, 
prolonged hospitalisation, increased costs, long-term 
cognitive impairment and higher mortality rates. Thus, 
strategies to prevent ICU-delirium in addition to the 
early diagnosis and treatment of delirium are important. 
The pathophysiology of delirium is still incompletely 
understood, but numerous risk factors for the 
development of delirium have been identified in ICU-
patients, among which are potentially modifiable 
factors such as metabolic disturbances, hypotension, 
anaemia, fever and infection. Key factors are the 
prevention and management of common risk factors, 
including avoiding overzealous sedation and analgesia 
and creating an environment that enhances 
reintegration. Once delirium is diagnosed, treatment 
consists of the use of typical and atypical 
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 antipsychotics. Haloperidol is still the drug of choice 
for the treatment of delirium and can be given 
intravenously in incremental doses of 1 to 2 to 5 (to 
10) mg every 15 - 20 minutes. 

PMID: 20131215 [PubMed - in process] 

Schizophrenia/Psychosis 

Review and meta-analysis of usage of ginkgo as an 
adjunct therapy in chronic schizophrenia  

International Journal of Neuropsychopharmacology, 02/23/10 

Singh V et al. 

 – Ginkgo as an add–on therapy to antipsychotic 
medication produced statistically significant moderate 
improvement in total and negative symptoms of 
chronic schizophrenia. Ginkgo as add–on therapy 
ameliorates the symptoms of chronic schizophrenia. 
The role of antioxidants in pathogenesis of 
schizophrenia has also been explored. 

Ziprasidone versus other atypical antipsychotics fo r 
schizophrenia . 

Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD006627. 

Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schwarz 
S, Bhoopathi PS, Kissling W, Leucht S. 

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Technische Universität München Klinikum rechts der Isar, 
Moehlstrasse 26, München, Germany, 81675. 

– BACKGROUND:  …….MAIN RESULTS: The 
review currently includes nine randomised controlled 
trials (RCTs) with 3361 participants. The overall rate 
of premature study discontinuation was very high 
(59.1%). Data for the comparisons of ziprasidone 
with amisulpride, clozapine, olanzapine, quetiapine 
and risperidone were available. Ziprasidone was a 
less acceptable treatment than olanzapine (leaving 
the studies early for any reason: 5 RCTs, n=1937, 
RR 1.26 CI 1.18 to 1.35, NNH 7 CI 5 to 10) and 
risperidone (3 RCTs, n=1029, RR 1.11 CI 1.02 to 
1.20, NNH 14 CI 8 to 50), but not than the other 
second generation antipsychotic drugs. Ziprasidone 
was less efficacious than amisulpride (leaving the 
study early due to inefficacy: 1 RCT, n=123, RR 4.72 
CI 1.06 to 20.98, NNH 8 CI 5 to 50) olanzapine 
(PANSS total score: 4 RCTs, n=1291, MD 8.32 CI 
5.64 to 10.99) and risperidone (PANSS total score: 3 
RCTs, n=1016, MD 3.91 CI 0.27 to 7.55). Based on 
limited data there were no significant differences in 
tolerability between ziprasidone and amisulpride or 
clozapine. Ziprasidone produced less weight gain 
than olanzapine (5 RCTs, n=1659, MD -3.82 CI -4.69 
to -2.96), quetiapine (2 RCTs, n=754, RR 0.45 CI 
0.28 to 0.74) or risperidone (3 RCTs, n=1063, RR 
0.49 CI 0.33 to 0.74). It was associated with less 
cholesterol increase than olanzapine, quetiapine and 
risperidone. Conversely ziprasidone produced slightly 
more extrapyramidal side-effects than olanzapine (4 
RCTs, n=1732, RR 1.43 CI 1.03 to 1.99, NNH not 
estimable) and more prolactin increase than 
quetiapine (2 RCTs, n=754, MD 4.77 CI 1.37 to 8.16), 
but less movement disorders (2 RCTs, n=822, RR 
0.70 CI 0.51 to 0.97, NNT not estimable) and less 
prolactin increase (2 RCTs, n=767, MD -21.97 CI -
27.34 to -16.60) than risperidone. 

 

  AUTHORS' CONCLUSIONS: Ziprasidone may be a 
slightly less efficacious antipsychotic drug than 
amisulpride, olanzapine and risperidone. Its main 
advantage is the low propensity to induce weight gain 
and associated adverse effects. However, the high 
overall rate of participants leaving the studies early 
limits the validity of any findings. 

PMID: 19821380 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Quetiapine versus other atypical antipsychotics for  
schizophrenia. 

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD006625. 

Komossa K, Rummel-Kluge C, Schmid F, Hunger H, Schwarz 
S, Srisurapanont M, Kissling W, Leucht S. 

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Technische Universität München Klinikum rechts der Isar, 
Moehlstrasse 26, München, Germany, 81675. 

– BACKGROUND : In many countries of the 
industrialised world second generation ('atypical') 
antipsychotic drugs have become the first line drug 
treatment for people with schizophrenia. It is not clear 
how the effects of the various second generation 
antipsychotic drugs differ. OBJECTIVES: To evaluate 
the effects of quetiapine compared with other second 
generation antipsychotic drugs for people with 
schizophrenia and schizophrenia-like psychosis.  

SEARCH STRATEGY: We searched the Cochrane 
Schizophrenia Group Trials Register (April 2007), 
inspected references of all identified studies, and 
contacted relevant pharmaceutical companies, drug 
approval agencies and authors of trials for additional 
information.  

SELECTION CRITERIA: We included all randomised 
control trials comparing oral quetiapine with oral forms 
of amisulpride, aripiprazole, clozapine, olanzapine, 
risperidone, sertindole, ziprasidone or zotepine in 
people with schizophrenia or schizophrenia-like 
psychosis.  

DATA COLLECTION AND ANALYSIS:  We extracted 
data independently. For dichotomous data we 
calculated relative risks (RR) and their 95% confidence 
intervals (CI) on an intention-to-treat basis based on a 
random-effects model. We calculated numbers needed 
to treat/harm (NNT/NNH) where appropriate. For 
continuous data, we calculated weighted mean 
differences (WMD) again based on a random-effects 
model. 

MAIN RESULTS : The review currently includes 21 
randomised control trials (RCTs) with 4101 
participants. These trials provided data on four 
comparisons - quetiapine versus clozapine, 
olanzapine, risperidone or ziprasidone .A major 
limitation to all findings is the high number of 
participants leaving studies prematurely (57.6%) and 
the substantial risk of biases in studies. Efficacy data 
favoured olanzapine and risperidone compared with 
quetiapine (PANSS total score versus olanzapine:10 
RCTs, n=1449, WMD 3.66 CI 1.93 to 5.39; versus 
risperidone: 9 RCTs, n=1953, WMD 3.09 CI 1.01 to 
5.16), but clinical meaning is unclear. There were no 
clear mental state differences when quetiapine was 
compared with clozapine or ziprasidone.Compared 
with olanzapine, quetiapine produced slightly fewer 
movement disorders (6 RCTs, n=1090, RR use of 
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 antiparkinson medication 0.49 CI 0.3 to 0.79, NNH 
25 CI 14 to 100) and less weight gain (7 RCTs, 
n=1173, WMD -2.81 CI -4.38 to -1.24) and glucose 
elevation, but more QTc prolongation (3 RCTs, 
n=643, WMD 4.81 CI 0.34 to 9.28). Compared with 
risperidone, quetiapine induced slightly fewer 
movement disorders (6 RCTs, n=1715, RR use of 
antiparkinson medication 0.5 CI 0.3 to 0.86, NNH 20 
CI 10 to 100), less prolactin increase (6 RCTs, 
n=1731, WMD -35.28 CI -44.36 to -26.19) and some 
related adverse effects, but more cholesterol 
increase (5 RCTs, n=1433, WMD 8.61 CI 4.66 to 
12.56). Compared with ziprasidone, quetiapine 
induced slightly fewer extrapyramidal adverse effects 
(1 RCT, n=522, RR use of antiparkinson medication 
0.43 CI 0.2 to 0.93, NNH not estimable) and prolactin 
increase. On the other hand quetiapine was more 
sedating and led to more weight gain (2 RCTs, 
n=754, RR 2.22 CI 1.35 to 3.63, NNH 13 CI 8 to 33) 
and cholesterol increase than ziprasidone.  

AUTHORS' CONCLUSIONS : Best available 
evidence from trials suggests that most people who 
start quetiapine stop taking it within a few weeks. 
Comparisons with amisulpride, aripiprazole, 
sertindole and zotepine do not exist. Most data that 
has been reported within existing comparisons are of 
very limited value because of assumptions and 
biases within them. There is much scope for further 
research into the effects of this widely used drug. 

PMID: 20091600 [PubMed - in process] 

Amisulpride versus other atypical antipsychotics fo r 
schizophrenia. 

Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD006624. 

Komossa K, Rummel-Kluge C, Hunger H, Schmid F, Schwarz 
S, Silveira da Mota Neto JI, Kissling W, Leucht S. 

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Technische Universität München Klinikum rechts der Isar, 
Moehlstrasse 26, München, Germany, 81675. 

– BACKGROUND : In many countries of the 
industrialised world second generation (atypical) 
antipsychotics have become first line drug treatments 
for people with schizophrenia. The question as to 
whether, and if so how much, the effects of the 
various second generation antipsychotics differ is a 
matter of debate. In this review we examine how the 
efficacy and tolerability of amisulpride differs from 
that of other second generation antipsychotics.  

OBJECTIVES:  To evaluate the effects of amisulpride 
compared with other atypical antipsychotics for 
people with schizophrenia and schizophrenia-like 
psychoses. 

SEARCH STRATEGY: We searched the Cochrane 
Schizophrenia Group Trials Register (April 2007) 
which is based on regular searches of BIOSIS, 
CINAHL, EMBASE, MEDLINE and PsycINFO.  

SELECTION CRITERIA:  We included randomised, at 
least single-blind, trials comparing oral amisulpride 
with oral forms of aripiprazole, clozapine, olanzapine, 
quetiapine, risperidone, sertindole, ziprasidone or 
zotepine in people with schizophrenia or 
schizophrenia-like psychoses.  

DATA COLLECTION AND ANALYSIS : We extracted 
data independently. For continuous data we  

 calculated weighted mean differences (MD), for 
dichotomous data we calculated relative risks (RR) and 
their 95% confidence intervals (CI) on an intention-to-
treat basis based on a random effects model. We 
calculated numbers needed to treat/harm (NNT/NNH) 
where appropriate. 

MAIN RESULTS : The review currently includes ten 
short to medium term trials with 1549 participants on 
three comparisons: amisulpride versus olanzapine, 
risperidone and ziprasidone. The overall attrition rate 
was considerable (34.7%) with no significant difference 
between groups. Amisulpride was similarly effective as 
olanzapine and risperidone and more effective than 
ziprasidone (leaving the study early due to inefficacy: 
n=123, 1 RCT, RR 0.21 CI 0.05 to 0.94, NNT 8 CI 5 to 
50). Amisulpride induced less weight gain than 
risperidone (n=585, 3 RCTs, MD -0.99 CI -1.61 to -
0.37) or olanzapine (n=671, 3 RCTs, MD -2.11 CI -2.94 
to -1.29). Olanzapine was also associated with a higher 
increase of glucose (n=406, 2 RCTs, MD -7.30 CI -7.62 
to -6.99). There was no difference in terms of cardiac 
effects and extra pyramidal symptoms (EPS) compared 
with olanzapine (akathisia: n= 587, 2 RCTs, RR 0.66 
CI 0.36 to 1.21), compared with risperidone (akathisia: 
n=586, 3 RCTs, RR 0.80 CI 0.58 to 1.11) and 
compared with ziprasidone (akathisia: n=123, 1 RCT, 
RR 0.63, CI 0.11 to 3.67). 

AUTHORS' CONCLUSIONS : There is little 
randomised evidence comparing amisulpride with other 
second generation antipsychotic drugs. We could only 
find trials comparing amisulpride with olanzapine, 
risperidone and ziprasidone. We found amisulpride 
may be somewhat more effective than ziprasidone, and 
more tolerable in terms of weight gain and other 
associated problems than olanzapine and risperidone. 
These data, however, are based on only ten short to 
medium term studies and therefore too limited to allow 
for firm conclusions. 

PMID: 20091599 [PubMed - in process] 

Evidence Digest Evidence Digest Evidence Digest Evidence Digest ––––March 2010March 2010March 2010March 2010    
 

Anxiety 

A Prospective Open-Label Trial of Lamotrigine Monot herapy in 
Children and Adolescents with Bipolar Disorder  

CNS Neuroscience & Therapeutics, 03/23/10 

Comparative efficacy of pregabalin and benzodiazepines in 
treating the psychic and somatic symptoms of generalized 
anxiety disorder 

International Journal of Neuropsychopharmacology, 02/15/10 

Lydiard RB et al. 

 – The results of this pooled analysis indicate that both 
PGB and benzodiazepines had significant efficacy in 
treating both HAMA psychic and somatic anxiety. A 
dose–response effect was evident for PGB that 
reached a plateau at a dose of 300 mg/d. 

Child/Adolescent Psych 

Biederman J et al. – Open–label lamotrigine treatment 
appears to be beneficial in the treatment of bipolar 
disorder and associated conditions in children. Future 
placebo–controlled, double–blind studies are warranted 
to confirm these findings 
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Being bullied in childhood: correlations with borde rline 
personality in adulthood  

Comprehensive Psychiatry, 03/24/10 

Sansone RA et al. 

 – A history of being bullied in childhood 
demonstrates a positive correlation with BPD in 
adulthood, externalizing behaviors, and mental health 
care utilization. Although this does not necessarily 
imply causality, the nature of this relationship 
warrants further investigation 

Antidepressant Use in Children and Adolescents 
Diagnosed with Major Depressive Disorder: What can we 
Learn from Published  Data?  

Rev Recent Clin Trials. 2010 Jan 1;5(1):63-75. 

Gentile S. 

ASL Salerno (Italy), Department of Mental Health, Mental 
Health Center Cava de' Tirreni - Amalfi Coast, Piazza Galdi, 
84013 Cava de' Tirreni (Salerno), Italy. 
salvatore_gentile@alice.it. 

– Objective:  The consequences of major depression 
disorder (MDD) in youths are likely to be devastating 
for both the patient and his/her family. Thus, this 
review analyzes systematically the effectiveness of 
antidepressant drugs (ADDs) in managing such 
patients. Data sources: Medical literature reporting 
primary data on use of ADDs in children and 
adolescents was identified through searches (1966-
January 2010) of MEDLINE/PubMed, EMBASE, 
SCOPUS, and The Cochrane Library databases. 
Additional studies were manually identified from the 
reference lists of published articles. Search strategy: 
Search terms (variously combined) were: children, 
childhood, adolescents, adolescence, MDD, 
mood/affective disorders, depression, tricyclic 
antidepressants (TCAs) SSRIs, Serotonin-
Norepinephrine  

Reuptake inhibitors (SNRIs), noradrenergic/specific 
serotoninergic antidepressants (NaSSA). A separate 
search was conducted to complete the profile of 
effectiveness of each single antidepressant agent. 
Data selection: 43 peer-reviewed articles met the 
inclusion criteria. Data synthesis: Reviewed 
information does not definitively support the use of 
antidepressants in children younger than 10 years 
old. In contrast, robust information suggests that 
fluoxetine should be considered as first-line agent in 
depressed adolescents whose clinical conditions 
require psychopharmacological approach.  

Conclusions: Depressed children should be 
primarily approached with non-pharmacological 
interventions that should include the evaluation of 
potential parental psychiatric disorders. In 
adolescents with MDD, the decision to use fluoxetine 
should be associated with specific social and health 
protocols focused to reinforce self-esteem, improve 
the quality of relationships with parents and peers, 
facilitate healthy life-style changes, and identify the 
potential onset/worsening of suicidality. 
 

 Geriatric Psych 

Treatment of Catatonia With Methylphenidate in an El derly 
Patient With Depression  

Psychosomatics, 02/25/10 

– Prowler ML et al. – Methylphenidate may be effective 
as an adjunct in elderly depression patients with 
catatonia, as well as in medically ill, apathetic patients. 
However, there have been few attempts to study the 
role of psychostimulants in alleviating catatonia in 
general, or catatonia associated specifically with an 
underlying depressive disorder, even though catatonia 
is frequently associated with mood disorders. 

Mol Neurodegener. 2010 Mar 12;5(1):10. [Epub ahead 
of print] 

Antidepressants are a rational complementary therap y for 
the treatment of Alzheimer's disease. 

Aboukhatwa M, Dosanjh L, Luo Y. 

– ABSTRACT:  There is a high prevalence rate (30-
50%) of Alzheimer's disease and depression 
comorbidity. Depression can be a risk factor for the 
development of Alzheimer's disease or it can be 
developed secondary to the neurodegenerative 
process. There are numerous documented diagnosis 
and treatment challenges for the patients who suffer 
comorbidity between these two diseases. Meta 
analysis studies have provided evidence for the safety 
and efficacy of antidepressants in treatment of 
depression in Alzheimer's patients. Preclinical and 
clinical studies show the positive role of chronic 
administration of selective serotonin reuptake inhibitor 
antidepressants in hindering the progression of the 
Alzheiemr's and improving patient performance. A 
number of clinical studies suggest a beneficial role of 
combinatorial therapies that pair antidepressants with 
FDA approved drugs for treatment of Alzheimer's 
patients. Preclinical studies also demonstrate a 
favorable effect of natural antidepressants for 
Alzheimer's patients. Based on the preclinical 
studies there are a number of plausible 
antidepressants effects that may modulate the 
progression of Alzheimer's disease.These effects 
include an increase in neurogenesis, improvement 
in learning and memory, elevation in the levels of 
neurotrophic factors and pCREB and a reduction of 
amyloid peptide burden. Based on this preclinical 
and clinical evidence, antidepressants represent a 
rational complimentary strategy for the treatment 
of Alzheimer's patients with depression 
comorbidity. 

Mood Disorders 

Depression 

Overweight, Obesity, and Depression: A Systematic R eview 
and Meta-analysis of Longitudinal Studies  

Archives of General Psychiatry, 03/03/10 

Luppino FS et al.  

– The meta–analysis confirms a reciprocal link 
between depression and obesity. Obesity was found to 
increase the risk of depression, most pronounced 
among Americans and for clinically diagnosed 
depression. In addition, depression was found to be 
predictive of developing obesity 
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 Antidepressants for depression in physically ill pe ople  
Cochrane Reviews, 03/19/1 

Rayner L et al. 

– The authors extracted information on fifty–one 
studies in the review. These results found that 
antidepressants are better than a placebo (inactive) 
drug in treating depression in physically ill people. 
Both the two main classes of antidepressant, tricyclic 
antidepressants (TCAs) and selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs), were shown to be more 
effective than a placebo. Antidepressants improved 
depressive symptoms within 4–5 weeks of treatment, 
and this benefit persisted after 18 weeks. However, 
patients taking an antidepressant were more likely to 
experience sexual dysfunction and dry mouth, and 
were more likely to stop taking their medication after 
6–8 weeks of treatment. There are no grounds to 
recommend one antidepressant over another on the 
basis of this review. The authors conclude that 
antidepressants appear to be useful in treating 
depression and should be considered for physically ill 
patients. The decision to prescribe antidepressants 
should take account of patients' preferences, 
symptoms, and possible interactions with other 
medicines they are taking. 

A new paradigm for the prediction of antidepressant  
treatment response.  

Dialogues Clin Neurosci. 2009;11(4):435-46. 

Leuchter AF, Cook IA, Hunter AM, Korb AS. 

Laboratory of Brain Behavior, and Pharmacology, Semel 
Institute for Neuroscience and Human Behavior at UCLA, Los 
Angeles, CA 90024, USA. afl@ucla.edu 

– Current treatment of Major Depressive Disorder 
utilizes a trial-and-error sequential treatment strategy 
that results in delays in achieving response and 
remission for a majority of patients. Protracted 
ineffective treatment prolongs patient suffering and 
increases health care costs. In addition, long and 
unsuccessful antidepressant trials may diminish 
patient expectations, reinforce negative cognitions, 
and condition patients not to respond during 
subsequent antidepressant trials, thus contributing to 
further treatment resistance. For these reasons, it is 
critical to identify reliable predictors of antidepressant 
treatment response that can be used to shorten or 
eliminate lengthy and ineffective trials. Research on 
possible endophenotypic as well as genomic 
predictors has not yet yielded reliable predictors. The 
most reliable predictors identified thus far are 
symptomatic and physiologic characteristics of 
patients that emerge early in the course of treatment. 
We propose here the term "response 
endophenotypes " (REs) to describe this class of 
predictors, defined as latent measurable symptomatic 
or neurobiologic responses of individual patients that 
emerge early in the course of treatment, and which 
carry strong predictive power for individual patient 
outcomes. Use of REs constitutes a new paradigm in 
which medication treatment trials that are likely to be 
ineffective could be stopped within 1 to 2 weeks and 
other medication more likely to be effective could be 
started. Data presented here suggest that early 
changes in symptoms, quantitative 

 electroencephalography, and gene expression could 
be used to construct effective REs. We posit that this 
new paradigm could lead to earlier recovery from 
depressive illness and ultimately produce profound 
health and economic benefits. 

Depression research: where are we now?  

Mol Brain. 2010 Mar 10;3(1):8. [Epub ahead of print] 

Lee S, Jeong J, Kwak Y, Park SK. 

– ABSTRACT:  Extensive studies have led to a variety of 
hypotheses for the molecular basis of depression and 
related mood disorders, but a definite pathogenic 
mechanism has yet to be defined. The monoamine 
hypothesis, in conjunction with the efficacy of 
antidepressants targeting monoamine systems, has long 
been the central topic of depression research. While it is 
widely embraced that the initiation of antidepressant 
efficacy may involve acute changes in monoamine 
systems, apparently, the focus of current research is 
moving toward molecular mechanisms that underlie 
long-lasting downstream changes in the brain after 
chronic antidepressant treatment, thereby reaching for a 
detailed view of the pathophysiology of depression and 
related mood disorders. In this minireview, we briefly 
summarize major themes in current approaches to 
understanding mood disorders focusing on molecular 
views of depression and antidepressant action. 

Colorectal cancer risk in relation to antidepressan t 
medication use.  

nt J Cancer. 2010 Mar 15. [Epub ahead of print] 

Chubak J, Boudreau DM, Rulyak SJ, Mandelson MT. 

Group Health Research Institute, Seattle, WA. 

– Laboratory studies suggest that antidepressants 
affect the risk of some cancers, including colorectal 
cancer. To investigate whether selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs) and tricyclic 
antidepressants (TCAs) are associated with colorectal 
cancer risk, we conducted a case-control study among 
enrollees of an integrated healthcare delivery system in 
Washington State. Cases were first diagnosed with 
invasive colorectal cancer between 2000-2003; 
controls were randomly selected from Group Health 
enrollees and matched to cases on age, sex, and 
length of enrollment before diagnosis/reference date. 
We used logistic regression to estimate odds ratios 
(OR) and 95% confidence intervals (CI) for colorectal 
cancer in relation to use of any antidepressant, SSRIs 
only, or TCAs only among 649 cases and 656 controls. 
Use of any antidepressant was associated with a 
reduced risk of colorectal cancer (OR=0.7, 95%CI=0.5-
0.9). Associations were similar for persons who used 
SSRIs exclusively (OR=0.7, 95%CI=0.4-1.1) and TCAs 
exclusively (OR=0.7, 95%CI=0.5-1.2); however, this 
reduction in risk appeared limited to persons without a 
prior cancer at another site. Our data support 
findings from previous epidemiologic and animal 
studies that suggest antidepressants may reduce 
the risk of colorectal cancer. Future studies with 
larger sample sizes should further examine 
individual drugs, as well as dose, duration, and 
recency of use. (c) 2010 UICC. 
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Sertraline for the Treatment of Depression in Alzhei mer 
Disease: Week-24 Outcomes  

American Journal of Geriatric Psychiatry, 03/16/10 

Weintraub D et al.  

– Sertraline treatment is not associated with delayed 
improvement between 12 and 24 weeks of treatment 
and may not be indicated for the treatment of 
depression of A 

Olanzapine/Fluoxetine: A Review of its Use in Patien ts 
With Treatment-Resistant Major Depressive Disorder  

CNS Drugs, 03/11/10 

Croxtall JD et al.  

– Combination therapy was generally well tolerated, 
with a tolerability profile similar to that of olanzapine 
monotherapy, although fluoxetine monotherapy was 
generally better tolerated than olanzapine plus 
fluoxetine. The combination of olanzapine plus 
fluoxetine, as a fixed–dose formulation, offers a useful 
treatment option in this difficult–to–treat patient group 

Repeated intravenous ketamine therapy in a patient with 
treatment-resistant major depression. 

World J Biol Psychiatry. 2009;10(4 Pt 2):640-3Liebrenz 
M, Stohler R, Borgeat A. 

Psychiatric University Hospital, Research Group on Substance 
Use Disorders, Zurich, Switzerland. 

 Michael.Liebrenz@puk.zh.ch 

– BACKGROUND : The intravenous administration of 
ketamine, an N-methyl-D-aspartate receptor 
antagonist, results in a great improvement of 
depression symptoms, but it is not clear for how long. 
This single-case trial was conducted to explore the 
duration of improvement and the effects of a second 
administration on the clinical outcome.  

METHODS: In an open label trial, a 55-year-old male 
patient with treatment-resistant major depression and 
a co-occurring alcohol and benzodiazepine 
dependence received two intravenous infusions of 
0.5 mg/kg ketamine over the course of 6 weeks. 
Depression severity was assessed by means of a 
weekly clinical interview, the 21-item Hamilton 
Depression Rating Scale (HDRS), and the 21-item 
Beck Depression Inventory (BDI).  

RESULTS: The first ketamine infusion lead to a 
pronounced improvement of symptoms, peaking on 
the second day post infusion (HDRS -56.6%, BDI -
65.4%). Positive effects started fading by day 7, 
reaching baseline by day 35. The second infusion 
was less efficacious: HDRS and BDI were reduced 
by 43 and 35%, respectively, and returned to 
baseline by day 7.  

CONCLUSION: In this patient with a co-occurring 
substance use disorder, repeated administrations of 
ketamine produced positive results. Since the second 
application has been less efficacious, doses and schedule 
of administrations need to be further investigated. 

PMID: 17853274 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Overweight, Obesity, and Depression: A Systematic 
Review and Meta-analysis of Longitudinal Studies  

Archives of General Psychiatry, 03/03/10… 

Luppino FS et al 

 – The meta–analysis confirms a reciprocal link 
between depression and obesity. Obesity was found to 
increase the risk of depression, most pronounced 
among Americans and for clinically diagnosed 
depression. In addition, depression was found to be 
predictive of developing obesity. 

Metformin for Atypical Antipsychotic-Induced Weight  Gain 
and Glucose Metabolism Dysregulation: Review of the  
Literature and Clinical Suggestions  

CNS Drugs, 03/08/10 

Hasnain M et al. 

 – Individuals receiving certain atypical antipsychotic 
medications are at risk of gaining weight and 
developing metabolic problems. There are no 
established drug treatments to prevent or counter 
these problems. However, the antihyperglycaemic 
agent metformin appears promising in some recent 
studies and review the literature that evaluates 
metformin for limiting or reversing atypical 
antipsychotic drug–induced weight gain and glucose 
metabolism dysregulation. 

Risk factors for suicide attempts in patients with alcohol 
dependence or abuse and a history of depressive sym ptoms: 
a subgroup analysis from the WHO/ISBRA study. 

Drug Alcohol Rev. 2010 Jan;29(1):64-74. 

Yaldizli O, Kuhl HC, Graf M, Wiesbeck GA, Wurst FM. 

Psychiatric University Clinics, Basel, Switzerland. 
yaldizli@gmx.net 

– INTRODUCTION AND AIMS : Alcoholism, 
depression and suicide attempts (SA) are strongly 
interrelated. The aims were to determine risk factors 
and develop a prognostic predictor model for SA in a 
subgroup of patients with a history of alcohol 
dependence or abuse and depressive symptoms.  

DESIGN AND METHODS:  A subgroup analysis from 
the data of the World Health Organisation (WHO)/the 
International Society for Biomedical Research on 
Alcoholism (ISBRA)-collaborative study on biological 
state and trait marker of alcohol use and dependence, 
an international multi-centre study with a cross-
sectional design, based on a standardised 
questionnaire. We analysed from 1314 variables 43 
factors-including demographic characteristics, 
dependence variables, comorbid disorders, personality 
trait markers and family history-that were supposed to 
be most predictive for SA according to the literature. 
Correlation analyses by the chi(2)-test and Mann-
Whitney U-test were performed to obtain statistical 
meaningful parameters for logistic regression analysis. 
RESULTS: Of the 1863 persons included in the 
WHO/ISBRA study, 292 had both a history of 
depressive symptoms and alcohol dependence or 
abuse and were included in the subgroup analysis. In 
the logistic regression analysis, drinking status, 
depressive symptoms, adverse drinking experiences 
during alcohol consumption, bad experiences from 
drug abuse and antidepressant therapy were found to 
be independent risk factors for SA. Positive family 
history of alcoholism was a model-improving co-factor. 
This predictive model explains approximately 60% of 
the variance (Nagelkerkes' square).  

Discussion and CONCLUSIONS: This prognostic 
model derived from data of the WHO/ISBRA 
collaborative study shows important risk factors for SA  
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in patients with history of alcohol abuse or 
dependence and depressive symptoms. 

PMID: 20078685 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

Efficacy and tolerability of antidepressants for tre atment 
of depression in coronary artery disease: a meta-an alysis. 

Can J Psychiatry. 2010 Feb;55(2):91-9. 

Dowlati Y, Herrmann N, Swardfager WL, Reim EK, Lanctôt KL. 

Department of Pharmacology and Toxicology, University of 
Toronto, Toronto, Ontario. 

– OBJECTIVE:  Depression occurs in 18% to 45% of 
patients with coronary artery disease (CAD) where it 
is associated with an increased risk of acute coronary 
events and mortality. Our objective was to 
quantitatively summarize the data on the efficacy and 
tolerability of antidepressant (AD) treatment for 
depression in CAD. 

METHODS: We performed a meta-analysis of 
randomized, placebo-controlled, double-blind trials 
with a database search of the English literature (to 
March 2008) and manual search of references.  

RESULTS:  Four clinical trials with ADs (mirtazapine, 
citalopram, fluoxetine, and sertraline) of a 9- to 24-
week duration involving 798 subjects (402 ADs, 396 
placebo) with documented CAD and meeting the 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition, criteria for depression were 
included. ADs were superior to placebo for 
decreasing Hamilton Depression Rating Scale 
(HDRS) scores (402 ADs, 396 placebo; weighted 
mean difference 1.41, 95% CI 0.53 to 2.29, P = 
0.002) and Beck Depression Inventory (BDI) scores 
(373 ADs, 369 placebo; weighted mean difference 
2.27, 95% CI 0.60 to 3.94, P = 0.008). The proportion 
of patients (216 ADs, 213 placebo) who responded (a 
50% or more reduction in HDRS scores, OR 1.72, 
95% CI 1.17 to 2.54) and remitted (HDRS of 8 or less 
at final assessment, OR 1.80, 95% CI 1.18 to 2.74), 
were also significantly higher with AD, compared with 
placebo, with no significant differences between the 2 
groups for overall dropouts (OR 0.84, 95% CI 0.42 to 
1.68) or dropout owing to adverse events (OR 1.30, 
95% CI 0.75 to 2.25). The combined studies were 
homogeneous except for overall dropout rate (P = 
0.01).  

CONCLUSION: Treatment with ADs for depression in 
CAD results in significant therapeutic effects without 
substantially increased rates of discontinuation. 

PMID: 20181304 [PubMed - in process] 

BAD 

Olanzapine monotherapy for acute depression in pati ents 
with bipolar I or II disorder: results of an 8-week  open 
label trial. 

Hum Psychopharmacol. 2010 Jan;25(1):30-6. 

Bobo WV, Epstein RA, Shelton RC. 

Department of Psychiatry, Vanderbilt University School of 
Medicine; Nashville, Tennessee 37212, USA. 
william.v.bobo@vanderbilt.edu 

– We evaluated the efficacy, tolerability, and safety of 
olanzapine monotherapy in 20 adult patients with 
bipolar I or II disorder, depressed phase. Patients 

  received open-label olanzapine monotherapy (mean 
modal dose, 15 mg/day) for 8 weeks. Assessments of 
psychopathology (Montgomery-Asberg Depression 
Rating Scale [MADRS], Quick Inventory of Depressive 
Symptomatology [QIDS-SR-16], Young Mania Rating 
Scale [YMRS]), clinical global state (Clinical Global 
Impressions [CGI] scale), and safety/tolerability were 
performed at baseline, and at 1, 2, 4, 6, and 8 weeks. 
Seventeen patients (85.0%) completed the study. 
Improvement in MADRS total scores was observed 
after the first week of treatment, and at all remaining 
follow-up time points (p < or = 0.005). Parallel 
improvement in QIDS-SR-16 (p < 0.001) and CGI-
Severity (p < 0.001) was observed between baseline 
and study endpoint. Nine (45%) subjects achieved 
positive treatment response, eight of whom (40%) also 
achieved symptom remission. There were significant 
increases in weight (+3.2 kg, p= 0.001) and body mass 
index (+1.1 kg/m(2), p = 0.001), but not fasting glucose 
or lipids, with the exception of reduced triglyceride 
levels in the overall sample, and reduced HDL 
cholesterol in females. Olanzapine may be an 
effective, well-tolerated option for treating acute  
non-psychotic depression across a variety of 
bipolar disorder subtypes. 

PMID: 20029794 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

The psychopharmacology algorithm project at the Har vard 
South Shore Program: an update on bipolar depression. 

Harv Rev Psychiatry. 2010;18(1):36-55. 

Ansari A, Osser DN. 

Department of Psychiatry,Faulkner Hospital, Boston, MA 02130, 
USA.aansari@partners.org 

– This updated version of the bipolar depression 
algorithm of the Psychopharmacology Algorithm 
Project at the Harvard South Shore Program aims to 
provide an organized, sequential, and evidence-
supported approach for the treatment of that disorder. 
After initial evaluation and diagnosis, the psychiatrist 
should first assess whether there is an urgent 
indication for ECT. If ECT is not indicated, and the 
patient has psychotic symptoms, then an antipsychotic 
should be part of the medication regimen. Next, if the 
patient is not currently treated with mood stabilizers, 
there is a slight preference for lithium. If lithium is not 
effective or tolerated, treatment with quetiapine or 
lamotrigine should be initiated. If the patient is currently 
taking other mood stabilizers, their dosage should be 
optimized, and the clinician should consider adding or 
switching to lithium, quetiapine, or lamotrigine. Next, if 
the patient is not at especially high risk of mood 
destabilization, an antidepressant can be added in the 
bipolar depressed patient who has failed trials of 
lithium, quetiapine, and lamotrigine. Rapid-cycling 
depressed patients may require combinations of two or 
three mood stabilizers. ECT, along with other 
psychopharmacological options, could be reconsidered 
for the treatment of refractory bipolar depressed 
patients. 

PMID: 20047460 [PubMed - indexed for MEDLINE] 
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Other Psychiatry 

 Therapy for male patients with sexual dysfunction 

Ther Umsch. 2010 Mar;67(3):123-8. 

 [Article in German] 

Casella R. 

Urologische Klinik, Spitalzentrum Biel. 

– Phosphodiasterase type 5 inhibitors (sildenafil, 
vardenafil, tadalafil) are the first line symptomatic 
therapy for patients with erectile dysfunction. The 
patient should receive a meticolous information on 
the use of these drugs and their possible side effects. 
These drugs are safe and can be used even in 
patients with stable cardiovascular disease. Patients 
not responding to oral drugs may be offered 
intraurethral or intracavernous alprostadil. Vacuum 
constriction devices are a second line option more 
acceptable to older patients. Penile prosthesis are 
very seldom used in Switzerland and vascular 
surgery is a vanishing option. Testosterone 
substitution is seldom needed in this setting. 
Treatment of premature ejaculation subdivides into 
behavioural therapy ("stop-start" or "squeeze" 
technique) and drug therapy as well. Topical therapy 
with lidocaine/prilocaine-containing medications to be 
applied before sexual intercourse and a oral daily off 
label use therapy with selective serotonin re-uptake 
inhibitors (paroxetine, fluoxetine, sertraline) can be 
offered. Dapoxetine, a potent selective serotonin 
reuptake inhibitor with short half life time, is the first 
officially approved medication for the treatment of 
premature ejaculation and should be available soon 
in Switzerland. 

A treatment algorithm for neuropathic pain: an upda te. 

Consult Pharm. 2009 Dec;24(12):885-902. 

Namaka M, Leong C, Grossberndt A, Klowak M, Turcotte 
D, Esfahani F, Gomori A, Intrater H. 

Room 319 Apotex Ctr, Faculty of Pharmacy, University of 
Manitoba, Winnipeg, MB, Canada R3E 0T5. 
namakamp@ms.umanitoba.ca 

– OBJECTIVE:  The purpose of this review is to 
provide an update of the neuropathic pain treatment 
algorithm previously published by Namaka et al. in 
2004. This algorithm focuses on the strategic 
incorporation of the latest pain therapies while 
providing an update of any recent developments 
involving medications previously listed in the 
algorithm.  

DATA SOURCES : PubMed, MEDLINE, Cochrane, 
and Toxnet databases were used to conduct all 
literature searches on neuropathic pain and targeted 
treatment strategies. Comprehensive search efforts 
in the identified databases included studies published 
between 1980 and 2009. The search term 
"neuropathic pain" was used along with each of the 
agents outlined in this review: pregabalin, paroxetine 
CR, duloxetine, tramadol XL, Tramacet, Sativex, and 
nabilone.  

STUDY SELECTION: A total of 90 studies were 
reviewed and selected based on level 1, 2, and 3 
search strategies.  

 DATA EXTRACTION : Level 1 search strategies were 
initially aimed at evidence-based trials of large sample 
size (N > 100), with a randomized, double-blind, 
placebo-controlled design conducted by investigators 
well versed in the specialty area of interest. A level 2 
search was conducted for additional trials that had 
many, but not all, of the desirable traits of evidence-
based trials. In addition, a level 3 search strategy was 
conducted to compare key findings stated in anecdotal 
reports of very small (N < 15), poorly designed trials 
with the results of well-designed, evidence-based trials 
identified in level 1 and/or level 2 searches. 

DATA SYNTHESIS : Based on a thorough evaluation of 
the literature, pregabalin, paroxetine CR, and 
duloxetine have been placed in the updated algorithm 
as first-line agents, while tramadol XL, Tramacet, 
Sativex, and nabilone function primarily as adjunctive 
agents. CONCLUSION: The updated algorithm 
provides a baseline framework from which clinicians 
can justify the medication they prescribe. 

PMID: 20156002 [PubMed - indexed for MEDLINE] 

A randomized, double-blind, placebo-controlled stud y of 
the efficacy and safety of bupropion for treating h ypoactive 
sexual desire disorder in ovulating women. 

BJU Int. 2010 Feb 11. [Epub ahead of print] 

Safarinejad MR, Hosseini SY, Asgari MA, Dadkhah F, Taghva A. 

Urology and Nephrology Research Centre, and Department of 
Urology, Shahid Modarress Hospital, Shahid Beheshti University 
(MC), Tehran, Iran. 

Study Type - Therapy (RCT) Level of Evidence 1b  

– OBJECTIVE  To compare the efficacy of sustained-
release (SR) bupropion to placebo in treating 
hypoactive sexual desire disorder (HSDD) in ovulating 
women. PATIENTS AND METHODS After a 1-week, 
placebo lead-in phase, 232 treatment-seeking women 
with regular menstrual cycles were randomly assigned 
to bupropion SR 150 mg/daily (116) or placebo (116) 
for 12 weeks under double-blind conditions. Efficacy 
was assessed with the Brief Index of Sexual 
Functioning for Women (BISF-W), the Personal 
Distress Scale (PDS), the global efficacy question 
(GEQ; 'Did the treatment you received during the 12-
week improve meaningful your sexual desire?') and 
overall patient satisfaction question ('Are you satisfied 
with the efficacy of your treatment?').  

RESULTS The mean (sd) composite score on the 
BISF-W, increased from 15.8 (2.6) and 15.5 (2.2) at 
baseline to 33.9 (4.2) and 16.9 (2.6) in the bupropion 
and placebo groups, respectively (P= 0.001). The odds 
ratio (95% confidence interval) for response in the 
bupropion group relative to placebo was 3.2 (2.1-6.3). 
The thoughts/desire score more than doubled in 
patients treated with bupropion (P= 0.001). At the 12-
week evaluation the reduction in the PDS scale was 
29.4% in bupropion and 4.7% in the placebo group (P= 
0.01). In response to the GEQ, of patients in the 
bupropion and placebo groups, 65.3%, and 4.3%, 
respectively, responded 'Definitely yes' (P= 0.001). Of 
patients in the bupropion and placebo groups, 71.8%, 
and 3.7%, respectively, were definitely satisfied with 
the efficacy of their treatment, (P= 0.001). After 12 
weeks of treatment, 82 women (78.1%) in the 
bupropion and five (4.9%) in the placebo group were 
willing to continue therapy (P= 0.001).  
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Schizophrenia/Psychosis 

Effectiveness of second-generation antipsychotics: a  
naturalistic, randomized comparison of olanzapine, 
quetiapine, risperidone, and ziprasidone.  

Erik Johnsen , Rune A Kroken , Tore Wentzel-

Larsen  and Hugo A Jorgensen  

BMC Psychiatry 2010, 10:26doi:10.1186/1471-244X-

10-26 

Abstract (provisional) 

–  Background : No clear recommendations exist 
regarding which antipsychotic drug should be 
prescribed first for a patient suffering from psychosis. 
The primary aims of this naturalistic study were to 
assess the head-to-head effectiveness of first-line 
second-generation antipsychotics with regards to 
time until drug discontinuation, duration of index 
admission, time until readmission, change of 
psychopathology scores and tolerability outcomes.  

Methods : Patients 18 years or more of age admitted 
to the emergency ward for symptoms of psychosis 
were consecutively randomized to risperidone (n=53), 
olanzapine (n=52), quetiapine (n=50), or ziprasidone 
(n=58), and followed for up to 2 years. Results A total 
of 213 patients were included, of which 68% were 
males. The sample represented a diverse population 
suffering from psychosis. At admittance the mean 
Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) 
total score was 74 points and 44% were antipsychotic 
drug naive. The primary intention-to-treat analyses 
revealed no substantial differences between the 
drugs regarding the times until discontinuation of 
initial drug, until discharge from index admission, or 
until readmission. Quetiapine was superior to 
risperidone and olanzapine in reducing the PANSS 
total score and the positive subscore. Quetiapine was 
superior to the other drugs in decreasing the PANSS 
general psychopathology subscore; in decreasing the 
Clinical Global Impression - Severity of Illness scale 
score (CGI-S); and in increasing the Global 
Assessment of Functioning - Split version, Functions 
scale score (GAF-F). Ziprasidone was superior to 
risperidone in decreasing the PANSS positive 
symptoms subscore and the CGI-S score, and in 
increasing the GAF-F score. The drugs performed 
equally with regards to most tolerability outcomes 
except a higher increase of hip-circumference per 
day for olanzapine compared to risperidone, and 
more galactorrhoea for risperidone compared to the 
other groups. Conclusions Quetiapine appears to be 
a good starting drug candidate in this sample of 
patients admitted to hospital for symptoms of 
psychosis. Trial Registration ClinicalTrials.gov ID; 
URL: http://www.clinicaltrials.gov/: NCT00932529 

Olanzapine versus other atypical antipsychotics for  
schizophrenia  

Cochrane Reviews, 03/22/10Komossa K et al 

– This review examined the effects of olanzapine 
compared to other second generation antipsychotic 
drugs for schizophrenia. The authors identified 50 
relevant studies with 9476 participants, comparing 
olanzapine with amisulpride, aripiprazole, clozapine, 
quetiapine, risperidone and ziprasidone.Comparisons 
of olanzapine with the second generation  

 antipsychotic drugs sertindole or zotepine are currently 
not available.Olanzapine was somewhat more 
efficacious than aripiprazole, quetiapine, risperidone 
and ziprasidone, whereas there was no efficacy 
difference compared to amisulpride and clozapine. The 
main disadvantage of olanzapine was its higher weight 
gain and associated metabolic problems compared to 
all other second generation antipsychotic drugs, except 
for clozapine. 

Topiramate for prevention of olanzapine associated weight 
gain and metabolic dysfunction in schizophrenia: A double-
blind, placebo-controlled trial.  
Schizophr Res. 2010 Mar 6. [Epub ahead of print] 

Narula PK, Rehan HS, Unni KE, Gupta N. 

Department of Pharmacology, Lady Hardinge Medical College 
and Associated S.S.K. Hospitals, New Delhi, India. 

- BACKGROUND:  Olanzapine associated weight gain 
(WG) is a major concern in patients with schizophrenia. 
The purpose of this study was to assess the efficacy of 
topiramate to prevent olanzapine induced WG in these 
cases. We also studied various metabolic parameters.  

METHODS: In this 12-week, double-blind, parallel 
group study, seventy-two drug-naïve, first-episode 
schizophrenia patients were randomized to receive 
olanzapine+placebo (olanzapine group) or 
olanzapine+topiramate (100mg/day) (topiramate 
group). Weight, body mass index, fasting glucose, 
insulin, insulin resistance (IR), leptin, lipids and blood 
pressure were assessed at baseline and at 12weeks. 
The patients were clinically evaluated using Positive 
and Negative Syndrome Scale (PANSS) and were 
monitored for adverse effects.  

RESULTS:  Topiramate resulted in a weight loss of 
1.27+/-2.28kg (p<0.01), decrease in leptin (p<0.001), 
glucose, cholesterol, triglyceride levels and systolic and 
diastolic blood pressure. In the olanzapine group, there 
was a significant WG, hyperglycemia, 
hyperinsulinemia, increased IR, hyperleptinemia, 
hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia 
(p<0.001).There was a greater clinical improvement 
(PANSS scores) (p<0.001) in the topiramate group. 
The adverse effects were well tolerated.  

CONCLUSIONS: Topiramate could prevent olanzapine 
induced weight gain and adverse metabolic effects. It 
also results in a greater clinical improvement when 
used with olanzapine in schizophrenia. Copyright © 
2010 Elsevier B.V. All rights reserved. 

First generation versus second generation antipsych otics: 
little benefit in the real world 

Tijdschr Psychiatr. 2010;52(3):181-90. 

 [Article in Dutch] 

Schulte PF, Bogers JP, Steenhoek A. 

- In the last five years seven independently financed 
studies comparing first and second generation 
antipsychotics (fgas and sgas) have been published. 
Most of these studies were conducted among patients 
attending regular psychiatric practices. The results 
show that very few or no advantages are to be gained 
from using sgas rather than fgas. In general, the 
clinical effectiveness is not increased, but the side-
effects are different. The effectiveness studies in 
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fact definitely justify the selection of fgas (particularly 
those of low and medium potency) if a change in 
medication is indicated. 

PMID: 20205081 [PubMed - in process] 

Evidence Digest Evidence Digest Evidence Digest Evidence Digest ––––April 2010April 2010April 2010April 2010    
 

Anxiety 

Adjunctive valproate in panic disorder patients wit h 
comorbid bipolar disorder or otherwise resistant to  
standard antidepressants: a 3-year open follow-up s tudy  

European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 
03/23/10 

Perugi G et al.  

– According to the results, VPA seems to be an 
effective and a well–tolerated adjunctive treatment in 
PD patients who were resistant to antidepressant 
therapy or had BD in comorbidity. The results of the 
study support the hypothesis of resistance to 
antidepressant treatment being related to mood 
instability. 

Child/Adolescent Psych 

Are SSRIs safe for childhood depression?  

The Clinical Advisor, 04/22/10 

Waldrop J 

 – Depression is a serious medical problem in 
children and adolescents. Suicide, although rare in 
children ages 10–14, is the third leading cause of 
death in the 15– to 24–year–old age group in the 
United States, with a prevalence rate of 
approximately 0.01%. Unfortunately, most depressed 
youth are still undiagnosed and undertreated. 
Although the actual rate of suicide is very low, 
suicidal thoughts are much more common 
(approximately 19%), with suicide attempts at about 
9%. These patients are also the ones most likely to 
have attempted suicide in the past or to attempt 
suicide in the future (35%–50%), with 2%–8% 
actually succeeding over a 10–year period. Now, with 
this increased risk in patients being treated for 
depression come case reports that patients on 
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have 
attempted suicide, maybe even more than patients 
not on SSRIs 

M Olanzapine: In Adolescents with Schizophrenia or 
Bipolar I Disorder 

CNS Drugs, 04/12/10 

cCormack PL  

Oral olanzapine was generally well tolerated in 
adolescents with schizophrenia or bipolar mania. 
Sedation and weight gain were the most common 
adverse events in placebo–controlled trials. 
Extrapyramidal symptoms were reported by 10% of 
olanzapine recipients compared with 6% of placebo 
recipients. Olanzapine–treated adolescents were 
likely to experience greater increases in 
bodyweight, sedation, blood lipids, serum 
prolactin and liver transaminase levels than 
olanzapine–treated adults. Therefore, careful 
consideration of risk–benefit is recommended 
before using olanzapine in adolescents 

 Eating Disorders 

Pharmacotherapy of Eating Disorders  

Nutrition in Clinical Practice, 04/26/10 

Jackson CW et al. 

 – Eating disorders are complex, chronic disorders that 
are difficult to treat. In addition, the 2 primary eating 
disorders, anorexia nervosa and bulimia nervosa, may 
have acute, life–threatening consequences. Medication 
trials for eating disorders have been hampered by high 
dropout rates, high placebo response, short trial 
duration, insufficient doses, and difficult outcome 
measures. Only 1 medication has been FDA 
approved for any eating disorder to date, and that 
is for fluoxetine in the treatment of bulimia. Clea rly, 
new large–scale, independent studies using novel 
agents, and studying the use of medications for 
both short– and long–term outcomes, are needed  

Low-dose olanzapine monotherapy in girls with anore xia 
nervosa, restricting subtype: focus on hyperactivit y. 

J Child Adolesc Psychopharmacol. 2010 Apr;20(2):127-33. 

Leggero C, Masi G, Brunori E, Calderoni S, Carissimo 
R, Maestro S, Muratori F. 

IRCCS Stella Maris, Scientific Institute of Child Neurology and 
Psychiatry, Via dei Giacinti 2, Calambrone (Pisa), Italy. 

Abstract 

- OBJECTIVE:  The aim of this study was to evaluate 
the efficacy of olanzapine in girls with anorexia 
nervosa, restricting subtype (ANr).  

METHODS: Thirteen patients (mean age 13.7 +/- 2.3 
years, age range 9.6-16.3 years) enrolled in a 
multimodal treatment for ANr were evaluated with 
standardized measures at baseline and after 1 and 6 
months after starting low-dose olanzapine 
monotherapy (mean dose 4.13 mg/day).  

RESULTS:  A significant improvement was evident on 
weight (body mass index, BMI), global functioning 
(Children's Global Assessment Scale, CGAS), eating 
attitudes (Eating Attitudes Test-26, EAT-26), anxious-
depressive symptoms (Child Behavior Checklist, 
CBCL) and hyperactivity (Structured Inventory for 
Anorexic and Bulimic Syndromes, SIAB). At the end of 
the 6-month follow up, 7 patients were responders  
according to an improvement of at least 50% in the 
EAT-26 results. The only measure that improved 
significantly in responders, but not in nonresponders, 
was hyperactivity (SIAB). Clinical improvement, in 
terms of both body mass index (BMI) recovery and 
global functioning, paralleled the improvement of 
hyperactivity, was evident at the end of the first month 
of treatment, and further increased in the following 5 
months, with minimal side effects. 

CONCLUSIONS:  Low-dose olanzapine monotherapy 
may be useful as adjunctive treatment of youths with 
ANr. It is suggested that efficacy may be mediated by a 
decrease of hyperactivity 

Geriatric Psych 

Dementias 

Methylphenidate for Apathy and Functional Status in 
Dementia of the Alzheimer Type  

Arabpsynet e.Journal: N°25-26 – Winter& Spring   2010 
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American Journal of Geriatric Psychiatry, 04/08/1 

Objective : Apathy is the most common behavioral 
problem in persons with dementia of the Alzheimer 
type (DAT). Treatment of apathy in DAT is not 
systematically studied. The purpose of this study was 
to evaluate the response of apathy to 
methylphenidate treatment and to examine whether 
functional status improved. 

Methods: The authors conducted a 12-week open-
labeled study with immediate release formulation of 
methylphenidate. Twenty-three patients with DAT 
scoring >40 on the Apathy Evaluation Scale (AES) 
were recruited. Repeated measures analysis of 
variance and correlation analysis were performed. 

Results: None of the patients dropped out of the 
study because of adverse events. Significant 
improvement in apathy was noted during 12 weeks. 
Significant improvement was also noted in 
depression, Mini-Mental State Examination score, 
and functional status. There was no correlation 
between changes in the AES and depression scores. 

Conclusions:  Methylphenidate was well tolerated in 
these patients with DAT. Apathy improved with the 
use of methylphenidate 

Antipsychotics in dementia: are they being appropri ately 
prescribed  

International Psychogeriatrics, 04/09/10 

- In 2007, the U.K.'s All-Party Parliamentary Group on 
Dementia (APPG) undertook an inquiry into the 
prescription of antipsychotics for people with 
dementia on account of concerns expressed by 
carers, patient organizations and academics about 
the appropriateness and safety of these drugs (All-
Party Parliamentary Group on Dementia, 2008). It 
has been estimated that 32% of patients with 
dementia in care homes are prescribed 
antipsychotics (Alldred  et al., 2007). Both typical 
and atypical antipsychotics are associated with QT 
prolongation, which can lead to arrhythmias and 
sudden death (Joint Formulary Committee, 2009).  

They are also associated with an increased risk of 
cerebrovascular events. Adverse effects in the elderly 

include excessive sedation and dizziness, which 
can lead to falls and therefore accelerated cognitive 
decline. 

Management of behavioral problems in Alzheimer's 
disease  

International Psychogeriatrics, 04/06/10 

Gauthier S et al. 

– Alzheimer's disease (AD) is a complex 
progressive brain degenerative disorder that 

has effects on multiple cerebral systems. In 

addition to cognitive and functional decline, 

diverse behavioral changes manifest with 

increasing severity over time, presenting 

significant management challenges for 

caregivers and health care professionals. 

Almost all patients with AD are affected by 

neuropsychiatric symptoms at some point 

during their illness; in some cases, symptoms  

 occur prior to diagnosis of the dementia 

syndrome. Further, behavioral factors have 

been identified, which may have their origins in 

particular neurobiological processes, and 

respond to particular management strategies. 

Improved clarification of causes, triggers, and 

presentation of neuropsychiatric symptoms will 

guide both research and clinical decision-

making. Measurement of neuropsychiatric 

symptoms in AD is most commonly by means of 

the Neuropsychiatric Inventory; its utility and 

future development are discussed, as are the 

limitations and difficulties encountered when 

quantifying behavioral responses in clinical 

trials. Evidence from clinical trials of both non-

pharmacological and pharmacological 

treatments, and from neurobiological studies, 

provides a range of management options that 

can be tailored to individual needs. We 

suggest that non-pharmacological 

interventions (including 

psychosocial/psychological counseling, 

interpersonal management and 

environmental management) should be 

attempted first, followed by the least 

harmful medication for the shortest time 

possible. Pharmacological treatment 

options, such as antipsychotics, 

antidepressants, anticonvulsants, 

cholinesterase inhibitors and memantine, 

need careful consideration of the benefits 

and limitations of each drug class. 

Others 

Treatment of mental disorders in patients with Park inson's 
disease 

Fortschr Neurol Psychiatr. 2010 May;78(5):279-87. Epub 2010 
Apr 26. 

 [Article in German] 

Meincke U, Kosinski CM. 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Klinikum Niederberg, 
Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen, Robert-Koch-
Strasse 2, Velbert. Meincke@Klinikum-Niederberg.de 

Abstract 

- Patients with Parkinson's disease (PD) have a high 
risk of psychiatric complications, like depressive or 
psychotic syndromes, dementia and sleep disorders. 
Although these disorders may even precede the onset 
of motor symptoms, they are often not recognized and 
therefore not adequately treated. This article provides a 
comprehensive overview of the therapeutic options of 
the most commonly observed psychopathological 
syndromes in PD. In the case of depressive 
syndromes medication could be optimized by 
making use of dopamine agonists that have been 
proven to have antidepressant properties. In recent  
studies tricyclic antidepressants showed stronger 
effects than SSRI . Psychotic symptoms are most 
often evoked by dopaminergic therapy or are seen in 
the course of cognitive decline. The therapeutic 
regimen should be built mainly on L-Dopa medication 
in the lowest tolerated dose, if required in combinations  
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with COMT-Inhibitors. When antipsychotic medication 
is indicated, clozapine is the first choice. Quetiapine 
might also be useful in many patients . Psychotic 
symptoms in demented patients may respond to 
cholinesterase-inhibitors, that also delay cognitive 
decline. Patients with PD require an individually 
optimized therapeutic regimen not only for motor 
symptoms, but also for frequently occurring 
psychiatric syndromes since these strongly influence 
the patients' and their caregivers' quality of life, are 
predictors for hospitalization and therefore have great 
economic importance for health care systems. (c) 
Georg Thieme Verlag KG Stuttgart-New York. 

Antidepressant use and depressive symptomatology 
among older people from the Australian Longitudinal  
Study of Ageing  

International Psychogeriatrics, 04/08/10 

- Results:  The prevalence of depressive symptoms 
was 15.2% in 1992 and 15.8% in 2004 (p > 0.05). 
The prevalence of antidepressant users increased 
from 6.5% to 10.9% (p < 0.01) over this period. 
Among people with depressive symptoms, less than 
20% were taking antidepressants at any wave. 
Among people without depressive symptoms, the 
prevalence of antidepressant use was 5.2% in 1992 
and 12.0% in 2004 (p < 0.01). Being female (OR = 
1.67, 95%CI: 1.25–2.24), having poor self-perceived 
health status (OR = 1.17, 95%CI: 1.04–1.32), having 
physical impairment (OR = 1.48, 95%CI: 1.14–1.91) 
and having depressive symptoms (OR = 1.62, 
95%CI: 1.24–2.13) significantly increased the use of 
antidepressants, while living in community (OR = 
0.51, 95%CI: 0.37–0.71) reduced the risk of 
antidepressant use. 

Conclusions:  Use of antidepressants increased, 
while depressive symptoms remained stable, in the  
ALSA over a 12-year period. Use of antidepressants 
was low for people with depressive symptoms. 

Mood Disorders 

Dépression 

A psychoneuroimmunological review on cytokines 
involved in antidepressant treatment response. 

Hum Psychopharmacol. 2010 Apr;25(3):201-15. 

Janssen DG, Caniato RN, Verster JC, Baune BT. 

Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, Utrecht 
University, Utrecht, The Netherlands. 

Abstract 

- OBJECTIVES : The literature exploring the role that 
cytokine functioning plays in the pathogenesis and 
treatment of depressive illness is reviewed. The 
review focuses on the influence of antidepressants 
on cytokines, and on how treatment response might 
be affected by genetic variants of cytokines.  

METHOD: The authors systematically reviewed the 
scientific literature on the subject over the last 20 
years, searching PubMed, PsychInfo, and Cochrane 
databases.  

RESULTS: Antidepressants modulate cytokine 
functioning, and these mechanisms appear to directly 
influence treatment outcome in depression. 
Antidepressants appear to normalize serum levels of 

 major inflammatory cytokines, including interleukin (IL)-
1beta, IL-6, tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha), 
and interferon gamma (IFN-gamma). Antidepressants 
are postulated to modulate cytokine functioning 
through their effects on intracellular cyclic adenosyl 
monophosphate (cAMP), serotonin metabolism, the 
hypothalamo-pituitary-adrenocortical (HPA) axis or 
through a direct action on neurogenesis. Preliminary 
research shows that cytokine genotypes and 
functioning may be able to help predict antidepressant 
treatment response.  

CONCLUSIONS: Current literature demonstrates an 
association between antidepressant action and 
cytokine functioning in major depression. Improved 
understanding of the specific pharmacologic and 
pharmacogenetic mechanisms is needed. Such 
knowledge may serve to enhance our understanding of 
depression, leading to promising new directions in the 
pathology, nosology, and treatment of depression. 
Copyright (c) 2010 John Wiley & Sons, Ltd. 

Major depressive disorder, mental health care, and the use 
of guidelines in the Middle East. 

J Clin Psychiatry. 2010;71 Suppl E1:e07. 

Karamustafalioğlu O. 

Department of Psychiatry, Sişli Etfal Teaching and Research 
Hospital, Istanbul, 
Turkey. oguzkaramustafa@superonline.com 

Abstract 

A large gap exists between the number of people needing 
treatment and the number of people receiving treatment 
for depression in the Middle East. Barriers to mental 
health care in the region have included the lack of 
education for primary health care providers about mental 
illnesses, the scarcity of trained mental health care 
specialists, the lack of resources in developing countries, 
and the stigmatization of mental illness in Middle Eastern 
cultures. Guidelines for the treatment of depression have 
not been developed in most countries of the region. 
Guidelines have been published for both general 
practitioners and for psychiatrists in Turkey, and they are 
similar to guidelines published in the West. These 
guidelines are assessed using the AGREE instrument. 
Although guidelines recommend antidepressants as a 
first-line treatment for depression, many physicians in 
Middle Eastern countries prescribe benzodiazepines. One 
reason for this treatment gap may be that patients with 
depression often seek treatment from primary care 
providers and report somatic symptoms. Primary care 
providers may not be as knowledgeable about the 
diagnosis of depression or its treatment as psychiatrists 
and may not have access to certain classes of 
medications. More education for both physicians and 
patients in the Middle East is needed to decrease the 
stigma associated with depression. 

Major depressive disorder treatment guidelines in C hina. 

J Clin Psychiatry. 2010;71 Suppl E1:e06. 

Zhang M. 

Shanghai Jiaotong University, Shanghai Mental Health Center, 
Shanghai, China. myzhang2006@gmail.com 

Abstract 

- Depression is a common illness in the Chinese 
population, but very few people with depression seek 
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treatment or are properly diagnosed and treated 
when they do visit a medical professional. One 
potential result of this situation is that suicidality is 
higher than it might be if more people with depression 
received appropriate treatment. When patients do 
receive pharmacotherapy for depression, 
benzodiazepines and tricyclic antidepressants are 
overprescribed. The Chinese psychiatric 
establishment has published a sufficient guideline 
outlining treatment strategies for depressive 
disorders, but education for psychiatrists and general 
practitioners is needed 

Major depressive disorder treatment guidelines in J apan. 

J Clin Psychiatry. 2010;71 Suppl E1:e05. 

Higuchi T. 

National Center of Neurology and Psychiatry, Tokyo, 
Japan. thpsy@ncnpm.hosp.go.jp 

Abstract 

- Japanese treatment guidelines, consensus 
guidelines, and treatment algorithms for managing 
patients with major depressive disorder (MDD) have 
been developed and/or updated in the past 
decade.describe how to establish a treatment plan, 
treatment methods, and special problems such as 
intractable depression and suicide. The Japanese 
consensus guidelines were compiled from the results 
of a surveyabout treatment choices in MDD that was 
sent to members of the Japanese Society of 
Psychiatry and Neurology. Selective serotonin 
reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine 
reuptake inhibitors were the most common first-line 
treatments, followed by tricyclic antidepressants and 
tetracyclic antidepressants. The consensus 
guidelines are not evidence-based but are practical 
and easy to use. The Japanese treatment algorithm 
for MDD is a flowchart created in conjunction with the 
International Psychopharmacology Algorithm Project. 
The flowchart shows steps in treatment both for 
patients who respond to initial treatment and for 
those who need several trials of treatment. These 3 
forms of guidance for managing patients with MDD in 
Japan are reviewed. 

Major depressive disorder treatment guidelines in 
America and Europe. 

J Clin Psychiatry. 2010;71 Suppl E1:e04. 

Davidson JR. 

Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke 
University School of Medicine, Durham, North Carolina, 
USA. david011@mc.duke.edu  

Abstract 

- The various major American and European 
guidelines for the treatment of depression provide 
similar basic principles of treatment, which include 
individualizing the treatment plan, preparing the 
patient for potential long-term treatment, providing 
measurement-based care, and treating to remission. 
While the guidelines are all evidence-based, certain 
factors can influence differences in specific 
recommendations, such as the consensus group's 
composition, underlying mandates, and cultural 
attitudes. The similarities and differences among 6 
sets of guidelines from Europe and the Americas  

 published in the past decade are reviewed here 
(American Psychiatric Association, British Association 
for Psychopharmacology, Canadian Network for Mood 
and Anxiety Treatments, National Institute for Health 
and Clinical Excellence, Texas Medication Algorithm 
Project, and World Federation of Societies of Biological 
Psychiatry). In the guidelines,  mild depression has the 
most variance in treatment recommendations; some, 
but not all, guidelines suggest that it may resolve with 
exercise or watchful waiting, but psychotherapy or 
antidepressants could be used if initial efforts fail. 
Moderate and severe major depression carry broadly 
similar recommendations among the guidelines. First-
line treatment recommendations for moderate major 
depressive disorder include antidepressant 
monotherapy, psychotherapy, and the combination of 
both. Severe depression may require the combination 
of an antidepressant and an antipsychotic, 
electroconvulsive therapy, or the combination of an 
antidepressant and psychotherapy. Benzodiazepines 
play a very limited role in the treatment of depression; if 
the patient has catatonic depression, acutely suicidal 
depression, or depression with symptoms of anxiety, 
agitation, or insomnia, benzodiazepines are 
recommended by some guidelines for short-term 
treatment only. 

Atypical antipsychotics may be useful as adjuncts t o 
antidepressant therapy in treatment-resistant depre ssion  

Drugs & Therapy Perspectives, 04/05/1 

- Increasing evidence indicates that atypical 
antipsychotic agents may be effective in augmenting 
antidepressant therapy in patients with treatment–
resistant unipolar depression. However, additional 
research is required to establish the position of 
adjunctive use of these agents relative to that of the 
other available treatment options. 

BAD 

Efficacy and Safety of Long-Term Fluoxetine Versus 
Lithium Monotherapy of Bipolar II Disorder: A Rando mized, 
Double-Blind, Placebo-Substitution Study   

American Journal of Psychiatry, 04/05/10 

-  OBJECTIVE:  The authors examined the safety and 
efficacy of long-term fluoxetine monotherapy, lithium 
monotherapy, and placebo therapy in 
preventing relapse and recurrence of bipolar type II 
major depressive episode. The authors hypothesized 
that fluoxetine monotherapy would be superior to 
lithium monotherapy with a similar hypomanic 
mood conversion rate. 
 METHOD:Patients at least 18 years old who recovered 
from their majordepressive episode during initial open-
label fluoxetine monotherapywere randomly assigned 
to receive 50 weeks of double-blind monotherapy with 
fluoxetine at 10–40 mg/day, lithium at 300–
1200mg/day, or placebo. The primary outcome 
measure was time torelapse or recurrence. Secondary 
outcome measures included theproportion of patients 
remaining well and the frequency of 
hypomanic symptoms.  

RESULTS:  There were no significant differences in 
clinical or demographic characteristics among the 
fluoxetine (N=28), lithium (N=26), and placebo (N=27) 
groups. The mean time to relapse was 249.9  days 
for the fluoxetine group, 156.4 days for the lithiu m 
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group,  and 186.9 days for the placebo group. The 
hazard of relapse  was significantly lower with 
fluoxetine compared with lithium,  and the 
estimated hazard of relapse with lithium was 2.5 
times  greater than with fluoxetine. There were no 
statistically significant  or clinically meaningful 
differences in hypomanic symptoms 
among  treatment groups over time. One patient 
taking fluoxetine and  one patient taking placebo 
discontinued treatment because ofhypomania.   

CONCLUSIONS:  These findings suggest that long-
term fluoxetine monotherapy may provide superior 
relapse-prevention benefit relative to lithium 
monotherapy after recovery from bipolar II major 
depressiveepisode without  an increase in 
hypomanic mood conversion episode. 

Efficacy and acceptability of mood stabilisers in the 
treatment of acute bipolar depression: systematic review 

Ryan J. Van Lieshout, MD and Glenda M. MacQueen, MD, PhD 

Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences, 
McMaster University, Hamilton, Canada 

Correspondence: Correspondence: Glenda M. MacQueen, 
Department of Psychiatry, Foothills Medical Centre, 1403–
29th Street, NW, Calgary, AB, Canada T2N 2T9. 
Email: gmmacque@ucalgary.ca 

- Declaration of interest:  G.M.M. has received 
honoraria, consulting fees or research support from 
Wyeth, AstraZeneca, Janssen, Lilly, Novartis, 
GlaxoSmithKline, Boerhinger, Oryx and Lundbeck. 

Background : Although people with bipolar disorder 
spend more time in a depressed than manic state, 
little evidence is available to guide the treatment of 
acute bipolar depression. 

Aims: To compare the efficacy, acceptability and 
safety of mood stabiliser monotherapy with 
combination and antidepressant treatment in adults 
with acute bipolar depression. 

Method: Systematic review and meta-analysis of 
randomised, double-blind controlled trials. 

Results  Eighteen studies with a total 4105 
participants were analysed. Mood stabiliser 
monotherapy was associated with increased rates of 
response (relative risk (RR) = 1.30, 95% CI 1.16–
1.44, number needed to treat (NNT) = 10, 95% CI 7–
18) and remission (RR = 1.51, 95% CI 1.27–1.79, 
NNT = 8, 95% CI 5–14) relative to placebo. 
Combination therapy was not statistically superior to 
monotherapy. Weight gain, switching and 
suicide rates did not differ between groups. No 
differences were found between individual 
medications or drug classes for any outcome. 

Conclusions: Mood stabilisers are moderately 
efficacious for acute bipolar depression. Extant 
studies are few and limited by high rates of 
discontinuation and short duration. Further study of 
existing and novel agents is required. 

Neuro/Psych Pharmacol 

Prevention, Recognition, and Management of Serotonin 
Syndrome  

American Family Physician, 04/30/10 

Ables AZ et al.  

 – Serotonin syndrome is a potentially life–threatening 
condition caused by excessive serotonergic activity in 
the nervous system. It is characterized by mental 
status changes, autonomic instability, and 
neuromuscular hyperactivity. Most reported cases of 
serotonin syndrome are in patients using multiple 
serotonergic drugs or who have had considerable 
exposure to a single serotonin–augmenting drug. 
Diagnosis is made using the Hunter Serotonin Toxicity 
Criteria, which require the presence of one of the 
following classical features or groups of features: 
spontaneous clonus; inducible clonus with agitation or 
diaphoresis; ocular clonus with agitation or diaphoresis; 
tremor and hyperreflexia; or hypertonia, temperature 
above 100.4°F, and ocular or inducible clonus. Most  
cases of serotonin syndrome are mild and may be 
treated by withdrawal of the offending agent and 
supportive care. Benzodiazepines may be used to treat 
agitation and tremor. Cyproheptadine may be used 
as an antidote . Patients with moderate or severe 
cases of serotonin syndrome require hospitalization 

Other Psychiatry 

Suicide 

Prevalence of mental disorders associated with suici de 
attempts treated at an emergency hospital in Rio de  
Janeiro, Brazil 

Cad Saude Publica. 2009 Sep;25(9):2064-74. 

 [Article in Portuguese] 

Santos SA, Lovisi G, Legay L, Abelha L. 

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

simoneagadir@yahoo.com.br  

Abstract 

- There are few Brazilian studies on prevalence of mental 
disorders in suicide attempters. The available studies 
have mainly used secondary data and screening 
instruments. The principal objective of this study was to 
estimate the prevalence of mental disorders in 96 suicide 
attempters seen in an emergency ward in Rio de Janeiro, 
Brasil (2006-2007) using the Composite International 
Development Interview. Most were female, young, and 
illiterate, and the main method was ingestion of 
psychoactive drugs. Other factors included history of prior 
attempts and use of alcohol at the time of attempt. 

 The most frequent mental disorders were: depression 
(38.9%), use of psychoactive substances (21.9%), 
posttraumatic stress disorder (20.8%), alcohol abuse 
(17.7%), and schizophrenia (15.6%). Total prevalence 
of mental disorders was 71.9%. These findings are 
largely consistent with studies conducted in other 
developing countries. Besides access to treatment for 
mental disorders, public policies with an emphasis on 
the control of suicide methods and social responses for 
the reduction of suicidal behavior are needed. 

Oxcarbazepine for the treatment of trichotillomania . 

lin Neuropharmacol. 2010 Mar-Apr;33(2):107-8. 

Leombruni P, Gastaldi F. 

Department of Neuroscience, Centre for Eating Disorders, Turin 
University, Turin, Italy. paolo.leombruni@unito.it 
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Abstract  

- OBJECTIVE:  There is no pharmacological 
treatment of trichotillomania that has consistently 
demonstrated efficacy, although good results have 
been obtained with antidepressants and other drugs 
such as atypical antipsychotics, bupropion, lithium, 
and topiramate. The anticonvulsant oxcarbazepine 
has also been used as mood stabilizer and has been 
tested for treating binge eating, but there is no report 
on oxcarbazepine in trichotillomania. 

 CASE:  We report the case of an obese 43-year-old 
woman with a diagnosis of trichotillomania in 
comorbidity with binge eating disorder who was 
treated with a flexible dose of the anticonvulsant 
oxcarbazepine. 

RESULT:  We administered oxcarbazepine at a 
dosage of 1200 mg/d, and this subject improved both 
in hair pulling and in eating behaviors with no relapse 
after 9 months.  

CONCLUSIONS:  Further studies with a wide sample 
of patients are needed to prove the efficacy of 
oxcarbazepine and the long-term maintenance of 
these benefits. Relationships of trichotillomania with 
bipolar spectrum should also be investigated. 

 
Hoarding disorder: a new diagnosis for DSM-V  

Depression and Anxiety, 04/02/10 

 Mataix–Cols D et al. 

– The creation of a new diagnosis in DSM–V would 
likely increase public awareness, improve 
identification of cases, and stimulate both research 
and the development of specific treatments for 
hoarding disorder. 

Schizophrenia/Psychosis 

Long-term symptomatic remission of schizophrenia wi th 
once-daily extended release quetiapine fumarate: po st-
hoc analysis of data from a randomized withdrawal, 
placebo-controlled study  

International Clinical Psychopharmacology, 04/14/10Peuskens 
J et al. – Once–daily quetiapine XR was effective in preserving 
symptomatic remission in the longer–term treatment of 
patients with schizophrenia 

Ann Pharmacother. 2010 Apr;44(4):668-79. Epub 2010 Mar 
16. 

Efficacy of metformin and topiramate in prevention and 
treatment of second-generation antipsychotic-induced weight 
gain. 

Ellinger LK, Ipema HJ, Stachnik JM. 

University of Illinois at Chicago College of Pharmacy, 60612, 
USA. 

Abstract 

- OBJECTIVE : To review the literature describing the 
efficacy of metformin and topiramate for the 
treatment of second-generation antipsychotic-
induced weight gain. DATA SOURCES: Articles were 
identified by searching the MEDLINE database (from 
1949 through January 2010) using the key words 
metformin, topiramate, antipsychotic, weight, weight 
gain, and obesity. 

  STUDY SELECTION AND DATA EXTRACTION : All 
randomized, placebo-controlled trials of metformin and 
topiramate were selected for review.  

DATA SYNTHESIS : Weight gain due to second-
generation antipsychotic use is a concern due to the 
risk of long-term metabolic and cardiovascular effects 
with these agents. These effects include obesity, 
hyperglycemia, and insulin resistance, all of which may 
contribute to diabetes and cardiovascular disease. 
Second-generation antipsychotics vary in the degree to 
which they cause weight gain, and dietary and lifestyle 
changes may not be feasible or sufficient in counter-
acting this weight gain. Although other pharmacologic 
agents may be beneficial to prevent and treat 
antipsychotic-induced weight gain, metformin and 
topiramate have been the most extensively studied in 
this setting. Metformin acts peripherally to cause 
weight loss, while topiramate acts centrally. Review of 
11 randomized, controlled trials demonstrates 
beneficial effects of metformin and topiramate in 
prevention and treatment of weight gain. Metformin is 
generally well tolerated and has been studied in 
pediatric patients, while topiramate is associated with 
more drug interactions and may possibly interfere with 
control of schizophrenia.  

CONCLUSIONS: Data for the use of metformin and 
topiramate in the treatment and prevention of second-
generation antipsychotic-induced weight gain are 
limited. Both may be effective in helping patients lose 
weight via mechanisms that have yet to be clearly 
defined. The use of metformin results in greater weight 
loss than topiramate, and topiramate is associated with 
more risks and may compromise the treatment of 
schizophrenia. Treatment of antipsychotic-induced 
weight gain with metformin may be an option after 
lifestyle and dietary changes have failed. 

Topiramate for prevention of olanzapine associated weight 
gain and metabolic dysfunction in schizophrenia: A double-
blind, placebo-controlled trial  

Schizophrenia Research, 04/08/10 

Narula PK et al. – Topiramate could prevent olanzapine 
induced weight gain and adverse metabolic effects. It also 
results in a greater clinical improvement when used with 
olanzapine in schizophrenia. 

Pediatrics. 2010 Mar;125(3):475-82. Epub 2010 Feb 8. 

Pediatric uptake of a newly available antipsychotic medication. 

Penfold RB, Kelleher KJ, Wang W, Strange B, Pajer K. 

Harvard Medical School and Harvard Pilgrim Healthcare 
Institute, Department of Population Medicine, 133 Brookline 
Ave, 6th Floor, Boston, MA 02215, USA. 
robert_penfold@hphc.org 

Abstract 

- OBJECTIVE : The uptake of new antipsychotic 
medications among children has not been studied 
adequately. Although ziprasidone received Food and 
Drug Administration approval for the treatment of 
psychotic disorders among children in June 2009,  
it first became available for off-label use by children in 
2001 and presented an excellent case study for off-
label market entry. The objective of this study was to 
determine the pattern of initiation and switching for off- 
label use of ziprasidone among Michigan children who 
were insured by Medicaid in the first year that 
ziprasidone was available. 
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 METHODS: We conducted a retrospective study by 
using Michigan Medicaid data for patients who were 
aged <21 years and had 2 years of continuous 
enrollment and at least 1 prescription for ziprasidone 
in the first year the medication was available. The 
main outcome measures were proportion of children 
prescribed ziprasidone as their first antipsychotic, 
with evidence of treatment resistance, and by a 
psychiatrist.  

RESULTS:  In the first year, 292 individuals who met 
criteria were prescribed ziprasidone. Approximately 
53% had a diagnosis of psychosis. Explosive 
personality disorder and oppositional defiant disorder 
were the next most common diagnoses. For 33% of 
individuals, this was the first antipsychotic 
medication. Only 12% of individuals showed 
evidence of treatment resistance to other 
antipsychotic medications before switching to 
ziprasidone.  

CONCLUSIONS: During the period when ziprasidone 
had no approved pediatric usages, a small 
percentage of patients who were prescribed 
ziprasidone showed evidence of treatment 
resistance, the primary expected indication. Some 
prescribing for ziprasidone in the first year in this 
population could be considered inappropriate 
considering what was known about the safety and 
efficacy of ziprasidone in children and adolescents at 
the time. "Fail first" and prior authorization policies 
may be appropriate in the first year a medication is 
available so as to protect children from potential 
serious harm. 

 

Antipsychotics and schizophrenia: from efficacy and  
effectiveness to clinical decision-making. 

Foussias G,  Remington G. 

Can J Psychiatry. 2010 Mar;55(3):117-25. 

Schizophrenia Program, Centre for Addiction and Mental 
Health, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, 
University of Toronto, Toronto, Ontario. 
george_foussias@camh.net 

Abstract 

- OBJECTIVE : To comprehensively review the 2 
recent and large antipsychotic effectiveness trials for 
treatment of schizophrenia: the United Kingdom's 
Cost Utility of the Latest Antipsychotic Drugs in 
Schizophrenia Study (CUtLASS), and the National 
Institute of Mental Health-initiated Clinical 
Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness 
(CATIE) schizophrenia trial.  

METHOD: We present a review of the rationale, 
methodology, and findings to date from the CUtLASS 
and CATIE schizophrenia trials, including all primary 
and secondary outcomes. 

RESULTS: The primary findings from both trials, 
CUtLASS and CATIE, suggest that first-generation 
antipsychotics (FGAs) and second-generation 
antipsychotics (SGAs) are equally effective in the 
treatment of schizophrenia. The exception is in 
treatment-resistant populations where clozapine 
exhibits superiority, compared with other SGAs. In 
the CATIE trial, there is a suggestion that olanzapine 
is superior in effectiveness, compared with other 

  nonclozapine SGAs, although this seems to be 
mediated by past history of olanzapine use, and carries 
with it increased weight gain and metabolic adverse 
events. From a cost-effectiveness perspective, there is 
no evidence that SGAs are superior to FGAs, with 
findings suggesting the possibility that FGAs may be 
superior.  

CONCLUSION: Past efficacy trials have strongly 
supported the position that SGAs are superior to FGAs 
in the treatment of schizophrenia and in side effect 
profile. Two large independent effectiveness trials, 
CUtLASS and CATIE, have offered a strong challenge 
to these claims. Both suggest that SGAs, except 
clozapine in the treatment-resistant population, offer 
little, if any, clinical benefits, and, moreover, harbour 
their own significant side effects. 

Prolactin fluctuation over the course of a day 
during treatments with three atypical 
antipsychotics in schizophrenic patients 

Norio Yasui-Furukori 1 *, Hanako Furukori 2, Norio 
Sugawara 1 3, Shoko Tsuchimine 1, Akira Fujii 1, 
Yoshimasa Inoue 4, Sunao Kaneko 1 

Hyperprolactinemia is a frequent consequence of 
treatment with some antipsychotic agents. Although 
prolactin secretion varies over the course of a day and 
during psychological circumstances, there is little 
information in the literature regarding the time 
dependence of the prolactin response to 
antipsychotics. We evaluated prolactin levels in 
schizophrenic patients receiving risperidone (3 mg 
twice daily), olanzapine (10 mg twice daily), or 
perospirone (16 mg twice daily) for at least 4 weeks. 
The subjects were compared to matched healthy 
controls. Plasma sample collection for quantification of 
drug and prolactin levels was conducted before and 2, 
4, 6, 8, and 12 h after the morning dosing. Prolactin 
concentrations before dosing during risperidone 
treatment were significantly higher than during 
treatment with olanzapine and perospirone in females. 
The daily fluctuation of prolactin concentration after 
perospirone treatment was larger than that observed 
after risperidone and olanzapine treatments. Areas 
under the plasma concentration-time curves was 
greatest in subjects treated with risperidone, followed 
by perospirone and finally by olanzapine. These 
findings suggest that daily fluctuations in prolactin 
concentration after perospirone treatment are larger 
than following treatment with risperidone and 
olanzapine. The plasma concentration of prolactin 
during perospirone treatment therefore depends on the 
time of sampling. Copyright © 2010 John Wiley & 
Sons, Ltd. 

Effect of Aripiprazole on Cognition in the Treatment  of 
Patients with Schizophrenia  

M. Riedel1, I. Spellmann1, R. Schennach-
Wolff1, R. Musil1,S. Dehning1, A. Cerovecki1, M. Opgen-
Rhein1, J. Matz1,F. Seemüller1, M. Obermeier1, E. Severus1, R 

. R. Engel1, N. Müller1,H.-J. Möller1 
1 Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-
Maximilians-University, Munich, Germany 

Abstract 

Background:  The aim of this study was to assess the 
cognitive effects of aripiprazole in inpatients with 
schizophrenia. 
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Methods:  This was an investigator-initiated, open 
label eight-week trial evaluating 56 inpatients with the 
DSM-IV diagnosis of schizophrenia. Efficacy was 
assessed weekly using the Positive and Negative 
Syndrome Scale (PANSS) and tolerability was 
assessed each week using the Udvalg for Klinske 
Undersogelser side effect rating scale (UKU). 
Cognitive function was assessed at baseline, week 4 
and week 8. 

Results:  Aripiprazole showed significant 
improvement in PANSS total score and all subscores 
between baseline and endpoint visit. The substance 
was very well tolerated. Patients improved 
significantly in verbal memory, reaction time and 
reaction quality/attention from baseline to week eight. 
Furthermore, mean z-values of individual cognitive 
domains summarized in a global cognitive index 
improved significantly from baseline to week eight. 

Discussion:  Our results suggest that aripiprazole 
provides a valuable treatment option for patients with 
schizophrenia. 

Substance Abuse 

Why is Disulfiram Superior to Acamprosate in the Rou tine 
Clinical Setting? A Retrospective Long-Term Study in 353 
Alcohol-Dependent Patients  

Alcohol and Alcoholism , 03/30/10 

Diehl A et al. 

 – The study supports the thesis that supervised DSF 
is an important component of alcoholism treatment, 
and it appears to be more effective than the 
treatment with ACP particularly in patients with a long 
duration of alcohol dependence. 

Bupropion and cognitive behavioral therapy for weig ht-
concerned women smokers. 

Arch Intern Med. 2010 Mar 22;170(6):543-50. 

Levine MD, Perkins KA, Kalarchian MA, Cheng Y, Houck 
PR, Slane JD, Marcus MD. 

Department of Psychiatry, Western Psychiatric Institute and 
Clinic, University of Pittsburgh Medical Center, PA 15213, 
USA. Levinem@upmc.edu 

 Abstract  

BACKGROUND : We previously documented that 
cognitive behavioral therapy for smoking-related weight 
concerns (CONCERNS) improves cessation rates. 
However, the efficacy of combining CONCERNS with 
cessation medication is unknown. We sought to 
determine if the combination of CONCERNS and 
bupropion therapy would enhance abstinence for 
weight-concerned women smokers.  

METHODS: In a randomized, double-blind, placebo-
controlled trial, weight-concerned women (n = 349; 
86% white) received smoking cessation counseling and 
were randomized to 1 of 2 adjunctive counseling 
components: CONCERNS or STANDARD (standard 
cessation treatment with added discussion of smoking 
topics but no specific weight focus), and 1 of 2 
medication conditions: bupropion hydrochloride 
sustained release (B) or placebo (P) for 6 months. 
Rates and duration of biochemically verified prolonged 
abstinence were the primary outcomes. Point-prevalent 
abstinence, postcessation weight gain, and changes in 
nicotine withdrawal, depressive symptoms, and weight 
concerns were evaluated.  

RESULTS:  Women in the CONCERNS + B group had 
higher rates of abstinence (34.0%) and longer time to 
relapse than did those in the STANDARD + B (21%; P = 
.05) or CONCERNS + P (11.5%; P = .005) groups at 6 
months, although rates of prolonged abstinence in the 
CONCERNS + B and STANDARD + B groups did not 
differ significantly at 12 months. Abstinence rates and 
duration did not differ in the STANDARD + B group 
(21% and 19%) compared with the STANDARD + P 
group (10% and 7%) at 6 and 12 months, respectively. 
There were no differences among abstinent women in 
postcessation weight gain or weight concerns, although 
STANDARD + B produced greater decreases in nicotine 
withdrawal and depressive symptoms than did 
STANDARD + P. 

 CONCLUSIONS: Weight-concerned women smokers 
receiving the combination of CONCERNS + B were 
most likely to sustain abstinence. This effect was not 
related to differences in postcessation weight gain or 
changes in weight concerns. Trial Registration 
clinicaltrials.gov Identifier: NCT00006170. 
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 تهانـــــــي األساتـــــــدة و األطبـــــــاء

 معبه  يلقآءاتنا فى المؤتمرات المتعددة فى ارجاء العالم وكان آخرها لقاء
بعد اربعة شخصيا فى تونس الخضراء وهكذا تتحقق نبوؤته  رئيس الشبكة

يتجدد ويتمدد ويمشى خطوة بعد خطوة   عقود قضاها البروفسير عكاشه
فى مسيرة المليون ميل ليصل الخرطوم فى مؤتمر الطب النفسى العربى 

وقد حقق الحلم وتبوأ المركز الالئق    م باذن اهللا2010القادم فى ديسمبر 
  ...به فى قمة الهرم

والتحية .. فالتهنئة له والصدقائه فى المهنه فى جميع انحاء العالم
والشكر لشبكة ..حلم التكريم حقيقة فى أرض الشقيقة مصر للذين جعلوا 

ط بين العاملين فى جميع العلوم النفسيه التى تمثل اقوى وشائج التراب
  .مجاالت الصحة النفسيه

  q�4ر�ا��*� ��1س 
 ا�7%دان -اd� %م

zinomara@gmail.com  
 

إلى الجميل الرائع الذي أعطى للطب النفسي معنى وقيمة في مصر 
م، ألف والوطن العربي الكبير، بل والشرق األوسط معنى واحترام ومفهو

 .ألف مبروك لنا بك، وتقديرك إهداء لنا، سلمت يداك

 ���( <�v(.د
kmfadel@gmail.com  
 
يشرفني  بهذه المناسبة ، أن أتقدم باسمي وباسم كافة العاملين في 
مركز فلسطين للصحة النفسية المجتمعية، إلى األستاذ الفاضل والصديق 

ز أحمد عكاشة بخالص تهانينا القلبية  لهذا  التـكريم  المستحق  العزي
تتويجا لمسيرة  علمية زاخرة بالعطاء والبحث العلمي على المستوى 

 .المصري، العربي والعالمي
 أ��ر*�rذ*�ب أ 
 دآI%راة / )�� ا�!A8 ا;آ��!�*3
mhealth2007@gmail.com   

 
يسرني ان اتقدم الى األخ العزيز األستاذ الفاضل  الدكتور احمد عكاشة 

الكبير الذي يستحقه بجدارة ويعتبر  بوافر التهاني والتبريكات على هذا التكريم
تكريما لكل األطباء النفسيين فقد عمل الدكتور عكاشة على تعزيز خدمات  

وعلى كل المستويات وال النفسيية على مدى اكثر من اربعة عقود  الصحة
 اآلنجازات      ادعو له بالصحة والتوفيق والمزيد من...يزال كذلك 

  
Abdul-Monaf Al-Jadiry; MD,FRCPsych 
aljadiryamh@yahoo.com   
 
ألف مبروك لألستاذ الدكتور أحمد عكاشة والعالم كله يشهد له بأحقيته 

ثل هدا التكريم ولذلك فإن جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية لم
ونتمنى له دوام التوفيق  كما نتمنى . عكاشة للفائزين بها.تشرف بانضمام د

له النجاح في تخريج نماذج على نفس المستوى من التميز لتكون مفخرة 
 د عبدالكريم مصطفى. لمصر

��G�& �,0ا�1� د 
�.�� ��&'$ ا�زه, أ���ذ ا�pG ا�

abdulkarime@yahoo.com  
 

أتقدم بخالص التهاني  لألستاذ الدكتور أحمد عكاشة على جائزة  
أذ أني شعرت بالفخر وأنا أتلقى .الدولة التقديرية في العلوم الطبية

يد من التقدم ومز.أتمنى للبروفيسور عكاشة دوام الصحة والعافية.النبأ
 دمتم مفخرة للعلم والمعرفة.العلمي 

 �Oد*$ �4ــــ�د.د
 ا����� اD!I7��a�/�4اد

dr.nadosh@yahoo.com  

أخى  تعميم فرحتى ومشاركتى فخرا وفرحة  لتكريمأرجو أن تقبل  
لكننى ، ما عندىوقد أرسلت له شخصيا ببعض  أحمد عكاشة. د.الكريم أ

 وأكثر شرف الجائزة بقدر ما استحقهاانتهزها فرصة هنا  أن أعلن أنه 
 وجزاكم جميعا عن العلم والمعرفة واإلنارة خيرا أجزل اهللا عطاءه وعطاءكم

 ¡�� ا�,��وى
yehiatrakhawy@hotmail.com 

 
  هللالسالم عليكم ورحمة ا

ومناسبة  ما أجمل أن يعيش الشخص وهو حي يرزق لحظة تكريمه
اإلنسانية  ، اعترافا بسيرتهتتويجه  في كنف دولته وفي حضن وطنه

فهنيئا  الطيبة ومسيرته الفكرية الثرية وإسهامه العلمي الناجع المثمر
نالها عن  ألستاذنا الفاضل البروفيسور أحمد عكاشة بهذه الجائزة التي

 استحقاقجدارة و
 ا�w�h أl,�2و
����a 	�س، اH�*� ا
aharchaou_rhali@yahoo.fr 

 

مع باقة ورد بنيله تهنئة صادقة للبروفيسور الدكتور احمد عكاشة 
مباركين له وألشقائنا األطباء )جائزة الدولة التقديرية للعلوم الطبية(

 .ريين ولنا نحن العرب العاملين في العلوم النفسية النفسيين المص

تمنياتنا لك استاذنا الفاضل بموفور الصحة وطول العمر والمزيد من 
 .التألق والموفقية في خدمة األمة واألنسانية

 ;��l Z.� ��¢. د.أ
 رA�Q ا�H��� ا�!��78 ا���ا��2

ihy@yahoo.comqassimsal 
 

  تحية إكبار وتقدير لألستاذ الدكتور أحمد عكاشة

إنه لفخر لنا جميعا أن يحصل األستاذ الدكتور أحمد عكاشة على 
جائزة الدولة المصرية للعلوم الطبية بعد مسيرة طويلة من العطاء العلمي 

األستاذ . والطبي وبعد أن شغل أرقى المناصب المهنية في مصر والعالم
ور عكاشة يعتبر قدوة للكثيرين منا وقد خط طريقا نطمح للسير فيها الدكت

وهو قبس نور وبريق أمل في هذه العتمة العلمية واالخالقية التي يغرق 
 .فيها عالمنا العربي

 نحن فرحين معك في هذا اإلنجاز

 د &,وان دو*,ي.أ
 ��4!� ا�!�_�ة
 

بصديق  أدرى الناس بحكم عالقتىرئيس الشبكة  أصدقكم القول و
  .األخ الكريم والصديق الحميم البروفسير أحمد عكاشه :الطرفين

لقد انشغلت عن متابعة االخبار فى الفترة الماضيه فى الحل والترحال 
وفاتنى شرف االحتفاء  بين ابوظبى والخرطوم فى رحلة العودة الى الوطن

الذى المبكر بالتهننئة التى جاءت تمشى على قدم وساق مع توقيت التكريم 
  )ان تأتى متأخرا خير من اال تأتى أبدا(جاء ولسان حاله يقول 

البروفسير عكاشه يد سلفت ودين مستحق على أولمبياد التكريم  فتكريم
فبشهادة الجميع لقد حصد كل الميداليات الّذهبيه فى مجال الطب النفسى ..

اقول . ..وارتقى به مكانة ال تخطئها العين البصيرة محليا واقليميا ودوليا
ابو الطب النفسى -البروفسير الراحل التجانى الماحىهذا وقد سمعت 

 م يتحدث1966فى مؤتمر الخرطوم األول للطب النفسى عام -االفريقى
رئيس  البرفسير الراحل عمر شاهينالى الدكتور أحمد عكاشه فى حضور 

سيكون لك شأن عظيم فى مجال الطب ( قائال له    الوفد الزائر آنذاك
 وقد كنت اكرر على البروفسير عكاشه هذه المقولة طيلة) نفسىال
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I am sure that Dr. Okasha will be happy to have these 
congrats sent to him personally. I have no doubt that he will be 
thrilled to continue using this humble forum to further the sincere 
efforts, being made, to advance the  practice of Psychiatry and 
Psychology in the Arab world. 

DSM V is scheduled for 2013, while there is NOT a single 
psychiatrist from the entire Arab world, to my knowledge, who 
had served on any of the DSM task force committees.  

I hope that our respected guru in psychiatry can be very kind to 
explain to the younger, as well as the self-imposed exiled, 
generations of psychiatrists, the current status of psychiatry in 
the Arab world. 

     Sincerely, 

Tarek Aziz, MD  
Assistant Clinical Professor of Pscyiatry, 

Ohio State University. Columbus, OH  
olela@msn.com  

 

Dear Professor Okasha  

 I would like to congratulate you Professor Okasha and all us 
Arab psychiatrists for this wonderful award , hope this will make us 
more active to make psychiatry more adapted in our Arab countries 
social live for minimizing stigma of psychiatric patients 

 Once again congratulation with hope for health and more 
success 

Dr. Riyadh Al-Baldawi  
Ass. Professor - Stockholm- Sweden  

r.baldawi@orienthalsan.nu  

To Professor Ahmed Okasha  

My Dear Friend Ahmed 

Warmest congratulation on the National accolade and award 
for outstanding life time achievements in the service of Science, 
Medical Education and leadership in service development, 
nationally , Arab-world wide and beyond. Your distinguished 
record has no precedent in the Arab world crowned not so long 
ago with you being elected President of the WPA. You have 
made us – Arabs- all proud and you more than symbolize the 
great potential of the Arab Nation for recovery of its previous 
glory and heritage that rivals and in mental health evidently 
outshined and eclipsed the contribution of other civilizations. 
None of these sentiments are exaggerated – as often with Arabs 
sometimes insincerely- for credit should be given where credit is 
due. You have been a credit to yourself, Egypt, the Arab Nation 
and international psychiatry. I also salute your courage when the 
moment came and standing for good professional values, ethical 
medical practice. Importantly you have set an excellent role 
model to the future generation of psychiatrists and restored their 
confidence and passion for excellence in all that they do. 

Yours is a great heritage for as the saying goes …… 

… A week in politics is a long time but good works, learning 
and science are forever ….. 

And I end with a quote from a maxim that always reminded 
me what a good professional is about whether a doctor or 
teacher or scientist.  

Those who are good to others think of all things with 
reference to these others …………particularly themselves 

Mohammed Abou-Saleh  
mabousal@sgul.ac.uk  

                  
 تهانـــي الشبكـــة بالسنــة الهجريــة الجديـــدة

�*� ��7E/ �4 ���4ة�H2 �!7� p�!�� �*��1431  �HÊ %ل��ة ا��ى ه1�ة (وذآqDا�  CP	أ Y��(
 ...�!(� د)%ة ا@R ا�� =�ق ¡� ا(�آ%ن / �% !Y ) وا�q7م

  CH& Y�	 فË�,3 ا�%�3 و��I� Y�	 وا�"ي ��أ Y�	 ا�"ي رأى ا�!%ر � %ه��� ر�%ل ا�  ا
��a��+و� �����ا� �Eأ��... 
   Y� وا� إH¤ dO أرض وأpl أرض ا� إ�" ه��� ا% � ا�"ي �2ل / �

�B,� �& d�& �B,أ� �O" أ�ا�، و�... 
  ,Bه�p ...��+�Ï ر���� ا�thن ��q�hم إx ا���

� أن �E "$�Oد و�WB �0� ؛���� ; ه1�ة ��7H�pH �� �*�، 2+�� ا7�pH و " " هC,ة �' ا��E ،
�1�  ��� ا�I8^  إx ��2م ا��7)�� ... xه"ا &��� إ �E�D( / �!7ة &� �*� أ�,Cع `�,ه�O... 

 �%��1Oا�9ا�� و ا �Oة <0, زاد,Cه... 
 ���;�GOق ا�� ...هC,ة رآ�د  و	�د ���F أ

 ���f¦ ق�� ...هC,ة ا¦�ام �flري أ
   C�8E b و إن ... �!��( CHا� �!� د4!!� وأآ Ðس،  4%م أ�!�� B��jأ�� أ Nd Z�� Nj ن%*E Cه

 . YIH�E و ر=3 �!� اq�hم د4!�
�( �!آ,ى هC,ة ا�,��لو        �� ��ة)��Y ا�qDة وا�q7م و ��ا�4  *B $*,4; $��"1431 "    ،

�� 	�Y ر	�� ا���%م ا�!��78 / أ)�ده� ا� )��*  �)��!�  ��Nd وا���H وا��آ� و ه�ا�E و إ�4آ
p .ه( &� زال ���ر هC,ة &� O�ع `�, ;�Nj...  ، �4Jا ����

 أه( ا¤H و ا�'�Gء آ( ��م و أH� Z�O وو 
 

 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
 ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������
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א�������������)��������������������
 

arabpsynet@gmail.com  
  

 ونا إليــه راجعــو إنـــ للــه   نـاإاللـــه أكبــر واللـــه أكبــر واللـــه أكبــر واللـــه أكبــر و
 �!a��L '�`�4 ا@[ن وا]H10ري ا��ا�. �����¨ ا� )�lر 

  عاقـلعاقـلعاقـلعاقـل    ألستـاذ الدكتـور فاخـرألستـاذ الدكتـور فاخـرألستـاذ الدكتـور فاخـرألستـاذ الدكتـور فاخـر

���� ��� L�
B5  W���� ���!����� ��� L�
B5  W���� ���!����� ��� L�
B5  W���� ���!����� ��� L�
B5  W���� ���!�""""        
f��g '#�!� h
@� �D��   I�+��i�27 /R�_�� A*R�4  2010  

P2' ���� / ا��IرA4 وا�Z���I  ، ��� ���ة ��	�� ����>�ء وا��hاع      
�8�X� p�أر� �( ل 4!%ف���n� �4%��� �4�*	 �SاN� 3 ��رآ�H��ا� >v+وا�  ) ��

��Ìأ: ���Fا� '�( Y�( ا`����� ����اءة ـ ا8�دات   )1945( )�� ا�!A8 و �>+�
1953 (  A8!ا� ��   )  )1959ـ درا��ت / ا����F و (���Iا� / �O4�� �4ت�ÉE

)1963  (  s78E ف�ـ درا��ت / - )  1964(درا��ت ��*%�%���  –ـ إ) ���Fا� b���
درا�� ا�Z�*I ا�+(�ي  –)�� ا�!A8 - )  1964(ا����F ا����� و ا����F ا����� 

)1965  ( �Iـ ا� Y��4�ÉE و ��)1967 (   ��ـ ��ارس )��  1967)ر��� )� ا�اه
 A8!1967(ا�  (  C8<%ك ا��(1969)ـ �  A8!ا� ��( �� ا�!A8   )   1971(ـ ��1�(

����p (1972)ا��F%ي أ_%ل )�� ا�!A8 و  -)  1972(ـ )�� ا�!���j / A8 ا
 Y����+<�)1973 (    ��O4�� و ��t�2 ���F( 1974)ا�hـ ا YI���� اع و��)1975 ( 

ـ ��1� ا���%م ا�!��78  )  1979(أ�A ا�+v< ا���3H / ا���%م ا�7�%آ�� 
  )م 2004(ـ )��Hء A8E أS�وا / ا����F و &%ث أj�ى  )م2004(

C�� ب�D� و ا�É( �<d...ا �	آ� �/ ه�ا ا�É�ف ا`���، أ���م ��3Ò و ���
²��Ó " ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������"ا���� ا�����H اI�h(�ر�4 �ـأ)�Pء 

إx أ�!�YQ و ذوY4 و أ3�Q�Dj ا���%م ا�!��78   ا�I��زي و ا%ا��ت
��Q�p ا� ا���3 ا���4� أن � ��HaI4�YIÄ . �7%ر�4 و ا�% � ا����3 ا������

 ��78!H��ة ا��و ا`� Y�زق أ�!�ء� و أه�و 4 Y��!� A4اد�	 Y!*74 ا�%ا��� و
 .�� C�Ç ا��D و ا�7�%انا�7%ر�4 و ا����

 

"�����;��

�א;������W������
-������O
��������O
����������4
א��!����س
א��ط�$���

�Lد%����������������
��������������,
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"�د%������ 


"#$�"#$�"#$�"#$�    '#��+�� '#����� )*�+�� '��M'#��+�� '#����� )*�+�� '��M'#��+�� '#����� )*�+�� '��M'#��+�� '#����� )*�+�� '��M  
عبد (كتابا طويلًا إلى وزير المعارف  بدلًا منه، فما كان مني إال أن كتبت

رحمه اهللا، وحين لم يجبني الوزير قررت باالتفاق مع ) الرحمن كيالي
والدي دراسة الطب في جامعة دمشق التي كانت تعرف حينها بالجامعة 

 .السورية

درست السنة األولى التحضيرية في الطب وترفعت، وفي السنة الثانية 
دراسة، وفي أحد األيام كنت أتمشى في الشارع أتيت إلى دمشق لمعاودة ال

وإذ ببائع الجرائد ينادي على أن في جريدته أسماء المبعوثين إلى الجامعة 
األميركية، أخذت الجريدة ونظرت فيها فإذا اسمي بين األسماء، ومطلوب 
منا أن نراجع رئيس الديوان في وزارة المعارف، وفعلًا ذهبت في اليوم 

 :الديوان الذي بادرني بالسؤال التالي إلى رئيس

  أنت فاخر عاقل؟
  نعم : قلت

 ومن كان وسيطك إلى البعثة؟: قال

ال شك أن الوزير نفسه : فقال. ال أدري، وقصصت عليه قصتي:قلت
 .هو الذي أمر بإدراج اسمك

        ****سيـــــــــرة عـالـــــــــم سيـــــــــرة عـالـــــــــم سيـــــــــرة عـالـــــــــم سيـــــــــرة عـالـــــــــم  

ب يعمل في بلدة كفر تخاريم التابعة لمحافظة إدلب أل 1918ولدت عام 
مديرا للمال في أقضية حلب، وقد نلت شهادتي االبتدائية من منطقة الباب 
التي كان والدي مديرا لمالها حينذاك، بعد حصولي على الشهادة االبتدائية 
أرسلني والدي إلى حلب لمتابعة تحصيلي فقد كان محبا للعلم، وكان يجيد 

ما استطاع، وكم وددت لو أن القراءة والكتابة، وقد بذل في سبيل تعليمي كل 
   .اهللا عز وجل قد أمد في عمره حتى يراني وقد نلت درجة الدكتوراه

كنت طالبا في ثانوية حلب وأحضر البكالوريا الثانية،  1937-1936عام 
) جان غول مي(وكنت مجيدا للغة الفرنسية وفي أحد األيام دخل علينا أستاذنا

ث أبلغني أستاذي أن الضيف هو ومعه ضيف لفحصنا، وفي نهاية الحدي
مدير الثانوية األميركية في بيروت، وأنه قرر في حال نجاحي في البكالوريا 
الثانية أن يمنحني فرصة للدراسة في الجامعة األميركية، ونجحت وبدأت 
مرحلة االنتظار وفي يوم صدر عن وزارة المعارف أمر بإيفاد عشرة من 

ميركية ولم يكن اسمي بين األسماء، وحين الطالب السوريين إلى الجامعة األ
  استفسرت عن السبب علمت أن أحد الوجهاء مسح اسمي ووضع اسم ابنته 
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  وشهادتي: قلت

  .ستصلك إلى بيتك: قال

وقد كان بيرت كريما معي، فكتب إلى رئيس بلدية لندن المسؤول عن 
التعليم يزكيني، فكتب إلي رئيس البلدية بدوره يعرض علي الخدمة في 

جنيه سنويا،  )800(ي الجنسية اإلنكليزية وراتبا قدره معارف لندن ويمنحن
لكن زوجي رحمها اهللا رفضت الغربة السيما وأن ابنتنا هدى كانت عند 

 )275(جدتها، فعدنا إلى دمشق وعينت رئيسا لقسم علم النفس براتب قدره 
  .ليرات سورية )10(س شهريا، علما بأن الجنيه كان حينها بـ.ل

ر الجميلة التي تحضرني من تلك الفترة أنني كنت من الذكريات غي
أستاذ، أنا لي في ذمتك : يوما في غرفتي فدخل علي زميل وتلميذ لي فقال

ألم ترفّع فالنًا من : سألته من أين؟ فأجاب. تسعة آالف ليرة سورية
: بناء على أي شيء؟ قلت: األساتذة وجعلته أستاذًا مساعدا قلت نعم، فقال

هذا الكتاب من تأليفي أنا، وقد : قال. كتابه في علم نفس الطفلبناء على 
اتفقت مع األستاذ على مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية ولم يدفع لي إالّ 

كال ال : ستة آالف، فسألته إن كان يستطيع أن يقدم تقريرا باألمر فقال
أستطيع، فالجزاء ينال الراشي والمرتشي، ولذلك أحببت فقط أن أطلعك 

   .على الحقيقة هكذا كان مستوى األساتذة مع األسف

فيما بعد التحقت باليونسكو وخدمت في جامعات مختلفة لثماني سنوات 
حتى أعادني وزير التعليم العالي حينها العتقاده بأني أصبحت أملك مال 
قارون، والحقيقة أن فترة عملي في اليونسكو منحتني الفرصة الدخار 

ت منه على تعليم أوالدي وأبقيت جزءا منه لنفسي، بعض المال الذي أنفق
ولوال ذلك لكنت اآلن فقيرا جدا ولو أن الوزير سمح لي بالبقاء لستة أشهر 

 !!أخرى في اليونسكو لخرجت منها براتب تقاعدي جيد لكنه لم يفعل

أما فيما يخص حياتي الشخصية وعائلتي فقد تزوجت زيجة تقليدية، 
أنا موظف فال أستطيع أن أعدك بالمال : بداية حياتناوقد قلت لوالد زوجي 

وال أستطيع أن أعدك بالنفوذ، ولكني أعدك بشيء واحد وهو أن أبذل 
وبعد أن كتبت كتابي على زوجتي . هذا يكفي: فقال .جهدي في إسعاد ابنتك

رحمها اهللا بقينا ثالثة أشهر للتعارف، وبعد أن تزوجنا اتفقنا على شيء لم 
. القًا وهو أن ال نسمح ألبوينا أو األقارب بالتدخل في شؤوننانحد عنه إط

ولقد قضيت في صحبة زوجي خمسا وخمسين سنة ونصف لم ننم خاللها 
ليلة واحدة ونحن متخاصمان، إن أذنبت اعتذرت، وإن أذنبتُ اعتذرتُ، 
وهكذا كنت موفقًا بزواجي وعشت عيشة أحسد عليها، ولهذه األسباب ولما 

ذه السيدة من خصال رائعة فإني أجد أن المحطة األكثر إيالما تمتعت به ه
في تاريخ حياتي هي الفترة التي أصيبت فيها زوجتي بمرض السل بعد 
والدة ابنتنا الكبرى، وتزامن أن أحصل يومها على ستة آالف ليرة سورية 

  .من كتابي األول فأنفقتها على عالجها حتى شفاها اهللا وعادت لنا، سعادتنا

ذا من جهة ومن جهة أخرى اتفقت وزوجي أن نترك سنين بين ه
) بشر(ست سنوات، وبين ) بشر(و) هدى(أوالدنا خوفًا من الغيرة، فبين 

سبع سنوات، وقد عملنا على تربيتهم وتعليمهم وإنشائهم وفق ) ميادة(و
) هدى(أفضل ما أوتينا، وقد وصلوا إلى أفضل المراتب، فابنتي الكبرى 

ة لعلم النفس في جامعة ميشيغان، لقد تأثرت كثيرا بتخصصي أستاذة متميز
بعلم النفس وذهبت للدراسة في الجامعة التي درست فيها وهي جامعة 
بيروت األميركية، وتفوقت تفوقًا حمل الجامعة على أن توفدها على 
حسابها لتحضير شهادة الدكتوراه، إذ إنها نالت البكالوريوس والماجستير 

ألميركية وذهبت إلى جامعة كاليفورنيا حيث قضت خمس من الجامعة ا
سنوات نالت على أثرها شهادة الدكتوراه، ولقد كتب إلي أستاذها يهنئني 
بنجاحها، ويثني علي وعلى والدتها، ويطلب إلينا إن كان لدينا ابن أو ابنة 
أخرى يود تحضير الدكتوراه على حساب جامعة كاليفورنيا ضمن علم 

فقد درست الطب في جامعة دمشق ثم ذهبت إلى أمريكا ) ميادة)النفس،أما 
لتحضير االختصاص، وتخصصت في الطب النفسي وعملت في التعليم 

، )جورج تاون(والبحث واإلرشاد، وهي اآلن أستاذة متميزة في جامعة 
 وفي الوقت ذاته مستشارة أولى لمدير الصحة النفسية في الواليات المتحدة 

 -التي لم أكن أحبها أصلًا  -في ترك كلية الطب  لم أتردد أبدا 
أساسي : وااللتحاق بالجامعة األميركية، وكان يوجد هناك اختصاصان

وفرعي، فاخترت علم النفس اختصاصا أساسيا والتربية اختصاصا فرعيا، 
وحصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير، وعينت أستاذًا لعلم 

ة، لكن وزارة المعارف السورية طلبتني وأجبرتني االجتماع في نفس الجامع
على االلتحاق بها بناء على عقد موقع بيننا، وهناك عينت أستاذًا في دور 
المعلمين لتدريس مادتي علم النفس والتربية، وأثناء تدريسي في دار 

جميل (أبلغ الدكتور : المعلمين ذهبت مرة إلى بيروت، فقال لي أستاذي هناك
الذي طرد من العراق ) ساطع الحصري(ر التعليم الثانوي أن مدي) صليبا

يبيع مالعقه الفضية لكي يعيش، فذهبت وأبلغت الدكتور صليبا الذي أبلغ 
، فاستدعى الحصري مستشارا للتعليم، وأحدث )سعد اهللا الجابري(بدوره 

ساطع الحصري انقالبا في التربية، وله الفضل في إنشاء الجامعة السورية 
ديثة، إن واقع التربية في سورية كان قبل الحصري نسخة عن التعليم في الح

  .فرنسا أما الحصري فقد حوله إلى تعليم عربي يفتخر به

في فترة إشغال المربي الكبير ساطع الحصري لمنصب مستشار التعليم 
زارني في صفي حيث كنت أعلّم، وفيما بعد نشأت بيننا صداقة، وقد أراد أن 

ة السورية التي كانت تضم كليتين فقط إحداهما للطب واألخرى يوسع الجامع
للحقوق، فأراد أن ينشئ دارا للمعلمين ذات فرعين علمي وأدبي، واقترح 
علي أن يوفدني إلى جامعة لندن شريطة أن أدرس علم النفس على األستاذ 

إلى لندن وطلبت مقابلة  1946، فذهبت عام (سير سيدل بيرت(المشهور 
، وقلت له أني موفد لتحضير الدكتوراه معه، فسألني عن الشهادة )بيرت(

التي أحملها، وحين علم أني حاصل على الماجستير في علم النفس والتربية 
من الجامعة األميركية في بيروت وهي جامعة تابعة لوالية نيويورك، قال 

حببت آسف ال أستطيع قبولك ألني ال أحترم الشهادات األميركية، فإذا أ: لي
  ...أن تحضر الماجستير معنا فأهلًا بك، وأما الدكتوراه فال

خرجت آسفًا حزينًا وذهبت إلى جامعة السوربون في باريس، وسجلت 
اسمي لشهادة الدكتوراه، وكتبت إلى ساطع الحصري أعلمه بما جرى، فكتب 

  .«إما الدكتوراه مع بيرت أو فارجع من حيث ذهبت» :إلي الحصري يقول

لماذا ال تقبلني في : الدكتور بيرت وطلبت مقابلته وسألته عدت إلى
  الدكتوراه؟ 

جربني وافحصني فإذا سقطت سأستأذن : إنك لن تنجح وستسقط، فقلت: قال
وزارة المعارف إليفادي إلى أميركا، فوافق بشرط أن أجري عشرة تجارب 

نشر في قياسية في علم النفس، وعلى أن أكتب مقالين باإلنكليزية يصلحان لل
مجلة علم النفس البريطانية، وأدركت من شروطه أنه يريد تعجيزي فقررت 

عليك أن تتقدم : قبول التحدي، وكنا حينها في شهر تشرين األول فقال
بكتاباتك قبل عيد الميالد، وبعد رأس السنة سأبلغك نتيجة سقوطك، فكان 

ب العشر العامل الزمني تحديا آخر، لكني عملت بجد وقدمت له التجار
والمقالين وانتظرت النتيجة، وبعد رأس السنة ذهبت إلى الكلية فواجهت 

استغربت كالمه ... لقد غششتني: مقبلًا نحوي والتفت إلي قائلًا) بيرت(
لقد نجحت، وسأقبلك للدكتوراه ولكن بشرطين األول أن : كيف؟ فقال: وسألته

ي أريد، طبعا قبلت تشتغل مع من أريد والثاني أن تشتغل على الموضوع الذ
ألتفق معه على الموضوع، ) فيل بوت(كل شروطه، فأرسلني إلى زميله 

في منتهى اللطف والتهذيب والترحاب، وكتبت رسالتي ) فيل بوت(وكان 
 -بيرت(للدكتوراه بعد إجراء التجارب وتقدمت لالمتحان، وكان الحكام ثالثة 

ي النقاش وفي نهاية وقضيت ساعتين ف) فيل بوت وأستاذ من جامعة أخرى
يا شاب إذا نجحت في الدكتوراه فستنال شهادة : النقاش التفت إلي بيرت وقال

سأفعل، وخرجت من قاعة االمتحان : تشرفك، فاعمل على تشريفها قلت
يخرج من القاعة ولما سألته عن النتيجة ) فيل بوت(منتظرا النتيجة، فإذا بـ

حين هنأني رفاقي بالنجاح وقالوا  لقد رأيت أسوأ منك فحزنت، في: قال لي
الحظ أني امتعضت لنكتته ) فيل بوت(ويبدو أن , هذا هو المزاح االنكليزي

ال تحزن أنا ال استطيع أن أقول لك أنك : فلحق بي إلى محطة المترو وقال
نجحت، ألن هذا من صالحيات مجلس الجامعة، فقلت لكني أريد أن أطمئن 

 فر سا :على النتيجة ألسافر فقال
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��H��� ��I	��� �( ���( �	��S �� أ��س '
 ÃÔ� q	 وإًذا ،R�23 دH�( ²D?وا��� و ���H(
 ²D�Iإ��4 )� ه"ا ا� sE���H( / s�s وإ�
 �	��S �� gأ��س وا� '�( �Q��ا��R�2 ا�

 ._�v�v وإH�� YE�ي أ�� ,�ٌق و�"4ٌ"
 >& �وه!� د)� أآ(� s� Z�Ãا ÃN<jا، ��Ãا  �

وأ)�  ا�7Ehن )!Ã���� Yا وه% / �I!�ول ��4
 / ��Y �� ا�7��دة، ا�7��دة أ��4 ا@+�
 CHا`آ Y�%ا� '�( �ا����م ����CH ا�"ي ¤

 .و����� ا�qزم
�"ار أن ��É أن ا�7��دة �>�ق ��ب 

)�  �R4 ا`)�Hل ا��7��،  ���3ا�*q7ن أو 
 s��( ���� و���وه*"ا 	�ذا أردت ���دة �
 ^�v_ Y' و��و) �+Ê CH�� م���أن {��I / ا�

�¦ �*%ن 	!��Eً و�*%ن ����Ãا و�*%ن و�	 s�"
 �Eً�7Eه"ا و���� �%ا ً!� _�ً@� وإ Cآ C+2

�2ً%�j». 

وما أضيفه على رسالتي تلك هو أمر يؤلمني ويؤرقني وهو عزوف 
شبابنا عن القراءة لصالح الحاسوب والتلفاز في أمور ال تمت إلى المعرفة 

أمتنا العربية وتصبح  بصلة، وكم أتمنى أن يأتي اليوم الذي تنهض فيه
القراءة شائعة بين الشباب ذكورا وإناثًا، وقد سألني مرة أحد الشباب 

إنه ال يراد لنا أن نتقدم، : المثقف عن سبب تخلفنا كأمة وعن الحل فقلت
فعدونا غاشم ال يعرف الحق من الباطل، وطريقنا إلى النهوض هو العلم، 

ب الهامة وال سيما من اإلنكليزية وطريقنا إلى العلم الترجمة، ترجمة الكت
   .إلى العربية

لي ثالثون كتابا، منها معجمان في علم النفس أحدهما باللغات الثالث 
وهو للطالب، ولذلك فهو على شيء من ) عربي إنكليزي فرنسي(

  . االختصار

ومعجم آخر كبير باللغتين العربية واإلنكليزية وهو للمختصين في علم 
  .النفس

لي غير مرة أن أكون عميدا للكلية أو وكيلًا للجامعة أو لقد عرض ع
رئيسا لها فرفضت، وإني ألفخر كل الفخر بأني قضيت أربعين سنة في 
خدمة التعليم لم أختلف خاللها مع طالب من الطالب، لقد كان شعاري 
 .وفيما بعد نظريتي في علم النفس أن الحب هو أهم الحاجات البشرية

ي كل مؤلفاتي تجنبت الخوض في موضوعي الدين على مدى عملي وف
والسياسة، ولهذا رفضت جميع المناصب التي عرضت علي كأن أكون 
وزيرا أو رئيسا للجامعة أو وكيلًا لها، وفضلت االنقطاع للعلم والتأليف، 
وقد شاع أمر كتبي في الوطن العربي، ولقد علمت أن أستاذين من جامعة 

ذا كتابا لي في علم النفس وطبعاه على نفقتهما عربية في دولة عربية أخ
وباعاه، فكتبت إلى رئيس الجامعة ُأعلمه باألمر فلم يرد علي! 

وهنا تحضرني مسألة أود لفت نظر الحكومات العربية إليها وهي مسألة 
حقوق المؤلف، إني ال أبالغ إذا قلت إن معظم الناشرين لم يدفعوا لي شيًئا، 

من ثمن الكتاب، ومع ذلك % 10ه إعطاء المؤلف ومما هو متعارف علي
فقليلون هم الذين يدفعون، وبهذه المناسبة أحب أن أشكر دار العلم للماليين 

  .فهي الدار الوحيدة التي تعاملت معي بصدق وإخالص) في بيروت(

بعد وفاة زوجي رحمها اهللا أصر أبنائي على أن أذهب معهم إلى 
سافرت مع هدى التي خصصت لي الواليات المتحدة األميركية ف

جناحا وأكرمتني إكراما شديدا لكني استوحشت وحننت إلى الوطن 
فعدت بعد تسعة عشر شهرا، ونزلت في دار السعادة للمسنين في 
حلب، وقد كنت أول رجل ينتمي لهذا الدار، وللدار رئيسة أشهد أنها 

ة، لكن عمري سيدة رائعة، وأنا ُأعامل في الدار معاملة أكثر من حسن
البالغ تسعين عاما يسبب لي أمراضا مزعجة أدعو اهللا أن يريحني 

 .منها

فقد درس الطب في جامعة دمشق وذهب إلى ) بشر(األميركية، أما ابني  
أميركا فتخصص في الطب الصدري واإليدز وهو طبيب مشهور في لوس 

 .أنجلس ونيويورك

) هدى(حين بلغت ابنتي  وحين أتحدث عن أبنائي فال بد أن أذكر أنه 
، )رسالة إلى ابنتي(الخامسة عشرة من عمرها كتبت لها رسالة أسميتها 

الخامسة عشرة كتبت له رسالة مماثلة، وقد شاعت  (بشر(وحين بلغ 
الرسالتان ونشرتا في المناهج المدرسية في كتب القراءة،وأنا أعتبرهما 

ي فإني أخاطب جيلًا وصيتي إلى جيل الشباب، فحين أخاطب ابني أو ابنت
   :بني«: كاملًا من خاللهما وفي رسالتي إلى ابني قلت له

�+�ل I�; ��I7و� sI�%8  دع%� sEإ
 A8!ء ا��H�( ���H74 ةF	 أ�+� sEإ ،sI�%ر�
 ��I�4 ةF	 3وه ،��وا� ���F	Fة ا�اه
�%ن �� ��ا�*NOون أ�� _�+� )N7ة N<jة 	�

xإ���� وإ Y+I!� ;و ��%)Õ�4  و�Oا`آ ���,
ا���7�� �� ا`ه C	�Fآ%�� ���DHد	� و; 
 �H�� ةF	 أ�� ��I(ن �� و; 4�!%ن، وأ%HI�4
و��A �� ا�P�وري أن �*%ن ,��2 و; )N7ة 
إذا �!+Y ا`هC وا��%ن إx أ��I�Ì وا?"وا 
�!�� �Z2% ا�� اCQ�8I ¡�، وا�Y��%I ا�"ي 

7� ����وء و��� ا��Dر و��7 اI4 ��8�
 .و�+��2 اh,�رة

� إ��s .�ً�� أن Iر أآ� hه"ا ا �H=و
 s��( N,ا�7%ي وأن أ R4�<ا� '�( sأد�
 RQ��� '�( s�!�( ^I	وأ Ö%����!�Æ ا�
 �Eً�tإ sو�2ر� s��ا@��ة ³ أ��آs �"آ�sQ و)
 YI���_ �� �7ن إ×� 4*%نEإ Cآ ND� ن�� ��

Y��( � .ه% 	�% �Y� R ووا�
 !و��ي

( �I��� %� �D��8 �� _�8ت ه"ا ا�_ �� أه
��F� N� s� Bدد� Y�	 Í��� ا�"ي:  �D( YEإ

ا��CH و�% ����I )� أه� �*I(�8ت ه"ا 
 s�%� ��)4 ;ن ا�"ي ,�� �%��ك وأر�% أ��ا�

s� B��إ�� �H�2 ا��YIH�2 ،CH / �!�ء : �
 / YIH�2و gHIrء ا�!� / YIH�2د و�ة ا�8���

Ø�q� s��و� ��E�7Ehء ا�!�  b ز��ن / �!Eأ
 �Sوأ)� ���%را ،�H�2 Y�	 �Sرا%�� ���
ا`�qك أو ورا�S ا�O�وة أو ورا�S اg!D أو 
 �Sأ,*�ل ا�%را �� sذ� N� أو ��ورا�S ا��

��(�HI�;ا. 

 �7¬ �H�	 ه"ا �E�D( / �7نEhا �H�2 إن
)H�Y، وا@R أن ا��CH ه% ا�>�R4 ا`و�� 

>+��H!I� g ا�(���D ا�+(��4 و_�C ا�
 g�Iuد�4 و�ا�8 �ا3E�7Eh وإ��از ا%اه
 C+�ا�7Ehن ���7��دة وا��=�، 	�ول )H�s ا
� أن �*%ن ¤ �H�	 �*	 s�]( ع�Çك وN*8� Cّº�
 �!�/ ه"ا اgHIr و��ول أن ��ى  �4�s إx ا
 '�( s�H�� رك��Ijو��*� ا ��Iu أن �ا�� ¤
 CH�ه"ا ا� �H�2و s�%و�� sأ��س �� �2را�

r ����� '�( s�ND� ^I	و�� وا�¯ أن أ s�HI
 ; CH�ن ا���ه��� ��Ãا 	�H( ²Õ �H�s، إن إ�
 CH�ن ا���t*� أن 4*%ن ��Dد	� وّ� آ�ن إ�
 sE��ه% �� ا�!�1ح 	�Y وا��=� )!Y 	�ن إ�

 s�H(–  CH�آ�ن ه"ا ا� �Á4ا  –أÃ��� s�PI�4
C�2 �Ãt�2و �Á+��2ً و��ا�!+%غ % 99إن : و) ��

p 	���� إًذا / �+�C إ���H( sE�s و; )�ق �+
 �	��Sو ��( �D( Í��� ك ا�"ي�D( أن A!�
 �É!4 ��4 b ك�ÉI!4 ا�"ي s�HIf ² وأنD?و

   �*NO �� ا��=� إx أو��s ا�"�4 ; ��%م
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   ?..���: +�-� آ�A �<?� و-![ اFن و ��ذا �� ا�5
�� . د

   ..بدأت بهذا السؤال و كأنك تتوقع أن يكون لدي ملل أو فراغ 

رسالتي في التربية و  أعمل على متابعة, هذان أمران بعيدان عني 
) ما وراء علم النفس : ( علم النفس لدي قيد اإلنجاز كتاب بعنوان 

: وفيه أعرف القارىء العادي بموضوعات تهمه في علم النفس مثل 
الزواج , الفروق بين الرجل و المرأة  , قوة الشخصية, قوة اإلرادة 

لية األولى أهتم باألسرة اهتماماً شديداً باعتبارها الخ.. السعيد 
و أعتقد أننا , وعليها تقوم الشعوب و تبنى الحضارات , للمجتمع 

بحاجة لتبصير القارىء العربي باألسرة السعيدة و كيف تكون 
   ..بالشروط المناسبة للزواج

   ....+ّ#"�ا ا�":أة 

يجمع علماء االجتماع على أن التخلف يقوم :ً عاقل قائال. ويضيف د
و من المؤسف ) المرض , الفقر , الجهل  :(على ثالث دعائم هي 

, يجهلون القراءة و الكتابة , أن نصف المواطنين العرب أميون 
األمر المأساوي أن بعض الدول العربية تزداد فيها األمية بدالً من 

أي أن , من األميين نصفهم من النساء  % 75المهم أن , االنخفاض 
سس القويمة هي األم األم التي يطلب منها تربية الطفل على األ

من هنا كان قول , بمقدار نصف األمهات العربيات , الجاهلة 
إن مكافحة التخلف يجب أن تبدأ بالتعليم و التربية أي : العلماء

و من ثم يصبح من الميسور عند ذلك , وجوب محاربة الجهل 
و لذلك من واجب  ,التغلب على الفقر بل أن يتقيه و كذلك المرض 

   .ألمم أن تهتم أكثر بالتربية و التعليم األمم كل ا


#"� ا���م �...   

من المؤسف أن أقول إن بعض معلمي اليوم و ليعذروني منصرفون 
عن التعليم العام إلى التعليم الخاص إلى الدروس الخصوصية و 

 40وهذا لم يكن شائعاً قبل , الدورات التعليمية و ما تدره من أرباح 
 6المعلم منصرفاً إلى مهنته و كان يعمل إذ كان . سنة  50أو 

  ...ساعات كل يوم و يتابع أمور طالبه 

   ...ا�
#, ���ع

فاخر عاقل إلى أنه استدعي ذات يوم من قبل القائد الراحل . ويشير د
  عاقل بما. فأجاب د, و سأله عن حال الجامعات السورية , حافظ األسد 

من زمالئي في التعليم في كلية خالل إقامتي في دار السعادة زارني وفد  
ما هي الكتب الجديدة التي صدرت في علم : التربية في جامعة دمشق فسألتهم

  !!ال يوجد أي كتاب: النفس بعد تركي للجامعة؟ ومن المؤسف حقًا أن الجواب كان

طبعا هذا الركود له أسبابه وفي مقابلتي مع الراحل حافظ األسد سألني 
ه إيفاد الطلبة السوريين إلى دول أوروبا الشرقية، إن: عن السبب فقلت له

ففاقد الشيء ال يعطيه، وهم أنفسهم بحاجة إلى المعرفة التي ننشدها، وحين 
ليس للعلم وطن فالعلم مشاع، : سألني وإلى أين تقترح أن نوفدهم إذًا، قلت

، ويسعدني أن الرئيس ...)اليابان -ألمانيا -إنكلترا -أميركا(أوفدهم إلى 
 .شار األسد بدأ فعلًا بإيفاد الطالب إلى هذه البلدانب

ومؤخرا احتفل الدار بي فأقام لي حفل تكريم في السابع من شهر تموز 
ثم سئلت عما أتمنى أن ينشأ في الدار ويخلد  ،)7/7/2007(عام ألفين وسبعة 

وفي السابع والعشرين من شهر كانون األول . باسمي، فاقترحت المكتبة
تم افتتاح المكتبة وهي مكتبة هامة جدا تحرض  (27/12/2007)م لنفس العا

الناس على القراءة، ال سيما أنها مكتبة عامة تقدم خدماتها ألي شخص، وقد 
  .حوت هذه المكتبة أربعة عشر كتابا من مؤلفاتي

هنا أود أن أقف وقفة عرفان بالجميل للرئيس بشار األسد الذي اختارني 
وسام االستحقاق السوري من الدرجة الممتازة على ألكون أول من يمنحه 

مجمل مؤلفاتي ومسيرتي، وقد نلت هذا الوسام في السادس والعشرين من 
كما طلبت منه تخصيص الشاب  )26/2/2002(شهر شباط عام ألفين واثنين 

  .الذي يرافقني لخدمتي ففعل ذلك مشكورا

لتكم فإني أذكر إن أردت أن أذكر أحدا آخر قبل أن أنهي حديثي لمج
بدر الدين (أستاذي للغة العربية في المرحلة الثانوية المرحوم الشيخ 

وقد كان أزهريا هرما في اللغة العربية وعلومها، ترك مصر ) النعساني
والتحق بسورية بلده األم، وفي يوم من األيام كتبت مجلة الرسالة المصرية 

في إطار سلسلة لها عن أدباء ) نيبدر الدين النعسا(الشهيرة مقالًا عن الشيخ 
إلى بلده ) بدر الدين النعساني(وقد سافر : األزهر وختمت المقال بأن قالت

  !!...حلب وانقطعت أخباره وأغلب الظن أنه مات

أخذنا المقال إلى الشيخ فقرأه وبكى وبكينا معه وقال كلمة تنطبق على 
  .إن حلب مقبرة األدباء: معظم العرب قال

لذي يسترعي االنتباه ويؤلم إلى أقصى حد أن القرن الماضي إن الشيء ا
عرف قامات في األدب والفن، كما عرف علماء أجالء في مختلف الميادين 
واليوم نفتقد أمثال هؤالء وهذا دليل قاطع على أننا نرجع القهقرى إلى 

  .الوراء بدل أن نتقدم ونلحق باألمم المتقدمة

        ــــــهــــــهــــــهــــــهأهــــــــــــــم مؤلفاتـــــأهــــــــــــــم مؤلفاتـــــأهــــــــــــــم مؤلفاتـــــأهــــــــــــــم مؤلفاتـــــ

له ثالثون مؤلفاً في علم النفس و التربية باللغات العربية و االنكليزية و 
و فيه ) معجم العلوم النفسية : ( منها قاموسان أحدهما اسمه , الفرنسية 

وهو , ثمانية آالف مصطلح كما أن فيه شرحاً لكل مصطلح  ) 8000( قرابة 
خرى باالنكليزية و العربية من جهة بالعربية و االنكليزية و من الجهة األ

و , فهو باللغات الثالث العربية و االنكليزية و الفرنسية ,أما القاموس الثاني ,
و , القاموس األول لالختصاصيين في علم النفس , شرح لكل مصطلح 

   .القاموس الثاني للطالب

   :ومن مؤلفاته أيضاً نذكر

   )1945( علم النفس و تطبيقه على التربية  -1

   1953 -المفردات األساسية للقراءة  -2

   1959 -دراسات في التربية و علم النفس  -3

   1963 -نظريات حديثة في التعلم  -4

   1964دراسات سيكولوجية  -إعرف نفسك  -5

   1964دراسات في التربية العامة و التربية العامة  -معالم التربية  -6

   1965 -  دراسة التكيف البشري -علم النفس  -7
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الجنسية بأنها صناعة فطرية كاملة منذ الوالدة مثل  تعرف الغريزة
  ....طيران الطيور الخ

وإذا مانظرنا إلى السلوك البشري وجدنا أن الغريزة الجنسية التي 
جعل منها فرويد أوالغرائز ليست صناعة فطرية كاملة وإنما تختلف 

ثم إن , باختالف الفرد والزمان والمكان والظروف وغير ذلك 
لجنسية ليست أقوى الغرائز بدليل أن الجوع مثالً يضعفها الغريزة ا

وبمعنى , ولقد أثبت العلماء أن األمومة أقوى من الغريزة الجنسية
   .آخر حب الفأرة لوليدها أقوى من حبها للجنس 

ومن المعروف أن , اإلنسان عنده دوافع وحوافز وليس عنده غرائز 
وهي التي توجد , ازن الدافع يرضي الحاجة والحاجة خلل في التو

الرغبة وتلبية الرغبات تعيد التوازن إلى الجسد والنفس ويسبب 
والحاجات جسدية فيزيولوجية أو اجتماعية ثم إن الحاجات , الرضا 

   .تتغير وتتطور 

والتحليل النفسي اليوم , باختصار أدى فرويد دوره ولكنه لم يكن الرائد 
علم النفس الحديث يقترب رويداً , ل والمحللون النفسيون قالئ, أفل نجمه 

وأود أن أشير إلى أن ابنتي , رويداً من الفيزيولوجيا ويأخذ منها ويعطيها 
وهي اختصاصية في علم النفس وتعمل ) ميشغان( هدى أستاذة في جامعة 

ماليين / 5/ علي معالجة األمراض النفسية وقد تبرعت لها أسرة ب 
   .لمجال دوالر لكي تقوم بأبحاث في هذا ا

فعلماء , إن فرويد أخطأ عندما تحدث عن الغريزة : وأود أن أقول 
فاإلنسان بتطلعه إلى المثل , النفس اآلن يتحدثون عن التسامي 

عز وجل يستطيع أن يتسامى وأن يحصل على قبس ) اللّه(األعلى 
   ) .اللّه( من نور 

أى أن الذي ر, وأمر آخر لم يلحظ فرويد وقد لحظه تلميذه إدلر 
أن : السويسري قال ) لونك( و, الغريزة األساسية هي حب التفوق 

اإلنسان الحالي يحمل في طيات نفسه بقايا األمور التي تعرض لها 
وفرويد كما أشرت متأثر , اإلنسان طوال حياته منذ ألوف السنين 

  . بالعنف في التوراة

B:اO �& وshة ه� ا�
��, �� �sزق B*�� آ"� '�!Rل +#6 ذ�[ �& �9ل �� 
 �4�
   ?....ا�$��ة و��

لقد تعقدت الحياة في أيامنا , بل مأزوم نفسياً , نعم العالم في مأزق نفسي 
في شبابي كان يكفي أن يكون لديك فراش ونحاس وأشياء فردية للحياة 

والتطور المذهل في , لكي تكون أسرة أما اليوم فضرورات الحياة تتعقد 
التداخل في األنسجة , في التواصل والتفاعل العالم يزيدها تعقيداً 

وغير ذلك .... وتخلي األبوين عن دورهما لصالح الخدم  , االجتماعية
العالم مأزوم نفسياً ويزداد تأزمه : في العالم يجعلني أقول نعم  مما يجري

  . .... يوماً بعد اآلخر

�"�R+� ا���م��ه� رأ'[  ....   

لقد : يه بمبدعي اليوم أجاب قائالً وحين سألته عن قراءاته وعن رأ
في القرن العشرين كان لدينا كتاب وشعراء مبدعون , نكأت جرحاً 

/ أبوريشة / شوقي/ الحصري / العقاد / طه حسين : من أمثال 
كان لدينا علماء في مختلف فروع  ..... الرصافي/ قباني/ البدوي 

القامات  من تبوأ مراكزهم أين.... العلوم من الذي حل محلهم 
سألت أستاذاً كان يعمل في قسم علم النفس في جامعة .... الكبيرة 

: دمشق سألته عن الكتب الحديثة التي صدرت عن القسم فقال 
إن أحدهم نقل فصوالً من كتبي : هل تريد أن أقول لك  ....الشيء 

إن : هل أقول لك .... ووضعها في كتبه حتى بأخطائها المطبعية 
الة دكتوراه في التاريخ في جامعة اجنبية وكانت أحدهم تقدم برس

هل .... اطروحته ترجمة كتاب التاريخ للثالث الثانوي األدبي 
    ?....تصدق ذلك 

و أثناء الحديث سألني السيد الرئيس عن البحث العلمي في , هو حالها  
و من , جامعتنا و لم يكن البحث العلمي قد أخذ طريقه بعد الى الجامعات 

ه القائد الراحل الى ضرورة االهتمام بالبحث العلمي و توفير أسبابه ثم وج
و ضرورة أن تكون , ووسائل نجاحه و العمل على أخذ العلم أينما كان 

جامعاتنا في أفضل حاالتها و أن يرسل الطالب للتخصص في البلدان 
التي يجب أن يذهبوا إليها و أن تكون الشهادات التي يحصلون عليها 

للشهادات التي تمنح ألبناء البلد الذين يدرسون فيه بكلمات أخرى معادلة 
وأن يتخرجوا باحثين وأن تكون لديهم , أن يكون تحصيلهم العالي دقيقاً 

   .القدرة على التطوير والتحديث 
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البحث  لقد أعطى القائد الخالد حافظ األسد الكثير الكثير وأصدر قانون
ولكنني أقول , العلمي وهذا أيضاً ما وجه به السيد الرئيس بشار األسد 

بصيغة أخرى لم , لم نستفد من هذا التوجيه أو القانون : ولألسف 
انظر إلى مكتبات الجامعات , نحسن االستفادة من كل هذا العطاء 

اإلمكانات موجودة فلم ال يعمل المسؤولون  .. وإلى مخابرها
ربما كان المردود المادي ? ..ون ويرتقون بالبحث العلمي لمااليطور

ربما فلقد كانت لي تجربة بعد تقاعدي إذ طلبت مني وزيرة .... سبباً 
وحين دفعت , التعليم العالي آنئذ بحثاً تعبت عليه فترة من الزمن 

س فأعطيتها للسائق ليشتري بها حلوى .ل/ 900/ المكافأة كانت 
   ....ألوالده 

   ?هPا ا��ا-( ا�Pي �:اO �� ا�
"� وآ�A '"�& أن B!�5وزO أ��م 

يمكن أن نتجاوز ذلك بسهولة والسيما إننا نملك الكثير الكثير ونستطيع 
إيفاد المتفوقين إلى : أن نبني باستمرار على ما تأسس وذلك من خالل 

   ....وإنشاء المخابر الالزمة وتطويرها باستمرار , البلدان المتقدمة 

وإغناء المكتبات , خال المجالت االجنبية في المجال العلمي و إد
ويجب أن نفعل ما فعله المأمون حين , بالمراجع العلمية األساسية 
, وأنشأ دار الحكمة / الهندية / الفارسية / ترجم من اللغات اليونانية 

   ....ويجب إعادة النظر في مجمع اللغة العربية 

 ]�s�( �B�+R' اPذا  :ه�"� ���:
   ?....�, ���R �5"( ا�#@� ا�

ألفت الكتب ووضعت , قدمت ماقدمت خدمة للعلم وإليماني برسالتي 
ومع ذلك لست عضواً في المجمع ألسباب ال أريد الخوض فيها , المعاجم 

   .وهي أسباب شخصية ال أجد داعياً لذكرها 

 R'دة �:و/�� �D"ا� R
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ويؤرخ لعلم , من المعلوم أن علم النفس كان يعتبر جزءاً من الفلسفة 
مختبره في اليبزغ ) فونت( حين أسس  م1879النفس الحديث بعام 

وكان فونت يؤمن بأن لإلنسان , فونت كان عالماً فيزيولوجياً  ,بألمانيا 
والذين جاؤوا ,  غرائز هي المسؤولة عن سلوكه تحركه حسب طلباتها

وعلى رأسهم فرويد قالوا بأن , من علماء النفس ) فونت ( بعد 
وقال إدلر تلميذه إن , الغريزة الجنسية هي محرك السلوك البشري 

  .المحرك هوالحب 

فرويد ليس أول من قال بالغريزة الجنسية كمحرك للسلوك البشري 
تتلمذ على يده  الذي) شاركو ( وإنما سبقه إلى ذلك أستاذه الفرنسي 

فرويد بعد تخرجه من كلية الطب في فيينا وسفره إلى باريس حيث 
أن الغريزة الجنسية هي محرك السلوك : يقول ) شاركو ( سمع 

هو األساس في تصرفات اإلنسان وأمراضه ) الليبيدو( البشري وإن 
) العقد النفسية( هذا أول من قال بالمركبات ) شاركو ( , النفسية 
وال بالعقل الباطن الذي , لم يكن أول القائلين بالتحليل النفسي وفرويد 

لقد عاد فرويد إلى فيينا ومارس , كان معروفاً منذ القرن الثامن عشر 
التحليل فنجح حيناً وأخفق أحياناً فشد الرحال من جديد إلى فرنسا حيث 

    .وأفاد منها ) تانسي (تتلمذ على مدرسة 
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مجلة العربي الكويتية  وقد ذاع نتاجه في العديد من المجالت وعلى رأسها
   ).المعلم العربي(والمجلة التي كانت تصدرها وزارة التربية السورية مجلة 

حسبي أن , حديث معجز, الحديث عن الزميل والصديق فاخر عاقل
   :أعقد الشبه بينه وبين ماورد في شعر بشار بن برد في هذا المجال

   وحديث كأنه قطع الرو ض وفيه الصفراء والحمراء

وشأن الكبر , بعد أن أدرك الكبر كلينا, حسبي أن أوجه إليه تحية حب
وأن يكشف عن السرائر الطيبة وأن , دوماً أن يبرز بذور الشباب الخيرة

   .يبرز المواهب الخفية

�����������������
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   .في تاريخ هذه االمة الدكتور فاخر عاقل شخصية التنسى

عمل في ; فهو رائد من رواد علم النفس الحديث والتربية المعاصرة
ودرس , كتب الكتب والمقاالت العلمية بغزارة: هذا الميدان نظرا وعمال

واشرف على الكثير من الرسائل , في العديد من الجامعات العربية
ارب نصف على مدى مايق, وقدم استشارات فنية التحصى, الجامعية

وحين انقطع عن التدريس لم ينقطع عن الكتابة بقدر ماتساعده .القرن
   .ظروفه الصحية على ذلك

, وتتميز كتابات الدكتور فاخر عاقل بأنها ذات لغة مبسطة جذابة
مماجعلها تثير اهتماما واسعا بعلم النفس , تخاطب الخاصة والعامة

ن وبأهمية هذا الجانب في وتزيد الوعي بالجانب النفسي لالنسا, الناشىء
   .حياة االفراد والجماعات

  ?فماذا عنه مفكراً, هذه لمحة عن الدكتور فاخر عاقل العالم المتخصص

فهو متحرر من , ان فاخر عاقل ينتمي بفكره الى جيل عصر النهضة
ومتمسك في الوقت ذاته بكل عناصر , التقاليد الجامدة التي تعيق التقدم

   :العربية االصالة في الهوية

ويعمل على , يحرص على اللغة العربية في بنيتها السليمة الصحيحة
   ;اغنائها بالمصطلحات الجديدة في مجال اختصاصه

ويعمل على تطويره في  ,ويحرص على التراث في قيمه المعطاءة
   .بحوث جديدة

شخصيته , اضافة الى علمه وفكره, ولعل اهم مايميز فاخر عاقل
ومثابرته على العمل الجاد ,ي تجلت في طمومه العلمي المبكراالنسانية الت

طالبا وزمالء : وفي عالقاته مع من يحيطون به, حتى السنوات االخيرة
استقبلني بترحاب واحترام حين بدأت التدريس , واصدقاء وقد عرفته زميال

مع اني كنت ماأزال مدرسة في  1970في كلية التربية بجامعة دمشق عام 
وعرض علي المساعدة , لم احصل على شهادة الدكتوراه بعد, العاليالتعليم 

, فكنت استشيره بصورة دائمة  .فيما يمكن ان اصادف من مشكالت
واستأنس برأيه في كتاباتي العلمية حتى قامت بيننا صداقة متينة مبنية على 

   .التقدير واالحترام

   .ارجو له طوال البقاء وطول العطاء
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يهتف لي صديق من . نريد منك كلمة عن أستاذنا الدكتور فاخر عاقل 
   ).الثورة( صحيفة 

بملف خاص عن  -أو نكرم أنفسنا على االصح  -إننا نريد أن نكرمه 
علم ويكتب ويعطي االجيال عصارة هذا المربي الكبير الذي أنفق حياته ي

   .فكره وقلمه 

ويمتد . الى نيف وستين عاماً خلت , في لمحة الطرف , وتقفز بي الذاكرة 
    :بإيجاز . ال يزال محفوراً في األعماق , شريط من الذكريات أمام عيني 

  R
�M*	و+#, ا� ���  �� +#, ا�	*mB� M:'ه� A2B  w#�1 -:ن �� ا�!:

وحين سألته عن .الحب أهم حاجات اإلنسان : علم النفس هذه نظريتي في
حصيلة نصف قرن في التربية وعلم النفس وإذا ماكان قد شكل نظرية ما 

حين كنت طالباً في  م1936أجاب قائالً ترجع صلتي بعلم النفس إلى عام 
ومنذ ذلك الحين لم تنقطع صلتي بعلم النفس , قسم الفلسفة البكالوريا الثانية 

وكنت عضواً في جمعية علماء , كنت عضواً في الجمعية البريطانية  لقد, 
ونلت أول دكتوراه في علم النفس في سورية ويحق لي ,النفس االمريكية

وإنما أقوله , أن أكون نظرية في علم النفس أقول هذا التفاخراً والتباهياً 
ألقرر إن نظريتي لم تصدر عن تخيل أو عبث وإنما صدرت عن دراسة 

اإلنسان , يقة واطالع واسع وتأمل جدي الحب هو أهم حاجات اإلنسان عم
السوي بحاجة إلى أن يحب ويحب إن اإلنسان الذي خلقه اللّه في أحسن 
تقويم مخلوق رجاله على األرض وبصره شاخص إلى السماء يقتبس منه 

   م2005تموز /  502نشرت النظرية في مجلة المعرفة عدد ( النور 

  :��د أن �<���4 آ#"� أ��:ة 

أشكر السيد الرئيس بشار األسد الذي كرم العلم والعلماء وقد نلت تكريماً 
وأشكر , أعتز به إذ منحت وسام االستحقاق من الدرجة الممتازة 

صحيفتكم ورئيس تحريرها على هذه ا لمبادرة وأتمنى أن أنجز ما لدي 
   .التربوي من مشاريع كتب وأبحاث لتكون في خدمة ثقافتنا وفكرنا 

        ********شهـــــادات فـــي حقـــــــه شهـــــادات فـــي حقـــــــه شهـــــادات فـــي حقـــــــه شهـــــادات فـــي حقـــــــه 


+��و��Y.دA;و
�د
א�دא��Lول
�ن,
�د
א��6,

���
א��/�
א�����

..���מ
א��!س
 

ويعيدني الى أجواء , ومما يثير لدي شجوناً كثيرة, من المحبب الى نفسي
ة سخية الى الزميل القديم األستاذ , افتقدتها منذ أمدأن أزجي التحية حار

موئلي األول , ومن خالله الى كلية التربية بدمشق, لدكتور فاخر عاقلا
    .وموطن أفكاري التربوية األولى

منذ البواكير األولى لعملي الجامعي في مطلع , وقد عرفت فيها, كيف ال
الخمسينيات من القرن الماضي أساتذة أفذاذاً خلفوا أجياالً متعاقبة من 

   .ي تجديد التربية في سورية والبالد العربيةكان لهم دور كبير ف, المربين

أجل من دواعي افتخاري أنني عاصرت وزاملت جيل األوائل من 
وواسطة العقد , على رأسهم جميل صليبا وكامل عياد وحكمة هاشم, المربين

  .أطال اهللا في عمره, فيهم الصديق الدكتور فاخر عاقل

ق في تلك الكوكبة وكان يجتذب كان فاخر عاقل الشاب األنيق والمتحدث اللبي
وكان يتحف , أناقة في الكالم وأناقة في الهندام: زمالءه وطالبه بأناقة المتميزة

وكان اليعدم في . زمالءه دوماً بنكاته وبوصفه المزوق الموشّى لألمور من حوله
ناس هذا كلّه روح النكتة البريئة التي تضم بين ثناياها غالباً النظرة الواقعية الى ال

محبوباً , ومن حولها وكان محباً لزمالئه, والعالم واألشياء والتي تعري ما حولها
كما كان كبير التأثير في زمالئه وطالبه بفضل علمه الغزير وبفعل ماأوتي , منهم

أما ..من قدرة نادرة على تضمين حديثه نبرة موسيقية فريدة تجذب السامع وتلذّه
ليس هذا مجال الحديث عنه فالحديث عن ذلك يلتهم وعطاؤه العلمي ف, زاده العلمي

من ) بل لعلّه أول(بأنه من أوائل - حسبي القول بايجاز مخل, الصفحات الطوال
وأنه من أوائل الذين تريثوا طويالً في , وضع قاموساً لعلم النفس باللغة العربية

حاضرة وله م, ودوره) اإلبداع(وعند مضمون ) التعلم(دروسهم عند تحليل عملية 
وقد كان من أوائل الذين عنوا ) من الذكاء الى التفوق فاإلبداع) :شهيرة عنوانها

وليس المجال مجال الحديث عن انتاجه العلمي وعن , بالبحث العلمي ومقوماته
   .انتاجه في ميدان التربية بوجه خاص

والذي يبهرك عند فاخر عاقل في نتاجه العلمي وأحاديثه تلك القدرة 
وذلك اإلنجذاب المغناطيسي , ى التواصل مع القارىء أو السامعالفذة عل

الذي يولده لدى سامعيه وقارئيه هذا فضالً عن وضوح فكره والمطابقة 
الكالم إذا خرج من : وفيه يصدق قول األقدمين ,عنده بين المعنى واللفظ

    ).القلب وصل الى القلب وإذا خرج من اللسان لم يجاوز اآلذان
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ا زال يتحفنا بإنتاجه وبعطاءاته ما زلنا ننهل من ابداعه وعطائه وم
وباعتقادي أن بإمكاننا أن نعد المبدعين والكبار على أصابع اليد في كل 

وفاخر عاقل أحد هؤالء في القرن العشرين والحادي والعشرين له  ,قرن 
  .موفور الصحة والعافية والعمر المديد
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توقف , الدكتور احمد كنعان الوكيل العلمي لكلية التربية جامعة دمشق
في شهادته عند انجازات فاخر عاقل في التربية وعلم النفس ورأى انها 

عاقل للتربية وعلم .وما قدمه د, عالمة هامة من عالمات نهوضنا التربوي
فما من , وطن العربي ليس باالمر القليلالنفس على مستوى سورية وال

دخلت كتبه جامعات الوطن العربي .. مكتبة تربوية اال وللعاقل فيها مؤلف
  ..ونظرياته في علم النفس والتربية محل تقدير واحترام , كافة

واننا في كلية التربية نشعر اننا مدينون له ولمن سبقه وعاصره من 
وأود ان اشير الى , بالمحبة والعرفان المربين والعلماء االفاضل مدينون

اننا عندما احتفلنا بمرور نصف قرن على تأسيس كلية التربية قمنا باعداد 
كتاب وثائقي عن الرواد الذين اسسوا الكلية واعطوها علماً وعمالً وربوا 

انه يتذكر : ومن هؤالء االستاذ الدكتور فاخر عاقل الذي قال آنئذ, اجياالً
بعض الزمالء الذين عملوا في كلية التربية وعلى بالخير العميم 

حكمت هاشم وحافظ . جميل صليبا واالستاذ الدكتور كامل عياد ود.رأسهما
وختم .. عزت النص ومن تالهم . عبد اهللا عبد الدايم ود.الجمالي ود

سيظل العاقل علماً من أعالم التربية ليس في سورية : كنعان قائالً.د
واالجيال التي تتلمذت على يديه , الوطن العربي فحسب وانما على مستوى

فاخر عاقل اسم من ذهب أينما ذهبنا تجد من , تكن له كل المودة والعرفان
يسألك عن هذا الرجل الذي نذر عمره من أجل أن يرتقي الفكر التربوي 

يؤلف ويترجم ويحلل ويشرف على ,العربي قدم عصارة عمره وهو يعمل 
وهو بال شك من أهم علماء النفس في العالم ,دكتوراةرسائل الماجستير وال

نتمنى أن نكون دائماً ,واليوم يقدم ما وصل إليه عبر رحلة عمل متميز 
   وله موفور الصحة والعافية, مستفيدين من علمه وتجربته 
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الطموح هو رغبة االنسان في تحسين احواله المادية والمعنوية 
ومستوى الطموح دافع هام من , والطموح صفة حميدة من صفات االنسان

فكلما طمحت ورغبت واندفعت نحو االحسن واالمثل , دوافع االنسان
باب ومستوى الطموح سبب من اس ,واالصعب كان ذلك محركاً لسلوكك

ولألنا دور هام في تعيين مستوى الطموح في رفعه او .. السعادة والشقاء
وهكذا فاالنسان الطموح ينجح ويميل الى رفع مستوى طموحه , الهبوط به

أنا تعرف ما , أنا ذكية, قوية) أنا(وال بد لهذا من كله من , ويسعد لنجاحه
جح بدافع من أناه وبذلك يتقدم الفرد ويسعد وين, تريد وتعمل جاهدة للنجاح

اما االنسان الضائع , الطموحة ان من يعرف ما يريد يصل الى ما يريد
وهنا تأتي اهمية تعيين , الذي ال يعرف ما يريد فمآله الفشل والضياع

يعينها بدقة ويعمل على تحقيقها , االهداف ان االنسان الذكي يعين اهدافه
ذو االرادة القوية يعمل على والوصول اليها واالنسان العاقل الفهم االنسان 

   .االرتفاع الدائم بمستوى طموحه وتحقيق اهدافه والوصول الى غاياته 
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وهذا التحسين , على الشباب ان يذكروا ان في يدهم ان يحسنوا شخصياتهم
باالرادة ثانية وبمكابرة النفس االمارة بالسوء ومنعها و,انما يكون بالعلم اوالً

 ان عليهم ان يذكروا ان النفس اللوامة اي, من ان تؤثر في سلوك االنسان
ان االنسان الذي , عامل اساسي في تكوين شخصية االنسان) الضمير )

يضع رأسه على وسادته ليالً ليحاسب نفسه فيرضى عن بعض اعماله 
ان مثل هذا , ن بعض اعماله االخرى فيمتنع عنهاويكررها وال يرضى ع

  اذا كانت , االنسان هو الذي يتمتع بالشخصية الطيبة التي تليق باالنسان

لم .. ولكن . لقد كان الدكتور فاخر عاقل أول من علمني كلمة انكليزية  
  .إنها في رأيي جديرة بالتسجيل ? ال أقص الحكاية بشيء من التفصيل 

 -كان اسمها التجهيز االولى يومئذ -ة الهاشمي بدمشق في ثانوية جود
( نمأل مقاعد الصف العاشر , كنا أكثر من أربعين طالباً في مطلع الشباب 

وكانت اللغة االنكليزية قد بدأت تأخذ مكانها في مناهجنا ) االول الثانوي
وراح . ويفرض علينا أن نتعلمها الى جانب لغتنا العربية ,المدرسية 

لون في وزارة التربية يبحثون عن مدرسين لهذه اللغة الجديدة التي المسؤو
أخذت تزاحم اللغة الفرنسية ولم يكن االنتداب الفرنسي قد رحل عن سورية 

    .كان ذلك في أوائل االربعينات من القرن الماضي . بعد 

كما  - الطالب االربعون يحتلون مقاعدهم في الصف االول الثانوي 
استاذهم الجديد الذي سيبدأ تعليمهم اللغة الجديدة وفي يد  وينتظرون -ذكرت

   .كل منهم كتاب صغير باالنكليزية ال يعرف منه شيئاً 

ويدخل الصف فجأة شاب في منتهى االناقة والوسامة ويحيينا بيده 
وبابتسامة تعلو وجهه ويقدم نفسه لنا وننهض احتراماً لمدرسنا الجديد وما 

صغيراً من كتب القراءة باالنكليزية كالذي في ايدينا يلبث ان يفتح كتاباً 
  :ويقول لنا 

   .هذا هو الكتاب المقرر عليكم هذه السنة وقد انتدبت لتدريسكم إياه 

أنا لست مدرس لغة أجنبية إنني قادم للتو من الجامعة االمريكية في 
 ولكنهم لم يجدوا غيري فيما يبدو. بيروت أحمل اختصاصا في علم النفس 

يحسن هذه اللغة فانتدبوني لتدريسكم إياها أرجو أن أوفق الى فتح هذه النافذة 
   .الجديدة أمامكم 

   ..ويبدأ الدرس على الفور 

يقرأ كل جملة ويترجمها الى العربية ويطلب إلينا أن نعيد قراءتها بعده 
فقد كنت . وهكذا وجدت نفسي أبدأ تعلم هذه اللغة التي لم تكن بعيدة عني 

لى حظ من المعرفة الفرنسية واللغتان تتشابهان في الكثير من االلفاظ ع
ورحت ألتهم كل نص من نصوص الكتاب الصغير الذي أخذ  .والقواعد 

   .ويشرحه لنا , استاذنا الجديد فاخر عاقل يقرؤه علينا 

وأشهد أنه كان أستاذاً ناجحاً جداً في تعليمنا مبادىء هذه اللغة الجديدة 
جعلنا نحب االنكليزية الوافدة علينا , وظرف , وذكاء , من لباقة  بما يملك

لغة أجنبية الى جانب لغتنا العربية والفرنسية التي كانت تفرض علينا من 
   .الصف االول االبتدائي 

وهكذا كان االستاذ الدكتور فاخر عاقل أول من فتح أمامي الطريق 
حين , غته االصلية فيما بعد لقراءة الكثير من روائع االدب االنكليزي بل

   .اكملت دراستي الجامعية في دار المعلمين العالية ببغداد 

   تحية لهذا المثقف والمربي الكبير

   ..في جامعة دمشق , الذي تخرجت أجيال على يديه 

   .في كلية التربية بهذه الجامعة التي تدين له بالكثير .. وبالتحديد 


א�&����,�.د���

������אز
������ن
ط:
מ-�,

א�وط��دMو��� מ�����
وא��������ن
א���

مفكر وأديب ورجل تربوي من طراز فريد على مستوى , فاخر عاقل 
اغنى حياتنا التربوية والثقافية والفكرية بكل ما هو مبدع , الوطن العربي والعالم 

فقد قدم , ومتطور وغني في مجاالت كانت بعيدة عن اهتماماتنا وتفكيرنا وثقافتنا 
للمكتبة العربية وفي طبعات عديدة نظرياته في التعليم والتعلم والفكر التربوي 

وأعاد بناء النظرية التربوية بما كان له االثر البالغ على التطور , ومناهج التعليم 
   .التربوي والتعليم في الوطن العربي 

اال ونهل  وال اعتقد ان هناك باحثاً أو دارساً في سورية والوطن العربي
   ..من فكره وعطائه وابحاثه ودراساته 

واالهم من ذلك فاخر عاقل هو االنسان المعطاء والمتعاون جداً مع طالبه ودارسيه 
    ..انه درة ثمينة قل وجودها في حياتنا الثقافية والفكرية, وقاصديه 
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االنسان ويتمنى ان يقبس من نوره وان يتقرب منه ما امكن االنسان 
السماء الى المثل  ه شاخصتان الىوعينا ,مخلوق رجاله على االرض

, االنسان الصحيح صاحب ضمير , االنسان الصحيح مثالي.. االعلى
هذه وسواها صفات أصيلة , االنسان الصحيح عامل, االنسان الصحيح عالم

واذا ذكرنا , في اإلنسان الصحيح في االنسان الذي يستحق ان يسمى انساناً
من الصهيونية من : ميع جهاتهان االخطار تحيق بالعالم العربي من ج

ما أصعب : اذا ذكرنا هذا قلنا.. من الخ .. االستعمار من الرأسمالية من 
لكن صعوبة هذا االمكان وان كانت شديدة فإنها ,ً ان يكون االنسان انسانا

ليست مستحيلة لقد خلق اهللا االنسان في أحسن تقويم فأعطاه القدرة على ان 
   .س ما يجعله انساناًيسمو ببصره الى اهللا ويقب
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حين كنت طالباً ودامت صلتي مع علم / 1936/كانت صلتي به في عام
النفس حتى ساعتي هذه فأنا لم أنقطع عن القراءة والكتابة واالنتماء إلى 

نا أعتقد أنه بإمكاني بعد هذه األعوام لذلك فأ. الجمعيات والمحاضرات
   .الستين أن أقول شيئاً توصلت إلى قناعة به

وكان " ماكدوغل"في مطلع القرن العشرين كان هناك عالم نفس اسمه 
غريزة ومقابل كل غريزة انفعال،  14يؤمن بالغرائز ويقول إن لإلنسان 

أجريت في علم  لكن الدراسات الحديثة التي. وهناك عوائق أمام كل غريزة
الغريزة التي تعرف بأنها . النفس أثبتت أن الغرائز قاصرة على الحيوان

صناعة فكرية كاملة منذ الوالدة ال توجد عند اإلنسان وإنما توجد عند 
عنده حاجة للشراب وحاجة لألكل وحاجة . الحيوان، اإلنسان عنده حاجات

فزاً ومحاوالت حا.. هذه الحاجات تسبب له اندفاعاً. للجنس وسواه
إلرضائه لذلك فاإلنسان ال يتملّك الغرائز وإنما يتملّك الدوافع والحوافز، 

. ألن الدوافع فيزيولوجية والحوافز نفسية. وأنا أفرق بين الدوافع والحوافز
.. فاإلنسان عنده هذه الدوافع وعنده هذه الحوافز وهي تدفعه إلى العمل

  .هذه الحاجاتتدفعه إلى قضاء .. تدفعه إلى السعي
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لم يكتف الرجل بمقاربات علمية، بل وضع مقالته الشهيرة في الحب 
إن « : والمحبة، التي عارض فيها آراء فرويد لذلك كان يردد على الدوام

ن ليس كما قال فرويد الحاجة الجنسية، الحاجة األولى والكبرى لإلنسا
حاجة اإلنسان إلى أن يحب ..وإنما الحاجة إلى الحب، الحاجة إلى المحبة

ويحب، فالدافع إلى الحب هو الحافز األول واألهم في الحياة أن تكون 
محبوباً من اآلخرين، فال يكفيك أن تكون غنياً أو صاحب نفوذ، وال يكفيك 

مسموع، بل تريد أن تحب وأن تكون محبوباً  أن تكون سيداً لك رأي
  »..ومحترماً
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كان لعاقل رسالة غفرانه الخاصة، التي استقاها وفق الالوعي الجمعي من 
ن شديد قامة عمالقة عاشت على مقربة منه منذ مئات السنين، لقد كا

الشغف بأبي العالء المعري، حيث قرن معرفة العالم اآلخر بحاجة اإلنسان 
إلى تحقيق نوازعه الكثيرة، فكانت قصائد المعري نموذجاً الستعاراته 

  العالية في مقارباته العلمية 
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اليوم تجاوزت ما كان في القرن  لحديثةالبالد انظريات علم النفس في 
تستند إلى  -كما قلت –في هذا القرن نظريات علم النفس . العشرين

التجريب في المخابر، لذلك فعلم النفس اليوم هو جزء من العلوم األساسية 
من المؤسف أنه في سورية كلها ال يوجدمخبر واحد . وليس علماً نظرياً

لماذا لم تنشئ أنت هذا : في ذهنك أن تسألني وقد يخطر. لعلم النفس
المخبر، لقد أنشأته وجلبنا اآلالت من أمريكا ومن اليابان معاً وطلبت أن 

  يكون هناك ورشة لتصليح هذه اآلالت متى خربت بين أيدي التالميذ فلم 

من صنع , من صنعك) أناك)وراثتك مفروضة عليك الى حد كبير فإن  
بداً الى المثل االعلى اذا ذلك كذلك فمعناه في من صنع طموحك ا, ضميرك
ان تحسن شخصيتك وان تجعلها الئقة بك  -الى حد كبير جداً -قدرتك 
  .كانسان
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أب ود األسرة السعيدة ال تكون صدفة بل ال بد لها من تفكير وسعي
 االسرة السعيدة أمالً لكل شاب او شابة ال تتم اال بالفكر الصحيح والعمل

شبابنا يبحثون عن الجمال عن الغنى عن النفوذ , الذكي والجهد الدؤوب
, قد تكون هامة في تكوين االسرة السعيدة ولكنها مع االسف ليست كافية

جهد ودأب االسرة السعيدة تحتاج الى عقل وفكر وذكاء تحتاج الى عمل و
ان الحب ال صحة والقيمة له اذا لم يقترن باالحترام على .. مستمر

الرجل ان يحب زوجته ويحترمها احتراماً حقيقياً نابعاً من تقديره 
وعلى المرأة ان , لصفاتها واعجابه بسلوكها وموافقته على اخالقياتها

   ..يقترن حبها باالحترام واحترامها بالفهم لكل ما يسعد زوجها
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العمل اساس رئيس في تكوين شخصية االنسان وبمقدار ما تحب عملك 
, وتتقنه فإنك تحبه وتحصل على دخل يكفيك ويسعدك للقيام به -اياً كان-

امل يبدع العامل وحين يتفق العمل مع مواهب الع, حين يحب العامل عمله
انهم , تعساء هم الذين يعملون اعماالً ال يحبونها... يتقن مهنته ويزداد دخله,

انهم ال يدخلون دخالً كافياً يضمن لهم  -ال ينجحون وانهم ال يبدعون
   .ولعيالهم عيشاً سعيداً 

يرتفع دخلك بل انك  -تبدع -انك حين تنجح في عملك ترفع مستواه
فقير هو , تعيس هو الذي يعمل عمالً يكرهه.. تبدع  تشعر بالسعادة ألنك

العمل خلق وابداع وتجديد وتنويع والعمل الرتيب .. الذي يعمل عمالً يكرهه
نجاحك في مهنتك , قاتل للنفس البشرية وعلى هذا فإن نجاحك في عملك

يجب ان يكون عملك تحدياً لك تبدع , متوقف على موافقة هذا العمل لرغباتك
وتحصل على أمرين هامين , وتوفق فيه اآلن تلو اآلن, تلو المرة فيه المرة

السرور وكلها رهينة بأن تقوم بعمل -الحب  - هما رضا النفس القناعة 
   ).طوبى لمن يحب عمله(ولذلك قلنا . تحبه
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, فلقت فيه الذرة ووصل االنسان الى الفضاء, لتقدمعالمنا متسارع ا 
وعدو لنا غاشم متقدم علمياً ذو اهداف , وهبط على القمر واستعمل الحاسوب

واضحة بعيدة المدى وتخطيط دقيق وارادة حديدية وامكانيات ال حدود لها 
امتنا مع االسف متخلفة وشعوبنا امية ال هدف , تدعمه اقوى دولة في العالم

انها في كثير من نواحي حياتها تعيش في , اضح وال تخطيط دقيقلها و
وبني  -نحن العرب -ومسافة التخلف تتسع باستمرار بيننا , القرون الوسطى

العالم اجمع وال سيما عدونا اللئيم مضى على حربنا مع الصهيونية قرابة 
ة وأمامنا حرب معه طويلة االمد وال بد لنا نحن العرب من اعاد, مئة عام

ان الحر ب مع اسرائيل ومن ورائها .. النظر اعادة تامة وجذرية في واقعنا
تستنزف مواردنا وال تترك لنا امكانات التقدم وهذا اهم اهداف الصهيونية 

واقعنا التربوي , والتعليم وحدهما اللذان يمكناننا من اللحاق بعدونا, التربية
لنا من ثورة تربوية تتناول ومن واجبنا ان نغيره ولذلك فال بد , تعيس جداً

طرائقنا , االهداف والمناهج والطرائق والوسائل وغير ذلك من االمور
وهذه الثورة هي , قاصرة لم تعد كافية ومن واجبنا تغييرها تغييراً جذرياً

    .املنا الوحيد في ايصالنا الى ما نصبو اليه والتغلب على عدونا
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انه اهللا عز , انه الحق والخير والجمال والكمال? ما هو المثل االعلى
انه الحب .. وجل انه اسمى ما تتطلع اليه البشرية وترنو اليه الحكمة

  واهللا جل شأنه هو المثل االعل الذي يتطلع اليه .. والطموح الى االسمى
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HonoringHonoringHonoringHonoring    �������������

���������מ 

 

يقبل بما في من حسن الحظ أن الشخص المؤمن . سؤال كبير لدى اإلنسان
   .الكتب المقدسة ويسلّم أمره إلى اهللا واهللا هو الذي يرحمه

������

�و+
��نא������ل-�O�������
2�����$
�מ
�������د
�ن
א�������<��

د2
�����د
ذא" 


اإلنسان يميل إلى الحياة ويميل إلى البقاء، ولكنّه يصل في بعض 
أبو العالء "فائدة وقد قال األحيان إلى موقف يجد أن الحياة لم تعد ذات 

   :"المعري

  .«ويا نفس جدي إن دهرك هازُل/ فيا موت زر إن الحياة دميمة»

����!���ز�
����د����
�������5���

א������س"����4��,
��
  .ل���
ز�ن
طو�����

أصبح علم النفس يتصل بعلم الفيزيولوجية والبيولوجية وعلم 
لنا نكتفي بالتدريس البسيط ونحن ماز. األعصاب والتشريح وسواه

  نحن بعيدون جداً .. .للنظريات التي مر عليها زمن طويل

 _�8�v ا�O%رة ا�7%ر�4*
 ** �  �p7 )�3د4

   .وكانت النتيجة أن هذه اآلالت وضعت في الخزائن وأقفل عليها. يلب طلبي 

�������������د
�ن
�8د����������������������

�������������מ 


كتبة فيها أربعة آالف وخمسمئة كتاب في كل مناحي كان عندي م
المعرفة، فيها كتب ثمينة جداً، مثالً تصور كان عندي المجموعة الكاملة 

أنا مستعد أن : ، جئت للعميدة وقلت"طه حسين"لمجلة الكاتب المصري لـ 
أن تخصصوا لها غرفة خاصة وقيم، فرفضوا، : أهديكم مكتبتي على شرطين

وأنا سعيد " مكتبة األسد"فقمت بإهدائها إلى .. ة خاصة وال قيمال غرف: قالوا
ال تعير الكتب خارج المكتبة وبالتالي فالكتب لن  "مكتبة األسد"بذلك ألن 

  .تُسرق ولن تُفقد


���������מ
א=%��������א����������������

���������9אل�����������
Yدא����������
�ن���������מ
א� 


العالم اآلخر قديمة قدم اإلنسان، وما من شك في أن العالم محاولة معرفة 
.. ما هو العالم اآلخر؟ ما هي صفاته؟: اآلخر سؤال كبير جداً أمام اإلنسان

 ..كيف نصل إلى الجنة وال نصل إلى جهنم؟.. كيف نصل إليه؟

                  

َََArabpsynet Psychiatrist Guide  
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raindrop_taha@hotmail.com  
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- �v,(ز]و®ار]ك[ ا ,d� ا�و� Zز*�ر�   , �&
�&�4� ZW��&   qؤ,F% ا�!ي ,�C� أ,F% )ه  d�&

ZWآ��-& )l ��� d%ر, أم ��<°� أم %-�0�0   ;
 Zه?"ء   ز*�ر� )�( _��F% و&� ا�!ي ��ول أن

s!*t أن �"آ� ���ً� �� ا@�;ت ! (ا�و� �'��د%d؟
��áد إن و�D�7ه� ¡"ا ا�!� ;( 

ربما تتواجد كل هذه المشاعر أو البعض منها، لكن بدرجات 
د خاصة في المعايدات األولى متفاوتة من شخص آلخر، هذا يشاه

، و لكنه قد يتجاوز هذا الخجل والخوف واالرتباك المعايدات 
األولى عند الفئات الغير متعلمة أو المتدنية الثقافة عموما أو الذين 

  .لهم  تصورات خاطئة عن الطب النفسي

أرى أنه تشكيك في " التشكيك في مقدرة الطبيب" بالنسبة لـ 
أكثر منه تشكيكا في قدرات " ب النفسيالط"قدرة اإلختصاص 

باألساس و هو " روحاني" الطبيب، العتقاد البعض أن اضطرابهم 
اضطراب نفسي "مرتبط بقوى غيبية خارجة عن الذات أكثر منه 

، وبالتالي فإن عالجه ال يدخل في إطار الطب النفسي "ذاتي المنشأ
اء هذه ويستبعد أن يكون لهذا التخصص الطبي القدرة على الشف

فمن أين لألدوية أو العالج النفسي أن يؤثر . األمراض الروحانية
عن اضطراب المشاعر واألفكار و ما هو ليس مادي و منشأه 

هذه الفكرة خاطئة خطأ جسيما و لم يعد . خارج ذات اإلنسان
يسمح  بتواجدها في زمن حقق فيه الطب النفسي خطوات عمالقة 

اصة و قد أصبح حاليا من باب خ. في عالج المرضى النفسانيين
االضطرابات النفسية الذهانية منها أو  المؤكد ارتباط عديد

" الوصالت العصبية" العصابية بخلل في توزيع أنواع محددة من
بمناطق محددة في الدماغ، األمر الذي أدى بالبعض إلى اعتبار 

،  فإن كان "أمراضا دماغية وظيفية"األمراض النفسية في معظمها 
مثال، يعالج خلال أصاب الجهاز المعدل " بيب السكريط"

يعالج خالال " الطبيب النفسي المعاصر"للسكريات في الجسم، فإن 
بمناطق معينة في الدماغ  أدي " الواصالت العصبية"في توزيع 

هذه صورة مبسطة و لكن حقيقة ( إلى إضطراب نفسي محدد 
  ).الوضع أعقد من هذا بكثير

بد من توضيح أن بعض االضطرابات  في هذا الموضع، ال
وهي ترتبط " النمط البيولوجي الدماغي"النفسية ال عالقة لها بهذا 

ارتباطا وثيقا بالجهاز النفسي وآلياته الدفاعية واألحداث المكبوتة 
ومثل هذه االضطرابات تكون استجابتها . على مستوى الالشعور

ي حاجة إلى للعالج الدوائي محدودة إن لم تكن منعدمة وهي ف
وسائل عالجية أخرى شأن العالج النفسي،العالج المعرفي، العالج 

و ذلك حسب نوعية كل إضطراب، وقد ... السلوكي و غيرها
تكون أحيانا هذه الوسائل العالجية مدعمة باألدوية النفسصيدالنية 

  .في بعض اإلضطرابات

ه( هZ &� ا��.�ء أم &� , �v,& $�1��9ك -
و&� ه� أآ�, ! وا�����ت؟ ا�,�Bل أم &� ا�-�1ب

�.�$ ا�² %]��ب ±� <z$ ا�����ت �ا)-�آ( ا�
ا*�4�&�؟.. � �W\��1و&� ه� أ�! 

نعم المرأة أكثر عرضة لالضطراب النفسي من الرجل، وهذا 
يعود إلى التركيبة البيولوجية و النفسية للمرأة أكثر منه إلى عوامل 

مية في نشوء بعض خارجية محيطيه، وإن كانت لهذه األخيرة أه
  .      أنواع المرض النفسي

بالنسبة لتوزيع االضطرابات النفسية حسب المراحل العمرية، 
الحياتية التي  " األزمات"نجد أن نسبتها مرتفعة في مراحل فترات 

"  أزمة منتصف العمر"، "أزمة المراهقة"يمر بها كل انسان و هي 
لثالثة عشرة إلى ، من ذلك أن الفتاة من ا"أزمة الشيخوخة"و

، و "أزمة المراهقة"السابعة عشرة من عمرها تعتبر في مرحلة 
  هذه المرحلة تتميز بتغيرات كبيرة على المستوى  البيولوجي

�d أن %'́,ف[ �� , دآ��ر 	�ل -& pأ�� ��
2ِة ������4 �mا d%H� �& ]ك��>,� ��O� ]d.ِ�O

ا�!ي  و¶� ��� اO��1ه� اه��µ�� d&�4لU, وا�)'�$
�.�$ ��4,أة��f�ا   , *5�1   ا���$ ا� ]dOِ�وآ

�.�$ ��4,أة ��·4'�$ ا�'�)�$ ��$ ا���$ ا�·
�.��ا*ً$.. ��pG ا�� d�y�y� و¹!ا : Zه� أه �&

�.�$ ��4,أة�, ا�'�ا&( ا�² %?�, ��� ا���$ ا�
 ) �� ·BEأ sI4وإ×� أر�4 رؤ Cا��%ا� Cأر�4 آ ;

� ا�!378<�� sIاو�]� g2ك  وا�=�� g2و�� وا
  !)و����دي )��د�s ا�!��78؟

بدءا وقبل الحديث عن العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية 
للمرأة البد من توضيح نقطة أساسية وهي أن المرأة والرجل بحكم 
اختالفهما البيولوجي والنفسي، فهما مختلفان حتما في المرض، 

شأن اضطراب من ذلك أن هناك أمراضا نفسية خاصة بالمرأة 
 Premenstrual Dysphoric(   خلل الوجدان السابق للدورة

Disorder -PMDD(  واالكتئاب التالي للوالدة )Post partum 
Depression - PPD( أو اكتئاب اإلياس أو الضهي  )

Menopausal Depression( ، كما أن االضطرابات التي يشتركان
ذلك لوحظ أن المرأة  فيها تختلف االستجابة فيهما للعالج، من

المكتئبة أفضل استجابة للعالج باألدوية المثبطة السترجاع 
السيروتونين في حين أن الرجل أفضل استجابة للعالج باألدوية 
التقليدية ثالثية الحلقات وكلها من مضادات االكتئاب، ومرد 

تختلف عندها " كائن إيقاعي"االستجابة المختلفة للعالج أن المرأة 
لهرمونات األنثوية من فترة إلى أخرى و هذه األخيرة لها نسبة ا

عالقة وثيقة بنسبة السيروتونين الذي يعد من أبرز الواصالت 
  .العصبية اضطرابا عند حدوث اإلكتئاب و اضطرابات المزاج

" طب نفس المرأة"انطالقا من كل هذه المفاهيم تم تأسيس لشعبة 
المؤتمر " انعقد أول مؤتمراتها بالجمعية العالمية للطب النفسي و كان 

تم فيه عرض  2002ببرلين سنة " العالمي للصحة النفسية للمرأة
  .األبحاث المتعلقة باالضطرابات النفسية للمرأة وسبل عالجها

إن تقلبات الهرمونات األنثوية من فترة ألخرى حسب قربها 
ى وبعدها من الدورة و عالقتها الوثيقة بنسبة السيروتونين أدى إل

من النساء يعانين  %80انعكاسات مزاجية، من ذلك أن أكثر من 
 )" Premenstrual Disorder - PMD( التناذر السابق للدورة " من 

" يعانين من المظهر الجسيم لهذا التناذر أال وهو % 3وأكثر من 
و قد تم  ) PMDD(  اضطراب خلل المزاج السابق للدورة

يس للتصنيف األمريكي مع بداية التأس(اإلعتراف حديثا 
كاضطراب نفسي حقيقي في حاجة إلى ) لالضطرابات النفسية

المتابعة والعالج، لقد ظلمت المرأة على مر األزمان بتجاهل هذا 
وعدم ) أغلبهم من الرجال  ( االضطراب من طرف العلماء 

االعتراف به، أشير في هذا المقام إلى اعتباره من طرف البعض  
المرأة لمرض ال أساس له و عده البعض  مجرد فرط شكوى من

( اآلخر في أفضل األحيان مجرد عراض هستيري الكتساب منافع 
، في حين أن الحقيقة أبعد من هذا بكثير )قد تكون ال شعورية غالبا

وأنه اضطراب نفساني حقيقي مرتبط أشد ارتباط بالهرمونات 
ؤخرا بدأت م. األنثوية وعالقتها بالواصالت العصبية ومستقبالتها

الدراسات الحديثة تشير إلى أن اإلشكالية الكبرى في مثل هذه 
المستقبالت "االضطرابات المزاجية تعود إلى عدم استجابة 

للواصالت أو إلى تدني أعداد هذه " العصبية لما قبل الوصلة
" الواصالت العصبية"مما يعطي انطباعا بتدني نسبة . المستقبالت

  .ن أنه ال وجود حقيقي لهذا التدنيفي حي" بؤرة الوصلة"في 

" ال إيقاعي"والرجل كائن " إيقاعي"كون المرأة كائن  حقيقةإن 
نتج عنها انعكاسات كبيرة على مستوى االضطرابات النفسية أوال 

  .و عالجها الحقا
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-  d�&� ه� ا"���Fد ا¤��º ا�!ي آ�ن   ذه
�.��« %�h®ـ, �' إ}�رك , ;1( درا��pG�� d ا�

 !  ��G_ ا��ا��؟

، حيث "المرض النفسي مآلاالعتقاد الخاطئ ربما يتعلق بـ
تتطور نحو كنت أعتقد أن عددا كبيرا من األمراض النفسية 

عصر في ، وقد تبين خطأ هذا المعتقد، خاصة و نحن اإلزمان
الرعاية على مستوى  كبيراشهد فيه الطب النفسي تطورا 

أن ،  من ذلك وقد تبين لي عكس ما كنت أعتقد. والعالج
  .قليلة فعال هياالضطرابات النفسية المستعصية على العالج حاليا 

أما اعتقادي الخاطئ اآلخر فهو ارتباط المرض النفسي    
،  في حين أنه ليس أكثر من مرض قابل للشفاء "الوصمة: "بـ

كسائر األمراض العضوية، وأن المريض النفسي ليس في حاجة 
اية واالهتمام ليتقدم في مسار إلى الشفقة بل هو في حاجة إلى الرع

تزيد من اضطرابه " التفرقة"و" الوصمة"العالج، في حين أن 
  .وعزلته و تقوقعه

االعتقاد الخاطئ الثالث، أن ال عالقة لالضطرابات     
النفسية بالدماغ، وأن المشاعر والوجدان واالنفعاالت ال عالقة لها 

ا أكد الطب بأي اضطرابات بيولوجية وظيفية دماغية، وهو م
خطأه وبطالنه وأن منشأ االضطرابات هو الدماغ وليس إي عضو 

  .آخر في الجسم

ة  -��.& �& �04�% �l _.� ا�!ي �&
�.�O ¼=*,& ,؟$�.�� !واO�-��_ &� &-�آ�_ ا�
قبل اإلجابة عن هذا السؤال، اسمحي لي أن أوضح       

النفسي  الفرق بين مهام الطبيب النفسي والمعالج النفسي، الطبيب
يهتم بعالج االضطرابات والمرض النفسي في حين أن المعالج 
النفسي يهتم بعالج حاالت سوء التوافق مع الذات و يعمل على 
خفض مستوى القلق من خالل تجاوز الصراعات والعقد النفسية 
التي يعاني منها طالب العالج، كما  يقدم الدعم العالجي للذين 

  أو اضطرابات عصابيةة يعانون اضطرابات في الشخصي

إجابة عن سؤالك، أكيد أشعر براحة كبيرة وإحساس بالرضا 
نحو  مريض نفسي تطور حالةعن النفس، عندما أكون سببا في 

بالنسبة لحاالت (ومعاناته  اضطرابهأو خفض مستوى  السواء
  ).اإلزمان

  

ث اcن    -¡ �& Zf�  )�9ة ( H9 ¼ب,l �&
$z>�0�& ,��cه� أ�-� ا �& �W�ر ا�² ½�0 أن ��

�&�4��� ا�1-,*$ �وا����ل , اm,وب ��� ا�
 !وا�����ت �����؟

إن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي غاشم، جريمة 
حرب بكل المقاييس، إضافة إلى أنه وصمة عار على جبين العالم 

إن هذا لم يكن هذا ليحدث دون . المتحضر وإنسان هذا العصر
إن التداعيات النفسية . ى العلني  منها و المخفيتواطؤ العديد القو

 والتي" الكارثة الجماعية"لما يحدث في غزة ترقى إلى مستوى 
سنشهد حتما تداعياتها النفسية و آثارها النفسمرضية بعد تجاوز 

، وهي الفترة الزمنية التالية للصدمة،المتميزة "فترة الحضانة"
داث الصادمة ال تعطي بالوجوم والالفعل، إن سرعة تتالي األح

المساحة الزمنية الكافية لجهاز الوعي حتى يستوعب هول الصدمة 
و قسوتها، فتتعطل لدى اإلنسان االستجابة النفسية اآلنية وتتخدر 
أحاسيسه ومشاعره ليبدو ظاهريا مستكينا، صامتا، صابرا بجلد 

  ولكن، و بعد فترة الحضانة هذه، يتمكن.. وأحيانا عاجزا عن البكاء
 الكارثة و/من استيعاب ما حدث فيدرك هول الصدمة" جهاز الوعي"

  هنا تبدأ االضطرابات النفسية في البروز، وهي . مدى جسامتها

والنفسي،  يختل فيها تناسق النمو المتوازي بين الجسمي و 
) نتيجة الطفرة الهرمونية( الذهني، حيث يتقدم النمو الجسمي 

مما يؤدي إلى صراع نفسي على النضج الفكري والعاطفي، 
فهي وإن امتلكت جسدا اكتمل نموه، تبقى . داخلي لدى الفتاة

ومشاعرها وفكرها مازالت  بعيدة عن النضج الكامل  عواطفها
  .واالستقرار

عن هكذا وضعية، قد ينشأ إضافة إلى الصراعات الداخلية، 
اضطرابات في العالقة باألسرة والمحيط مما يجعلها عرضة 

ضطرابات النفسية العالئقية، مع اإلشارة أن هذه لبعض اال
المرحلة من العمر تمثل بداية ظهور بعض  االضطرابات 

  .النفسية المحددة

-  =*,& ]dإ�� _WB�* &� ه� أ�'p �?ال¼ ;
و&� ه� أآ�, ا),H�y% �vا <�d[ ! أو وd� _WB[؟

 !و%-', &'_ �H�0 &� ا��'���؟
مرض نفسي جسيم تلك المتعلقة بمآل  من أصعب األسئلة

كأن يسأل  يالوراثالجانب المتعلقة ب ، أو تلك  يتطور نحو اإلزمان
قريب له في العائلة  مثل مرض ه أو ابنتهابن أب إن كان مرض

مرض  إن كان، أو أم تسأل يعاني اضطرابا نفسيا من سنوات
له جانب جيني وراثي في عائلة تكثر فيها السوابق   تها ابن

أجيب أن هذا السؤال سايق ألوانه، داعيا  عادة ...المرضية النفسية
تطابق خاصة و أن  الحلةأال نسبق األحداث و لنتابع معا تطور 

التشخيص اليعني تشابه المآل التطوري إضافة إلى ما يحدث من  
عديد مآل ف في عالج المرض النفسي،تطورات كبيرة 

ن اإلضطرابات النفسة اليوم اختلف كثيرا نحو األفضل عما كا
  . مآله من عليه في الماضي

أكثر المرضى الذين أتعاطف معهم، هم الذين ابتلوا بفقد الوالدين 
و المرض النفسي، أو المرأة التي طلقت ألجل مرض نفسي كانت قد 
شفيت منه تماما، أو الفتاة التي تعذر زواجها إلصابتها في مرحلة من 

توقف عن  مراحل حياتها بمرض نفسي شفيت منه، أو الشاب الذي
ن أو مسن أصيب .دراسته إلصابته بمرض نفسي أهمل عالجه
  . بالزهايمر و لم يجد من يرعاه من أفراد أسرته

- d&�&أ �v,(�01 ا* )ن[   , ه�ه( *�,�
dWBو ,   �Oوأ q0,و& d1��* أن �°O��l-� أ�ه( 

هZ؟lأ �& $.�B) ! d'& ثl �*,� �;�& د,� d�0½
B\د إن و ).±!ا ا��

يمكن في المعايدة النفسية مشاهدة كل حاالت االنفعاالت نعم، 
التي يمر بها اإلنسان من حزن وفرح واضطرابات سلوكية من 

أما الخشية أن يتعرض الطبيب لعدوان المريض . هياج وانطواء
فاألمر وارد وهو  محدود جدا، وخاص ببعض اضطرابات الهذاء 

  .طهادالعضامي التي يعاني أصحابها  من ضالالت اإلض

-  ���م   *�مi &� ا�*�م¾ �ه( 2',ت ���
�ٍ$ أز��ٍ$W4آ �.��وه( q!¹ , ا����رك ��pG ا�

��� d%��l ا��,*$ أو  $�h��$ `��را &W(ا
�4��$؟�B"ا ! 
له تضو كنت ف،  عن قناعةخاصة و قد كان اختيارا  ال،أكيد 

  .على عدة تخصصات أخرى كان بإمكاني التحصل عليها

المنغصة على الحياة العائلية، فال أعتقد ذلك، أما عن اآلثار 
بل على العكس ساعدني هذا االختصاص بشكل كبير في تفهم 

إنما . حاجيات األسرة وتقديم الدعم المناسب لها في جميع مراحلها
إن كان هناك من سلبيات فهو التفرغ الكامل الذي تتطلبه ممارسة 

ساب أفراد األسرة الطب النفسي، األمر الذي يكون أحيانا على ح
  .و حاجتهم لمساحة تواجد أكبر معهم
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عند طبيب نفسي فبتكتم  شديد وكم هي عديدة حاالت من عالج 
 .أهلها/تعلم أحد من أهله/لسنوات طويلة دون أن يعلم

-  " ���ه) ;,اءة ا�p�0 اZ�'� $����( ا�
�._ أم "؟ و&� ه� O ����ل ا��ة ;1( د���&

ار ا"����دة ؟F& "��ى ا�lت�?ال &� إ��. 
أكيد هي مفيدة، وتكون أكثر إفادة لو كانت موجهة و تحت 

شراف من له معرفة بأبجديات العلوم النفسية، حتى نتجنب الفهم إ
الخاطئ و ما ينتج عنه من انعكاسات سلبية على توازن الشخصية 
وحتى يتم التدرج تصاعديا في المعرفة و اإللمام الصحيح بهذا 

التحليل النفسي دون فهم الشخصية  الميدان، إنه ال يمكننا فهم
وآلياتها الدفاعية سواء منها الواعية والالواعية، كما أنه ال يمكن 

  .فهم أثر األدوية النفسية دون معرفة أولية لفسلجة الدماغ

-  " Z�'ه!ا ا� :-���(أ�O أ���Z ا� (
و�Á �0,ي ا�,*�ح ¿� " %-��W ا�.��؛ إذ ¨ 

ر w أن أ��d ه!ا ا"����صF*,  �& اHو��0 آ�
 ��.�O ن�f*,& Z�'ن أ���ب ه!ا ا�y� w ل�F*

وأ�O أ%'pC &� ! و*��1�ن &� l�Z¹ ������اس؟
��ن ·�� Zد���� ,Jن زا�4W�* �*!ا���1ء ا� ='�

&� ا�.p1   إ½�ن ه?"ء ا���س ±!ا ! .. ؟
�,و�$: �?ال &� ا���! " .... (ا"���Fد؟( 

علم النفس، معرضون األطباء النفسانيون أو أخصائيو 
ت الشخصية، شأنهم شأن أي لإلصابة بالمرض النفسي واضطرابا

. إن نسبة إصابتهم بالمرض النفسي ال تتعدى المعدل العامإنسان، 
سلوك هذه الفئة من المختصين ومتابعة  التركيز علىإنما 

تصرفاتها وردود أفعالها يجعل ما يصدر منهم مضخم نسبيا 
لهم أن تكون لديهم ينبغي ء ما كان العتقادنا خطأ أن هؤال

  .اضطرابات نفسية وهذا معتقد خاطئ

�.� *'�� �� &-�آ( "  -�ه( ا�p�1G ا�
 d��½ ��2 ؟ وه( ½�0 �ي _.��� ,��وآ�� *
 �Â�.�O �Â1�1� �1�* أن �.��&�ه1$ ا�����( ا�

 ).&Ã: �?ال &� ا���" .... (؟

أن الطبيب أو ليس هناك إنسان يعيش بال مشاكل، يمكن القول 
المعالج النفسي يمتلك من الخبرة واآلليات ما يسمح له بإيجاد 

لمشاكله بطريقة تسمح له بتجاوزها بأخف سليمة حلول 
التحليل النفسي  نعكاسات السلبية عليه و على توازنه النفسياال

والطب النفسي هو علم من العلوم و ليس موهبة، وكل إنسان 
لكن النجاح في ممارسة . فيه التخصصوبإمكانه دراسة هذا العلم 

  .ضرورية وإال مآله اإلخفاق ذه المهنة تتطلب مواصفات دنياه

�!را &�d دآ��ر" -  , �'�	 ��Oأ F�'% )�0 ه�
 - ZW.�Oأ ��.��}�Bٍ$ ·�.�ت  - ¿� <��� ا���1ء ا�

�.�$ �'= ا���lن؟O) ..."! م.ف(�?ال &� ا���( 

ا  استشارات  نفسية في جلسات عالج نفساني ال أعتقد، إنم
 العديدمرحلة من مراحل الحياة لتجاوز مرحلة صعبة، أظن أن 

سرة مستشارها أآمل أن تتطور مجتمعاتنا و يصبح لكل . يحتاجها
النفسي سواءا طبيبا أو أخصائيا نفسيا،  يستشيرونه في مستجدات 
حياتهم من تربية األبناء، توجهاتهم الدراسية، أزمات نموهم، 

و غيرها من الفترات الصعبة .... عالقات داخل األسرة اضطراب
  التي نمر بها في حياتنا

 -  ) �l _.�O H-�.* أن �.��ه( ½p�1G�� �0 ا�
�.�؟����ء ا�Q�� ,'-*) ...(!ال &� ا���?� :$&�½( 

نعم الطبيب النفسي قادر على تقديم العون لنفسه كلما شعر 
ه  استشارة زميال له كلما باإلرهاق أو اإلعياء النفسي، ولكن علي

، ألنه يصعب أن يعالج اإلنسان ذاته "عرض مرضي"أحس بـ
  .نفس عند اضطرابهالفقده الموضوعية في التعامل مع ال

بداية من اإلصابة بمرض ... تختلف في مظاهرها وأعراضها
 Post Traumatic Stress ( " اضطراب الشدة التالي للصدمة "

Disorder - PTSD (ة يماالنهيارات الجسمرورا ب )Major 
Depressive Disorder - MDD (إلى االنتكاسات العصابية والذهانية 

بكل تنوعاتها، من هنا فإن تدخل أهل االختصاص في المرحلة  
األولى للصدمة يعد أساسيا لحماية المصدومين من االضطرابات 

و التي قد تؤدي إلى ) البعيدة المدى(النفسية الالحقة 
شبكة العلوم "، وال أخفيكم سرا أننا نسعى حاليا في "ـــاناإلزم"

" اتحاد األطباء النفسيين العرب" بالتعاون مع " النفسية العربية 
إلى إرسال أول مجموعة " رعاية ضحايا الصدمة والكوارث"وشعبة 

من األطباء النفسانيين وأخصائيي علم النفس الصدمة إلى غزة لتقديم 
ية األولية لضحايا اإلعتداء اإلسرائيلي الكارثي خدمات الرعاية النفس

  .المروع في غزة

 أآ�ن &� ا�Äور*� ا�.��z و¹!ا ��  -;
 _��� p�C[%و ���ِ.d[ هO ���ه\�d� ºÅ أن %G,حV �?ا" 

 <z$ ا�����ِت &'����O و%��&�ذا %,ى , ��]
 ☺☺☺☺! ��.yل وp�Á؟

اإلصغاء سيدتي الفاضلة، المحاور الجيد هو الذي يحسن     
كافية لعرض وجهة نظره و تقديم ال مساحةالو يفسح لمحاوره 

اجابته، وأظنك من هؤالء، بدليل اعدادك الجيد لألسئلة و صبرك 
و كل محاور يطرح ما يشغل ذهنه من . علي لتقديم اإلجابة

تساؤالت، و كنت موفقة في عرض األسئلة التي تعكس اهتمامك 
توجسهن وخوفهن لالطمئنان وتوجسك وخوفك واهتمام قراءك و 

و ال . قلقهن الداخلي/ذواتهن وخفض مستوى قلقك/على ذاتك
ينتظر قراء مجلتك منك بطرحك هذا الموضوع أكثر من استنارة 
وعيهن و أن تفتحي لهن دروب المعرفة في ميدان من ميادين 

و . العلوم الذي مازال يخطو خطواته األولى في وطننا العربي
  .على أسئلتكليس لدي ما أضيف 

***  ***  

حاولت أن أقوم بتوصيل سلْك قصيرٍ من الحياة بينك , الطبيب العزيز

تاركةً لهن مساحةً يسألْنك فيها عما يرغبن في , وبين جمهورِ الفتيات

فهل .. لتجيب على حيرتهن وتضيء شموعك في الظالمِ.. سؤالك عنه

  ...أتمنى ذلك! تجيب؟
  

 - "Qج\ ا��¡ Æ&�.O؟�.�O p�1� ن <'� ��*�رِة" ! 

قدراته  ىتدنتيحتاج اإلنسان الستشارة الطبيب النفسي عندما 
وكفاءته أو يعوق تواصله مع اآلخر وتوافقه مع ذاته أو حين 
تنتابه أحاسيس غريبة لم يعهدها سواء على مستوى الفكر أو 
 الوجدان أو على مستوى السلوك و  يتعذر عليه تجاوزها مما

لها انعكاسات سلبية على استقراره و توازنه النفسي و أدائه يكون 
  .لعمله أو لمهامه في الحياة

�.�$ آ�Hة"  -�و��0 )�ذا " ..ا�&,اض ا�
�.��؟ ه( �*�yC ا�H�0 &� ا���س إ� ا���1ء ا�

�?ال "... ( �Ç<�ن &�ZW أم &� �O,ة ا���س Z¹؟
 ).ا�&( ا)�fء: &� ا��� 
المريض /المرضتمعاتنا العربية ال تقبل لألسف مازالت مج  

، مما يعيق اندماجه "الوصمة"تلحق به أحيانا بل النفسي بيسر، 
األسري و  المجتمعي وبالتالي إعادة تأهيله كعضو فعال في بيئته 

" مرضه النفسي"هذا باإلضافة إلى نظرة المريض لـ. و مجتمعه
يفضل  ناالمتسمة بالخجل و الشعور بالحرج، مما يجعله أحيا

مصارعة معانات مرضه و ألمه و أرقه و كوابيسه لوحده على أن 
  يعلم أهله أو يطلب العون و العالج الطبي، حتى وإن طالب أحيانا 
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-  " $v,�&� أ�,<_ أن ا),أة أآ�, 
)B,ب &� ا��z�آ�� , )W.* �4W*�0 *� %,ى أ�

2��ؤq &� ا"آ��zب ا�mد :)B,ا),أة أم ا� ..
.* �l ])B,ن ا�y� �lأ ÈO� �± [:]�'* $�É0ا�   [Ê[F

�*�� ��! <W( ه!ا ����؟... ور¿� إ� ا��.. ز&
 ).�4�2ء: �?ال &� ا���" ... ( 

 3نسبة (نعم المرأة اكثر عرضة لالكتئاب من الرجل    
لكن نسبة االكتئاب المقاوم والمستعصي عن ). على واحد

فال العالج تكاد تكون متساوية عند المرأة والرجل وبالتالي 
يمكننا اعتبار اكتئاب الرجل أشد جسامة و مقاومة للعالج من 

 .اكتئاب المرأة

- " p�1Gا� ��)�ذا %0�ن �B.$ ا�'�ج 
�.� ��ه�$ ا���4   ا��Z ا�p�9؟�!" ... ا�

 )ع.م.ج: �?ال &� ا���(

جلسة العالج مع الطبيب النفسي مرتفعة األتعاب قد تكون نعم 
صاصات األخرى لما تتطلبه هذه بنسبة بسيطة مقارنة باالخت

الجلسة من زمن يفوق عادة زمن المعايدات الطبية األخرى إضافة 
إلى الجهود الكبيرة والتركيز الذهني الذي تتطلبه مثل هذه 

  .المعايدات

  .لكن حسن المتابعة و اإلهتمام شاكرا...

�ٌ$ �d[ , دآ��ر 	�ل -,-\& $l�.(ر , ا���O��
�d[ ا���Xvءة�Ë ..��O�� ]d.ِY42َ Uر�.. 

*,ي   -  .آ]� �H¼ و -F% 
 ))E Ð�� ���Q] ( ا�!² ا�*��� C�v%ار*

 ) وأد4+� �%رÊ /�4�رة / f�� ���ة ����I8ت(**

  

ه( %-', أdOy� �O��l أ&�م : دآ��ر " -
)mا ��� $��'�.& $ٍ��l , $�v,(ا $��mأو &� ه� ا

��� اm( ؟ $���!"... ا�² ½0�d أن %F�ل إ¦� 
 )ق.ج: ال &� ا��� �?(

نعم، يحصل هذا في حاالت قلة، من ذلك أنه في كل 
اضطراب أو مرض نفسي هناك نسبة معينة و هي قليلة جدا 

% 3 -% 2تستعصي على العالج وتقاومه، من هنا نجد حوالي 
الفصام "أو " الوسواس القهري المقاوم"أو " االكتئاب المقاوم"من 

ت يفضل أن يحول المريض إلى في مثل هذه الحاال"...  المقاوم
زميل آخر عله يكون أكثر توفيقا في اجتهاده، وإن خالفه التوفيق، 

األمل يبقى في تقدم األبحاث الحديثة و اكتشاف أدوية حديثة أو  و
 .طرق عالجنفسي أكثر فعالية

-  " �.��*F���ن إن أهZ �2ٍء   ا�'�ج ا�
�.�O ج�'� $ٍB�{ _Oy� =*,(ا ���F* أن ,�.l� ..

�'� ¿,ZWv؟�Fا) H9 ه( ½�0 &'�·$ ا���2ص "!
 ).را&�$: �?ال &� ا���...( 

مرة أخرى أريد أن أشدد على أهمية التفريق بين 
(  المداوات الطبنفسية"و )Psychotherapy( " العالجنفسي"

Psychiatric Therapy."(   

بالنسبة للعالج النفسي هذا صحيح، نعم يتعذر تقديم أي عون 
  .لزبون مادام يرفض العالج وال يتعاون مع المعالجل

قد يحصل الشفاء . أما بالنسبة للمداوات الطبنفسية فاألمر يختلف
حتى لو لم يكن المريض مقتنعا بمرضه أو  متعاون، يكفي أحيانا 

أن تكون العائلة متفهمة و ) خاصة  في مرحلة أولى من المرض(
الضرورية مع الحرص على متعاونة مع الطبيب لتقدم له الرعاية 

االنتظام في مواعيد األدوية حتى يتدرج المريض نحو الشفاء، الذي 
يدرك الحقا تباشير التحسن أثناء مسيرة العالج فيصبح أكثر تعاونا و 

 .أكثر تقبال للعالج الدوائي ليتواله بنفسه مستقبال
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��ط��������و5��������د.�������������!�
א���������������   
Abu Dhabi Psychiatry clubAbu Dhabi Psychiatry clubAbu Dhabi Psychiatry clubAbu Dhabi Psychiatry club    

Club de psychiatrie d’Abu DhabiClub de psychiatrie d’Abu DhabiClub de psychiatrie d’Abu DhabiClub de psychiatrie d’Abu Dhabi    


 

 
 

 
     

  

Launched:  

Abu Dhabi Psychiatry club was established in March 2008 

Location: 

Abu Dhabi: Behavioral Sciences Pavilion , Sheikh Khalifa 
Medical City . 

Behavioral Sciences Pavilion  , Al Ain hospital  ,Al Ain city: 

Administrive Authority : 
Supervisor  : Prof Tariq Al Habeeb ; professor and consultant 

psychiatrist  And advisor , Abu Dhabi , health authority. 

Deputy supervisor : : Abu Dhabi area : Dr.Maha Al Ameri, 
Director of behavioral sciences pavilion , sheikh Khalifa  medical 
city , Abu Dhabi. 

Deputy supervisor:  Al-Ain Area  : Dr.moza al saboobsi 
Consultant psychiatrist , , head department of psychiatry ,    Al-
Ain hospital , Al-Ain. 

Chairperson  :Dr.Fatema al Mansoori ,Specialist psychiatrist 
,Abu Dhabi  

Deputy chairperson  : Dr. Ganem Al hassani , Specialist 
psychiatrist , Al-Ain 

Secretary  : Moza Saeed Al Muhairbi . Abu Dhabi 

Aim: 

*To make Abu Dhabi Emirate a known recognized scientific 
center in psychiatry world wide. 

Goals  

*Arranging educational CME events , Workshops & 
Conferences in both Abu Dhabi & Al- Ain on international 
and local levels. 

*Providing psychiatrists with latest updates in psychiatry.  

* Discussing controversial issues in psychiatry and applying 
them on practical grounds . 

* Increasing awareness of psychiatry and its services among 
general practitioners . 

*Getting psychiatrists in the Arab and Gulf countries closer 
by inviting them as speakers and arranging 
videoconferencing scientific activities between Gulf countries 
and Emirate of Abu Dhabi 

*public psychoeducation. 

 Mـــــ��s!ا� xر'ـــــ��   
   2008تأسس نادي أبو ظبي لطب النفسي مارس 

   �نــــــــــــــــا�"�
   .جناح العلوم السلوكية ، مدينة الشيخ خليفة الطبية: أبو ظبي 

    :جناح العلوم السلوكية ، مستشفى العين ، والعين المدينة

  ـــ�ـــــــ� ا7دار'ــــــــــــــ�D�4ا
األستاذ الدكتور طارق حبيب ، أستاذ واستشاري الطب :  ا�"�:ف

   .النفسي ومستشار وأبو ظبي وهيئة الصحة

� S�B> ا�"�:ف��z ��s : العامري ، مدير جناح العلوم مهى . د
  السلوكية ، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي

 <S�B  ا�"�:ف�&�
استشاري الطب النفسي ،  مزة السابوسي. د  : ��
   .رئيس قسم الطب النفسي مستشفى العين ، والعين

M�S:أبو ظبي الطب النفسي ةالمنصوري ، أخصائي فاطمة.د : ا� ،.  

M�S:ا� <S�B  :الدكتور غانم الحسني ص أخصائي نفساني ، العين.  

�':!':��  .أبو ظبي .المحيربي سعيد موزة:  

   ا��
�ــــــــــــــــRة فاRــــــــــــــــها)

   .في مجال الطب النفسي عالميا معترف به اجعل إمارة أبوظبي مركزا علمي *

  ـــ�ـــا�<:'�ـــــــ Rافــــــــــــــا)ه
التعليم الطبي المستمر للتربية وورش العمل  تنظيم ندوات *

   .ولي والمحليوالمؤتمرات في كل من أبو ظبي والعين على الصعيدين الد

   .توفير أطباء نفسيين مع آخر التحديثات في مجال الطب النفسي *

مناقشة القضايا المثيرة للجدل في مجال الطب النفسي وتطبيقها  *
   .ألسباب عملية

  زيادة الوعي النفسي والخدمات التي يقدمها بين الممارسين العامين *

ربي ودول الخليج الحصول على األطباء النفسيين في العالم الع *
أقرب بدعوتهم كمتحدثين وترتيب عقد المؤتمرات بالفيديو األنشطة العلمية 

  بين دول الخليج وإمارة أبوظبي

 .العامةالتربية النفسية *

                  
Arabpsynet Association  

 
Ass.Ar.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/PsyArabic Edition:  

Ass.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/PsyEnglish Edition:  
Ass.Fr.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy :French Edition  
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  )13: الحجرات( القرآن الكريم " يا َأيها النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وُأنْثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا"

   )2:42تكوين ( الكتاب المقدس" لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا" 

" محرةً ودوم نَكُميَل بعجا وهكُنُوا ِإلَيا ِلتَساجوَأز كُمَأنْفُس نم خَلَقَ لَكُم َأن هاتَآي نم21الروم ( القرآن الكريم " ةًو(  
 gH�4 �� ... 38IÕ ;.. 

 ..إYE 4�%د ��[�[ل ا�+�ن ��ة أj�ى 
"Sex lies at the root of life, and we can never lear n to reverence life 

until we know to understand it. 

 "��2 )0� $�F�Fm�1'$ اGا� ��Ç ع ا���&� ا�!ي��Fا� �ا�'�ري ه  "إن ا·.
 �CO ه!�ي

 ا).�' ��-�ء *0��_ أv'� أ���1_
 ا�� ��!�

  ــRاءـــــــــــــــإهـ

ت خلف ستائر إلى الزوجات واألزواج العرب المختبئين والمختبئا
فراشها ثلجي وهواءها ... بيوت مضطربة وغالالت أسرة مهجورة 

من أجل شعاع شمس يبدد أي وكل عتمة داخل النفس والجسد ... بارد
شعاع شمس يدخل إلى غرف النوم الصامتة ينبهها ويوقظها، ... والروح

  .يدفئها من منطلق أن الصحة النفسية تبدأ من الفراش

 j�� C	�C=. د

  ــ:ــــــــــــــ�R2'ـ

  "جيل دولوز) " الجسد عقل عظيم(

، حب وعشق )محبة الحكمة( هي    philo- sophieالفلسفة )  1(
    philo  ،������Sophie -وصداقة

هذا النزوع العشقي للحكمة، هو الذي يدفعنا للتفكير في المعشوق 
  والحبيب وشريك العمر، ليتحقق كمال الحكمة

ى المودة والحوار مع اآلخر واحترامه في ومحبة الحكمة، تقوم عل
  .اختالفه، ال أن نقرر ما هو الحق والصواب له أو نتحدث نيابة عنه

العتاب ( الحوار . إذن هو تبادل الكالم Philia" خطاب المحبة" جوهر 
  ).أيضا

سواء كان حبيبا " اآلخر" فالفلسفة هي أن نفكر معا، وأن نتحاور مع 
  .Philiaإطار هذه المحبة ، في جأو صديقا أو أوزو

هو أهم اكتشاف عرفه اإلنسان، وهو وسيط الخروج من " اآلخر" و
الذات وطريق العودة إليها، ومجاال الكتشاف النقص فيها وطريق امتالئها 

فإن اآلخر هو البؤرة التي تتشكل ": جاك الكان" في نفس الوقت، وحسب 
  ."الذي يخاطب اآلخر الذي يستمع" األنا" داخلها 

  �4ـــ:س ا�"$!�'ــ�ت

  اإلهداء •

 تصدير الدكتور عصام عبد اهللا •

 مقدمة المؤلف •

  الرجل والمرأة: الباب األول

ممارسة الحب بين الزوجين دليلك لتجربة جنسية : الفصل األول •
  لطيفة

زواج ... جنس روعة.. جنس وحش.. زواج لطيف: الفصل الثاني •
 رديء

 HSDخفوت الرغبة الجنسية : الفصل الثالث •

  دنيا الرجل الجنسية: الباب الثاني

العجز، عدم القدرة، ( اضطرابات االنتصاب : الفصل الرابع •
  )الضعف

 الربط والدجل، العمل والشعوزة: الفصل الخامس •

 العالم السري للعادة وإدمان المواقع اإلباحية: الفصل السادس •

 القذف المبكر أو السريع: الفصل السابع •

  رأة وخصوصيتهامشكالت الم: الباب الثالث

  سيكولوجية المرأة في بالدنا: الفصل الثامن •

 معنى العذرية، مفهوم الشرف في لالدنا: الفصل التاسع •

 المرأة ما بين الرفض والبرود الجنسي: الفصل العاشر •

  خاتمة

 الفهرس
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الفلسفة الغربية المعاصرة، يختلف عن مفهومنا الشرقي الضيق له، 
ليس سوى وسيلة للجسد، كما  ، أو قل أن العقل"عقل عظيم" فالجسد هو 

، فالجسد يفكر، وكل األعضاء تساهم في التفكير وفي "جيل دولوز" يقول 
  .اإلحساس، وفي اإلرادة

ثمة إذن طريقة للفهم خاصة جدا، هي تلك الطريقة التي تتمثل بجسد 
المرء، وهناك أكوام من األشياء ال نفهمها إال بأجسادنا، خارج دائرة 

  "بيير بورديو"، كما يشير تطيع صوغ فهمنا في كلماتالوعي، ودون أن نس

يعمل في " العقل" وإذا كان الجسد سليما متصالحا مع الحياة، فغن 
. اتجاه طبيعي ويكون إنتاج العقل مطابقا ألهداف الحياة، والعكس بالعكس

إن الثقافة الحقيقية هي التي تخضع للحياة، وتخدم الجسد، أما ما يسمى 
على الجسد، فهي فاسدة وخادعة ألنها تتنكر لقانون الحياة،  بثقافة التعتيم

للجسد ومتطلباته، وهي السبب المباشر في العديد من الجراح والشروخ 
والمشاكل بين األزواج والزوجات اليوم، وهنا بالتحديد تكمن أهمية هذا 

  .الكتاب، وتظهر عبقرية الدكتور خليل فاضل وخبرته

  B!��2| �( ا�$��ة وا�"�!<���#	<:أ �
� هPا ا��!�ب، و �

   2009األول من نوفمبر  -مصر الجديدة -  عصام عبد اهللا. د

  ــ�ـــــــــــــــــــ�<R�ـ
  ..هذا الكتاب عن األزواج والزوجات وأمور أخرى

أهمها الجنس، التواصل، الحميمية، توتر واضطراب العالقة، أشكالها 
واالجتماعي واإلنساني  المرضية، كيفية الحل والعالج، البعد النفسي

والبيولوجي لكل من الزوجين، مركزين على الجنس بينهما في محاولة 
لرأب الصدع، مستشهدين بحاالت حقيقية عادية من الحياة بكل تفاصيلها 

  .من أجل اإلفادة واالستفادة

فصول الكتاب تكاد تكون مكملة لبعضها، مكتملة مع أجزائها، تسد 
لعربية، التي تحتاج إلى رصد وتحليل وتفكيك نقصا شديدا في المكتبة ا

  .وتوعية، وفهم وعالج

  يتناول أمور بالغة الدقة والحساسية •

 ما يخص الرجل بمفرده وما يخص المرأة بمفردها، •

 ثم ما يخصهما مع في العالقة الزوجية •

 يهدف الكتاب إلى نشر ثقافة جنسية رفيعة هادفة •

ي ترتفع كل ست تأمل في المساهمة في خفض نسب الطالق الت •
 دقائق

ومن أجل إدخال بعض السعادة الحقيقية إلى عش الزوجية الذي  •
ال يحتاج إلى مال وجمال وجاه بقدر ما يحتاج إلى رأي ومؤانسة وامتناع 

 .ودفء

  

 j�� C	�C=. د
  22/10/2009ا���ه�ة / 

  ا�:�ـــ� وا�"ـــ:أة : ا��ـــ�ب ا)ول
؟؟ في لحظتها ...لرجل العربي لم المرأة العربية، لماذا ال يكون ا" 

أيقنت أني رومانسي للغاية، فالمرأة في الكون كله لها خصوصياتها، فما 
بالك بتلك العربية الغاية في الخصوصية، والغاية في التعرض للقهر 

  .والتحرش، اإلهمال واالستغالل في مجتمع ذكوري بل صارخ الذكورة

 )بيولوجي أو عضوي -اجتماعي - سيكولوجي( األمر ثالثي األبعاد 

في اللغة  – see" ويرى" -say" يقول" ويبدو أن الجذر اللغوي لكلمة  
( اإلنجليزية واحد والحال نفسه في معظم اللغات األجنبية، وكأن الحوار 

، هي إحدى "نورني"وكلمة ). بالنور( بين األنا واآلخر يقترن دائما ) الكالم
ما أن يعرف ما خفي عنه، أو  لوازم الكالم في بر مصر، حين يريد شخص

" يسترشد برأي أو حكمة أو نصيحة، وحين يصيب اإلنسان الهدف، يقال له 
  ".اهللا ينور عليك

والالفت للنظر أنه رغم امتالك اإلنسان لحاسة البصر، فهو بحاجة إلى 
من يمتلك ... كي يبصر جيدا، ففي الظالم يتساوى الجميع) أوال( النور 

قدها على السواء، ومن هنا جاء المثل الشعبي البسيط حاسة البصر ومن يفت
بالثقافة " التنوير" و" النور" ، وأيضا جاء ارتباط )النهار له عينين( والعميق 

  .والعلم

هذا الكتاب الجديد في بابه ومنهجه ومضمونه، يحمل أكثر من مصباح 
كاشف، يسلط الضوء على المسكوت عنه والمقموع والال مفكر فيه، في 

يصحبنا في رحلة ممتعة داخل أنفسنا، . افتنا وال شعورنا وممارستناثق
صادمة أحيانا لكنها صادقة غالبا ألنها تخترق العصب العاري والتابو األكبر 

  .في ثقافتنا" المستحيل التفكير فيه" في حياتنا، فضال عن 

ومن المفارقات في ثقافتنا، أننا مازلنا نخلط بين الجسد والجنس، ال 
" الشرف"الخطأ بقدر ما نخشى افتضاح أمره، ناهيك عن أننا حصرنا  نخاف

بين ساقي المرأة فقط، لتصبح هذه القيمة األخالقية العليا، خارجة عن الرجل 
( ال يمتلكها أو يتحكم فيها، ويصبح بالتالي قتل المرأة من أجل الشرف، ليس 

   !وإنما رفعا لعار الرجل العائلة والقبيلة) جريمة

اإلعالم اليوم، من قنوات فضائية وإنترنت واتصاالت عبر  ) 2( 
األقمار الصناعية، أحضر العالم كله أمام مرمى ومشهد الجميع وحفز األفراد 
والشعوب على مقارنة أوضاعهم وأحوالهم بأوضاع وأحوال اآلخرين 
باستمرار، وهو ما فتح الباب أمام اإلنسان ليحلم أحالما تفوق قدراته، ويحبط 

وأصبحت المسافة بين الخيال والواقع، بين الرغبة . اطا يفوق احتمالهإحب
  .وقلة الحيلة، هي مصدر المشاكل واألمراض الجديدة في المجتمع

على سبيل المثال، فقد عمم اإلعالم، من خالل اإلعالنات والفيديو كليب 
وبرامج المنوعات واألفالم، صورة معينة لألجسام وللجنس كفكرة طبيعية، 

و ما ولد رغبة جامحة في المحاكاة، وهي إحدى آليات اإلنسان األساسية وه
للتغلب على النقص والقصور وردم الهوية بين ما هو كائن وما ينبغي أن 

إن ابتكار صور معينة لألجسام، واإللحاح على هذه الصورة . يكون
 الهوليودية، فضال عن الممارسات الجنسية غير المألوفة، جعل البعض رجاال

  .ينتقل على الدوام من إحباط إلى إحباط. ونساء، صغارا وكبارا

هو محور اهتمام الجميع، دون أن نفهم " الجسد" في كل األحوال، أصبح 
. لغة هذا الجسد أو نتعلم أبجدياته ونحوه وصرفه، فضال عن قوانينه ومنطقه

و من والواقع أنه ال وجود للجسد خارج اللغة التي تعبر عنه، والتي يعبر ه
  .خاللها وعبرها، فالجسد يسكن اللغة

فإن هناك أربع شفرات ... وحسب علوم النفس واللغة واالتصال
والمالغية والمناغشة بين الرجل والمرأة ( للتواصل اإلنساني بشكل عام 

فأنت ). البصر( ، الجسد والوجه )السمع( ، الكالم والصوت )بصفة خاصة
  .وإنما بصوتك ووجهك وجسدك ككل ال تقنعني بما تقول فقط من كلمات،

ال تخرج الكلمات فقط من فم اإلنسان، وإنما من كل جسده ومسامه، 
حسب اللغة الدارجة، ناهيك عن أن " والبنت المصرية تتكلم بالعين والحاجب

فاإلنسان ال يمكنه أن . ما يقوله الفم ليس بالضرورة هو ما يقوله الجسد
أن يتواري خلف كالمه، والتعبير  يختبئ خلف جسده، وإن كان بإمكانه

له عالقة بالجسد مباشرة، والمباشرة ) عيني في عينك: ( المصري الذكي
  .في اللغة العربية" بالبشرة" ربما كانت على صلة 

وإذا كان الجسد يسكن اللغة، ووجوده مرهون بها، فإننا ال يمكن أن 
 والجسد في . نتحدث عنه إال في إطار مرجعية معينة، أي داخل ثقافة ما
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األخرى هي هند أو سمارة أو ) نوجة( خير مثال لحالتها، ف، ) الحرمان
هيفاء تلبس وتضع الماكياج الثقيل، تغمز للرجالة وتشرد، تهيج بعبدا عن 

في آخر . الفقر والسكون والملل والعيشة الفاقدة للمعنى والدهشة وللبهجة
جدا، ومعه  الحديث) الموبايل( مرة حضر زوج أختها بالتليفون المحمول 

دقيقة، نقلها بتكنولوجيا  23داخله ملف إلحدى النوبات التي وصلت إلى 
، تمكنني من مشاهدتها  CDالعولمة أو ما بعد الحداثة إلى أسطوانة 

التصدع، الشرود، األلم النفسي والعضوي، ( بوضوح، وكان واضحا فيها 
  )  Bewilderment، الحيرة، البلبلة، االرتباك   Confusionالتشوش 

نوجة أجرت فحوصا كثيرة بعد نوبة من الشلل الهستيري في النصف 
 Abreaction، انتهت بعملية تفريغ نفسي  2004األسفل من الجسم عام 

خرجت نوجة من العيادة منها على قدميها بعدما دخلتها على كرسي 
، تؤكد نوبة )زفة( متحرك تدفعه أربعة من النسوة وطفلين ورجالن في 

لهستيري على المكسب الثانوي الذي تجنيه نوجة، حيث كان الشلل ا
خاصة في التعامل مع ( المكسب األولي إعفائها من مسئولياتها كزوجة 

، كان هناك تصدع خفي في العالقة الزوجية )زوجها نفسيا وجنسيا وحياتيا
، أي تلك الحالة من االنطفاء في عالمة العاطفة، )التباعد النفسي( بمعنى 
أو خفوتها إلى درجة متقدمة، مع ما يضاف إليها من تراكم  الجنس،

التناقضات في التوقعات والسياسات واألولويات وما ترتبها من حاجات، 
وكان الرباط الزوجي قد استنزف على عيد العاطفة والشراكة، ومع هذا 
االستنزاف يتزايد التباين وتتقلص منطقة التقاطع بين دائرة الرباط الزوجي 

، وتتباعد هاتان الدائرتان وينشأ عنهما عالمان )شخص يمثل دائرةكل ( 
كل من ل زوجين يبدأ التحرك في فلك خاص به، على مختلف : مختلفان

فسيد ال يحمل أي وسامة كما أنه يهمل في مظهره ( الصعد واالهتمامات 
، 2002، أو كما صرحت نوجة تفصيال في األول من يونيو )جدا ، بخيل
  :وار التاليكان هذا الح

أنا عندي استعداد، كان عندي أعراض خفيفة من وأنا بنت، قبل : نوجة
  .أن أتزوج بسنة

  بتحبي جوزك؟: المعالج

  !هاقول إيه يعني؟... ما هو أبو عيالي : نوجة

  إحكي لي عنه: المعالج

بيننا مشاكل جامدة قوي ع الفلوس، بيخبي مني على طول : نوجة
  ، ما بيفسحناش ، بتاع مصلحته وبسدخله، الكدب في دمه على طول

لدى زوجها، ) القذف السريع( ذكرت نوجة فيما ذكرت من أعراض 
رعشة في الشفاه والفم، تصلب في الساقين، إغماءات متكررة، زيادة كبيرة 

  .في الوزن

في المقابل كان نظهر زوج أختها ، بهي الطلعة، مهندم الشكل لبق  
اب نوجة واضحا به وأسرت له بمعظم الحديث، واثق من نفسه، وكان إعج

أعراضها له ووكلته متحدثا رسميا باسمها مع المعالج، ورغم المشقة التي 
يتجشمها إال أنه كان يحب ذلك الدور، في حين فضل الزوج االنسحاب 

  .وترك الدور يلعبه آخرون بكفاءة بعيدا عن المواجهة والمشاكل

غير هدى، تعاكس ، تخرج على )تطفش( نوجة، تلبس، وتتزين، 
 Dissociativeالرجال، كان المر نوعا من الشرود والتحول المحسوب 

Fugue  ،وهو حسب المصطلح العلمي، اضطراب يحدث بشكل مفاجئ ،
، وغالبا ما ال يتذكر ) البيت(غير متوقع يصحبه ترحال من مكان اإلقامة  

ن اضطراب يكثر في هؤالء الذي. الشخص ماضيه إما كلية أو جزئيا
خاضوا الحروب أو عاصروا الكوارث والحوادث، ولألسف الشديد أنه ال 
توجد أي إحصائيات رسمية أو علمية في العالم العربي المليء بالحروب 
والكوارث الطبيعية التي من صنع اإلنسان، إذن ما هي يا ترى نسبة 

في الشعوب العربية تحديدا بين ) التجوال االنشقاقي( حدوث اضطرابات 
 ع المرأة العربية باختالف أممها وشعوبها؟جمو

ولعل البعد االجتماعي هو أهم تلك األبعاد قاطبة لتأثيره القوي ولدخوله  
عميقا في صلب األشياء، وأيضا لتأثيره الشديد حتى على البعد الجسدي، 
العضوي ، بمعنى أن تأثيرات وأحداث الحياة السلبية تسلب مرونة المخ 

Neuroplasticity خالياه العصبية ونتركه واهنا ضعيفا هشا مهترئا،  أو
لكي ال يقاوم بل ليستسلم . عرضة أكثر للصدمات، وتهيئه بخلل واضح

  .الضطراب مسبق

ولنشارك سويا تلك النكتة القوية التي شاعت في أرجاء الوطن العربي 
كان ) عرب( بعد إحتالل صدام للكويت تقول النكتة إن ثمة رجال يدعى 

قد درب ) عرب ( ، وكان )طنبورة( ن إمرأة قاصرة عقليا تدعى متزوجا م
على أنه إذا فرش لها المالية نامت على ظهرها، فتحت رجليها ) طنبورة( 

واستعدت للقاء الجنسي، فما كان إال أن أصاب أحد صواريخ صدام بيتهما 
جمع ما غال ثمنه وخف وزنه، فرش المالية ) عرب( حاول ( فاحترق، 

إال أن نامت على ظهرها ) طنبورة( ه عليها، فما كان من ليضع متاع
للقاء الجنسي، مما أثار بالطبع دهشة الناس ) عرب( وفتحت رجليها داعية 

( المهرولين بعيدا عن آثار الدمار، مما حدا بهم إلى التعليق المباشر 
؟؟ وهي إشارة خطيرة لمفهوم )شوف عرب وين؟ وطنبورة وين... يااااااه

عدم القدرة على الفهم، الطاعة العمياء للذكر ومحاولة إرضائه الخضوع، 
رغما عن النيران والصواريخ، تصب هذه النكتة القاسية للغاية في صميم 
حكايات تحكيها النسوة العربيات في إطار شكاوهن العضوية ذات المنشأ 

  .النفسي، ذلك المتكون من صراع األضداد

زوجها وأبو ابنها يحبها لكن في  أما عن تلك المرأة التي اعتقدت أن
الحقيقة كانت عينه على مالها، وبالطبع حسبها ونسبها، ولما كتب الكتاب 
( عليها لم ينتظر ليلة الدخلة، وإنما فض بكارتها ووضعها أمام المر الواقع 

شكل هذا الحقا شعورا ساحقا بالذنب نتيجة تطور األحداث واختالف نمط 
عواطفها ولم يعد يتشارك معها في أي من أمور ، فلقد أهمل )الحياة معه

وش ( الحياة، إلى أن الحظت عليه تغيرا ما،فلقد دأب على العودة ليال 
، )عقاقير منشطة أو مخدرة أو كل منهما( ، وغالبا ما كان يتعاطى )الصبح

كان يوقظها من النوم ويطلب منها أن تستحم وتتزين وتستعد لممارسة 
رأت في وجهه وجه الذئب المفترس، . ح دون توقفالجنس حتى يطلع الصبا

ولم تحس بأدنى متعة لكنها أحست بألم فضيع، باغتصاب حقيقي، إغتصاب 
بسبب ما يتعاطاه،   Sex Machineمن زوجها الذي أصبح كماكينة الجنس 

غالبا أنه لم يحصل على أي متعة، ولم يكتسب أي لذة، لكنه كان يتسلى ويقلد 
أصيبت المرأة . ن على مشاهدتها مع رفاقه العزابأفالما إباحية أدم

باالكتئاب الشديد ، بالقهر، بالمذلة، كان وضعها كامرأة مؤمنة يضعها في 
موقف المطيع خشية غضب اهللا، ألنه الزم وال بد أن تستجيب لنداء زوجها 
في الفراش مهما كان الوضع، وبعد الجهاد القناع أهلها بحتمية هذا الطالق، 

ألمر بطالقها فعال، لكن األب بذكورته المعهودة وسمعته التي تمأل انتهى ا
( األفاق، كان ال يهتم بأحاسيس ومشاعر ابنته، كان يتشدق بما يقوله أباء 

طيب يا ابنتي استحملي هو أنا يعني هاعمل إيه؟ . ( كثيرون) بطرباركيون
بمن ال  وآخر أجبر ابنته على الزواج) !الناس هتسألني بنتك اتطلقت ليه؟
، ما )وشكله هيبقى وحش قوي قدامهم( تحبه، ألنه أعطى الناس كلمة 

يجراش حاجة، اتجوزيه وجيبي منه عيلين وابقي اتطلقي، ثم انتهى األمر 
) الجسدنة( سنة وثالثة أوالد وقهر وحالة متطورة جدا من  20بطالق بعد 

Somatisation لتسوق شملت ضغط الدم العالي، االغماءات المتكررة وا
سنة وكان  25، ثم إلى الزواج بمديرها الذي يكبرها ب   Shoppingالطبي 

هذه بعض النماذج التي تمثل حاالت القهر والعنف المعنوي، . ذلك في السر
  .الظلم والمرارة واأللم النفسي والجسدي

إمرأة فالحة من إحدى قرى الصعيد ) وهذا بالطبع ليس إسمها(نوجه " 
عاما، حلوة وعايقة على الرغم  26هرة وتبلغ من العمر الواقعة جنوب القا

من إمتالئها بعد إنجابها لولدين، متزوجة من سيد النجار الذي يكبرها 
في الظاهر نوجة راضية بعيشتها مع أهلها وزوجها، . بحوالي ست سنوات

) بينها وبين نفسها( أوالدها ووتفرح باللمة والعزوة، لكنها في عقلها الباطن 
 بئر ( اضية إطالقا بهذا المر الواقع، وترى في سعاد حسني في فيلم غير ر
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لسنا هنا بصدد الحديث عن الصورة االكلينيكية البحتة لحالة صرع 
العوامل المؤثرة : صدغي، ولكن ما يهمنا في هذا البحث هو إلى حد كبير

، )الخضة( االضطرابات االنفعالية، اإلجفال : والمهيجة للحالة بالتحديد
  .لدهشة، الصراعات والتوترات جوه الشخصيةالصدمة أو ا

يزيد كل ذلك من حدة ودرجة تكرار النوبات التشنجية، ويختلف ذلك 
من شخص آلخر طبقا لتركيبته ودرجة صالبته، أما في حالة نوجة فهي 
حتى لو لم تكن مضغوطة، ومظلومة، تحس بأنها ليست في مكانها األجدر 

نيق ليس ضروريا أن يكون فخما، أن تعيش في بيت أ) هانم( بها أن تكون 
يمأل العين والقلب والخاطر، أن تسكن قلب ) رجال( يكون زوجها 

العاصمة ال أطرافها العشوائية، ال أن تسكن الريف وال أن تعيش مع أهلها 
  .!الفالحين؟

لم تقل أي من كل هذا بصراحة، لكنها عبرت عنه وألمحت ) نوجة(
  .إليه كثيرا

لى ما يمكن االصطالح عليه باكتئاب المرأة إ) نوجة(ننتقل من 
المصرية، وهو إلى حد كبير ينطبق على المرأة العربية خاصة في الدول 
الفقيرة، لكننا خصصنا المرأة المصرية نظرا لكثافة حاالتها نسبة إلى تلك 

  .العربية في مجال خبرتنا المحلية

   �؟و��� أن \
�2ءل ه�  G(ز أن \+1. اآ
]��� �*��أة ا���1
أحيانا تصبر كالجمل، ثم بعد ) قوية( ، )حمالة أسية( نعم، يجوز ألنها 

ما يهجر البين األوالد وينام الزوج وهو يقرأ الجريدة، تنطفئ الشموع 
وتبدأ عملية إجترار الذكريات، قد تقوم لتحضر له كوب الماء والدواء، 

وبدون،  وهو يتابع نشرات األخبار كجبل الثلج، وقد تدمع عيناها بسبب
  .وقد تشتاق إلى حضنه، بل تشتاق إلى الفراش المهجور

هنا ال يمكن التعميم، فالمصريات منهن سيدات المجتمع المخملي، 
ربيبات النوادي والبالجات والسونا والحمام التركي والسيارات الفارهة، 

) نفسيا( ومنهن الجبارات الالتي ال يسمحن ألبنائهن الذكور بخيانتهن 
عموما المرأة المصرية . من أخرى، ويكن أفظع الحموات بالفعلبالزواج 

أكثر شجاعة وأكثر جرأة في التقدم بشكواها احيانا ما تكون شكاءة جدا، 
لكن معظم الحاالت التي ترتاد العيادة النفسية تكون مظلومة مقهورة متعبة 

يخجل الرجل . ، كثيرا إن لم يكن غالبا)بالفعل إنهد حيلها( منهكة، 
هذا إذا ( وال يحضر مع امرأته إلى العيادة النفسية، ) يتكسف( توارى ووي

يغضب لغاية ويقلب الدنيا جحيما ). وافق أصال على ذهابها للعالج النفسي
لكنه بانصرافه عنها، بالضغط عليها . إذا أشار أحد أنه سبب اكتئاب امرأته

لومها على لكي تقف على حيلها دون كلل في المطبخ من أجل المعازيم، ب
طول في أي شأن يخص األوالد، وأحيانا بضربها، أو بإرهاقها في الفاش 

، أو العكس )تسلية إثبات للفحولة( في مسلسل إدمان جنسي ال ينتهي 
تماما، يهجرها في الفراش ويعطيها ظهره، أو ينام في غرفة ثانية إن 

  .وجدت، أو على كنبة في الصالة

ر في صورة نهم شديد إلى الطعام، وقد يظهر إكتئاب المراة في مص
حالة شره عصبي تساعد عليها البنية الجسدية للمرأة المصرية، فتبدأ 

بتحط ( االمتالءات تظهر في األرداف والبطن وأحيانا كل الجسم وكأنها 
  ).صينية مكرونة في الفرن( أو ) حلة محشي( في ) همها

رق يعبرن عن كذلك فإن المرأة المصرية، هي مثل مثيالتها في الش
احزانهن جسديا، فنجدها تشكو من آالم أسفل ظهرها، من سقوط شعرها، 

، إلى آخر تلك القائمة، )يفهم على أنه تعب في القلب( من ألم في الصدر 
حيث تزيد حدة المرأة ( بجانب إزدياد نسبة توتر ما قبل الدورة الشهرية 

  ).حيضوعصبيتها وغضبها في العشرة أيام التي تسبق نزول ال

النظرية القديمة في الطب النفسي كانت تعتمد على أن هناك اكتئابا 
تفاعليا تتسبب فيه ظروف الحياة السلبية ، واكتئابا مرضيا يحدث بال سبب 

اكتئاب، ألنه في كلتا : إطالقا، لكن االتجاه العالمي اآلن هو أن االكتئاب
 ضفضة عالجية، مع الحالتين تتعكر كيمياء المخ العصبية، ويتطلب األمر ف

عودة إألى نوجة وأعراضها قبل عام بالتمام والكمال منذ كتابة هذه  
  :الدراسة، قالت نوجة

. حتى الكالم مفيش). كتمة واختناق( بأحس بقفشة في صدري  -
زي ما يكون فيه صاروخ ضرب في دماغي، ضرب بعد زنة كبيرة، كان 

لي صديقة تزوجت،  .ضيفة خلق باستمرار. فيه دبور جامد دخل في ودني
اتصلت بزوجها وقلت له أنا معجبة بيك، وقلت وقلت وقلت، كالم كثير ما 

  .يتقالش، قلته أنا رايداك أنا جوزي سيد خدته غصب عني

... ) بأنها كما لو ( كانت نوجة تصر في كل أقوالها وتفسير أعراضها 
، تراوحت األعراض وتأرجحت بين الشلل الهيستيري  As If) كان( 
، والتحول   Somatisationالتجوال االنشقاقي إلى أعراض الجسدنة و

، اعوجاج الفم، حشر اللسان، نوبات من  Conversion Hysteriaالهستيري 
النرفزة والعصبية الشديدة، كما كان سماع القرآن الكريم يصيبها بحالة 

رام غريبة من التوتر والشدة واإلغماء، مما دعا الناس إلى التصريح بأنه ح
، الكاسيت الذي يذيع القرآن، إلى رش الماء، إلى أخوها الذي )يغلقوا( أن 

يحضر شيخا بل شيوخ يقرءون القرآن، فأحست بأن الجن قد جاء، نعم جاء 
، فأمسكت نوجة بالرجل الذي أمامها )لبس وليس مس( إلي ولبسني 

  ؟ )يمكن). ( نعم، ربما كان هو الجن بذاته( وضربته 

راضا تماثل تلك لحالة الصرع الصدغي وإدراك حسي شرحت نوجة أع
هلوسات تلقائية، أصوات بعيدة عالية، اضطراب في تقييم المسافة : متغير

إحساس بالبعد والتباعد عن البيئة التي تعيش فيها عادة، وعدم . والزمن
القدرة على التعامل مع األشخاص واألشياء حولها بشكل عام وعدم وكذلك 

  .التعامل بشكل طبيعي عدم القدرة على

  إحساس بعدم التحقق، اإلدراك بوضوح واإلحساس بالغربية عن النفس .1

إحساس بالوجود في أماكن لم تكن فيها قبال واإلحساس بعدم األلفة  .2
 .في األماكن معروفة لديها

اضطرابات في الكالم، األفكار والذاكرة، صعوبة في النطق أو  .3
( حديث غير منطقي أو غير مفهوم، قذف لكلمات متناثرة غريبة فجأة مع 

فسره المحيطون بنوجة على أنه نتاج لحالة العفريت، أو مس من الجن، 
يعزز ذلك االعتقاد السائد في الريف وغرابة الحالة مع نطقها )... وهكذا

بكلمات غير مفهومة، بجانب عدم الرغبة في اإلقرار أن هذا مرض نفسي 
 .ة األخرى كعدم االنسجام الزوجيعصبي، مع إزاحة كل العوامل البيئي

أنا زهقانة على طول، عايزه أنام، ( ولنتأمل سويا تلك الكلمات لنوجة 
بامشي وبامشي، مش عارفه رايحة على فين، زهقت خالص، كأني في 
موقف ومكان كنت فيهم قبل كيده، عايزه أتعلم السواقة، والنبي أمي زمان 

الحالة المادية ال تسمح اآلن، كأني  ، لكن)أوبل(كانت وعدتني تجيبلي عربية 
  .نايمة وكأني صاحية، عدم تركيز شديد، خوف، أنام وأصحى

وانا طالعة الساللم، أخاف حد هيطلع ع السلم، فجأة كأن كاشف نور 
! ضرب في عينيا، عايزة أقوم وأقطع حتة من لساني وأشوف هاتكلم واال أل؟

بيطلب مني ألبس وأتدلع وأحط  وأشوف فيه حد تأتي معايا وإال أل، حد جوايا
ماكياج، أنا فجأة بفي اسمي خديجة، باتوه توهان كامل، أبقى قاعدة باضحك 
عادي، وبعدين دماغي تهتز، وإخواتي واللي حواليا بيقولولي عندك ثالث 

، وساعات ضحكتي تبقى غريبة، )ضيقة، وواسعة ومبحلقة( أشكال للعين 
القاعدين ، وبرضه مش حاسه بيهم، وساعات تبقى عادية، كمان باحس بكل 

كاني علي عفريت وطلع، باشوف تخيالت ع الحيطة ساعات، عقارب 
، )أتثاءب( وحمام وواحدة قاعدة في البانيو شكلها وحش قوي، بأتاوب 

وبعدين أحس بوش شديد قوي في دماغي، بأحس بدماغي مش طبيعية، 
فلة، وكمان أمسك بنت أختي أضربها ضرب مش معقول ال يمكن يحصل لط

وبعدين أقعد أعيط ( باضرب ابني، لطشت وشه لغاية ما احمر من الضرب 
وأطبطب عليهم، وجوزي عامل زي خيال المآته، زي ما هو، مش طيقاه، 

، وآجي أقعد في مصر في حتة )األرياف( بهدلني وخالني أسيب البلد 
 .جوه دماغي بتخبط) أوعية طهي. كان فية حلل( مقطوعة، 
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قد تستغل المرأة جسديا دون أي احترام أو تقدير وكما ذكرنا سابقا، ف
) ترضيه( لمشاعرها، فتؤتي حينما يريدها الرجل، وفي أحوال كثيرة 

بأنها ستنام ملعونة وستغضب عليها ( خشية تحقق مفهوم الخطاب الديني 
، في حي آخر متناقض تماما، فإذا هي رغبت في اللقاء الجنسي، )المالكة

ك وقتما تشاء، بل إن األمر قد يصل إلى أبعاد فليس لها حق في طلب ذل
( ، وعلى الرغم من ان هذا )تهجر في الفراش( مبالغ فيها للغاية حين 

إال أن الرجل الشرقي كعادته يرى األمور مبتورة، يراها من ) محرم
وسطها، حسبما تهيء له ذاكرته إدراكه وفهم، ففي حاالت سفر الزوج 

، أو خارج الوطن تماما، أو النحسار رغبته للعمل خارج البيت لمدة طويلة
تحرم المرأة تماما من االشباع الجنسي  !فجأة وهو في عز شبابه؟

نذممكن أن ) الهجر( والحميمية المطلوبة، ولقد صرحت نساء كثيرات بأن 
سنوات يكون فيها الرجل مريضا باالكتئاب، او بميل جنسي  5يطول إلى 

وتقسو عليه وتهينه حتى يثار في  رغبة في أن تذله المرأة( جانح 
ولقد   Female Dominationأو الـ   F.Dاالضطراب المعروف بالـ 

تقدم بالفعل رجل للعالج، وأقر بأن ال رغبة وال انتصاب لديه إلطالقا في 
إمراته منذ أكثر من خمس سنوات، كان محوال طبيب للذكورة، رأى في 

، وأن )نفسه( في ) دماغه( ة في المتعالج رجال مكتمل الرجولة وان المسأل
في خضم فحصنا النفسي ). أعضائه التناسلية( األمر أعمق من حالة 

الجنسي لهذا الرجل الذي كان في أواسط األربعينات، أقر بأنه مدمن على 
مواقع االنترنت اإلباحية الخاصة باللذة المستمدة من إذالل المرأة للرجل 

بالمئات   Clipsلمقاطع  Dawnloadت وخضوعه لها وأنه قام بإنزال ملفا
في صورة هوس وانشغال شديدين، لكن المهم في ذلك األمر أنه كان 

فائرة الجسم تمتطي حمارا ) من البلد( يتخيل، يحلم ويحتلم بامرأة ريفية 
وأنت نفسك ( ذكرا منتصبا ولما واجهه المحلل النفسي في شكل مباغت 

، انزعج بذكوريته )حمار بالفعلتبقي الحمار ده، أو لعلك أنت هذا ال
المشوهة اتجاها وتوجها رغبة وتوقا، انزعج بها ووجدها تختلط بشرقيته 

  !!.إزاي يعني. أل طبعا: النمطية المعتادة صائحا

وكما تشكو المرأة العربية من إفراط الجنس غير المحبب، غير " 
رسة الرومانسي كما قالت نسوة كثيرات، فإنهن لم يشتكين من قلة مما

الحب، وتظهر علهن أعراض ذلك الحرمان النفسي والجنسي من رجالهن، 
قلة ممارسة الحب وراء معظم الخالفات ( وفي دراسة لنا تحت عنوان 

ما أكثر المشاكل الزوجية، ويمكن : ، أثارت جدال عند نشرها قلنا )الزوجية
بواب ياما أ( اآلن أكثر من ذي قبل أن نتأمل ذلك المثل العامي القائل 

لدى أول مشاجرة حقيقية أو معركة زوجية ) مقفلة، على بالوي متلتلة
ساخنة، قد يستغل الزوج سلطته وعصمته ويرمي يمين الطالق، وإذا كان 
مسيحيا يسعى إليه، والزوجة من ناحية أخرى قد تصرخ وهي تلكمه في 

، على )طلقني... طلقني... طلقني( صدره بقوة وهو يقبض على كتفيها 
قة األفالم العربية، والمشهد المعروف أيضا هو أن يهجر الزوج طري

أو تشرد إلى بيت ) الواجب( زوجته في الفراش، أو أن تمنع هي عنه 
علي اليمين لو طلعت بره باب الشقة ( أهلها، وقد ينفعل وهو يصرخ 

وهكذا سلسلة من األحداث واآلالم من المشاجرات ). لتكوني طالق بالتالتة
منزلي والزوجي، قد يجوز تسميتها المعارك الزوجية، ويكون والعنف ال

الشجار المزمن بين شركاء العمر مجرد واجهة ألمور أخرى، بمعنى أن 
ما وراء األكمة ما وراءها، فقد يكون السبب أمر آخر غير األمور المادية 

  ."وتدخالت األهل، ضغط العمل، مذاكرة األوالد والدروس الخصوصية

مصر . دار الهالل . خليل فاضل. بات الجنسي لدى الرجل والمرأة دكتاب االضطرا
2002  

هنا نجد أإن السبب األهم، بل ربما يكون السبب الوحيد هو االدعاء 
بأن العمل والبيت واألوالد ال يترك أي وقت لممارسة الجنس، ذلك الذي 

ما يدفئ عش الزوجية ويبعث فيه الحيوية، إن الزوجين اللذين يرهقان نفسه
وال يتمكنان من المعاشرة بانتظام لن يفكرا في التخلص من هذا المأزق، 
 وسيستمران في الروتين، لذا كسرا قاعدة ومأزق الدائرة المفرغة فسيجدان 

، وأحيانا جرعات محددة من مطمئنات تحت إشراف )عالج نفسي تدعيمي 
مسألة الهرمونية، الطبيب، أما بالنسبة للمرأة فمازالت هناك اتجاهات ترى ربط ال

الحيض، الحمل والوالدة باالكتئاب أو باالضطرابات النفسية عموما، لكن كثيرا 
بمعنى أ، تلك ( من األبحاث بدأ ال يعترف بنظرية ارتباط االكتئاب بالوالدة 

المرأة أصال مهيأة لإلصابة باالكتئاب فجاءت الوالدة كحدث سعيد بذلت فيه 
إلى إنهاكها بجانب أنها أصبحت أما وأمام مجهودا عصبيا وجسمانيا، أدى 

أي فترة ما بعد ( ، بالنسبة لما يشاع عنه خطأ بسن اليأس )مسؤولية ليست سهلة
، فإن المسألة في مصر مربكة ولها دالالت إجتماعية، نظرا ألن )إنقطاع الطمث

المرأة المصرية إذا بلغت سن انقطاع الطمث أو استأصلت رحمها، فإنها في 
، )أنها تحس بأنها فقط تنتظر الموت( ، أو )فقدان أنوثتها( حساسية لمسألة غاية ال

بخالف بعض النساء في الغرب الالتي تحديدا يبدأن حياة جديدة بدون أوالد، 
يمارسن هوايات متعددة، يلعبن الرياضة، ويذهبن إلى األوبرا والدورات التدريبية 

) ( بيوتية( لمرأة المصرية، إال أنها والندوات لكن مع تقديرنا البالغ النشغاالت ا
أن ، كما !) ...تحب قعدة البيت، وحواديث الجيران، والتليفزيون كوسيلة تسلية؟

المرأة تمر بمرحلة تغيرات وتبدالت هرمونية كثيرة كل شهر، وعلى الرغم من 
أن البحث العلمي لم ثبت بعد ان التغيرات الهرمونية تلعب دورا في اإلصابة 

البنت وهي في طريقها إلى مرحلة البلوغ . ب إال أن األمر كذلك للبعض باالكتئا
معرضة لالكتئاب مرتين ضعف الولد، يعتقد علميا أن األمر راجع إلى التغيرات 
الهرمونية المرتبطة ببدء الدورة الشهرية، والنظرية التي تعرض ذلك تؤكد أن 

تحديدا في . الولدالبنت في تلك المرحلة تتعرض لضغوط وصراعات أكثر من 
  .مجتمعاتنا الشرقية وكل ذلك يتسبب في االكتئاب

األنثى أكثر تعرضا من الرجل لالغتصاب واالنتهاك الجسدي " 
والتحرش الجنسي وكلها أسباب قوية وراء اإلصابة باالكتئاب ، هنا فإن 
انخفاض االعتبار الذاتي، والشعور باليأس ولوم النفس تعد أعراضا لقسوة 

  .لجنسية للمرأة واعتدائه النفسي والجسدي عليهاالرجل ا

وعلى الرغم من أن المرأة أصبحت وزيرة وعالمة وقاضية، وتبوأت 
مناصب شتى فغن النمط االجتماعي الذي تعودنا عليه في المجتمعات 
الذكورية، وكذلك في بعض دول الغرب، يجعل المرأة تحس بأنها أقل من 

ة، وأن دورها قد انتهى، وأنها وعاء وخادمة الرجل شأن وأنها أحيانا بال قيم
ومهمشة، مسكينة ومغلوبة على أمرها، تربي األوالد، تغسل ، تكنس، 
تمسح، تطبخ، تعمل، تشتري، تبيع، كل هذا يشكل ضغوطا ال تنتهي على 

  ."المرأة المصرية ويؤدي إلى اكتئابها

) مؤلف وناشر (خليل فاضل . د). وجع المصريين( كتاب : فصل األسرة والزواج
  القاهرة 2008

، وهو تعبير شاع جدا )كده) .. ( ست بيت راجل( أحيانا ما تعبر المرأة 
( مع نزوح الرجال إلى العمل في الخليج وشمال أفريقيا وأفريقيا وأوروبا 

هناك قرى كاملة في الشرقية متخصصة في إيطاليا، وقرى كاملة متخصصة 
سنة حتى يستقدمه أبوه، خاله، عمه  15 -18في فرنسا، ما أن يبلغ الولد 

للعمل معه في إيطاليا أو فرنسا غالبا في مزارع العنب يقطفونه، لدرجة أن 
هذه المرأة الرجل، ) عرق البلح( تلك القرية كادت تصبه مثل التي في فيلم 

غلط، والسيدات المصريات مكافحات وعظيمات ولهن الشرف والفخر 
  !اية األمر إناثواالعتزاز، ولكنهن ستات في نه

المفروض ( هناك نساء كثيرات يعملن ساعات طويلة يتركن فيها بيوتهن  
يشتهيهين رجالهن، أي أن يتيحوا لهن الفرصة ( ، يمنين أن )بيت العز والراحة

، لكن )لكي يتفرغن لشئون ست البيت، وأيضا للدلع والمكياج واالستعداد الجنسي
ن ، ريفا وحضر، إلى أن ثمة انحسارا نسبيا الظواهر المجتمعية في مصر تشير اآل

في األنوثة، وأن النساء المحرومات عاطفيا أكثر اكتئابا وأقل نضارة وجماال، 
فالزمن والعمل وصراعات الحياة وشعار اللهاث وراء لقمة العيش يخطف منهن 
لونهن المردي، ويسحب منهن اهتمامهن بأنفسهن، إذن توارت األنوثة مع الزن 

مع علو الصوت وسوء المعاملة، كثرة طلبات األوالد واختفاء مفهوم نهاية  والنكد،
تعتقد بعض النسوة أن كيلو مكياج يكفي لدفن الهموم لكنه )  Week End( األسبوع 

 .في الحقيقة يزيد األمر بشعة
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داخلها، ال حجم وال طول وال قوة انتصاب، في الحالتين كان الرجل لطيفا 
بيداعب قبل الجنس ( ، )تحمد اهللا على ذلك بيبوس كتير وعليها أن( مداعبا 

( كثيرات كل من النموذجين وغيرهن !) المبتور الناقص المشوه، وإيه فايدته؟
، وال نعني بالضرورة هنا فشل اختيار الزوج )ناجحات عمليا، فاشالت عاطفيا

مذاكرة، تفوق، طب، ) المادة( فحسب لكن فشل الحياة االنفعالية، توجهها إلى 
ولكن حتى ..... إلخ...دي، سيارة فخمة، موبايل حديث ومتطور جدا كسب ما

في عالقتهن الحقيقية تعطل التواصل الوجداني الحق، وتمنع تحقيق الذات مع 
العادة السرية ، ( اآلخر، تستعيض بتحقيقها مع النفس فقط وكأنها بالفعل 

لنماذج لرجل ، وبالفعل ذكرت إحدى ا)االستمناء ذهنيا، جسديا وماديا وعاطفيا
أحبته وارتبطت به أنها تختلف معه ماديا وسلوكيا وحياتيا، لكن ال مانع من 

، فانحسرت العالقة واختزلت )شاطر جنسيا( االستمرار في تلك العالقة ألنه 
، والمصلحة هنا )المصلحة( لديها، كما في أمور العمل والمادة والعلم، في 

، نعم فقط دون أي التزامات ) اإلشباع الجنسي( تعني فقط الحصول على 
أخرى، هنا صراعات ما بعد الحداثة ممثلة في استخدام التكنولوجيا لتطوير 
عيادتها، في السفر إلى الخارج بحثا عن آخر أخبار العلم، في الموضة التي 
تناسب أو ال تناسب العمر، في التميز والتفوق، ولكن كل هذا لتعويض فاشل 

على حساب حميميتها تطويرها . لعالقة مع الرجللمر إنساني وغريزي بحت ل
وتجسيدها وتحقيقها للنضارة والراحة، السكينة لهذا وفي نماذج أخرى للمرأة 
العربية العاملة نجدها تترك عملها طواعية، وتطور عالقتها الحميمية مع 
زوجها، وتترك له بعض أو كل المفاتيح التي تركها لها وسافر، تجبره على 

سيدة ( ، وترى نفسها في ذلك )سيدة البيت( طلب منه أن تكون العودة، ت
، كما هي ناجحة عمليا هي قادرة على رعاية نفسها وتدليلها، لكنها في )القصر

حاول زوجها إرضاءها بمزيد من الجنس، نجدها ) بسرعة( نفس الوقت إذا ما 
مشغولة  ، ال لشيء إال ألنها بالفعل)فوق(من القشرة الدماغية، من ) تفصل( 

  .جدا بتحقيق أهدافها

  ال ده وال ده؟... مين السبب في الحب القلب وال العين" 

مين السبب في الحب القلب وال العين سؤال حير الشعراء واألدباء، لكن 
العلماء حسموا الجدل وقالوا إنه ال القلب وال العين بل الدماغ، وأثبتت دراسة 

ريكية أن الرغبة العاطفية عند اإلنسان أجراها الباحثون في جامعة ملبورن األم
ووجد الخبراء أن الرغبة العاطفية والشهوة تتناسب . تعتمد على حجم دماغه

وهي مركز صغير مسؤول عن العاطفة " أميجداال الدماغية" مع حجم منطقة 
يقع في الدماغ وغالبا ما ينشط بالحب، ووجدوا أيضا بعد تحليل نتائج األشعة 

شخصا أن الرغبة واالنجذاب العاطفي أمور  45أدمغة التي أجريت على 
العلماء أجروا أبحاثهم أيضا على مجموعة من . مرتبطة بحجم منطقة أميجداال 

مرضى الصرع أجريت لهم جراحة إلزالة جزء من الدماغ بما يسمح له 
بالقيام بالوظائف األخرى وتبين لهم  أن األشخاص الذين بقيت منطقة 

. حجما أبدوا ميال أكبر لالنجذاب العاطفي نحو الجنس اآلخراألميجداال أكبر 
دراسة أخرى أجراها باحثون بجامعة برشلونة بينت أن الدماغ يستجيب أكثر 

  ."وأسرع للشعور بالسعادة من الشعور بالحزن

أوكي عاد، إذن البد أن يمارس أبوته ... الراجل المسافر الزم يرجع( 
ن يربي أوالده ليس بمعنى اإلنجاب واإلنفاق، وسلطته، وأن يتولى مسئوليته، أ

لكن بمعنى  التوحد الحقيقي، أي أن يتسلم شئون اإلدارة والحكم، أن يفتح 
المجمد من العواطف، أن يدرك أن امرأته متعلمة وماهرة،  ولكن أمه أرادت 

سمينة ذات ثدين كبيرتين تمكنه ) مربية( له واحدة ال تفتح فمها، واحدة بيضاء 
، عليه أن يبلغ وأن ينضج )شبح الفطام( اصلة الرضاعة وتبعده عن من مو

وأن يعي أن امرأته كانت من خالل جلسات تحليل نفسي عميقة ومطولة، ال بد 
أن تتعلم فن حل الصراعات، أن تدرك وتعي خطورة أن يتقدم بها العمر 

ه أن ورجلها يتوه في صحراء أفريقيا يبني محطات تكنولوجيا عالمية، أن تعلم
مليون وقد  3ماليين قد ينتظر الـ  3ألفا إلى  30تخزين الثروة وتكديسها من 

يموت فجأة وحيدا في هوتيل غير نظيف بعاصمة أفريقية ساخنة الطقس خشنة 
التعامل، أو أن يعود ليموت بعد عودته فيشب أوالده على قبره يتحسسون 

 .ألنه لم يعلمهم شيء) يعملون عملته( طريقه وقد 

الجنس له فعل السحر وليس مجرد لحظات نشوة وتفريغ للطاقة، لكن  أن 
وسيمتلئان بالطاقة  سيستغرقان أكثر في التعرف على جسد كل منهما،

واالنتعاش، وليس التعب على عكس ما يعتقد البعض، ولقد سألنا كثيرا من 
األزواج متى احتضن رجل زوجته وقبلها قبلة رائعة، أو حتى عادية على 

ه، أو في العنق أو حتى الخد كاألخوات، ربما في المطبخ وربما في الصالة الشفا
( لدى عودتهما من زيارة، متى أمسك بيدها ومتى غنى لها أغنية أم كلثوم 

، إن النمط التقليدي للزوج الذي يعمل طوال )واحشني وانت قصاد عيني مثال
ثالثة أرباع يوم وقد اليوم، يعود للبيت منهكا، تكون فيه الزوجة تعمل نصف أو 

تكون ست بين، ولكنها تقضي الوقت في ترتيب البيت وتنظيفه ثم تهيئ الوجبة 
في كثير من البيوت المصرية اآلن تكون وجبة العشاء المبكر وبعدها ( الرئيسية 

يبدأ الرجل في مراجعة أوراقه والتحضير لما سيقوم به في الغد، كما تنشغل 
ي المذاكرة، وقد يشترك معها الزوج وقد يلتزمان الزوجة تماما مع األوالد ف

وبعد أن يخرج . الصمت وإعالن حالة الطوارئ لوجود المدرس في البيت
المدرس ويذهب األوالد إلى فراشهم، ينهار الزوجان على قعديهما أمام 
التليفزيون، حتى يغلبهما النعاس وال يحسان إال بديك الصباح يوقظهما ليبدأ دورة 

قد يبدأ الزوجان حياتهما بشكل مختلف، ربما كانت الزوجة ). ن جديدالروتين م
أكثر اهتماما بمظهرها، وربما كان هو أكثر تعاونا وصدقا، ربما وربما، لكن 
المؤكد أن كال منهما كان أقل إنشغاال وأقل هما، ومن شبه المؤكد أنه في كثير 

ظروف، وبفعل فاعل إن لم تكن قد انعدمت بفعل ال) الرفقة( من الحيان تقل 
يكمن كاللص في الذرة يتربص بهما وبالزمن، يتربص بالقدرة على االستمتاع 

إن نوبات الطالق والفتور العطفي والخصام الزوجي . بالحياة، باألكل، بالجنس،
أصبحت شائعة جدا، أصبحت كالملح للطعام، بجانب كل هذا قد تطفو أمور 

ن تلك األمور إحساس الزوج بأن أخرى على السطح، أمور أكثر حساسية، م
  Faking Orgasm) الرعشة( زوجته تتظاهر بالوصول إلى قمة النشوة أو 

والزوج الذي يدرك ذلك، ال يدري لماذا تفعل زوجته ذلك؟ لماذا تزيف مشاعرها 
هناك تصور عام لدى  !وتمثل وصولها إلى قمة اللذة، ما الذي يجبرها على ذلك

إحساسهن الجنسي ويمثلن رعشة الجماع، رغبة  الناس أن الزوجات يزورن
منهن في أال يعرف أزواجهن أنهن ال يستمتعن بالممارسة الجنسية معهم، في 
الحقيقة هناك نساء  كثيرات يلجأن إلى تلك الحيلة لنفس السبب، بمعنى أن الرجل 
يجد صعوبة في إمتاع زوجته، ومن ثم تقرب الزوجة المسافة بالتظاهر المبكر 

يتحول الجنس . تريحه نفسيا وتزيح من على كاهله عبء المسؤوليةحتى 
، لذلك يتحول الزوج والزوجة )جنس عند الطلب( الطبيعي بين الزوجين إلى 

إلى ممثلين يؤديان أدوارا، ومن هنا تأتي الرعشة الزائفة، في حين أن الرجل 
من النساء  بطبيعته ال يتمكن من تزييف مشاعره ألنها تظهر لحظة القذف فكثير

مرهقات، مشتتات الفكر، منهكات ومتعبات نفسيا، ) الهوانم( باستثناء هؤالء 
يختصرن الطريقة بتمثيل رعشة جنسية نظرا ألنهن أيضا بجانب تعبهن، لم 
يتلقين اإلثارة الجنسية الكافية، ومن هنا إذا أحس الرجل بأن زوجته تمثل 

يكلمها ويلمسها دون أي ضغط الوصول إلى ذروة المتعة فعليه أن يجالسها و
للقاء الجنسي، إلى أن تأتي اللحظة المناسبة والمهيأة التي يتم فيها اللقاء على 

من صراعات المرأة . مراحل تصل فيها المرأة إلى ذروة المتعة دون تمثيل
العربية األشد وطأة ودهشة ووضوحا هي تلك الممثلة في الجهل الجنسي، 

بيبه متزوجة لها ولدان، ناجحة جدا في عملها لكنها فالصراع األول ممثال في ط
 Organic) عضوي( لم تدرك إال بعد سنوات أن زوجها يعاني من عجز جنسي 

Impotence  ولم تدرك معنى العالقة الجنسية الصحيحة المكتملة ولم تعرف ،
بقيه السيكولوجي  Orgasmضرورة الوصول الجنسي لذروة المتعة 

أوجه اإلنفاق، ) المال( األمور وبانت بعدما اختلفا على  والفيسيولوجي، وظهرت
سنة زواج، حاولت فيها أن  15خلعته بعد ) تحويشة العمر( وضعت همها في 

تجمل األمر وأن تستحمل كما يقول معظم الناس، لكن فاض الكيل، واختلف 
تبينت هي أن لب األمر الجنسي، ليس بمعنى الداء ) شقة(الزوجان على 

والتحقق جسديا فقط ولكن بمعنى االقتراب والحميمية والتوحد  واإلشباع
والمشاركة، المرأة األخرى أيضا متفوقة في عملها، وانخرطت في العمل العام، 

، )كالسيكي( مثقفة لها حضورها ووجدانها النشيط، وصفت زوجها بأنه تقليدي 
 5والي نمطي بارد غير مبدع، وبعدئذ بدأت ببعض الخجل تحكي أنها وبعد ح

 سنوات أدركت أنها ال تحس إطالقا بعضوه التناسلي

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  

 

�ـــــــ� ������ـــــــ����� 2010���ــــــــ�      &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� 

 

305     
 
 
 
 
 
 



BBBBooks Reviewooks Reviewooks Reviewooks Review  ���ßرk����n���×@@@ò���������Èu@a@ @
 

��
א��!������������������������א������������������������������
 



 



�ن���������������<
������������������د
�و����������������و��.
د 


  
sarhan34@orange.jo 

  
 

  
 لى المشاكل النفسية الخاصة بفلسطينتتعرف ع .8

 .تعي أهمية الرعاية الصحية النفسية للفرد واألسرة والمجتمع .9

تتعرف على االضطرابات النفسية التي ترافق الحروب والعنف  .10
 والمشاكل على أرض فلسطين

تتعرف إلى طرق العالج المتبعة في كل اضطراب ودور أفراد  .11
 بالفريق  النفسي المعالج في كل اضطرا

 تساهم بفاعلية في نشر الوعي المجتمعي الخاص بأهداف الصحة النفسية  .12

تدرك الكثير من المفاهيم الخاطئة بين الناس وتصححها وتصحح  .13
 السلوكيات الناتجة عنها كالشعوذة

: تطبيق المعرفة النظرية في ميادين العمل في المؤسسات المختلفة مثل .14
، ومراكز الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات النفسية، والمستشفيات العامة

مستوياتها، ومراكز التربية الخاصة واإلعاقات المختلفة، والمراكز االجتماعية، 
 .والمدارس، والجامعات، واألندية، وغيرها من المؤسسات المجتمعية

ولتحقيق األهداف المشار إليها فقد احتوى المقرر على أربع عشرة 
  : وحدة دراسية على النحو التالي

  .مفاهيم ومنطلقات أساسية: ماهية الصحة النفسية: الوحدة األولى

  نظرياتها أنواعها واضطراباتها: الشخصية: الوحدة الثانية

  تقسيم االضطرابات النفسية وتشخيصها: الوحدة الثالثة

  االضطرابات الذهانية: الوحدة الرابعة

  اضطرابات المزاج: الوحدة الخامسة

  على المخدرات والمؤثرات العقلية اإلدمان: الوحدة السادسة

  اضطراب  القلق: الوحدة السابعة

  االضطرابات التجسيدية والتفارقية والتحويلية: الوحدة الثامنة

  االضطرابات النفجسدية: الوحدة التاسعة

اضطرابات الصحة النفسية في ظروف النزاع المسلح : الوحدة العاشرة
  وفواالحتالل ووسائل المساعدة في هذه الظر

  مشاكل الصحة النفسية لدى األطفال والمراهقين: الوحدة الحادية عشرة

  مشاكل كبار السن: الوحدة الثانية عشرة

  العالج في الطب النفسي: الوحدة الثالثة عشرة

  البرامج الوقائية في الصحة النفسية: الوحدة الرابعة عشرة

عدتك على عزيزي الدارس، باإلضافة إلى دراسة المادة العلمية، ولمسا
استيعابها وفهمها ودمجها في بقية المعلومات التي تحصل عليها في أثناء 
دراستك، فقد تضمنت كل وحدة من الوحدات مجموعة من القراءات المساعدة 
والتدريبات واألنشطة وأسئلة التقويم التي تمكنك من إثراء تعلمك للمادة 

  .افها التعليميةالدراسية، ومن الوقوف على مدى نجاحك في تحقيق أهد

�R>�ــ:رــــــــــــــــــ� ا�"<ـــــــــــ  

من المقررات ) الصحة النفسية 3339( عزيزي الدارس، يعد مقرر 
األساسية لبرنامج التنمية االجتماعية واألسرية تخصص الخدمة االجتماعية، 

ها فالخدمة االجتماعية ترتبط بالمشاكل الحياتية التي يواجهها الناس ومن أهم
  .الصحة النفسية، وما تتعرض له من  مشاكل واضطرابات

وعليه فإن هذا المقرر يعالج أبرز المسائل والقضايا الخاصة بالصحة 
النفسية للفرد، والتي تعد من مرتكزات تحقيق السعادة والرفاهية واإلنتاجية 

كما يتناول هذا المقرر مفهوم الصحة النفسية . للفرد والمجتمع المتميز
لقاتها وأهميتها وأهدافها، وأبرز نظريات الشخصية وعالقتها بمفهوم ومنط

الصحة النفسية، وتوصيف الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية وتلك التي 
  .اضطربت في توازنها النفسي

االضطرابات النفسية التي يعانيها اإلنسان وتسبب  - أيضا –ويتناول المقرر 
ة واالجتماعية، وهذه االضطرابات كثيرة الكثير من المعاناة الفردية واألسري

وموزعة على مراحل العمر والظروف المختلفة التي يعيشها اإلنسان، حيث 
سنتناول مظاهر االضطرابات النفسية وأسبابها وطرق عالجها، والجانب 
اإلنساني في الصحة النفسية، والطب النفسي، والبرامج المختلفة لمستويات 

جماعات خصوصا التي تكون أكثر عرضة من غيرها  الوقاية لدى األفراد وال
لهذه االضطرابات مثل ضحايا العنف والحروب والكوارث، والطرق المناسبة 

  .من التوازن النفسي حتى في ظل الظروف الصعبة

ولمساعدتك، عزيزي الدارس، على تحقيق أهداف هذا المقرر ودراسته 
اتك كممارس للخدمة واإلفادة منه في تطوير معارفك ومهاراتك واتجاه

االجتماعية، فقد أعطيت أهمية كبيرة لألسئلة والتدريبات والتطبيقات واألمثلة 
  .العملية والميدانية في تعلم وحدات هذا المقرر وفهمها

  :رــــــــــ� �#"<ــــــــــــRاف ا�
��ـــــــــــــا)ه

فهمها يتوقع منك، عزيزي الدارس، بعد دراستك محتويات هذا المقرر و
التعلمية، كإجابة التدريبات وأسئلة التقويم / والقيام بجميع متطلباته التعليمية

  :الذاتي والنشاطات الدراسية أن تصبح قادرا على أن

  .مفاهيمها ومنطلقاتها األساسية: تستوعب ماهية الصحة النفسية .1

بتعريفها ونظرياتها وعالقتها بالصحة النفسية : تناقش الشخصية .2
 .ت النفسيةواالضطرابا

 نتعرف طرق تصنيف االضطرابات النفسية .3

 تتعرف طرق التشخيص المتبعة في الطب النفسي .4

الذهانية، والمزاجية "تلم بمظاهر االضطرابات النفسية المختلفة  .5
واضطرابات القلق، واالضطرابات التجسيدية، والتحويلية، والتفارقية، 

 .لمخدراتوالنفسجسدية، واإلدمان على المؤثرات العقلية وا

: تتعرف على االضطرابات النفسية في مراحل العمر المختلفة .6
 .الطفولة، والمراهقة، والشباب، وكبار السن

تتعرف على البرامج الوقائية في الصحة النفسية ومستوياتها  .7
  .األولية، والثانوية، والثالثية
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 اضطرابات القلق .7

 االضطرابات التجسيدية والتفارقية والتحويلية .8

 ديةاالضطرابات النفسجس .9

اضطرابات الصحة النفسية في ظروف النزاع المسلح واالحتالل  .10
 ووسائل المساعدة في هذه الظروف

 مشاكل الصحة النفسية لدى األطفال والمراهقين .11

 مشاكل كبار السن  .12

 العالج في الطب النفسي .13

  البرامج الوقائية في الصحة النفسية .14

التعلم المطلوب، أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يحقق لك الفائدة و 
  .وأملي أن تزود الجامعة بالمالحظات التي تتولد لديك عند قراءة المقرر

  واهللا الموفق

  ـ:رــــــــــــ�ت ا�"<ـــــــــــــ�$!�'
  مفاهيم ومنطلقات أساسية: ماهية الصحة النفسية .1

 نظرياتها أنواعها واضطراباتها: الشخصية .2

 تصنيف االضطرابات النفسية وتشخيصها .3

 ضطرابات الذهانيةاال .4

 اضطرابات المزاج .5

 اإلدمان على المخدرات والمؤثرات العقلي .6
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 " " " ")��4i� dao� L ��� h. \,�� A�@ �:#�� k� P4)��4i� dao� L ��� h. \,�� A�@ �:#�� k� P4)��4i� dao� L ��� h. \,�� A�@ �:#�� k� P4)��4i� dao� L ��� h. \,�� A�@ �:#�� k� P4""""        
��� )a�5 k� �2�� /+R ����� \B9� A	�� k� ��	� /���!� �� //��+��:  

        محمـــد عابــد الجابــــريمحمـــد عابــد الجابــــريمحمـــد عابــد الجابــــريمحمـــد عابــد الجابــــري. . . . دددد....أأأأ
  .2002و 1967وا�8*� ا3�q�h / ا����� اa���� �� �p أ��Iذ ا�8��87 

 ��f ��� و 	*� " _��E" 
h
J� -W��  -�2�5 ���5 ��5 /��+�� ����� �,@  ،C�,��...  

            1 \V� � '2 � ��� �D@ �2�� �,�R  ،C�,�� /��+�� ����� P#g`� -W�� .  
:  ��ه�  ا����ي / إ�!�ء ا*I+� اa���� و ا������، �� qjل ��8�Xت )�ة �!��   

و�O$   ا���ر*Ì ا�',�� ا��Q&�: ا�'��1$ وا�و�$«�� $*,�O ¨�'&« ،1971 ،» ��
��: وا��اث.��G�ر ا��0, ا)��Wج ا��Í*,C و%«و  1980، »;,اءات &'��,ة   %,ا��� ا�
 ا�'F( «، وآY��I / ) 1986(» إ����02ت ا��0, ا�',�� ا)'��,«، و)1982(» ا�'��4FO
��$ ا�'F( «، )1982(»%0�*� ا�'F( ا�',��«: ، ا�"ي _�ر / �SqS أ�[اء»ا�',���
، و�2 ا)�I ا�!��د ه"� ا���SqO أه� )1990(»ا�'F( ا�.���� ا�',��«و) 1986(»ا�',��

%=%� / �I3، �� آ��ا�� C�ا�$«ع ا��mب ا�',�� ا)'��,«، و)1991( ا��اث وا�G¤ا «
ا).�y$ «، و)1992(» �� إ��دة ���ء ;�f*� ا��0, ا�',�� ا)'��,: و�O $WB, «، و)1994(

$�>�Fن«و) 1994(» ا���.OQق ا�Flا��$ و,;�½ا�',و�$ : &.�y$ ا¹�*$«، و)1994(» ا�
ا)-,وع ا��fW�ي «، و)1996(» *� وا�و�$ و%�1G: ا�-,*'$ا�«، )1995(» وا��Qم وا�h,ب

*$: ا�',��FO $'B( ا���;� ا�',��«، )1996(» &,اF'ن «، )2001(» ا�`,F( إ� ا��&
��ن   ا�fmرة ا�',��$، )2008(» ا�0,�F�(ا : �1( و10O$ ا�� ر2l ا�� $��)2008( ،

� )�د �� ��X). 2008(» وا)��F... اm�ار«���4، �]��*Eh4>����، اhت ا�a�ا� xإ Y��8
��E�+�hوا ����aا���. 

���Z آ�<$  أ��fء اz�¹$ و  ���A/ ه"ا ا�É�ف ا`���، ; 74�� إ; أن  أ���م     
�.�$ ا�',��$"ا�'��4$ ا�Q�-�ر*$ �ـ�إx زو�Y وأ�!�ء� و.ل ا����ي "012$ ا�'��م ا�

��Q�p  �8¤� ا�*�Iب ���HÄ )�' رو�Y ا�>�ه�ة،²��Ó ا�I��زي ، را	�p أآZ ا��)�ء �
 ،C�ا� �¡�D� / %ان�وا�7 �Dا� C�Ç �� 	�® رYIÄ و 4�ز�2���( Ï+74 أن �4��ا���ª3 ا�
��م ���I��زي إx آ�	� ا�[�qء ا�aر�� وا8*��4 ا���ب وأ3�Q�Dj ا���%م IE �Hآ

 .    ا�!��78 / ا�% � ا����3

<7 =�,�� ���� �+��� ...8�+� O�� I�J,� b�� � ... -��� C�<~  �R��. "�b��@ h���� '+B�*�� �
N�� �R�#,@ �2�
� A5  �:��� ��`�R
�N���� ���5 �� ،��� �� �b��� . ..A*+.�� h#�K ّ�RK  � �RK   

 "��. /�Zb� �b��� 1 /�Zb�@ '#Q�� '#Q�� ��� 8K /+.�� '�G2(!� "���� �:
�5 ��"  
 	�ل ا��آ�. د

  رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 


�ـــــــ� ������ـــــــ����� 2010���ــــــــ�      &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� 

307     
 
 
 
 



Books RevBooks RevBooks RevBooks Reviewiewiewiew  ���ßرk����n���×@@@ò���������Èu@a@ @
 


 ل�����������������������א�ط!�� �������������������������وא��د�� ������������������������2ن
א�������������3


 


 

�و�����������
���(��������א�/��-


א��/�����������/
,���������מ
א��!�����������س،
�������س 


  
 Aharchaou_rhali@yahoo.fr 


   
 

 ,اتــــــ%-0
g� b ،�_�dا YI���4� إx آC ا�[�qء ا`���"ة ا�"�4، وآC وا�� �>�4Iوا� �ر ا�(*%	%� 

Yv���%Ö ©>%ط ه"ا اZ�X و�!� / �Ì�7H�� ���,�  إ�� 2�اءة: F4ددوا / 2+%ل د)%�!� �Eو
)ÄأNا�[اه �( �H�É!ا وإ_�ارا)�!��7' ز�+%ش(، وإ��  +�)� و��(E أوزي) ، وإ�� �Äأ(.  

التربوي المشترك بين  المعارف الساذجة التي يكتسبها ثم أهمية الفعل
  .األسرة والمدرسة في التعامل مع هذه الكفاءات والمعارف

ة إذا كان هذا هو دور األسرة في تربية الطفل، فإن دور المدرس إذن
االنتقال بفكر هذا األخير من طبيعته األولية  يكمن بالدرجة األولى في

فاألكيد أن الطفل ال يأتي في . والتعميم السياقية إلى طبيعته القابلة للتجريد
الوفاض، بل يجيء إليها وهو  حدود سن السادسة إلى المدرسة وهو خاوي

لكون ويقوم وا يمتلك معارف ونظريات ساذجة حول مختلف مكونات الذات
  .العلمية التمدرس بتصحيحها وتنميتها لتأخذ شكل المعارف والنظريات

 تبعا لما تقدم يمكن اإلقرار بأن الدراسة السيكولوجية للطفولة قد عرفت

منذ الثمانينيات من القرن العشرين، تاريخ تغلغل السيكولوجيا المعرفية 
فالنظريات والنماذج . بالكفاءات المبكرة، انتعاشا ونموا هائلين والتسليم

لكن . بهذا الخصوص هي أكثر من أن تعد أو تحصى والمعطيات المتوفرة
الكم الضخم من المعارف لم يخترق  المهتم قد يندهش حينما يالحظ أن هذا

أن أغلبية هذه  في مجمله مختلف شرائح المجتمع إال بصورة ضئيلة رغم
 ومرد ذلك هو أن. الشرائح تكون على اتصال يومي ومسترسل مع الطفل

فقليل هم . الراشد نادرا ما يولي لهذا األخير ما يستحقه من عناية واهتمام
الذين يتوفرون على معرفة بخصوص سيكولوجية أطفالهم، حيث  اآلباء

فمعضم . براحتهم الشخصية وهوايتهم المفضلة عادة ما يفضلون االنشغال
تمدون في الغالب سوى بعض يع هؤالء ال يكثرتون بما يفعله أطفالهم وال

  .األساليب العتيقة في تربيتهم

التي راكمتها من خالل تدريسي لمادة علم  إن التجربة المتواضعة
بقضايا تربوية وبيداغوجية،  النفس بالجامعة ومن خالل اهتمامي المتواصل

كتاب لمكانة  هي التي قادتني في حقيقة األمر إلى االعتقاد بأن تخصيص
سرة والمدرسة سيفضي بدون أدنى شك إلى فائدة معينة، الطفل بين األ

بالتالي إطارا أوليا للتعريف بهذه المكانة التي أصبحت تؤرق  وسيشكل
والمربين والمهتمين بالشأن التربوي عندنا نتيجة  كاهل كثير من اآلباء

التعلم واالكتسات ومظاهر الهدر  مشاكل التكيف واالندماج وصعوبات
  .ينوالضياع المدرسي

هي االستراتيجية الناجعة لتربية  ما: ستشكل اإلجابة على السؤال
النقدي ومواجهة  وتكوين متعلم فعال قادر على االبتكار والتفكير

الصعوبات وحل المشاكل، الهدف األساسي لهذا المؤلف بمضامينه 
فبالتأكيد أن هذه االستراتيجية ال مكان لها حتى اآلن في . الستة وفصوله

السائدة عندنا، وال وجود لها في المرجعيات  المدرسة مواصفات
المواصفات إلنها مرجعيات كالسيكية  السيكولوجية التي تنبني عليها تلك

لمنظومتنا التربوية يبقى عديم  ولهذا فإن أي إصالح. ومتجاوزة في مجملها
ومرتكزاتها  الجدوى ما لم يتم إعادة النظر في مرجعياتها األساسية

  وهي مرجعيات ومرتكزات تحيل بطبيعة الحال على أطراف . الجوهرية

  �تـــــــــــــــ:س ا�"$!�'ــــــــــــ�4 

  3تقديم 

  6الوالدية ومستقبل الطفولة العربية  التربية: الفصل األول

والتربية ماقبلمدرسية في  بيداغوجيا التعليم األولي: الفصل الثاني
   31المغرب 

  76اكتساب اللغة  وسيرورة" طفل -أم"العالقة : الفصل الثالث

  84صراع القيم ومشكل التوافق الدراسي لدى الطفل : الفصل الرابع

   113مظاهر نمو الوعي باالزدواجية اللغوية عند الطفل : الفصل الخامس

   135مقاربة سيكولوجية : المشروع الشخصي للتلميذ: السادس الفصل

  44 المراجع

'R>ـــــــــــــــــ�,  

عالقتها  لتركيز في هذا الكتاب على سيكولوجية الطفولة فييشكل ا
بالممارسات التربوية وسيرورات التمدرس استجابة طبيعية لضرورة ملحة 

حالة المخاض العسير التي كانت وما تزال تعيشها منظومة التربية  فرضتها
ية تخبطها وتذبذبها بين تفاقم مشاكلها البنيوية والوظيف والتكوبن عندنا نتيجة

وإذا كانت العالقة المتبادلة بين . والتجديد وتعاظم تطلعاتها نحو التغيير
تحتاج إلى تبرير مسبق، فألن  الطفولة والتمدرس تبدو كعالقة بديهية ال

ممرا إجباريا  المدرسة التي تكمن وظيفتها في تلقين المعارف أصبحت تشكل
فهي عبارة . عبةلكافة األطفال ما عدا أوالئك الذين يواجهون وضعيات ص

محطة تربوية رئيسية عادة ما تؤثر، إلى جانب األسرة بطبيعة الحال،  عن
فمثلما أن هناك إجماعا . الطفل ونموه المعرفي وتعلماته في تفتق شخصية

ودورها في تشكيل شخصية الطفل عبر أساليبها  شبه عام حول أهمية األسرة
نه شأنا بخصوص أهمية يقل ع التربوية المتنوعة، فهناك إجماع آخر ال

فحتى وإن كانت  .تجارب الطفل المبكرة وتعلماته المدرسية في هذا المضمار
 األسرة المغربية والعربية عامة، قد تخلت للمدرسة عن جزء هام من

 -المعرفية، حيث أصبحت تكتفي بالتربية العاطفية  - وظيفتها التربوية 
تبقى وحدها هي المسؤولة على ال يعني بتاتا بأن المدرسة  الوجدانية، فهذا

بل إن وظيفة األسرة تصبح أساسية في . المعرفية تعليم الطفل وتنمية كفاءاته
وإن كانت تتمظهر في جانبها األول فيما  هذا المقام، إذ أن هذه الوظيفة حتى

 -الثاني مما هو تعلمي اجتماعي، فهي ال تخلو في جانبها -هو نفسي
 في تأمين حاجيات الطفل البيولوجية فدورها ال ينحصر فقط. معرفي

والعاطفية، بل يبقى حاسما حتى على مستوى تحقيق نموه وتعلمه سواء قبل 
فهي مطالبة بالمساهمة الفعلية في سيرورة التعلم . أثناءه أو بعده التمدرس أو

وذلك العتبارات علمية عديدة أفرزتها اتجاهات البحث  واالكتساب هاته
  مجال الكفاءات المبكرة للطفل وقوة  بالخصوص فيالسيكولوجي الحديث و
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تصريف المعارف المدرسية  وتكون المتعلم العالم الماهر القادر على
  .العلمية إلى معارف مجتمعية مهارية

حاولت تقديمها في هذا الكتاب هي موجهة  إذن إن الصورة التي
مسؤولياتهم وأنشطتهم أمام  باألساس إلى كل األشخاص الذين تضعهم

اآلباء  فولة في عالقتها باألسرة والمدرسة، وأخص بالذكرمشاكل الط
والمربين والمدرسين والمساعدين االجتماعيين وأصحاب القرار دون أن 

وبقدر ما أنا واثق من أن . طلبتنا الذين يتكونون في هذا الميدان أنسى
سيجدون في هذا الكتاب معلومات ومعارف حديثة يمكن  كثيرا من هؤالء

وتشجيعه على التمدرس، بقدر ما أنا  وظيفها في تربية الطفلاستثمارها وت
هؤالء الذين يعايشون  متأكد من أن هذا المؤلف إذا تمكن من مساعدة كل

 الطفل ويتعاملون معه بشكل من األشكال سواء داخل األسرة أو داخل

المدرسة، فإنه سيكون قد بلغ غايته المبتغاة رغم أنه ال يغطي جميع 
  .المطروحة ليةجوانب اإلشكا

R	%وا� ا
 2009&�رس  25<�س، 

مقدمتها السيكولوجيا وكل ما توفره من نتائج وخالصات عن  عديدة وفي 
االكتساب ثم التربية وكل ما تسطره من برامج  سيكولوجية الطفولة وسيرورة

الطرفين يتواجد المتعلم الذي يشكل  وبين هذين. ومناهج للتعليم والتكوين
ينعت بالصفحة البيضاء  سي لكونه لم يعد كما كان في السابقالطرف األسا

  .أو بالذهن الفارغ أو بالعنصر السلبي

السيكولوجيا المعرفية الحالية العنصر الفعال الماهر  بل أصبح يمثل في
فهذا . بنشاط في تعلماته منذ سن مبكر الذي يدرك ويفهم ويفكر ويساهم

المدرسة خاوي الوفاض أو فارغ  المتعلم العالم أو العالم المتعلم ال يأتي إلى
معينة هي التي تقوم  الذهن، بل يجيء إليها وهو محمل بمعارف ونظريات

المدرسة  وبهذا المعنى فنحن في حاجة إلى. المدرسة بتصحيحها وتطويرها
ن تلعب دور الوسيط في في مجال تحويل معارف الطفل من التي بإمكانها أ

. سياقها الطبيعي الساذج إلى مستوى سياقها المؤسساتي العلمي مستوى
الطفل دون أن ترهبه، تشجعه دون أن تحبطه،  بمعنى المدرسة التي توجه

  إنها ببساطة المدرسة التي تبني . تَُؤليلَه تحفزه دون أن تكبته وتوعيه دون أن
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)!�  دور ا��HIرس / ×% ÉE��4 ا�"ه�"��!%ان  ا�*�Iب ا�"ي �!I!�و�Y �����ض ��ء
C8<ا� "���Ç رة%Iا��آ Z���� �� درة�Dا� xا`و YI�+  '�( B	�,ا���م  ��ـــ�، و�2 أ /
 . ا`ردن/ وا�I%ز�H�� g4ن  ���زوري ا�����H ��!(�، دار ا 2009

 ���7� '�( �It ب ا�"ي�I*�� �2333م �v8_ ذ�I�`ا ،¦�%I ا�å�a أ��,�و،: �� ا@1� ا
���� )��� )� ا�+v< / ا��7*%�%��� ا��	�� وYI8�X� YIH72 �2 إ �I� x	D%ل، �7+�2%L  

 .ه"ا ا���Î CHور ا�� �II!�و�� ����را�� /)� ا ³ إ�Ç; و/ ÉE��4 ا�"ه� )�' اDd%ص،
� ا�I%_��ت �vQq� ³ ا�ا�g ا������ وا`�!+�� ا�8�X أ�B آ�u�Ó �¡�I )���، و��ه

R�q أه� �p��P ا�*�Iب و	��H 4�3. وأNj ا H1L%)� �� ا
 

  �ـــ�R�*Cى ا �ــ� ا�#@ــ� �	"ـــ�ت ا���������ـــا�"<�ر�: oــــا���L �ـــا�*2

فيه إلى صعوبة البحث  بدأت صاحبة الكتاب هذا الفصل بتمهيد تطرقت
 عامة، واألفعال الذهنية على الخصوص، نظرا النظري في نظرية الذهن

حيث أنها اضطرت إلى . الفرنسية لجدة الموضوع وقلة المراجع فيه باللغة
في هذا  وقد تناولت .على المراجع اإلنجليزية في نهاية المطاف االعتماد

خصصت األول للحديث عن المقاربات  الفصل محورين أساسيين،
  :محاور أساسية هي لنمو اللغة لدى الطفل، وفيه تناولت ثالثة السيكولوجية

لدى الطفل، وفيه تطرقت إلى  المقاربات السيكولوجية لنمو اللغة: أوال
اربة والمق لدى الطفل من خالل المقاربة الكرونولوجية، الرصيد المعجمي

  .بالرصيد المعجمي لدى الطفل  الداللية، ثم عالقة نظرية الذهن

في فهم وإنتاج اللغة لدى  العوامل المعرفية والتواصلية المتدخلة :ثانيا
التواصل  إلى دور الذاكرة، و دور التجريد ، ثم دور الطفل، وفيه تطرقت

  .المعجمي لدى الطفل االجتماعي في نمو وتطور الرصيد

الداللية لألفعال،  التمثالت ناف األفعـال، وفيه تطرقت إلىأص :ثالثا
  .(االعتقاد أفعال اإلدراك،الرغبة، المعرفة،( الذهنية  وإلى إنتاج األفعال

التمدرس في نمو  خصصت المحور الثاني لهذا الفصل، لمتغير فيما
 الطفل، وفيه تناولت محورين اثنين، األول وتطور الرصيد المعجمي لدى

في نمو وتطور معارف  و والتعلم، والثاني عن دور التمدرسعن النم
المتعلم  / البرامج والمقررات الدراسية ،التلميذ الطفل،من خالل مقاربة

  .الوسيط/ ،المدرس 

   ـ3ـــــــــo وأدوا�ـــــــــ{ ا��$ــــــــ�	4ـ: (ـــــــــا�:ا� �ــــا�*2 

أهمية اإلجراءات   لىإ تمهيدا، أشارت فيه الكاتبة تضمن هذا الفصل
كما تضمن ثالثة   التي استعملتها في بحثها الميداني، والضوابط المنهجية

  : المؤلفة اعتبارات بحثها إلى ثالثة محاور محاور أساسية، قسمت فيها

من خالل  األول خصصته لالعتبارات المنهجية العامة، المحور   
العتبارات المنهجية المحور الثاني ل و. تناول مسعيين منهجيين للبحث

  وعلى  اإلكلينيكية، - من خالل اعتمادها على الطريقة شبه الخاصة،

�"�\ــا�!
:': ا)ول �ــا�*2  Aأه"�!ـــ�ع ا��$ــ ،o*�ه�"ـــ�3ــــ3 و  

موضوع البحث الذي  احتوى هذا الفصل على تمهيـد عام، كما تناول
الطفل من خالل في نمو نظرية الذهن عند  تمثل في دراسة دور التمدرس

  .الذهنية على دراسة سيكومعرفية لمجموعة من األفعال تركيزه

توجها جديدا في الساحة  وقد بينت المؤلفة أهمية بحثها باعتباره
لجوانب  في بعدها النمائي المعرفي،من خالل كشفه السيكولوجية خاصة

رية الذهنية وكيفية ارتقائها إلى نظ النظرية الساذجة للطفل خول األفعال
  .بفعل التمدرس علمية

مدى توفر الطفل في سن ما  كما بينت أهدافه التي تجلت في الكشف عن
وفي  معارف أولية بمضمون األفعال الذهنية ومدلوالتها، قبل التمدرس على

حول األفعال الذهنية  إبراز دور التمدرس في تطوير حصيلة الطفل
من محيطه  دى الطفل انطالقامستواها الساذج الذي يتكون ل واالرتقاء بها من

  في إطار المؤسسة التعليمية األسري إلى مستواها الذي يتبلور

أداته على عشرة  ثم تناولت المؤلفة حدود بحثها من خالل اقتصار 
طفل تتراوح أعمارهم بين سن  120على  أفعال ذهنية، واقتصار عينته

مفهوم : ساسية خاصةاأل كما تطرقت إلى مفاهيم بحثها .والثانية عشرة الثالثة
أن   دون التمدرس والنمو، األفعال الذهنية، ثم مفاهيم نظرية الذهن، ومفهوم

 كما قامت في ختام هذا الفصل بتناول أطروحة  .أجرأة تلك المفاهيم  تغفل

  .خالل جدول توضيحي بحثها وهندسته التي رسمتها بشكل واضح من

   �ــــــ& و�*�4�ـ4ـــ� ا�Pهـــــ'ـ�ل mB:ــــــــأ%: �ــــــــا�B�L �ـــا�*2

سيكولوجي جديد  هذا الفصل تضمن تمهيدا عن نظرية الذهن كاتجاه
الماضي، اهتم أساسا بدراسة سلوكات  ظهر خالل السبعينات من القـرن

عن مدى فهمهم  في مواقف ووضعيات مختلفة، من أجل الكشف األطفال
أربعة  الفصل من خالل  هذاوقد قدمت المؤلفة  .وتنبؤهم بسلوكات اآلخرين

كيف نشأت نظرية الذهن ؟ و : التالية محاور تجيب فيها عن األسئلة األربعة
بلورة و تأطير  ؟ و ماهي مجاالتها األساسية ؟ ثم كيف تمت ما مدلوالتها

التكوينية  السيكولوجية المعاصرة ؟بدءا بالمقاربة نظرية الذهن في الكتابات
 : وانتهاءا بالمقاربات المعرفية الحديثة ت النظرالتي تقوم على تناسق وجها

  .نظرية التقييس ثم نظرية االنتباه المقاربة القالبية، نظرية النظريات،

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 


�ـــــــ� ������ـــــــ����� 2010���ــــــــ�      &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� 
 

310     



Books ReviewBooks ReviewBooks ReviewBooks Review  ���ßرk����n���×@@@ò���������Èu@a@ @
 

المنظم  من مستواها األولي الساذج إلى مستواها التمدرس في نقل المعارف
  والعلمي

المدارس لم تقم  المؤلفة أيضا، إلى أن الكتب المقررة في وخلصت
 ولدراسات في إيقاعات التعلم والتعليم، وجية دقيقة،على دراسات سيكول

التصورات الحديثة لطرق  لذلك تظل ضعيفة من خالل عدم اعتمادها على
  .اشتغال الطفل معرفيا

"��uـــــــا�� ��
   �ـــــــــــا�

عامة لهذا العمل  تضع الكاتبة خاتمة الكتاب الستة السابقة، بعد فصول
بهذا  الجهد الكبير الذي بدل فيه ما كان ليخرج العلمي الكبير، الذي لوال

هذه الخاتمة أشارت صاحبتها إلى أنها  وفي. الشكل وبهذه النتائج الدقيقة
واجهتها أثناء بحثها،  على علم بالصعوبات النظرية والمنهجية التي كانت

  التي إال إصرار على الوصول إلى نتائجها المثمرة ولكن ذلك لم يزدها
األول مسالة ظهور المعارف المبكرة  حورين اثنين، يتناولصنفتها وفق م

التحليل والتركيب و االستنتاج  الطفل ابتداءا من السنتين، كالقدرة على لدى
التاسعة هي  ، وأن السنة...استعمال ألفاظ وكلمات وأفعال وعلى...والعد

  .فقط وبين فهمه وإنتاجه بشكل صحيح سنة الفصل بين استعمال الفعل

حيث  المحور الثاني دور التمدرس في انبناء المعارف، ولويتنا
إلى أنه لم يعد من الممكن  "لوك فيلوبونتوكس" خلصت المؤلفة مع 

ال معرفة  التعلم سيرورة تبدأ منذ والدة الطفل، وأنه المجادلة في كون
  .بدون تعلم

 التوصيات التي تستهدف الكاتبة أن تنهي كتابها القيم بجملة من ولم تنسى
  :التعليم، فيما يتعلق بمجال بحثها،من قبيل باألساس مسؤولي ورجال

في  على النماذج الحديثة للسيكولوجيا المعرفية ضرورة االعتماد •
وخاصة اللغة ومظاهر تدريسها  مجال سيرورات اكتساب المعرفة عامة،

  .وتوظيفها

في  أعداد الفعال الذهنية العربية بشكل كاف ضرورة رفع •
  .الرصيد اللغوي لدى األطفال التعليم االبتدائي إلثراءمقررات وكتب 

تفسير  تطوير القدرات الذهنية للطفل للتمكن من العمل على •
  .عليها سلوكه، عبر تمكينه من تقديم أحكام

غير  بين الوسط األسري ذو المعارف الساذجة و التقريب •
ذي الشيء ال. العلمية المنظمة المنظمة، والوسط المدرسي ذو المعارف

  نمختلفتي الذي يتحمله األطفال بتوزعهم بين ثقافتين سيخفف العبء

وأخيرا المحور . من األفعال الذهنية االختبارات اللفظية، ثم على عدد محدود 
من خالل تناول  الذي خصص لالعتبارات المنهجية التجريبية، الثالث،

  .تائجهجمع مادته، ثم إجراءات تحليل ن فرضيات البحث، وعينته، وأدوات

�Es: �!@�:: ا��u�M ا�*�2 �%�uا� }S�!	ا� ��#$�  R�%:ا��& �� ���ن ا�
�*Cا� �':mB5"� و
  ا�Pه	�� _�ل ا)�
�ل ا�"

المتعلقة بأثر متغير  هذا الفصل، قدمت و حللت المؤلفة نتائج بحثها في
  .المعجمي ونظرية الطفل الذهنية حول األفعال السن في تكون الرصيد

الرصيد : األربعة التالية رض النتائج من خالل المحاوروإذا كانت قد ع
 في القصص الخمس، تحديـد مضامين إجابات المعجمي لدى األطفال

األطفال الذهنية حسب استعمالها  األطفال في القصص األربع، تحليل قدرات
ثم النتائج  من طرف المجموعتين المتمدرسة وغير المتمدرسة، في القصص

حللت  فإنها. القصص الخمس المبحوثين في ألفعال لدىالمرتبطة بأصناف ا
يضم األول مظاهر أهمية متغير السن في  نتائج بحثها وناقشتها في محورين،

ويضم الثاني داللة  الطفل المعجمي ونظريته الذهنية حول األفعال، رصيد
  .الفرضية األولى النتائج وحدود مصداقية

ظهور بعض  إلى الكشف عنالمؤلفة في نهاية هذا الفصل  وقد خلصت
األطفال منذ الصغر، مما يتعارض مع  الكفاءات اللغوية المبكرة لدى

وضعته لنمو اللغة لدى  التكوينية في مسالة ثبات التحقيب الذي المقاربة
  .لمدة طويلة الطفل ودافعت عنه

�Rور �!@�: ا�!"Rرس :ا�*�2 ا���دس �%�uا� }S�!	ن  �$#�� ا���� ��
R�%:5"� ا�
  .وmB:'� ا�C*� ا�Pه	�� _�ل ا)�
�ل ا�"

السابق،  نتائج هذا الفصل، ما عرضته المؤلفة في الفصل تكمل
الرصيد المعجمي ونظرية الطفل  بخصوص أثر متغير التمدرس في تكون

لدى  الرصيد المعجمي: وذلك من خالل المحاور التالية .حول األفعال
ت األطفال في القصص إجابا األطفال في القصص الخمس، تحديـد مضامين

القصص األربع  قدرات األطفال الذهنية حسب استعمالها في األربع، تحليل
وغير المتمدرسة، أصناف األفعال لدى  من طرف المجموعتين المتمدرسة

  الخمس القصص في المبحوثين

من خالل  المؤلفة بعدها بتفسـيـر النتائـج ومناقشتـهـا، وقامت
متغير السن في رصيد الطفل المعجمي  ر أهميةمظاه: نقطتين رئيسيتين هما

وحدود مصداقية الفرضية  الذهنية حول األفعال، و داللة النتائج ونظريته
  .الثانية

  الذي يلعبه متغير في نهاية الفصل إلى إدراك الدور الكبير وقد خلصت
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ذا الطبيب العربي بمستوى يدعو إلى االعتزاز واالطمئنان الذي يديره ه

إلى أن الثقافة النفسية العابرة الختصاصات العلوم النفسية باتت في أيد 
أمينة، مستخدمة قنوات مستقبلية، مستغلة حضارة المعلومات، عارضة 
المستجدات، موفرة فرص التواصل بما يفوق التواصل عبر مؤتمرات ال 

حضورها ألسباب لوجستية سابقا، وألسباب باتت خارجة  يستطيع معظمنا
  .عن اإلرادة الحقا

وبالمناسبة، فإن الزميالن التركي والرخاوي يلتقيان عبر الشبكة 
العربية للعلوم النفسية في حوارات علمية تجمع بين رؤى االختصاص 

  .العلمية وأبعادها الفلسفية في لقاء أسبوعي ندعو قراءنا لمتابعته

عودة إلى زميل قديم متجدد دائما هو الدكتور خليل فاضل، الذي ولنا 
يطرح إشكالية اكتئاب المثقف العربي كقضية للمناقشة في هذا العدد، ومن 

على طريقة القطعان، وأن " حب الحياة" الطبيعي أن يرفض المثقف وجبة 
  .يكتئب لفقر نعانيه في ظل هيمنة أجواء الموت على الحياة المعيشة

زيزنا البروفسور قدري حفني، فيقدم عروضه لجوانب من أما ع
الصراع العربي اإلسرائيلي، ونحن على مشارف تلقي مبادرة أوباما للسالم 

  .وخالفاتنا حولها حتى قبل ظهورها

استعراضنا لمواد هذا العدد يعود ليكرس إحدى وظائف االختصاص، 
لك معانقة وهي السعي للبحث عن معنى للحياة، حتى ولو كان معنى ذ

  .....الرخاوي في ذلك رالموت، واسألوا البروفيسو

  ....وإلى العدد القادم... تحية لك عزيزي القارئ

�����  ه! � ا�

  �ـــــــــــــــــ� _��'ـــــــــــــــــــ-?�

� ��:
'�!& %��$ . د/  ا�"4m: ا���������... اآ!�Dب ا�"A>L ا�
&!�' &()*  

ظيف الغرف بفندق خمس نجوم من عرف أحد العاملين في خدمة تن
فنادق العاصمة المطلة على النيل طريقة إلى العالج النفسي بالحوار 
والفضفضة، جلس أمام المحلل النفسي، واسترخى على الشيزلونج، 

المسرح ( واشترك في العالج الجمعي، وأيضا كان في السيكودراما 
  )النفسي العالجي، العفوي التلقائي

جل تواقا ألن يعبر عن نفسه، وصودف أن تواجد ذات مرة، كان الر
قال الرجل إنه محدود الطموح، ). صحفي مثقف( معه في الجلسة نفسها 

 front)وكان يتمنى أن يتعلم اللغة اإلنكليزية والكمبيوتر، وأن يكون في 
desk  في استقبال النزالء بالفندق الفخم الضخم، غير أنه أدرك أن ذلك

، يحادث مستمعيه في أمور "مثقفا" يكتفي بأن يكون بعيد المنال، وأنه س
الثقافة التي يستقيها من تلك الصحيفة الدولية، ومن متابعاته لألخبار، وأن 

  .وأن يتولى تثقيفهم ، supervisorحلمه أن يكون مشرفا على زمالئه 

: وقال له) الصحفي المثقف( هنا، وارتكازا على فلسفة اللحظة، قام 
ء المثقفين؟ وهل تظن أنك بمعاشرتهم والعمل معهم ستكون لماذا تريد لقا

  مثقفا؟ هل تظن أن ذلك يأتي لك بمطالعة الصحف العربية األشهر؟

  �تــــــــــــــــــا�"$!�'
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 �اه�p وا�*+�ر)!� ا` �8ل، ا
• A8!وراء ا� �� ��( 
 اhره�ب ا�8*�ي •

 ا�!�وات واuX�ات -
ا;=>�ا��ت ا�!��78 ا�ا	�� : ��Z ا���د -

 �Çل ا�Fآ3. د. أ -����ة ا�(���4

'T+ي ا�<ــــــــــTرئـــــــــــ�  

، ومن أقدر من طبيب وعالم "معنى الحياة وهي تحتضن الموت"ماذا عن 
رح هذه العالقة اإلشكالية بين الحياة والموت، نفس ناضج ومتعمق على ش

إنه البروفسور الكبير يحيى الرخاوي . لجهة قيام الحياة باحتضان الموت
الذي تخطى مناقشة اإلشكالية لجهة بحث ثنائية الموت والحياة ما بين 
. التعارض والتالزم إلى بحث ضرورة الموت والحياة واحتضانها له

". نحن نحب الحياة" يج لسلعة مفخخة بعنوان خاصة وأننا في زمن الترو
هذا التفخيخ الذي يتجاهل الالوعي الجمعي وعالقة األنا بجذورها الوراثية 

كما يتجاهل الروابط العلمية بين غريزتي الحياة والموت، . األنثروبولوجية
ليعرض محبة الحياة وكأنها حالة من التخدير األخالقي والقيمي الذي ال 

ياة سوى سذاجة العيش  في قطيع يوجهه راعي البقر، يبقى من الح
وهو ما . ويستغل متعة الكفاية الحيوانية لحياة النباتية غير الواعية لإلنسان

يعرضه واحد من كبارنا عبر خبرته المتعمقة في المعايشة اإلنسانية لحياة، 
ياة ال وعبر إبراز القيمة المعنوية واإلنسانية للحياة، وبدونهما ال تستحق الح

ومن وجدانيات الرخاوي اخترنا هذا العرض . المحبة وال حتى أن تعاش
اإلشكالي القديم نسبيا تجنبا ألدران وأوساح إيحاءات محبة الحياة على فكر 

  .عالم بهذا المستوى

يسرنا تضمين هذا العدد دراسة من إعداد الزميل التونسي األستاذ 
" ون ملف هذا العدد بعنوان الدكتور جمال التركي، الذي خصنا بها لتك

والزميل  التركي الغائب ". االضطرابات النفسية المرافقة للعادة الشهرية
في البعد جغرافيا، وبسبب تعثر ظروف اللقاء، هو حاضر في القلب  وفي 
الفكر، مناضال حقيقيا لتسخير العلوم النفسية في خدمة المجتمع بتحقيق 

. ي قوالبها الحضارية المالئمة لثقافتناالفائدة من هذه العلوم وتقديمها ف
  ولعلها مناسبة لدعوتك عزيزي القارئ لزيارة الموقع االلكتروني الضخم
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عندما يقرر اليوم شخصان الزواج والمضي عبر الحياة معا، عندئذ 
كالهما يعمل عمال ذي : يحمل كل منهما على األغلب التصورات التالية

وكل الشبان . بالعالقة واألسرة بالمقدار نفسهقيمة، وكالهما يهتمان 
وعادة ما يسير . األزواج تقريبا يدخلون الحياة الزوجية بمثل هذه المثل

األمر بصورة جيدة طالما أنهما لم يتزوجا بعد، ويعيش كل منهما في منزل 
مختلف، إال أنه سرعان ما تظهر الصعوبات األولى عندما يتزوجان 

ندئذ يتوقع الرجل فجأة أن تقوم زوجته بالتسوق ع. ويعيشان مع بعضهما
وتنظيف المنزل، وتشعر هي بتأنيب الضمير عندما تجد أن القهوة قد 

وبمجرد أن يختار الزوجان الشابان . انتهت ولم تنتبه لها على سبيل المثال
حياتهما إن " نمطا حياتيا شبيها بأسرتيهما إلى حد ما، بمجرد أن تتطبع

د صور الرجال والنساء التي عاشوها في أمهاتهم صح التعبير، لتعو
  . وآبائهم لتنبعث من جديد

وبشكل مدعوم من . وهذا هو الحل بشكل خاص عندما يأتي األطفال
خالل ظروف العمل في الوقت الراهن، والنقص في إمكانات الرعاية 
المناسبة لألطفال، تنبعث منذ هذه اللحظة صور األدوار القطبية المستحوذة 

الرجل : وما يظهر بعد ذلك يمكن  وصفه بالصورة التالية. امل قوتهابك
ولدى الزوجة تبدو الصورة . من األسرة والكثير من المهنة" القليل" يعيش 

حيث تصبح المهنة عملها الثانوي، بل أحيانا مجرد هواية، : معكوسة
وبهذا يكون النموذج البطريركي . وتحتل األسرة الجزء الكبر من طاقتها

  .لألسرة قد اكتمل

ويمكن لهذا األمر أن يسير بصورة جيدة، إذا ما اعتبرا الوضع مؤقتا  
إال أنه عندما يتحول ليصبح حالة دائمة تساور المرأة . وتم تقبله كحل وسط

مشاعر بأنها قد قيدت من قبل زوجها إلى هذا الوضع، دون أن تقرر هي 
الوضع من خالل ويشعر الرجل أنه انزلق في هذا . ذلك بشكل واع

عندئذ تتهمه بأنه . الضغوطات المهنية، دون أن يقرر هو ذلك بشكل واع
المسؤول عن عدم تحقيقها لذاتها في المهنة، ويتهمها هو بأنها ال تتفهم 

وهنا ال تكون المسافة قد باتت بعيدة عن . ضرورات ومتطلبات عمله
  .تحطم العالقة، الذي غالبا ما تقوم المرأة هنا بإنجازه

  +#ـــ, ا�	*ـــــــM +�: ا�$?ـــــــــــ�ري

� OR4
  !+& ا�$��� إ�6 و+� +:�� �R'R '�!�+> ا��5ري و'!


	6 ا�$��ة وه� �$!?& ا�"�ت ��  

  جامعة القاهرة -أستاذ الطب النفسي -  يحيى الرخاوي. د.أ

تزاحم األحداث وتالحق الكوارث العربية دفعنا  للتعامل معها خارج 
نفصلة غير متصلة، وكأن سياقها السياسي والتاريخي سياقها، وكأنها م

وفي هذه الحاالت، تنتشر آفة الحكمة بمفعول رجعي، وترتقي . مفقود
جماعات الردح واجهات السياسة، متسلقة سلم هتافات الموضة السياسية 
لذلك، وهربا من ضغوط الواقع العربي المعيش، وشخوص الرادحين، 

آثرنا العودة إلى رؤية متخصصة تجمع ومرارة الحكمة بمفعول رجعي، 
وهي منشورة في صحيفة الوفد . بين الموضوعية العلمية والوجدانية

وتتناول موضوع االنتفاضة يوم كان لنا ما ، 28/02/2002المصرية بتاريخ 
ينتفض، ويوم كانت الحياة تستطيع انتزاع معناها باحتضان الموت، يومها، 

بعد فجيعة العراق التي أفقدت " ب الحياةح" لم يكن قد تسرب إلينا وباء 
حياتنا المعنى، وهي تتوالى فصوال مهددة كل مواطن عربي في قلب بلده 

فمن ينجو من حروب الخارج وتدخالته يقع أسير الفتن المفجرة . بفتنة ما 
إنه البروفسور يحيى الرخاوي يحدثنا عن ... لألحقاد التاريخية، وقس عليه

فهل نستفيد منه لخوض سيرورة إعادة تنظيم جهازنا . ..االنتفاضة الثانية
  ؟النفسي، علنا نستعيد التوازن المفقود

االنتفاضة إبداع غير مسبوق، ال أحد كان يتصور أن هذا الطفل الذي يلقى 
حجرا يحمل كل هذه الرسالة اإلنسانية األعمق واألرقى، ال أحد كان يمكن أن 

هكذا وهي تودعنا بكل هذه الشجاعة، يصدق أن هذه الفتاة الجميلة تفعلها 
لتعلمنا معنى الحياة وهي تحتضن الموت، مع أنها تدرك كل ما يحيط بها من 

 .إحباط، وما يتصف به ناسها األبعد من تخل وتقاعس وصمت

إذا كنت تريد الثقافة الحقيقية المباشرة، تعال معي لنحك . هذا محض هراء
شؤون الكون، حينها من الممكن  سويا مع رجال في الصعيد، نتسامر حول

  .أن تصبح مثقفا

هل من الممكن أن يثقف اإلنسان مثلما : السؤال الذي يطرح نفسه هنا
يتعلم مثال؟ ولو فعل ذلك، هل يمكن تصنيفه على أنه مثقف؟ هل فعل 
التثقيف مبني على منهج وتصور ورؤية، أم أنه اجتهاد وموهبة، سلوك 

سوح الثقافة، تجمل بها وتزيا وتغندر، ومشاركة؟ الرجل نفسه ارتدى م
وكان بين أقرانه في قسم النظافة وخدمة الغرف في الهوتيل الرائع يبدو 

  .كأنه الطاووس

بعض قشور ثقافته المستمدة من شذرات قراءته وعالقاته، وكان بالفعل 
مميزا بين أقرانه، يطلبون منه النصح والمشورة، ويحسدونه لمفرداته 

  .ة عليهماللغوية الجديد

غير أنه، وفي لحظة، تبدل وتغير وتمرد على صورة المثقف المزيف، 
وقرر أال يعاشر الثقافة كما كان يفعل، وأن يعود بسيطا عاديا غير مثقف  

هنا، رفضه زمالؤه من منطق . يجالس أقرانه في هدوء وبساطة وتواضع
  ..الغراب األبيض

  ,ـــــــــــــ�ل ا�
��ـــــــــM _ــــــــ, ا�	*ــــــ+#


"�ن: إ+RادB �'T�ور |C1 ء�	�  s�Bت %��ح و

  القلق مدعاة إلصابة األطفال بالربو -

 تقدم بتطوير عالج لسرطان الدماغ -

 للخوف رائحة بالفعل -

 الشيب مؤشر على الضغط النفسي -

 عالج األمراض القلبية بالموسيقى -

 العالج النفسي السلوكي يقلل إدمان المخدرات -

 غط الدمقلة النوم ترفع ض -

   GPSحذاء لتعقب مرضى الزهايمر يعمل بتقنية  -

 دراسة للتغيرات السريعة التي يسببها الكحول -

 الجميالت يجعلن الرجال أغبياء -

 تقدم ملحوظ بمكافحة األمراض: مؤتمر طبي -

 .إناث القردة تحافظ على الروابط االجتماعية -

  �ــــــــــــــ9ت ا�Tو��ـــــــــــا�"��

/ ��ذا +#6 ا)زواج أن '
:��O -�� أن '	*2#�ا: ا�$> إB<�ذ �
  ه(0/ .!�-,+

Hans Jellouschek  

  سامر جميل رضوان. د: ترجمة
  
طق هذه الجملة، وما أسرع تنفيذها في هذه ما أسرع ن! "طلقتني" 
حيث يبدو االنفصال لكثير من األزواج الحل الوحيد، عندما ينزلق . األيام

 .الحب في مأزق

ما الذي : من العالقات، يبحث معالجو الزوجية في وبسبب فشل الكثير
وتشير نتائجهم لألمل، إذ يبدو أنه . يفرق الزوجين، وما الذي يجمعهم

" المزعجات" باإلمكان إنقاذ الحب إذا ما عرفوا أنفسهم واآلخر أكثر، و
من بينها على سبيل المثال صور األدوار . غير المنظورة والالشعورية

ا المقال يوضح المعالج النفسي الزواجي هانس بيلوشك وفي هذ. التقليدية
التأثيرات الهدامة التي مازالت تمارسها الصور التقليدية لألدوار على 

 .العالقات، من خالل مثال حول الرجال
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الهدف مما سنعرضه هو السعي إلى إيجاد أدوات عملية قابلة للتطبيق  
ذر، وهذا يدعم أيضا التشخيص تعزز أكثر االهتمام المتزايد بأعراض التنا

الخاص بأمراض النساء والتشخيص الطبنفسي لالضطرابات المالحظة لدى 
 .النساء ممن يعانين من التوتر وعدم الراحة بصفة دورية، قبل العادة الشهرية

موضوع خلفيات التناذر المصاحب للدورة الشهرية ذو أهمية كبيرة، لكون 
حدوثها فيزيولوجيا  ونفسيا مازالت غامضة، أسبابه ليست معروفة وألن آليات 

انطالقا من ذلك ومما جد من . وكون معظم العالجات المقترحة محل جدل
 .بحوث ، البد من إعادة النظر في هذا المرض المنتشر  كثيرا

تقلب المزاج، النساء، الدورة الشهرية، المصاحبة : ا��#"�ت ا�"*!�_�� 
  .  الشهرية، التناذر المصاحب للدورة الشهرية للدورة الشهرية، السابقة للدورة

Résumé   

Dispose-t-on de concepts nosographiques permettant 
d'encadrer de façon valable les troubles périmenstruels de la 
femme. ? 

Quelle sont les outils fiables pour assurer le diagnostic et 
l'évaluation clinique du SPM ?  

Quels sont l'épidémiologie et l'impact psychosocial des 
différentes formes des troubles prémenstruels de la femme ?  

Peut-on formuler des hypothèses structurées concernant les 
rapports qui pourraient s'établir entre les cycles biologiques, les 
facteurs de stress et l'agencement des réactions adaptatives 
chez une femme donnée ?  

Faut-il traiter le SPM? Et si la réponse est oui, dispose-t-on 
d'un traitement efficace -? 

Notre propos rejoint finalement l'objectif d'établir s'il est 
justifié et faisable de porter plus d'attention à la clinique des 
SPM, ainsi qu'à l'investigation gynécologique et psychiatrique 
des troubles présentés par les femmes qui souffrent de malaise 
périodique pré-périmenstruel. 

Le SPM fait l'objet d'un regain d'intérêt car son étiologie n'est 
pas connue, sa physiopathologie et sa psychopathologie restent 
très incertaine et les nombreux traitements proposés sont 
contestés. Il parait donc utile, au vu des publications récentes, 
de refaire le point sur cette pathologie très fréquente.  

Mots Clés  : Dysphorie, femmes, menstruation, 
périmenstruel, prémenstruel, SPM 

( إذا صح أن أجدادنا هم الذين ولدوا هذه اللغة العربية القادرة الخالقة،
وهو ( ، وأن هذا الطفل وهذه الفتاة هما من أصالبنا فعال )وهو صحيح
تتخلق فيه قومية جديدة ، فحن على أبواب عالم عربي جديد، )صحيح أيضا

  . ليس لها عالقة بقومية خطب التحريض، وشعر الكالم، ومؤتمرات القمة

� ��������  �ارثــــــــــ�وب وا	�ـــــــــــــا	� �ــــــــــ
  الجوانب النفسية االجتماعية للصراع العربي اإلسرائيلي

  
  Rدــــــــــــــــ� ا�
ـــــــــــــ��!�
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	�ان �� �
  ا)h*�ل، ا�":اه<�&، ا����ر

 الحارث عبد الحميد حسن. د. أ: المؤلف •

 مركز الحوت النفسية العراق: الناشر •

  +#, �� وراء ا�	*M: +	�ان �

  جورج طرابيشي: المترجم •

  دار الطليعة: الناشر •

  أ3���1 و�"�ر���3.. ا7ر+�ب ا�*�:ي: ا�
	�ان �

 الدين محمد صالحجالل . د: المؤلف •

مركز الدراسات والبحوث بجانب نابف : الناشر •
 العربية للعلوم األمنية

  ــ:اتـــــــــــRوات وا�"�n"ــــــــــــا�	ـ

� 1st Scientific Meeting and Workshop 

Recent Advances in Pharmatcotherpy of Psychiatric Disoders 


6 ا�<�ه:ة   ا�"�n": ا7-#�"� ا)ول �<�, +#, ا�	* ���5� M  

  نوعية الحياة والتغيرات المجتمعية

� Le deuxieme spring institute international 


��ن -?�'��B ا��:'�... �5!"
	� " ا�"#!<6 ا���دس �$w +	�ان  ��"  

  2010أبريل  29-27خالل الفترة من 
  الشويخ/ على مسرح الشيخ عبد اهللا الجابر الصباح بالحرم الجامعي

  RدـــــــــــــA  ا�
ـــــــــــــــ�#

 - جمال التركي. د.أ - ا/\C:ا��ت ا�	*��� ا�":ا�<� �#
�دة ا��4:'� �
 رالجزائ/ فرنسا - الطب النفسي/سليمان جار اهللا . د: ترجمة

 ملخـــص

هل رصيدنا الثقافي يحوي من المصطلحات المعبرة عن  
ح لنا بتحديد االضطرابات النفسية المصاحبة للدورة الشهرية، ما يسم

  تصنيف ملم بها؟

المساعدة على التأكد من التشخيص والتقييم العيادي   ما هي األدوات
 للتناذر المصاحب للدورة الشهرية؟

االضطرابات المصاحبة للدورة  ما مدى انتشار مختلف مظاهر
  الشهرية لدى المرأة وآثارها النفسية واالجتماعية؟

لبناء عالقات تربط بين الدورة هل بإمكاننا صياغة فرضيات أساسية 
البيولوجية وعوامل التوتر من جهة، وتراكمات ردود أفعال من جراء 

  عمليات التكيف لدى امرأة  ما من جهة أخرى؟ 

هل يجب عالج التناذر المصاحب للدورة الشهرية؟ إن كان الجواب 
  بنعم، فهل نملك العالج  الناجع؟   
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م واحد من التقاء الفريقين المصري والجزائري يوم الجزائري قبل يو
مساءا بالتوقيت المحلي على استاد  7,30نوفمبر في الساعة  14السبت 

القاهرة الدولي، والذي انتهي بفوز الفريق المصري ضمن الجولة  
الحاسمة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 

بين البلدين معروفة لكل العالم تقريبا فقد  وبقية الصراع. العالم وكأس
انتهت  بموجات قبيحة من العنف تمت في الخرطوم تبعتها موجة أخرى 
من التصارع السياسي بين البلدين والتراشق االعالمي بينهما قد تكون 
خطورته اآلن خفت قليال لكن الطريقة التي عولج بها هذا الموقف نمت 

نعرف مدي خطورتة على مستقبل عن جهل كامل و سوء تقدير ال
العالقات المصرية بالعالم إذا ما ظل األسلوب الذي استخدم في حينها 
والقائم على التجاهل السلوكي و النفسي لمعالجة مثل هذا النوع من العنف 

 .الجماعي

وعلى المستوي المحلي و في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا حدث 
بين مصر والجزائر من حيث  صراع آخر ال تقل خطورته عما حدث 

. والتماسك االجتماعي نتائجه السلوكية واالجتماعيه على الوحدة الوطنية
وعلي خلفية اغتصاب  -ففي ضوء ما طالعتنا به أجهزة اإلعالم المصرية

أن ثالثة مسلحين مسلمين كانوا يستقلون   -فتاة مسلمة في مدينة فرشوط
نار علي عدد من األقباط أثناء سيارة مسرعة، أطلقوا بصورة عشوائية ال

مغادرتهم كنيسة نجع حمادي بقنا عقب قداس عيد الميالد، فأردي ستة 
  .مصرعه بفعل النيران» مسلم«منهم قتلي كما لقي أمين شرطة 

أذكر هاتين القضيتين ال بهدف إلقاء اللوم على طائفة أو على مجتمع 
وكان يجب أن  دون االخر، و لكن ألن معالجتهما كقضيتي عنف جماعي

تتم كذلك، أي كموضوع ساهم فيه البحث العلمي النفسي على المستوى 
العالمي بالكثير و الكثير جدا من البحث والدراسة  و قدم له الكثير من 

لم نجد في واقع األمر لدور الخبرة . فهما وعالجا: النظريات المنضبطة
تواجد مباشر  النفسية و السلوكية ما يسندها من بحث علمي أي صدى أو

و . على الساحة العلمية لصناع القرار في معالجة هذين الحدثين و أمثالهما
أثق أننا لن نجد من بين المتخصصين في علم النفس من سينكر على هذا 
. العلم دوره في تقديم المشورة للمسئولين عن إدارة األزمات في الدولة

ن يحسن سبل مواجهة ولن نجد من سيستنكر أن تواجدنا كان من الممكن أ
: هاتين األزمتين بدال من العشوائية والتخبط الذي ال حظناه في الحالتين أي

  . اعتداءات الخرطوم و االحتقان الطالئفي في نجع حمادي

لقد قطع علم النفس وما يرتبط من دراسات سلوكية أشواطا ضخمة في 
ن أخطارها، قضايا مماثلة من حيث تشخيصها و عالجها والوقاية المبكرة م

فضال عن أن هذين الحدثين يمثل كل منهما على حده درجة من الخطورة ما 
كما في  مذبحة نجع  -يدعو لإلزعاج والقلق على المستويين الوطتي

كما في اشتداد الصراع بين دولتين  -و المستوى القومي  -حمادي
عربيتين صديقتين همامصر و الجزائر بكل ما يشكله ذلك من مخاطر 

لقد تركت . ية في عصر التحالفات والتعاون االقتصادي بين الدولقوم
الساحة فارغة تماما في هذين الحدثين وما يماثلهمامن األحداث للتحليالت 
المتطرفة أحيانا و ألجهزة إعالم تحاول أن تتكسب منها، و لمعالجات 

. امسياسية انتهازية ال تهدف للعالج الجاد بقدر ما تهدف لتهدئة الرأي الع
 وازاء االحساس بالخطر وجدنا على المستوىلقد رأينا في الحالتين 

عامها العشرين من بداية " مجلة دراسات نفسية"بصدور هذا العدد تدخل  
انطالقها، وتنتهز هيئة تحرير المجلة هذه الفرصة لتبث تهانيها ألعضاء 

ي للرابطة الرابطة النفسية من جمهور األخصائيين النفسيين و للجهاز اإلدار
ورئيس مجلس إدارتها األستاذ الدكتور صفوت فرج الذين تضافروا معا على 

كل ذلك . تأكيد إبمانهم بدور المجلة في نشر المعرفة السيكلوجية المتخصصة
في ظروف صعبة ال يدرك صعوبتها إال من يعايش صدور المجلة من عدد 

االستمرار و التطوير  في"  مجلة دراسات نفسية"وتتاكد اليوم رغبة . إلى عدد
المستمر مدعوما بالتقدير الكبير الذي تلقاه المجلة من األجهزة العلمية و 

هذا .  المؤسسات الجامعية في مصر و غيرها من الدول الناطقة بالعربية
فضال عن االستحسان الذي تلقاه المجلة اآلن من أساتذة علم النفس واستعداد 

لين في علم النفس بمختلف فروعه على التعاون العديد من كبار األساتذة المشتغ
ومن . مع المجلة و اإلسهام  في صقل كتابة البحث العلمي منهجا وموضوعا

تزايد قائمة الهيئة االستشارية للمجلة : مظاهر التعاون المهني الذي تلقاه المجلة
و ينعكس . بما يحمله ذلك من دعم علمي و معنوي وأكاديسي رفيع المستوى

ممارسة عدد من النشاطات المكملة للدور  خاللى أرض الواقع من ذلك عل
فقد اصبحت عملية التحكيم . العلمي للمجلة كمنارة للبحث العلمي نشرا و تثقيفا

اآلن مجاال للتفاعل بالباحثين وبالتواصل الشخصي في كثير من األحيان بهدف 
ابها نشرها التوجيه المباشر و المفصل  بشأن كل البحوث التي  يطلب أصح

  .بالمجلة

وتهنئتنا للمجلة بدخول عامها العشرين، يجب ان ال يمر دون بعض 
األسي الذي نشعر به بسبب الغياب شيه الكامل لدور علم النفس بالرأي 
والمشورة في الحياة االجتماعية خاصة فيما يتعلق بالكثير من القضايا 

إنه . ن ككلالحساسة التي تمس مستقبل هذا التخصص و مستقبل الوط
تراجع مخيف في دور علم من حيث مساهماته في فهم القضايا الملحة 

الحظت شخصيا ذلك في قضيتين شغلتا الرأي العام . تشخيصا و عالجا
المصري بجميع طوائفه إال علم النفس الذي أصبح دوره مهمشا إل حد 

ى و أعني الحدثين اللذين مرا بمصر   مؤخرا، و اليزال صداهما حت. بعيد
اليوم على الساحة الفكرية واإلعالمية و األمنية في مصر، و نعني 
الصراع بين مصر و الجزائر إثر مباراة كرة القدم والصراع الطائفي بين 

أذكر هذين الحدثين بشكل خاص . نجع حمادي"المسلمين و المسيحيين قي 
بسبب كل المخاطر التي قد تحيق بمستقبل هذا البلد إذا ظل علم النفس 
معزوال عن الواقع يتفرج علي مايجري بالرغم من أن تخخصصه 
األساسي يتعلق بفهم و تشخيص مثل هذا النوع من األحداث متفاعال معها 
بالبحث العلمي و تقديم المشورة بما فتح اهللا علينا من تجارب و بحوث تعد 

- الصراع المصري: باألالف في موضوعات هي أقرب ما تكون لحدثي
و للقاريء الذي لم يتابع : لصراع الطائفي في نجع حماديالجزائري و ا

نوفمبر الماضي استدعت  20ففي :  هذين الحدثين الخص هنا ما جري
الخارجية المصرية السفير الجزائري بالقاهرة إلبالغه استياء مصر البالغ 
 تجاه ما وصفته باعتداءات قام بها المواطنون الجزائريون على المواطنين

نوفمبر في العاصمة  18بعد مباراة منتخبي البلدين األربعاء " المصريين
و كانت . السودانية والتي انتهت بفوز الجزائر وتأهلها إلى كأس العالم

الخارجية الجزائرية قد استدعت قبل ذلك السفير المصري في الجزائر 
  لتبلغه استياء الجزائر من اعتداء الجمهور المصري على الفريق
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 لكل مفحوصاً 44الشوارع بواقع  أطفال من 88على  الذات تقدير
 ذات فروق وجود إلى  نتائج دراستها الجنسين، وأشارت من مجموعة

 الشوارع أطفال اتجاه فى الذات وتقدير العدوانى السلوك فى إحصائية داللة
 إحصائيا وجود  عالقة دالة إلى أشارت، كما الذكور اتجاه وفى السن كبار
 وفى السن صغار الشوارع الذات لدى أطفال وتقدير وانىالعد السلوك بين

  .اإلناث اتجاه

تحليل مهنة المعلم، كما تتمثل في سمات و في محاولة للتحقق من 
ننشر في هذا العدد  دراسة عن شخصيتة وتحديد بروفيل المعلم الكفء 

ن حناللدكتورة "  الكفاءة الذاتية للمعلم فى عالقتها بالتقدم العلمى لطالبه"
قامت الباحثة بعمل لقاءات دورية مع المعلمين . السيد عبد القادر زيدان

لتوضيح معايير الكفاءة التي يجب أن يلتزم بها المعلم في أدائه لمهنته 
لتحقيق التقدم التحصيلي لتالميذه من خالل ثالث محاضرات ركزت علي 

م بإعطاء أمثلة االهتما: العناصر المميزة لكفاءة المعلم في التدريس بما فيها
عملية، تنويع طرق التدريس، مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، 
التحضير الجيد، استخدام الوسائل التعليمية، السماح للتلميذ بالتعبير عن 
رأيه واحترامه، الضبط االنفعالي عندما يخطئ  التلميذ، المشاركة فى 

أتيح لهم حضور وبمتابعة تالميذ المعلمين ممن .األنشطة الالصفية
أن  هناك ارتباطات : المحاضرات و اللقاءات بالباحثة أشارت النتائج إلى

إيجابية دالة بين كفاءة معلمي الحساب و معلمي العلوم و اللغة العربية و 
  .اللغة االنجليزية كل على حده والتقدم التحصيلي لتالمذتهم

فائدة اإلكلينيكية لفي إثارة االنتباه لخالد محمد عبد الغني .دورغبة من 
الختبار تفهم الموضوع في الكشف عن الضغوط والشكاوى النفسجسمية 

دراسة حالة أم طفل يعاني من ، استطاع باستخدام منهج وأساليب مواجهتها
استطاع بتحليل أداء الحالة علي اختبار  اضطراب االنتباه وفرط الحركة

الضغوط النفسية و  : تفهم الموضوع ومقارنتها بنتائج مقاييس أخري عن
أساليب مواجهة الضغوط و اختبار الشخصية المتعدد األوجه و تاريخ 
الحالة أن يكشف عن فائدة اختبار تفهم الموضوع في إلقاء المزيد من 
األضواء على كل مراحل العالج التشخيصية والعالجية بما في ذلك 

مهات أعراض الضغوط واألعراض النفسجسمية وأساليب مواجهتها لدي أ
  . المعاقين

و سيالحظ القاري و المتابع للمجلة أن شروط النشر بالمجلة قد عدلت 
بهدف تحقيق أكبر قدر من االتساق في عملية النشر العلمي، نرجو االلتزام 

وختاما أوجه شكري لكل المساهمين، داعيا . بها تماما من قبل الباحثين
  .آرائهم وتعليقاتهم القراء للتفاعل مع مواد هذا العدد بالتعبير عن

عبدالستار إبراهيم. د/ رئيس التحرير  
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الجماهيري الكثير من المظاهرات و الوقفات االحتجاجية على خلفية كل  
ياسية الكبرى كما استنكرت االحزاب الس. حدث من الحدثين السابقين

أحداث نجع حمادي و أدانت ما حدث وطالبت بانتهاج سلسلة من 
و كل هذا له جانبه اإليجابي وهو . االجراءات الحاسمة النهاء هذا التوتر

أن الرأي العام يشعر بخطورة مثل هذه المواقف، و يظهر انزعاجه منها و 
توي القومي أمله أن التتكرر مثل هذه األحداث الداخليا و ال على المس

ومع ذلك، فإن اهتمام الرأي العام بكل ما فيه من حماس و . الخارجي
الذين (اندفاع لن يستطيع وحده وبدون أهل التخصص والبحث العلمي 

،  أن يعالج مختلف التعقيدات التي يحتوي )التزموا الصمت بشكل مؤسف
  . عليها أي من الحدثين

ال يحدث في فراغ ،  أن العنف إن علماء النفس هم خير من يعرف
و ينتج عن محصلة  عدد كبير من العوامل االجتماعية والعادات 

ومن ثم، فإن وضع أي استراتيجية . الشخصية السيئة واالجتماعية
وقائية عالجية علي المستوي القومي  أمر يحتاج لتضافر جهود عدد 

ولهذا فإن اإلعتماد الكامل علي . كبير من التخصصات لفهمه وعالجه
ا تقدمه أجهزة اإلعالم من تحليالت هشة و انفعالية و على ما تقدمه م

إن أي . أجهزة األمن والشرطة من وسائل رادعة ال يكفيا وحدهما
استرتيجية وقائية عالجية يجب أن تقدم إجابات وافرة عن جذور هذه 
األنماط المرضية من العنف، وما يرتبط بها من األعراض التي 

إننا نحتاج كمهنة . يها من تعصب واحتقان طائفينالحظها اآلن بما ف
لبلورة دور واضح يجب أن نغذيه بالبحوث و المعالجات المكثفة و 
تشكيل جماعات من البحث عن الحقيقة و التعرف على ما جري و ما 
يجري؛ وأن يتم ذلك بالتضافر بين أقسام علم النفس و زمالء الطب 

عات العربية والمصرية معا، النفسي و العلوم االجتماعية في الجام
فضال عما يمكن أن تساهم به هذه المجلة و أمثالها من خالل ما تنشره 

إنه .  من بحوث، و ما تلقاه من تعاون الباحثين من الشباب و األساتذة
من المؤسف حقا و بعد كل هذه السنوات التي مرت منذ إنشاء أول 

ما أن يظل  تواجد شعبة لعلم النفس في مصر منذ أكثر من خمسين عا
هذا العلم في مؤسسات الدولة و أجهزة المشورة القومية مهمشا و مغيبا 

  .  وغائبا  إن لم يكن تماما؛ إنه  وجود هش و صامت إلى حد بعيد

تماشيا مع النهج الذي ف .و أآلن إلي هذا العدد األول من المجلد العشرين
: مسة بحوث من بينهاسرنا عليه في أعداد سابقة، ننشر ضمن هذا العدد خ

تحليل مضمون أمنيات األطفال المستقبلية في "عن  أيمن عامر. دبحث 
والذي أجراه  بهدف "  ضوء متغيرات الموهبة والنوع والمرحلة التعليمية

الكشف عن األمنيات السائدة لدي األطفال والمراهقين من تالميذ المدارس 
ي ضوء خمس فئات البحرينية  باستخدام منهج تحليل المضمون،  ف

تمركز األمنيات . 2واقعية األمنيات مقابل عدم واقعيتها، و . 1: للتحليل
إمكان تحقق األمنيات . 3حول الذات مقابل تمركزها حول اآلخرين، و

. 5عمومية األمنيات مقابل خصوصيتها، و. 4مقابل صعوبتها، و
ى المعوقات كما تم إلقاء الضوء عل. المضمون المباشر لألمنيات ودالالتها

ووفقا لتائج هذه . المدركة مقابل الميسرات المدركة لتحقيق هذه األمنيات
الدراسة شكلت األمنيات الواقعية النفعية واألمنيات المرتكزة حول الذات، 

 .واألمنيات الغيبية، النسبة األكبر من األمنيات الشائعة بين أفراد العينة

في دراستها  ادق  شاهينالدكتورة هيام صابر صورغبة من الباحثة 
" الحب الوالدي كما يدركه طلبة الجامعة وعالقته بسلوكهم اإليثاري"عن 

استطاعت باستخدام مقياسين من إعدادها عن  الحب الوالدي بصورتيه 
ومقياس للسلوك اإليثاري ، أن تكتشف  وجود عالقة إيجابية ) األب، األم(

إليثاري، كما تبين لها أن  أن دالة إحصائيا بين الحب الوالدي والسلوك ا
النوع، (السلوك اإليثاري ال يختلف باختالف المتغيرات الديموجرافية 

  ).الثقافة الفرعية، نوع التعليم

بحثا بهدف التعرف  محمود حسين ماجدة. دمن جهة أخري، أجرت 
الشوارع  أطفال لدى الذات بتقدير وعالقتهعلى خصائص السلوك العدواني 

   و العدوانى السلوك تقدير: بيق مقياسين من إعدادها عنحيث قامت بتط
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طالبـا وطالبـة    )380(تكونت عينة الدراسـة مـن    :ا�"�	4{ وا7��:اءات  
طبــق علــيهم مقيــاس الحــب الوالــدي  )21.37(بلــغ متوســط أعمــارهم 

وهمــا مــن إعــداد (ومقيــاس الســلوك اإليثــاري ) بصــورتيه األب، األم(
ـين والصـدق     وتم التحقق مـن صـدقه  ) الباحثة ـتخدام صـدق المحكم ما باس

العاملي، كما تم التحقق مـن ثباتهمـا عـن طريـق معامـل ألفـا ، التجزئـة        
  . النصفية، إعادة التطبيق، اإلتساق الداخلي

 }S��!	ـين       :ا� أشارت النتائج إلى وجود عالقـة إيجابيـة دالـة إحصـائيا ب
ـلوك ا     إليثـاري  الحب الوالدي والسلوك اإليثاري، كمـا أسـفرت عـن أن الس

النـوع، الثقافـة الفرعيـة، نـوع     (ال يختلف باختالف المتغيرات الديموجرافية 
  ).التعليم

� Parental  Love As Perceived by College Students &  
its Relationship with  their Altruistic Behavior 

Hayam Saber Sadek Shaheen, Ph.D.  - Dept. of Psychology – 
Ain Shams University 

Objectives:  This study aimed to investigate the 
relationship between parental love as perceived by college 
students & their altruistic behavior. Additionally, differences 
in demographic variables; including gender, sub-culture, 
and education, in their relationship with altruistic behavior 
were investigated. 

 Method and Procedures : A sample of 380 students (mean 
age= 21.37 years)  have completed the parental love scale (for 
the father & the mother, separately & the Altruistic behavior 
scale there validity measured by judgments & factor validity & 
there reliability measured by alpha coefficient , split half, test 
retest ,& internal consistency reliability).  

Results : The results of this study showed positive significant 
correlation between parental love & altruistic behavior. 
Demographics variables showed insignificant relationship with 
altruistic behavior. 

  العدوانى وتقدير الذات لدى أطفال الشوارع ا��#�ك �

أستاذ علم النفس المساعد، كلية  - ماجدة حسين محمود: كتورةد
  جامعة حلوان - اآلداب

راهنة إلى بحث السلوك العدوانى وعالقته هدفت الدراسة ال :ا)هRاف
من أطفال  )88( بتقدير الذات لدى أطفال الشوارع، وتكونت العينة الكلية

 مجموعة األصغر سنا :تم تقسيمهم إلى مجموعتين .الشوارع من الجنسين
مفحوصاً لكل  )44( بواقع، )234 16 -13(ومجموعة االكبر سنا) سنه 7-12(

سنه وانحراف معيارى  11.93وسط عمر قدره مجموعة من الجنسين وبمت
  .سنة 2.73قدره 

تم استخدام مقياس تقدير السلوك العدوانى  :ا�"	4{ وا/�:اءات 
  .ومقياس تقدير الذات من إعداد الباحثة

}S�!	وأشارت نتائج الفرض األول والذى اختص بالكشف عن  :ا�
ن وكبار في السلوك العدواني بين أطفال الشوارع صغار الس الفروق

فى والثاني الذي اختص بالكشف عن الفروق .السن، وفى متغير النوع
تقدير الذات بين أطفال الشوارع صغار السن وكبار السن وفى متغير 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية فى السلوك العدوانى  .النوع
. وتقدير الذات فى اتجاه أطفال الشوارع كبار السن وفى اتجاه الذكور

االرتباط بين  ت نتائج الفرض الثالث الذي اختص بمعرفةوأشار
السلوك العدواني وتقدير الذات لدى أطفال الشوارع صغار السن وكبار 

إلى وجود عالقة دالة   السن ولدى أطفال الشوارع الذكور واإلناث
أطفال الشوارع  إحصائيا بين السلوك العدواني وتقدير الذات لدى

قامت الباحثة بتفسير النتائج وفق . ناثصغار السن وفى اتجاه اإل
  .التراث النظرى والدراسات السابقة

  �#�2uت ا��$�ث ا�� �B:ت �P4ا ا�
Rد

�� \�ء �!@�:ات  �$#�� �?"�ن أ�	��ت ا)h*�ل ا�"�!<�#�� �
��"�#
ا�"�ه�� وا�	�ع وا�":_#� ا�!

*
  

  مصر -جامعة القاهرة - قسم علم النفس - أيمن عامر: دكتور

جريت هذه بهدف الكشف عن األمنيات السائدة لدي األطفال أ: ا)هRاف
والتي  ،) 114= ن(والمراهقين من تالميذ المرحلتين االبتدائية واإلعدادية 

يقرون بأنها تمثل غايات كبرى يسعون إلى تحقيقها مستقبالً، مع المقارنة 
جنس بين أفراد العينة بعد تقسيمهم إلي مجموعات وفقا لمتغيرات العمر وال

  .والموهبة

باستخدام منهج تحليل المضمون، تم الكشف عن  :ا�"	4{ وا7�:اءات 
دالالت هذه األمنيات، في ضوء خمس فئات للتحليل اقترحتها الدراسة 

واقعية األمنيات مقابل عدم واقعيتها، وتمركز األمنيات حول : تمثلت في
مقابل  الذات مقابل تمركزها حول اآلخرين، وإمكان تحقق األمنيات

صعوبتها، وعمومية األمنيات مقابل خصوصيتها، والمضمون المباشر 
كما تم إلقاء الضوء على المعوقات المدركة مقابل . لألمنيات ودالالتها

وقد استخدم مقياس مفتوح . الميسرات المدركة لتحقيق هذه األمنيات
 ، فضال عن اختبار الخيال)من إعداد الباحث(النهايات لرصد األمنيات 

سليمان وأبو (واختبار تورانس الشكلي المعرب  ،)2003حنورة،(الشكلي 
 )1999عوض،(واختبار المصفوفات المتدرجة المعرب   )1974جطب، 

  .كمؤشرات لتحديد متغير الموهبة

}S�!	شكلت األمنيات الواقعية النفعية واألمنيات المرتكزة حول  :ا�
األمنيات الشائعة بين أفراد  الذات، واألمنيات الغيبية، النسبة األكبر من

العينة، ومن ثم فُسرت النتائج في ضوء الخصوصية الحضارية للمجتمع 
  .  البحريني الذي أجريت علي أطفاله الدراسة

� Content Analysis of Children's Wishes in light of 
Sex, Age and Giftedness.  

Ayman Amer, Ph.D.  - Department of Psychology – Cairo 
University – Egypt 

Objectives:  This study aimed at exploring school students' 
wishes by using content analysis methodology . Five categories 
of analysis were used to classify the wishes: Reality of wishes, 
difficulty of achieving wishes, self-centered, generality, and 
content  of wishes.  

Method : school students (n=114) were divided into different 
groups according to three variables: Sex, age, and degree of 
giftedness. Wishes questionnaire (by author) visual imagination 
test(Hanoura, 2003), TTCT (Torrance Test of Creative Thinking) 
(Soliman & Abou Hatab, 1974), and progressive matrices 
(Awad,1974)  scales were used.  

Results and Discussion : It was shown that real and self-
centered wishes were more common than other wishes among 
Bahaini school students. Results were discussed in light of 
Bahraini unique cultural values. 

  ا�$> ا��ا�Rي آ"� 'Rرآh 3#�� ا��5�
� و+9-!3 ��#�آ4, ا�L'7ري �

  جامعة عين شمس –قسم علم النفس -هيام صابر صادق شاهين: دكتورة

ـين الحـب الوالـدي      :ا)ه�Rاف    هدفت هذه الدراسة إلى بحث العالقـة ب
ـلوك اإليثـاري،       ) األموياألبوي و( ـين الس كما يدركـه طلبـة الجامعـة وب

ـلوك اإليثـاري بـاختالف بعـض         ـتالف الس فضالً عن الكشـف عـن اخ
  ).نوع التعليم –الثقافة الفرعية –النوع(المتغيرات الديموجرافية 
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Study Results:  The results indicate there is relation 
between efficiency of arithmetic's teacher, science's teacher, 
English language teacher's, Arabic language teacher's every 
item alone .also indicate to achievement progress of his 
students &efficiency toward all specialist of teacher, also draw 
profile efficiency's teacher. 

/�!��ر �*4, ا�"�\�ع �� ا���A +& ا�?@�ط  #�	����ا7آا�*�RSة  �
  وا����وى ا�	*��5"�� وأ����> ��ا�4!�4


��B �& ا\C:اب ا/O��!B و�:ط ا�$:آ�' �*h أم ���_ ��  درا
وزارة التربية  -أخصائي نفسي إكلينيكي -  خالد محمد عبد الغني.د

 والتعليم

فائدة اإلكلينيكية تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على ال :ا)هRاف
وأساليب مواجهتها لدى الختبار تفهم الموضوع في الكشف عن الضغوط 

 سنة، 32أمهات المعاقين باستخدام دراسة الحالة المتعمقة لسيدة عمرها 
يجب (تعاني من كثرة الضغوط الحياتية المتعلقة بوجود طفل معاق لديها 

رتبط بعالقتها وكذلك ضغوط ت) ذكر التشخيص العلمي و نوع اإلعاقة
بزوجها وأفراد أسرتها ،كما أنها كانت تشكو من مجموعة من األعراض 
النفسجسمية كالصداع وارتفاع الضغط والتهاب الجيوب األنفية وقرحة 

  .المعدة كما تظهر عليها عالمات االكتئاب والقلق

 )1980القطان،(تم تطبيق اختبار تفهم الموضوع  :المنهج واإلجراءات 
مع مجموعة ) هناك أي بيانات سيكومترية تذكر باختصار و إن كانت

مقياس الضغوط -1: أخرى من األدوات والمقاييس النفسية بما فيها
مقياس أساليب مواجهة الضغوط -2 ؛)1998السرطاوى والشخص،(النفسية

عسكر وعبد (اختبار الشخصية المتعدد األوجه-3 ؛)2009عبدالغنى، (
   )2002القادر، 

ليل أداء الحالة علي اختبار تفهم الموضوع بطريقة تعديل بتح :النتائج
ومقارنتها بنتائج المقاييس األخرى و تاريخ الحالة  )1980القطان، (مخيمر 

كشفت عن فائدة اختبار تفهم الموضوع في إلقاء المزيد من األضواء على 
كل مراحل العالج التشخيصية والعالجية في الكشف عن الضغوط 

  .جسمية وأساليب مواجهتها لدي أمهات المعاقينواألعراض النفس

  "درا��ت B*���"ا�	�: وآ!��� ا��$�ث وا�"<�/ت ا�
#"�� �� �5#�  1:وط
  

  �ـــــــــــR +��ـــــــــــ-�ا+

 .ال تنشر المجلة الدراسات التي سبق نشرها من قبل .1

التقدم للنشر بالمجلة يعني موافقة صريحة من الباحث بأن البحث  .2
 .ال المقدم للنشر غير مقدم في مجلة أو دورية علمية أخرىأو المق

يراعي في البحث أن يتميز باألصالة وأن يضف إضافة جديدة  .3
 . للعلم

أن يكون البحث مستوفيا للجوانب العلمية بما في ذلك عرض األسس 
النظرية واألهداف الخاصة من اجراء البحث واالجراءات المستخدمة في 

  .ض النتائج والمناقشةاستخالص النتائج وعر

بالرغم من أن المجلة تنظرفي أمر البحوث النظرية والمراجعات  .5
التي تتم بهدف التحقق من نتائج بحوث سابقة في التراث العلمي، فإنها 
تعطي أولوية لنشر البحوث االمبيريقية التي تنطلق من الواقع والبحث 

 .االحصائي والتجريبي

ق والشروط الخلقية للبحث الباحث مسئول عن عمليات التدقي .6
اللغة السليمة وكل ما تتطلبه من التصحيحات، : العلمي بما في ذلك

والتصريحات المطلوبة من هيئات أو باحثين آخرين، والتوثيق وأسلوب 
 إلخ.. كتابة المراجع، والملخصات العربي واالنجليزي

  

� Aggressive Behavior and Self-Esteem  of Street 
Children 

Magda Hussein Mahmoud, Ph.D.  - Assistant Professor of 
Psychology,  - Faculty of Arts, Helwan University. 

 
Objectives:  This study aimed to examine the current 

aggressive behavior and its relationship to self-esteem among 
street children, and formed the total sample (n=88) of street 
children of both sexes. Were divided into two groups: younger 
(7-12 years) and older group (13 - 16 years ), by (44) each 
group of both sexes and an average age of 11.93 years and a 
standard deviation of 2.73 years.  

Method and Procedures : assessing aggressive behavior 
and self-esteem scale by the researcher. : The results of the first 
hypothesis, which singled out the disclosure of the differences in 
aggressive behavior among young street children and the 
elderly, and sex. The second Which singled out the disclosure of 
the differences in self-esteem among young street children and 
the elderly and sex. The existence of significant differences in 
aggressive behavior and self-esteem for the the elderly of street 
children, and males. The results of the third is , which singled 
out the link between aggressive behavior and self-esteem of 
young street children refer to a significant relationship between 
aggressive behavior and self-esteem of street children, young 
people and female.  Finally the researcher interpretation of 
results according to the theoretical heritage of previous studies. 

  للمعلم فى عالقتها بالتقدم العلمى لطالبه �

  كلية التربية النوعية جامعة عين شمس - حنان السيد عبد القادر زيدان : دكتورة

ه على االنجاز والعطاء لمهنته تعبر الكفاءة الذاتية للمعلم عن اعتقاده بقدرت
  .اتهموومساعدة تالميذه على التقدم العلمى والتحصيلى ودعم ثقتهم بذ

 ��وقد أجريت هذه الدراسة بهدف تحليل مهنة المعلم  :أهRاف ا�Rرا
  . الكفء وتحديد صفحته النفسية

للتحقق من أهداف هذه الدراسة استخدمت عينة  :ا�"	4{ وا7�:اءات
معلم وقد قامت الباحثة بعمل لقاءات  )100(تلميذاً وعدد  )50(مكونة من

. دورية مع المعلمين لتوضيح معايير الكفاءة التى يجب االلتزام بها
كاالهتمام بإعطاء أمثلة توضيحية للمادة، وتنويع طرق التدريس، ومراعاة 
 الفروق الفردية بين التالميذ، واستخدام الوسائل التعليمية، والسماح للتالميذ

  .بالتعبير عن أرائهم ومشاركتهم في األنشطة الالصفية

 ��أشارت النتائج إلى أن هناك ارتباطات ايجابية دالة  :S�!B{ ا�Rرا
بين كفاءة معلمى الحساب ومعلمى العلوم واللغة العربية واللغة االنجليزية 
كالً على حده، كما أشارت إلى التقدم التحصيلى لتالميذهم والكفاءة 

لتخصص كل فئة من المعلمين وكان من النتائج رسم الصفحة  المناظرة
  .النفسية للمعلم الكفء

� Teacher's Self-Efficiency in its Relationship with 
Academic Progress of his/her Students. 

Hanan Zidan Ph.D. 

Self-efficiency of teacher believing  in his ability on achieving, giving 
for his profession, students and helps them on scientific progress, 
acquisition and supports students confidence in their selves. 

الذاتية  ا��*�ءة � Study Goals:  The current study adopts 
set of goals Analysis a profession of the qualified teacher and To 
determine his a profile.      

Study Procedures:  Investing of study goals use a sample 
consist of 50 students &100 teachers. The researcher conducted 
the periodicity meetings with the teachers to clarify efficiency 
standers which the teacher must be respected.  
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يلي ذلك عرض لنتائج الدراسة بشكل تفصيلي، وفي حالة  :	!�S{ا�
الحاجة لالسترشاد بالجداول أو الرسوم البيانية من المطلوب أن تكون 

وينصح أن . ضرورية وبهدف التركيز على النتائج وتوضيحها بشكل أدق
تكون هذه الجداول قليلة وغير مطولة وتكون مباشرة وبتوضيح نتائج 

ال يجب تجنب الجداول التمهيدية المتعلقة بوصف العينات مث(البحث 
وبيانات المحكمين الذين لجأ إليهم الباحث في تحقيق بعض الشروط 

في حالة العينات الضخمة أو البحوث ). السيكومترية لألدوات المستخدمة
 . المسحية ينصح بتجزئتها تيسيرا لطباعتها

أال تكون إعادة صياغة مراعاة  في كتابة النتائج يجب  :"	�-��ا�
الجداول الرقمية بل الدالالت النفسية التي تشير  فيلفظية لما ورد 

عن أسئلة البحث  فيما يتعلق باإلجابةإليها هذه األرقام 
ثم تناقش هذه النتائج في  ).إن وجدت(فروضه  واتحقق منومشكالته،

 مناقشةفتتضمن الضوء الدراسات السابقة وإذا بدأ البحث من فروض 
معارضة أو  تجاهات معينةاالنتائج أو  فيأو تناقضات  اختالفاتية أ

  . تضيف المزيد من التأييد لها

القواعد المعمول تستخدم في كتابة المراجع   :و��2در ا��$o ا�":ا�(
بها في الدوريات العالمية وبشكل خاص دوريات الجمعية النفسية 

وهو االسم الذي يشار إليه ( اسم العائلة للمؤلف: وهى باختصاراألمريكية، 
وإذا وجد أكثر من مؤلف يفصل ) ،(، ثم االسم األول بعد فاصلة )في المتن

سنة النشر ثم (.) نقطة  األسماءوفى نهاية  )؛( بين االسمين فاصلة منقوطة
أو عنوان  ،البحثأو الكتاب ثم عنوان  ،ثم نقطة ،)2010: مثال(بين قوسين

ثم اسم (.) ثم نقطة  ،كتاب محرر فيفصل كتاب، أو عنوان ال فيالفصل 
كتاباً يكتب ، ثم المصدر، فإذا كان )المحرر(ثم يكتب بين قوسين  ،المحرر
، ثم الناشر، أما )لندن مثال(ثم بلد النشر (.) ثم )  italicبخط مشبوك (بخط 

 )italicأي مشبوك (بخط رقعة ( اسم المجلةإذا كان المرجع مجلة فيكتب 
ثم  ،)،(م رقم المجلد ثم رقم العدد بين قوسين، ثم فاصلة ث) ،(فاصلةثم 

، 19، مجلة دراسات نفسية :عليها المقال، مثال ذلك  يعتمد التيالصفحات 
)4( ،691-723.  

يكتب اسم الباحث أو المؤلف الذي هو اسم  : وبالنسبة للكتب المحررة
 الذي الكتاب مؤلفيثم اسم مؤلف أو  ،ثم نقطة ،صاحب المقال أو الفصل

عكس (ثم اسم العائلة  األول،يوجد به هذا الفصل، ويراعى أن يكتب االسم 
ثم يكتب بين  ،بداية اإلشارة للمصدر في األسماء األخيرة كتابة البدء ب
إذا  (Eds) أي S ـأن الكتاب محرر ويضاف حرف ال أي (Ed)قوسين 

ثم ، نقطةثم عنوان الكتاب، ثم  اً،واحد اًكان للكتاب محررين وليس محرر
   .النشر ةثم سن ،بلد النشر

  :يــــــــــR أ�ــــــــــ:وط و-�ا+ــــــــــ1 

وصف العينة، خطة  :مثلال تضع عناوين فرعية  :ا�
	�و'& ا�*:+��
بسالسة من فقرة ألخرى  انتقل، الدراسات السابقة، بل اإلحصائيالتحليل 

 .للبحث المنهجيوفق المنطق 

 فيالختبارات والمقاييس يف لليس من المطلوب وضع تصن •
 الستعدادهامش سفلى  فيا تفصيليا، ويمكنك اإلشارة همالحق أو وصف

 .الباحث لتزويد من يرغب بنسخة من المقياس أو المقاييس المستخدمة

بحثه  فيمكانة الباحث إشارته لكل من عاونه مما يعطي التقدير ل •
  .هامش سفلى سواء من زمالئه أو تالمذته أو غيرهم في

���Fا �>':C���  : ��g�E ا�":ا�( �6 ا�<�S"� ا�	��S�4 وا�"!& 

االتفاق التام بين المراجع المذكورة فى المتن والمراجع المذكورة  •
 .فى قائمة المراجع

االلتزام بأربعة عناصر أساسية عند التوثيق، والتى تأخذ  •
العمل عنوان  - سنة النشر - االسم األخير للمؤلف : العامة اآلتية الصياغة

  .بيانات النشر -العلمى

الصفحة األولي من البحث أي الغالف ال يكتب عليها اسم   .5
الباحث او المشاركين أو أي بيانات تسهل التعرف عليهم من قبل هيئة 

 .التحكيم

  Microsoft office word 2003 يكتب البحث باستخدام برنامج .6
  Simplified Arabicوبنط  14أو ما بعده بحجم 

أن يرسل البحث للنشر من خالل البريد االلكتروني يفضل  .7
أو يقدم البحث   Microsoft office word 2003"الوورد رايت"مكتوبا على 

+ للعرض على المحكمين  A4مطبوعا من أصل وصورتين على ورق 
 .CDنسخة على 

بعد تحكيم البحث وإعادته للباحث بهدف النشر النهائي يرسل   .8
 CDصورة وبرفقته أسطوانة كمبيوتر مضغوطة البحث للمجلة من أصل و

 .مسجل عليها البحث في صورته النهائية القابلة للنشر

وإذا بمسافتين بين السطور  A4صفحة  30أن ال يتجاوز البحث  .9
 .كانت هناك ضرورة علمية ألى زيادة تناقش مع رئيس التحرير شخصياً

ي مالم لن يقبل أي بحث للعرض على المحكمين وال للنشر النهائ .10
 . يكن مستوفيا للشروط العامة أعاله

 �ــــــــــــــــ:وط ا��u%ـــــــــــــــا��

o$ان ا���	أن يكون على الغالف وعلي صفحة البداية ويجب  :+
، ويشتمل ويركز مباشرة على موضوعه ا،يكون عنوان البحث مختصر

صفحات على عنوان فرعي أكثر اختصارا لكتابته في الهوامش العلوية من 
   . البحث عند النشر

 ���S:ا� o_ا��� ,�ال يظهر على صفحة  ):و ا���_�L& ا�"��رآ�&(إ
الرئيسي أوال ويتلوه  يكتب اسم الباحثالغالف، ويجب فيما عدا ذلك أن 

دكتور ( فقط العلميباللقب  تكتب األسماء جميعها. أسماء الباحثين اآلخرين
ستاذ مساعد أو مدرس، أو و أأستاذ أ(لقاب الوظيفية   دون األ) مثال
  . )مدير

o_!"� إ���4 ا���	أو ا��45 ا�!� ' �"
 التييضاف اسم الجهة  :ا�
قسم علم النفس، (  الرئيسي والباحثين المشاركين لها الباحث ينتمي
ويحدد عنوان التواصل  .فقط) غيرها  ، أو.. .زبحوث، أو مرك...جامعة

 . لي من البحثالبريدي بالباحث الرئيسي في العمش السف

o$ا�� ku#�: ال يزيد عن فيما باللغة العربية  البحث ذلك ملخص يلي
موضوع : متضمناكلمة  .12سطر وببنط  15فيما ال يزيد عن و 150 -120

البرنامج ذلك ملخص باللغة اإلنجليزية بنفس  يلي . البحث وأهدافه ونتائجه
ين مراجعته الحجم والمضمون، ويتعونفس   ,11Times New Romanبنط 

 .اللغة اإلنجليزية فيلغويا بواسطة متخصص 

o$ا�� ��R>�: تضمن فكرة البحث ومبرراته كما يجب أن تو
يقف وراءه  الذيتكون اإلشارات والتنويهات الخاصة بالتراث 

مختصرة ومباشرة وال تتضمن اقتباسات بل إشارات مباشرة للباحثين 
 ا مسهبشرح وال اآلخرين، وال تتضمن عرض مواد مدرسية 

يجب أن . ألفكار باحثين مفصالً اًأو تقديم أو مدارس نفسية لنظريات
و كما ه(مرتبطة بمتغيرات البحث النوعية مقدمة مباشرة، وتكون ال

الجمعية النفسية في البحوث األجنبية المنشورة في دوريات  الحال
  ).األمريكية او ما في مستواها

o$اف ا��Rأه :�Cu4{ وا�	ذلك مشكلة البحث وأهدافهيلي  :ا�" 
  .بصورة مباشرة ومختصرة ومرتبطة وظيفيا بالمقدمة

o$المستخدمة  واألدواتعرضا مختصرا للعينات تتضمن المنهج  :إ�:اءات ا��
  . بمعناها العلمي واإلجرائي وأساليب التحليل والمتغيرات موضوع الدراسة
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 ��'P!فحة األولى بشكر تذييل الص) إذا تطلب األمر(يمكن للباحث  :ا�
 10لمعاونية أو زمالئه أو الجهة المانحة أو الممولة للبحث، ويستخدم بنط 

  . Simplified Arabicبالخط 

مسافة واحدة  Simplified Arabic بخط 12يحرر المتن ببنط : ا�"!&
  . كلمة 12بين السطور، واليزيد عدد كلمات السطر على 

ل فقرة وأخرى، على أن يتم ترك مسافة إضافية بين ك :ا�*<:ات
  .تتضمن الفقرة معلومة كاملة مستوفاة

<B��أ &�*�n� 6يحتاج الباحث إلشارة إلى مؤلفين أجانب   :ا�17رة إ�
فى المتن، ويتم ذكر اإلسم فى المرة األولى باللغة اإلنجليزية إلى جانب 

وال يتكرر اإلسم بعد ذلك باإلنجليزية إال إذا كان داخل . اللغة العربية
  .  أقواس لتحديد مصدراإلقتباس

عند اإلشارة إلى مصطلح أجنبى، يذكر المصطلح فى  :ا�"C2#$�ت
المتن باللغة العربية، ويرقم ويوضع المصطلح األجنبى المقابل حامالً 
الرقم نفسه فى ذيل الصفحة، وال يتكرر ذكر المصطلح باإلنجليزية بعد 

  .ذلك

شارة إلى مصدر رجع إليه عند اإل :ا7_�/ت �"�n*�& وا/-!����ت
  : الباحث مباشرة، يتبع اآلتى

، ويوضح )آ���30(ال يزيد حجم االقتباس الحرفى على ثالثة أسطر 
يلى االقتباس مباشرة بيانات ( "     " ) االقتباس بين شوالت صغيرة 

. إذا كان المصدر مقاالًالمؤلف ثم السنة فى حالة ما : المصدر بما فيها
الصفحة؛ وعند إمتداد : المؤلف، السنة: كان المصدر كتاباً إذاوفى حالة ما 

 -ص: المؤلف، السنة(االقتباس على أكثر من صفحة تسجيل كاآلتى 
. ، يفصل بين األسماء بفاصلةتعدد مؤلفى المصدر الواحدفى حالة  ).ص

داخل األقواس، يفصل بينهما بشوله منقوطة كثر من مصدر فى حالة ذكر أ
( ; ) . 

  :  أ�ـL#ــ�

(Jacobon, 1999) .المصدر مقال  

(Cronbach, 1994:271). المصدر كتاب 

(Barlow, 2002: 276-277) .المصدر كتاب واإلقتباس ممتد لصفحتين 

(Read, Alsoap, Gilen, 1998) .المصدر مقال لثالثة مؤلفين 

(Allen, 1995; Karen et al, 1998)مصدران مختلفان لمعلومة واحدة. 

يوضع رقم الجدول أعلي الجدول وفي منتصف  :ل�$:': ا�R5او
 :السطر ويكتب بين قوسين مثال ذلك

 ) R� )3ول ر-, 

يوضع عنوان الجدول فى السطر التالى مباشرة قبل الجدول، ويجب 
 .أن يشير عنوان الجدول إلى مكوناته بدقة، مثال ذاك

  المتوسطات واالنحرافات المعيارية

 ناثلمجموعتى الذكور واإل" ت"وقيم 

  :يتم استخدام جداول مقننة وفق النماذج الموضحة اآلتية :�<	�& ا�R5اول

  .جداول المتوسطات واالنحرافات المعيارية )1(ملحق 

  .جداول المقارنات بين مجموعات )2(ملحق 

  .جداول تحليل التباين )3(ملحق 

  .جداول المصفوفات االرتباطية )4(ملحق 

  .ةجداول المصفوفات العاملي )5(ملحق 

   :عند توثيق المرجع فى المتن  تستخدم الصياغة المختصرة التالية 

 : التوثيق فى قائمة المراجع يأخذ الصياغة اآلتية

- A�n"بلد . عنوان الكتاب).سنة النشر.(اسم المؤلف{   :ا��!�ب ا�
تراعى بدقة الفواصل بين البيانات كما هو مبين، بحيث ال تستبدل :  [النشر

  .}الناشر] و الفاصلة بنقطة أو يتجاهل أى بيانالنقطة بفاصلة أ

- ��"#
سنة النشر بين .(اسم مؤلف المقال{ :ا�"5#� ا�
اسم المجلة، رقم المجلد بين قوسين، رقم العدد، . عنوان المقال).قوسين

  :مثال ذلك[} ص-ص

Eysenck.(1998).Extraversion and Neuroticism .American 
Journal of Psychology, (14), 3,217-229.    

عنوان ).سنة النشر.(اسم المؤلف األصلى{  :آ!�ب �!:�,
  }الناشر :  بلد النشر.اسم المترجم:  ترجمة.الكتاب

عنوان ). سنة النشر. (اسم مؤلف المقال{   :��2 �& آ!�ب �$:ر
 -صفحات الفصل ص(عنوان الكتاب ) محررا(اسم المحرر :  الفصل، فى

 .}..: ..)ص

��
��� ����رسالة .عنوان الرسالة). سنة النشر. (اسم المؤلف{ :ر
 .}غير منشورة، الجامعة، الكلية) أو دكتوراه(ماجستير

wB:!B7ر +#6 ا��	� R	!��:  }عنوان . سنة النشر.اسم المؤلف
، ثم عنوان (الشهر، اليوم، السنة(الموضوع، تاريخ استدعاء الموضوع 

 }الموقع 

جديا تبعا السم العائلة الخاص فى القائمة يكون أب :�:��> ا�":ا�(
وفى حالة وجود أكثر من عمل لمؤلف واحد ). حرف تلو اآلخر(بالمؤلف 

، )من األقدم إلى األحدث(ترتب مراجع هذا المؤلف وفقا لتاريخ النشر 
ترتب  .وترتب األعمال الفردية للمؤلف الواحد قبل أعماله المشتركة

  .لبداية باألحدثمراجع المؤلف الواحد بحسب سنوات النشر وا

&�*�n"ء ا��"�يذكر المؤلفون جميعهم  مهما تعدد المؤلفون للعمل الواحد: أ
فى قائمة المراجع، أما داخل المتن فيذكرون جميعهم فى أول ظهور 

  )et al. or: & others(للمرجع، ويشار إليهم بعد ذلك بالصياغة المختصرة
:  مؤلفين أربعةعمل ألكثر من بعد اإلسم األخير للباحث الرئيسي، إذا كان ال

يكتفى بذكر الباحث الرئيسي والمشاركون الثالثة التالين له، ويشار إلى 
  ).وآخرون(الباحثين اآلخرين بكلمة 

إذا كان (تكتب سنة النشر فقط :  عند توثيق سنة النشر :�	� ا�	�:
إذا كان العمل ضمن (، وتذكر السنة والشهر )العمل كتابا أو مجلة علمية

إذا كان العمل مأخوذا من (، وتذكر السنة والشهر واليوم )وراق مؤتمرأ
أما إذا كان العمل جاريا نشره، فتكتب عبارة ) اإلنترنت أو جريدة يومية

وإذا كانت . للمرجع األجنبى) In Press(تحت الطبع للمرجع العربى، أو 
و للمرجع العربى أ) بدون تاريخ(تكتب عبارة (سنة النشر غير متاحة 

)N.D (للمرجع األجنبى. 

يراعى أن تكتب كل المصطلحات األجنبية فى   :ا�"C2#$�ت ا)�	���
  .الهامش السفلي، عند ورودها للمرة األولى

<B��(ا &�L_ء ا����"�تكتب أسماء الباحثين األجانب باللغة   :أ
األجنبية إلى جانب اللغة العربية فى المرة األولى لورود االسم، ثم يكتب 

الباحث بعد ذلك باللغة نفسها المنشور بها العمل عند تكرار اإلشارة له  اسم
  .فى المتن

يكتب عنوان :  فى حالة وجود جداول أو أشكال  :ا�R5اول وا)��1ل
 .الجدول ورقمه فى أعاله، فى حين يكتب عنوان الشكل فى أسفله
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The category of Regular, Original Manuscripts represents 
the PS main emphasis. Manuscripts in this category should be 
submitted in English language, and in duplicate (the original and 
one copy). Manuscripts on formatted diskette or via email 
attachment are also advisable. All copies should be clear and 
readable. Double-spaced typing should be adhered to 
throughout, and the author's name should appear on all pages.  
A brief biographical information about the author (s).  Please 
keep a copy of all the manuscript and all related material for 
your files in the event that our copies become lost. 

Research papers' manuscripts will be sent out anonymously 
for editorial evaluation. Obtaining permission for any quoted or 
reprinted material that requires permission is the responsibility of 
the author. Submission of a manuscript implies commitment to 
publish it in the journal. Authors submitting manuscripts to the 
journal should not simultaneously submit them to another 
journal, nor should manuscripts have been published elsewhere 
in substantially similar form or with substantially similar content. 
Authors in doubt about what constitutes prior publication should 
consult the Editor. 

Manuscript length should normally be 15 to 35 double-
spaced, typewritten pages. Longer papers will be considered 
and published if they meet the above criteria. The American 
Psychological Association’s Publication Manual (5th ed.) should 
be followed when preparing manuscripts. Manuscripts are 
reviewed by the Editorial Advisory Board. Allow up to 3 months 
for a publication decision and up to same amount of time for 
publication. 

Brief Reports are also welcome; they should be no more 
than 10 double-spaced manuscript pages long, including title 
page, references and any tables. Further information can be 
obtained from the Editor. 

Book Reviews of Arabic books are exceptionally 
encouraged, but other books in other languages will be 
considered. Books that may be candidates for review should be 
current and related to any field in psychology. Book reviews 
should be sent to the Editor and will be given a priority. 

  An important part of PS publication policy is the periodic 
publication of special issues or special sections of regular 
issues. Current needs, emerging trends, and readership interest 
guide the publication of material in this category. Ideas or 
suggestions for special issues or special sections should be 
discussed with the Editor, Abdel- Sattar Ibrahim, Ph. D.  in 
person or via Email (satterranm@gmail.com).   

Language Enhancement Issue   :  

Authors, especially from non English speaker cultures, who 
want to refine the use of English in their manuscripts might 
consider utilizing the services of PSj, a non-affiliated company 
that offers professional editing services to authors of journal 
articles in the areas of science, technology, medicine or the 
social sciences. PSj specializes in editing and correcting 
English-language manuscripts written by authors with a primary 
language other than English. Visit http://www.prof-editing.com 
for more information about PSj’s Professional Editing Services, 
pricing, and turn-around times, or to obtain a free quote or 
submit a manuscript for language refinement. Please be aware 
that neither the editorial board of the PS nor the EPA has any 
affiliation with PSj and makes no endorsement of the company. 
Any arrangement including any costs incurred will be exclusively 
between the author and the PSj, and are the sole responsibility 
of the author (s), who is submitting his/her Manuscript to PSj. 

Editor-in- Chief 

Abdel-Sattar Ibrahim, Ph.D 

عند اإلشارة الختصارات أجنبية، يتعين أن يوضع االسم  :!�2راتا/�
الكامل للعبارة المختصرة عند اإلشارة إليها فى المرة األولى، ويوضع 

 .االختصار على يمينها بين قوسين مثال ذلك

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 

اختصارات لمصطلح  ميمكن االستمرار على امتداد السياق باستخدا 
 : بعد ترجمته للعربية لتجنب تكرار ألفاظ أجنبية داخل المتن مثال ذلك

  ).ب م م ش(بطارية مينسوتا متعددة الوجه للشخصية 

 ).ب م م ش(وتستخدم لإلشارة إليها على امتداد السياق 

المقدمة للنشر بالمجلة بحوث ال فييجوز  ال  :�& �j: ا�"C#�ب
عشوائية أو سرد قائمة  ،ناء عرض التراثتلخيص بحوث أخرى أث

تقديم التعريفات سواء  فيأو اإلسراف  ،مجاالت كل متغير فيبالبحوث 
نكتب لمتخصصين يقومون  لنتذكر دائما أننا. االصطالحيةالقاموسية أو 
. حول كل ما نكتب وملمون بالتفاصيل والنظريات العامة بالبحث مثلنا

صورة إشارات يلحق بها  في سابقألي بحث ويجب أن تكون الصياغة 
وليس من المطلوب . أو صاحب البحث المشار إليه مع سنة النشرالمصدر 

نهاية البحث، فمثل هذه  فيإضافة فقرات لتوصيات أو نتائج تطبيقية أيضا 
البحث من المهتمين بتفعيل نتائج  ئقار إليهايفترض أن يصل  توصياتال

  .البحوث العلمية المضبوطة

 4� اr��ه��� ¤�
 �4�!42010 

 
INVITATION FOR ENGLISH MANUSCRIPTS 

) �'T�#5B7ا �@#���)د+�ة �#	�:   

The English official journal of the Egyptian Psychological 
Association: Psychological Studies, "Dirasat Nafsiyya", will, 
starting from next issues, assign some space for articles and 
research papers  in English Language. The authors who feel 
interested to do so, are invited to submit their contributions in 
care of the Editor.  We will publish original, empirical 
contributions in all areas of theory, research, and practice that 
are potentially of interest to a broad cross-section of Arabian, 
and cultural psychological studies. Manuscripts appropriate for 
submission include, but not limited to, abnormal, psychotherapy, 
community, clinical, counseling, educational, environmental, 
developmental, health, industrial–organizational, 
neuropsychological, personality, psychometrics, social, and all 
such aspects with direct relevance to the context of Arabian 
cultures. Will, also publish articles on new concepts and theories 
relevant to all psychological specialties; theories linking subfields 
(e.g., psychiatry-psychology; medicine-psychology), practice, 
and psychology's contribution to public interest and public policy. 
Studies of professional training, demography; awards and other 
invited presentations are also publishable. 

Additionally, a section will be available in the journal for brief 
reports with theoretical and practical implications. The Brief 
Reports section can also be used for software reviews, book 
reviews, psychometric reports, and to inform about Arabian 
norms or forms for standardized tests. Archival and documents 
of the EPA and related reports on the business of the 
Association, including; rosters of new members and associates, 
boards, committees, employment data, obituaries, calendars of 
events, announcements, and selected award addresses may 
also be included. 

Instructions to Authors : 

The material is divided in four sections: (1) regular, 
unsolicited manuscripts, (2) brief reports, (3) book reviews. 
Summary details of each category are as follows: 
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  "ةــة مجانيــبواب "ىــة إلــول الشبكــتتح
   

فتح الباب لإلعالن  د مصطفى السعدنيأوافق رأي أستاذي الفاضل 
 تتحول الشبكة إلىأن و  ستشفيات والعيادات النفسيةوالم  عن األدوية

  لتعميم االستفادة  "النشر والنقل والتنزيل بوابة مجانية"

Sulafa.T Al Qutub 
3Q�2%ا� � ا��Q�Dj / ا�>
sulafa683@hotmail.com    

 

  اتــــل باالعالنــالتموي
  

للقراء وحول " الشبكة مجانا" المفتوح حول فتح أعتقد أن الحوار 
حوار جدي ينبغي دراسته من مختلف الجوانب " الناتالتمويل باالع"

 وخاصة من ناحيتين

وأقترح في هذا المجال فتح  من ناحية التمويل باالعالنات: أوال -
باب االعالنات للشركات الجدية التي ال تفرض أية قيود على المجلة 

للمجلة الحق في رفض أي  يكون واضحا للجميع أن وناشرها على أن
 .إعالن ال يتماشى مع خطها العلمي واألخالقي

، للشبكة و مجلتها" التبرع"وفكرة " الوقف"أدعم فكرة : ثانيا - 
 .خاصة من القراء والمشاركين مما يعطي نوعا من االستقاللية المالية للمجلة

فإني حات النظرية، حتى ال نكتفي طرح االقترااإلخوة واألخوات ، 
في شكل إما وقف وإما في شكل اشتراك  أبدي استعدادي للتبرع للمجلة

 .طول الحياة

للنظر في " لجنة"أن يشكل رئيس الشبكة أعتقد أن قد حان األوان ل
مختلف االقتراحات وجوانبها القانونية وتداعياتها المالية واألخالقية 

ة علميا وأخالقيا ويضمن لها والخروج باقتراحات عملية تناسب خط المجل
 الدوام إن شاء اهللا تعالى

 ودمتم في خدمة العلم

 ا��آI%ر �D>8' )(%ي
mustafait@hotmail.com  
 

  بلعيــد و كامــل فـي ذمـة اللــه
 

 البقـــاء للــــه و حــــده

  عــــونللـــه و إنــــا إليــــه راج  إنـــا

ثالثة من نعي نبأ ) في  فترة متزامنة (  مزيد الحزن واألسىب  بلغنا
  :أبرز وجه اإلختصاص في الوطن العربي

 األستاذ الدكتور مصطفي كامل

  استاذ علم النفس التربوي

  من المجلة اإللكترونية لشبكة العلوم النفسية العربية 23العدد  

ة اإللكترونية لشبكة من المجل 23يشرفني إعالمكم صدور العدد 
و الذي يأتي متأخرا عن )  2009صيف ( العلوم النفسية العربية 

لتنامي ما يصلنا من أبحاث و دراسات )  2009سبتمبر ( موعده  
إضافة إلى ما تتطلبه بوابة الشبكة من متابعة المستجدات و التحديث 

نوات من إمكاناتنا، مما جعلنا و بعد حوالي السبع س الدوري بما يتجاوز
في  )2000(العشر سنوات من تأسيسها و)2003( إطالقها على الويب 

وضعية اختالل بين متطلباتها التي تنامت إلى حد كبير و بين عتادنا 
مما جعلنا  نلهث تطور، يواكب هذالالبشري و اللوجستي الذي لم  

 –" أعداد في السنة 4" المجلة اإللكترونية ( لإليفاء بمواعيد إصداراتنا 
" سلسلة المعجم اإللكتروني  –" إصدارات سنويا 4" الكتاب اإللكتروني 

هذا إلى جانب التحديث الدوري للشبكة " ) أحرف سنويا  4مصطلحات 
  .و متابعة بريد مراسالتها

محتويا ملفا " 23"العددكان من المبرمج أن يصدر زميلي الفاضل، 
" خر ملحقا عن و آ" أزمة المصطلح النفسي العربي  " رئيسيا عن 

، لكن كثافة ما "  التداعيات السيكولوجية للحرب و الحصار على غزة
(  23العدد : وصلنا من أبحاث و دراسات  اضطرنا لفصله إلى عددين

نهاية محتويا ملف  المصطلح النفسي العربي  و يصدر )  2009صيف 
 نهايةويصدر إن شاء اهللا )  2009خريف (   24العدد و  2009 نوفمبر
محتويا ملف التداعيات السيكولوجية للحرب و الحصار على  2009ديسمبر

  .غزة، مما حتم علينا إعادة جدولة ملفات األعداد القادمة 

  بالشبكـــة النــاب لإلعـــح البـــفت

بوابة " تتحول الشبكة إلىأن د مصطفى السعدني .أنؤيد بشدة اقتراح 
 .بها لباب لإلعالنفتح او   "النشر والنقل والتنزيل مجانية

 ��ح ا·���.د
 A8!ا� � ا��)Iرى (�

elshaik_taibi@yahoo.com 
  

  "شبكة العلوم النفسية العربية"  لدعم شركات األدوية بوابة ال

تماماً، ال وألف ال لدعم شركات األدوية الدكتور يحيى الرخاوي أؤيد رأي 
 .لبحث عن مصادر اخرى للدعمأدعوا ل ،" شبكة العلوم النفسية العربية" بوابة 

)v�> )��� ر�آ� ا�
kmfadel@gmail.com    

  ة  ــم المعرفــر في دعــر كبيــن اثــه مـا لـلم"
  

د .أ األخذ باقتراح, أتمنى على االخوة في شبكة العلوم النفسية العربية 
النشر والنقل  بوابة مجانية" تتحول الشبكة إلىأن  مصطفى السعدني

 .كل عام وأنتم بخير... لما له من اثركبير في دعم المعرفة    "والتنزيل

 أ��ر*�rذ*�ب أ 
mhealth2007@gmail.com  
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، األصيل للبروفيسور الرخاوي إثراء هذا العمل مدعوتنا مشاركتكإن 
، تبعية همشتناتخلفا علميا أبعدنا و حتى نتجاور  ...دخل في هذا اإلطاري
توافقا مع اإلنسان /نقبل ما زادنافتمحيص ما وصلنا ب

 كنا نغتقد أنه علما ال يأتيه الباطل، ونفند ما خالقنا،/الكون/اآلخر/ذاتنا
   .اإلنسان/وأشفانا اإلنسان/أضلنا

... هللا بعزيز وأن سعيكم سوف يرى وما ذلك على ا ...فينا كبير/األمل فيكم

  دمتم ودام عزكم وعطاءكم

 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������

 

 ةـات العربيـي الجامعـداع فـق اإلبـعوائ
 

  :يشرفني أن أعلمكم أنني بصدد اجراء دراسة ميدانية عن

��ـ�:
 +�اSـg ا7�ـRاع �ـ� ا��5�
ـ�ت ا�

بريد مراسالت الشبكة للباحثين الراغبين خالل من  وأني أوجه الدعوة
  ، تكرم اإلتصال على بريدي اإللكترونيللمشاركة في هذا البحث

من مختلف التخصصات  ،استبانة 200يتطلب البحث جمع حوالي 
كما يتطلب  .بالجامعات الموجودة في كل بلد،  علما بأن االستبانة جاهزة

 ات السابقة في الموضوع وما يرتبط بهاألمر المشاركة في مراجعة الدراس

 تقبلوا فائق التقدير واالحترام

�-�ي ��G�& ر�آ� ا�
 أ��Iذ )�� ا�!A8 واhدارة
mustafait@hotmail.com 

 

 "ةــــــادة التربويــــالقي"
 

امعي وكاتب أستاذ جأتمنى أن تجدكم رسالتي هذه في أحسن حال،  أنا 
مهتم بالتربية في البالد العربية أشتغل حاليا في مجال بحثي  من تونس

أعمل مع فريق بحثي عربي من أجل . ومتطلباتها النظرية والتطبيقية
  :يمكن تحديد أهدافه في ثالثة مشاغل هي  إيجاد نظام تربوي أصيل وراق

ي أنتجت إحياء السمات الفذة للممارسة التربوية التاريخية الت -1- 
 .علماء ومفكرين في شتى حقول العلم والمعرفة

 .التصدي للمعضلة التعليمية القائمة في البالد العربية - 2- 

تفعيل الهوية الحضارية لألجيال الصاعدة لتحقيق حضور  - 3- 
 .إيجابي في سياق كوني معولم

من استكتاب باحثين ضمن هذا التوجه نسعى في هذا الفريق إلى     
هتمامات الواضحة بالمسألة التعليمية بأبعادها التربوية و ذوي اال
بدراسة في علم نحن راغبون حاليا في إثراء هذا العمل . الحضارية

وتكون إضافة إلى " القيادة التربوية"تتناول موضوع  النفس التربوي
تخصصها العلمي متمثلة لروح الثقافة العربية اإلسالمية إلى جانب الوعي 

 .تعليمية لعالمنا المعاصربالحاجيات ال

آمل من األساتذة المختصين،المهتمين بالعمل في هذه الدراسة و     
تكرم اإلتصال على بكفاءة أكاديمية وتميز في التحليل العلمي  االقيام به

مع العلم أن هذه الدراسة، إن اعتمدت، فإن لها مكافأة  بريدي اإللكتروني
 .مالية مناسبة

 وي تفضلوا بقبول فائق تقديري وصادق وديفي انتظار ردكم األخ

 ودمتم في رعاية اهللا وحفظه

�ـــ,. د��q ا��rا 
ennaifer.hmida@gmail.com  

  جامعة طنطا - بكلية التربية 

  الدكتور بلعيد هربان

  استشاري الطب النفسي

  لطب النفسي بالممارسة الحرةالعضو المؤسس للجمعية الجزائرية ل
 محمد ابراهيم سحلول. د

  استاذ الطب النفسى بجامعة الزقازيق مصر

  االستشارى السابق بمستشفى االمل بدبى

" شبكة العلوم النفسية العربية"الهيئة العلمية ـلال يسعني إال أن أتقدم باسمي و 

إال  ال يسعني في هدا الظرف األليم... الخطب عظيم و المصاب جلل
شبكة "لـاإلستشارية الهيئة العلمية أن أتقدم باسمي و باسم كافة أعضاء 

إلى أسرهم الكريمة  بخالص التعازي و المواسات، "العلوم النفسية العربية
 همسائال اهللا العلي القدير أن يتغمد ، كافة أخصائيي العلوم النفسيةإلى و 

و  موذويه ميرزق أهلهفراديس جناته وأن  ميسكنهأن برحمته الواسعة و 
الطبنفسية المصرية و الجزائرية العربية و و األسرة العلمنفسية المصرية

  .هللا و إنا إليه راجعون   العربية جميل الصبر و السلوان و إناو

يـــا أيتهـا النفــس المطمئنــــة إرجعــي إلــى " 
  ربــك راضيــة  مرضيــة

  "ـــيفأدخلــي فــي عبـــادي و أدخلــي جنت

 	ـــ�ل ا��آــ�. د 
 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������

 
 "يــس السيكوباتولوجـم النفــات في علــدراس" 
 

بارتياح كبير تخصيص  "العربية بكة العلوم النفسيةش"تلقينا في 
للرد على  أول جمعة من كل شهرحوار بريد  البروفسور يحيى الرخاوي

دراسات في علم "  الخاصة بـ ته اليوميةنشرعلى تعقيبهم /قراءة الزمالء
محاوالته والتي يعرض فيها ) الجزء الثاني( " النفس السيكوباتولوجي

فقه العالقات البشرية من خالل النص البشري بقراءته لفرة يش سعيه فك
" عرضه لوحات تشكيلية في العالج النفسي والحياة إنطالقا من شرحه متن 

  ".ديوان أغوار النفس

يومية الخميس من كل " أفضل من تخصيص منه  المبادرةهذه  قدرإنا ن
قد ال تسمح ) أسبوع(الزمنيةلعرض ردوده، من ذلك أن قصر الفترة  " أسبوع

اد فتقلما جاء في هذا المحور سواء ال همنظر اتعرض وجهللبعض منا 
  .المساحة الزمنية الكافية بالرد أو لتعذر استعاب ما جاء فيها في زمن وجيز

اليومية  ، هي 2010جانفي  1يومية جمعة تكون  ، هذا اإلجراءب
والزمالء الكرام، وحتى نكون  المخصصة للرد على مداخالت األساتذة

عمليين أدعو أن تصل البروفسور الرخاوي على بريد النشرة 
)mokattampsych2002@hotmail.com  (هات نظركم في أجل ال وج

هو آخر ديسمبر  25د ليكون موع ،يتجاوز أسبوع قبل إصدار اليومية
وكل  ،2010جانفي  1يومية /بريدللرد عليها في موعد تلقي قراءاتكم 

. لشهر فيفري أول جمعةيومية  فيالرد  منهذا الموعد يلقى حقه لتجاوز 
أهم األفكار  هاراسالتنوزع في بريد منلتزم أن  )على مستوى الشبكة(ا وإنّ

األسبوعية الخاصة بهذه  في نشرتهالتي عرضها البروفسور الرخاوي 
  .الدراسة في علم السيكوباثولوجي

تركيبتنا و تفكيك  لنا دون غوص في أعماق ال نهضة ا نعتقد أنإنّ
  المستحكمة فينا حتى نعي "الواعية و الالواعيةالميكانيزمات "فرة يش

ما  متجاوزين ،ل فينا ما يجعلنا بشرا سويا مكرماصحالتانا وواقعنا فنأ
وصالح  اإلنسان فينا زادنا رهقا واغترابا أبعدنا عن إنسانيتنا لصالح

 .الذي يظن أنه يحسن صنعافينا/مناالمغترب 
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  البحـــث عـن مصــادر دعــم للشبكـة
 

بوابــة "تحول الشبكة إلىيشرفي مشاركتم الحوار حول موضوع  
  : ، مقترحا عليكم ما يليو البحث عن مصادر دعم لها "مجانيـــة

 .في خدماتها من خالل االشتراكات شبكة العلوم النفسيةتمويل   - 1

الشيكة ،  جلةم(  الخدمةنوع  حديد االشتراكات على أساست    
تصفح  على أن يكون. )الحقا حددأخرى تخدمات و... الكتاب اإللكتروني

) غير مشتركمشترك و(لجميع كامل الموقع مفتوحا للعموم حيث يسمح ل
تحميل اإلصدرات معلومات دون اإلطالع  على كل ما جاء فيه من 

 .التي تستدعي اشتراكا فبها الخاصة

 :تحدد على أساس الوضع العلمي والوظيفيقيمة اإلشتراك  – 2

 .  يعفون من الدفعاألعضاء المؤسسون والشرفيون . 1.2

) ستاذاشتراك أ( أساتذة الجامعات والمستشفيات التعليمية .2.2
  كامل قيمة اإلشتراكيدفعون 

 اشتراك مخفضيدفعون ) كاألخصائيين وغيرهم( الممارسون. 3.2 
  ) اشتراك خصائي أو ممارس(

يعفون من دفع معلوم  و طلبة الجامعة وطلبة الدراسات العليا. 4.2
  ) باحث/ اشتراك طالب  ( اإلشتراك بتقديم ما يثبت انتمائهم لهذه الفئة

 تحدد قيمهاتشجيعة للهيئات و المؤسسات خرى ات أاشتراك. 5.2
 . حسب مكانة المؤسسة

 التمويل من خالل اإلعالنات -  3

    :لشمل الميادين التالية وكيفيته و هنوع حسب  تحدد قيمة اإلعالن   

  ،في ميادين لعلوم النفسية وظائف طلب أو عرض عناإلعالن  -

تقدمها  و التي اإلعالن عن الخدمات النفسية العامة والخاصة -
  االختصاص مستوى كفائتها على معترف ب عالجية  مؤسسات

 العلمية ذات العالقةو المراكز الجمعيات أنشطة اإلعالن عن  -
  بالعلوم النفسية

: مناطقية عالمية، :ويمكن تصنيفها(اإلعالن عن المؤتمرات  -
األوسط، حوض البحر األبيض، الخليجي اإلفريقي  -العربي، الشرق "

  )محلية قطريةأو ، ....الخ

 ...ية وغيرهاائدولاإلعالنات التجارية الخدمية وا -

خذ مع األلمناقشة، مزيد ال هإخضاعما عرضته في حاجة إلى أعتقد أن 
حفظه اهللا ( الرخاوييحيى األستاذ الدكتور رأي أهل الخبرة مثل أستاذنا ب

وضع ضوابط وشروط واضحة في حالة لالنظر  وبعين االعتبار،  )ورعاه
 .قبول ادراج اإلعالنات كمصدر من مصادر الدعم للشبكةاق على االتف

 ،الموضوع معكم قد ساهمت في مناقشةآمل أن أكون بهذا 

 مع شكري الجزيل وتحياتي الخالصة

$�Oدا �� rأ Z0� ا�
�(�7 أ��Iذ )�� ا�!A8 ا
a.alsahraoui@yahoo.com  

 "العلـوم النفسيـة العربيـة ةـشبك" ود ـجهمأثمـن 
  

ليستمر البحث والسعي عن مصادر استمرار حركة نشر العلوم 
 ...والمعارف؛هكذا كانت بغداد في أيامها المجيدة أو اشق

 ؟أين صناديق الدعم والتمويل؟المتاحة البدائل ماهيإذا قلنا ال لإلعالنات ف
  المخرجون حيث يأخذ ( نرى الهابطة كمامنها أهي للسينما واألفالم 

 
 يتحملها كل من ألقى السمع وهو شهيد

 
 هللا ما  أخذ

 وله ما ترك
 الحمد هللا

 والرحمة للراحلين
 تذكرة ليست جديدة

 لكنها يمكن أن تكون كذلك
ـّلنا رحيل هذا الجيل الرائد،  الواحد بعد اآلخر، مسئو  لية أكبر فأكبريحم

  من هو أصغر تبقى، وليس فقط كل من  - فرض عينٍ- مسئولية يحملها  
 فيتحملها كل من ألقى السمع وهو شهيد

 ما استطاع إلى ذلك سبيال
 بعدهم - األمانة- طالما هو ما زال يحملها 

الرسالة التى تبلغ كل وحد منا وهو يأسف ويجزع ويفتقد من رحل من  
ـُـلزمه   :أصحاب الفضل هؤالء،  ت

ـُكمل"أن  ـُصحح"، و"ي ـُراجع"ي ـُ"و" ، وي " يتحمل"و" ضيفي
ـُعيد النظر"، و"ينظر"و   "ي

 وأن يتقى اهللا فى وقته وعقله
  حيث أكرمه اهللا بهمافيجعلهما 

  يمأل  وقته بما هو أحق بالوقتوأن 
 وبهذا نترحم على الراحلين
 ونحن نعاهدهم أن نكون عند آمالهم في من تبقى بعدهم

حين نكون عند موقع مسئولية وجودنا وقد تصدينا لحمل 
 األمانة، أمانة االختيار والوعى
 شعوبا وقبائل نتعارف ونتكافل

 أن نحسن حملها: لعل وعسى
 اللهم ال تحرمنا أجرهم

 وال تفتنا بعدهم
  واغفر لنا ولهم

 وانفع بنا ما كانوا يرجون نفعه
  وال تحملنا ما ال طاقة لنا به،

وبارك فى طاقتنا  حتى نقدر 
على حمل ما لم يسعفهم 

 لوه عناالزمن أن يحم
  إنك سميع مجيب الدعاء

yehiatrakhawy@hotmail.com 
 ¡�� ا�,��وى

 
 أتم اهللا شفاء أميرة سيف الدين

 
 أميرة سيف الدينأفيدكم علما بأنة قد أتم اهللا الشفاء لألستاذة الدكتورة 

النفسية ثالثة من أعضائها ، و  بعد الحادث األليم الذي فقدت أسرة العلوم
قد ألقيت محاضرة أمس في مكتبة اإلسكندرية برئاسة و حضور و 
مشاركة الدكتورة أميرة سيف الدين عن العنف بين األطفال ، و ستبدأ 
نشاطها العادي بإذن اهللا كرئيس لجنة الطفل في إتحاد األطباء النفسيين 

نجرس العربي الحادي عشر العرب، و كذلك إشتراكها بإذن اهللا في الكو
  .  2010بالخرطوم فى ديسمبر 

  وفقها اهللا ووفقنا لخدمة الجميع

  و السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته،،
  

Prof. Ahmed Okasha, 
aokasha@internetegypt.com   
www.okashahospital.com  
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ندعوا العزيز الحكيم أن يحفظها وأن يديم اهللا  الحمد هللا على نعمائه، 
   .عليها وعلينا الصحة والعافية

في مؤتمر إتحاد األطباء النفسانيين العرب القادم  اللقاءعلى أمل 
معها  ،مرحبا بها زميلة فاضلة بيننا ،)2010ديسمبر  :السودان/  الخرطوم(

  .ات الصحة النفسية في أوطاننابخدم و بها نرقىالدرب  نواصل

  .تفضلوا تقبل أصدق مشاعر المودة و التقدير و االحترام

Zءآ�G� .د&�Z و دام ��آZ و 
 	�ل ا��آ�. د

  يـن النفسـه باألمـة وعالقتـة الوالديـب المعاملـأسالي
  

أساليب المعاملة الوالدية   :انا طالبة دكتوراة ، موضوع رسالتي هو
  لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية نفسيوعالقته باألمن ال

أرجو تزويدي و إفادتي باي معلومات تخص هذا الموضوع وخاصة 
 الدراسات السابقة سواء للموضوع أو أحد متغيراته

 اشكركم جزيل الشكر

Z'*,ا� $�&�� - A8!ا� ��( - �Qا�[ا 
ibriam_samia@yahoo.fr 

  

  "لجنة المصطلح النفسي العربي الموحد" 
  

تابعت باهتمام ما جاء في بريد األستاذ أحمد عكاشة،  الذي يشير إلى 
المصطلح النفسي العربي، من خالل تعرضه    االرباك الحاصل في ترجمة

، من ذلك  أن المصطلح النفسي العربي مازال "AUTISM"لترجمة مصطلح 
من  منظمة الصحة العالميةإلجماع رغم  ما بذلته يفتقد إلى الدقة والصرامة وا

  .لتصنيف العالمي الخامس لإلمراض النفسية و السلوكيةاجهود بإصدرها 

، 21و نحن في بداية القرن  ( أستغل هذه المناسبة ألوضح أنه ال عذر لنا 
في تخلفنا عن نحت ) و ما نشهده من ثورة في  المعلوماتية اإلتصالت 

  .الواضح، المؤدي للمعنى والحاصل على اإلجماعلعربي المصطلح النفسي ا

ضرني في هذه المناسبة، الجهود الجمة التي بذلها زمالء حو إنه إذ ي
عكاشة، الرخاوي، عمار، مرورا بزيعور : أفاضل، بداية من األساتذة

) سنة 20وتأسيسه لجنة المصطلح النفسي العربي منذ حوالي ( والنابلسي 
نداء ملحا أوجه ). المعجم اإللكتروني( ي والتركي وصوال إلى الشربين

 إلى جميع المهتمين بإشكالية المصطلح النفسي العربي إلى تأسيس وعاجال
أو إحياء اللجنة التي أسست " ( الموحد لجنة المصطلح النفسي العربي" 

) على هامش مؤتمر مدخل إلى علم نفسي عربي 1992في بيروت سنة 
معجم " ية تتوج بعد ثالث سنوات بوضع تكون لها اجتماعات سنو
منظمة الصحة انطالقا مما وصلت إليه   "المصطلح النفسي الموحد

  .و من المعاجم التي وصلتنا العالمية

وإنا في شبكة العلوم النفسية،  نعلن استعدادنا لتبني هذا المشروع من 
لعمل الناحية التنظيمية والعملية، إن توفرت جهة تتبنى تمويل مثل هذا ا

سواء كانت حكومية أو جمعياتية أو أكاديمية جامعية، وما ذلك بعزيز على 
وهو لعمري ... عديد البالد العربية التي أكرمها اهللا بثرواتها وخير عطاءه

وإني أهيب . يسير أن توفرت النية والعزيمة الصادقة لدى أصحاب القرار
تجاه تجاه حكومات بالزمالء العاملين هذه البالد إلى التحرك في هذا اال

  .بلدهم ومؤسساتهم األكاديمية

، أساتذة علم نأطباء نفسا نيو( تبقى تفاصيل هذه اللجنة وأعضاءها 
تبحث فيما بعد، إن توفرت الجهة الراعية ) النفس، أخصائيو علم اللغة

  .لمثل هذا المشروع العلمي األكاديمي

  واهللا من وراء القصد

�� ودام )[آ� و)>�ءآIد� 
 ر 	�ل ا��آ�ا�آ��

 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������

ال  تكون أحيانا كثيرة مغتربة و مساهمات مادية بالماليين ليخرجوا أفالما 
كباريهات تفسد غدا البعض منها  هي لفضائياتأم )  !يتفرج عليها احد

جيوب بالوعود لالذوق وتحبط الهمم وتطمس الوعي، إضافة إلى إفالسها ل
 ...)عبر الرسائل القصيرة(  -اح الماليينالخادعة بأرب

وهذه هي قصة التنمية في   هذا للعبرة ولالستمرار في حمل الرسالة؟
للتسلح أم  ي الميزانيات، معروفة هي لمن األولوية؟ف :عالمنا العربي

" مجهود إني أثمن  هذا واقع علينا التعامل معه والوعي بهإن  للتعليم؟
 الصرح العلميلبنة في بناء  ،ورجاالتها" يةالعلوم النفية العرب شبكة

في البلدان العربية،  "ثقافة الصحة النفسية"لنشر استثنائي  ، وهو  العربي
  .أينما كان ناالنفسي إلنسان بواالهتمام بالجان

  . ..ال بد من تقاسم المكابدة والمعاناة فأين الجزاء؟

   ؟بديل إذنال نأي

في الجامعة العربية؟ أو هل يمكن أن نصل إلى أي صندوق دعم 
هذا يعمل - هل نفتح باب اكتتاب لدعم المعرفة وزارات الصحة العربية؟

لوقف ا"معروفثقافتنا و في  -به كبار الجمعيات األوروبية واألمريكية
هل نبدأ بسم ...الرخاويبحيي العالمة والتشجيع على ذلك كما أشار  "للعلم
. لشبكة الكبير من اجل إنجاح العمليةبحملة إعالمية بحجم عمل ا القيام اهللا،

 يحتاج تصويتا، و برأيي الوه .لو حصل االكتتاببنجاح مثل هذا لي يقين 
  ) لجنته العلميةبعد استشارة أعضاء طبعا (  قرار من رئيس الشبكةفقط 

 :إني أقترح ما يليفن تعذر الدعم بمثل هذا اإلكتئاب بالوقف للعلم وإ

بما في    ،برأيي نهامعالنات ال مفر اللجوء لإل :اإلقتراح األول -1
قبول ( هذا المسار لتقنين مع الحذر و الدعوة إعالنات األدوية كذلك، ذلك 

اإلعالنات بعد المصادقة عليها من طرف لجنة مختصة تراعي مضاعفات 
 ..)الدواء وسمعته في العالم

 تقديم يتمثل في )راودني منذ شهور كان: (اإلقتراح الثاني  -2
 -   و الطب النفسي في علم النفس " ويب على ال مستمرالتكوين لا"دورات 

on-line continuation éducation  لفائدة أخصائيي وأطباء  وذلك
الخ على غرار المعمول ..العاملين االجتماعيين، الممرضين ،النفسانيين

به في الواليات المتحدة من طرف جمعيات علم النفس ومؤسسات التكوين 
صل في هذا التكوين هو تجديد رخص مهنيي علم النفس بعد واأل.المستمر

مضي ثالث سنوات على ما اذكر والذين عليهم الحصول على عدد من 
وسيكون لشبكة العلوم . ..ساعة أحيانا أو اقل 36ساعات التكوين المستمر 

النفسية الريادة والسبق في هذا المجال بإتاحة التكوين المستمر الفوري 
عترف به لفائدة مهني علم النفس،مع أداء رسومات في والميسر والم
 ...متناول الجميع

 ..يتطلب األمر مجهودا أكبر،نستعد جميعا للتعاون عليه

 ...ويزال النقاش مفتوحا

p�F2 ��G�& 
 A8!ا� ��( / �اa�ب -آ��  

chaqib@yahoo.fr  
 

  اءــــللشف لـــة بتماثـــــتهنئ
  

 ،سور أحمد عكاشةيالبروفتلقينا بمزيد الغبطة و االرتياح ما أبلغنا به بسم 
للشفاء بعد الحادث األليم الذي  األستاذة الدكتورة أميرة سيف الدينل تماث

  ). رحمهم اهللا( افتقدناهم على إثره  ماتعرضت له صحبة ثالث زميالت كر

العلمية االستشارية  و كافة أعضاء الهيئة يشرفني أن أتقدم باسمي
الدكتورة أميرة سيف  العلوم النفسية العربية بخالص التهاني إلىلشبكة 
فأكرمها بنعمة حمل الرسالة و ، الشفاء من اهللا عليها بعد أن الدين

أكرمنا بها أستاذة فاضلة ننهل منها خلقا رفيعا و علما ، و مواصلة الدرب
 .نافعا رقيا بإنساننا و بالعلوم النفسية
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  ةــات النفسيــد للمصطلحـحموالي ـعربالوس ـقامال
  

الشك الجزيل لكل السادة القائمين على هذا الموقع، الذي يزود كل 
.. مجال اإلرشاد والعالج والطب النفسيباحث عربي بكل ما هو جديد في 

مصطلحات علم النفس والعالج يتعلق بتوضيح  اقتراح   ولكن لدي
  :تأسيس و إعداد ، و النفسي باللغة العربية

  ةــات النفسيــد للمصطلحــموحالي ــعربالوس ــقامال

 تعميمه على كل محافل البحث العلمي في الوطن العربييتم أن و 
التي تقوم بنشر   التزام المجالت العلمية المتخصصةإضافة إلى  الحبيب ،

هذا   بما ورد في  الدراسات واألبحاث في مجال الدراسات النفسية
  . ثين بذلكالقاموس الموحد وإلزام الباح

العلماء األفاضل في العالم العربي، ومن بينهم   نتمنى من السادة      
، الدكتور محمد النابلسي و عكاشة  الدكتور أحمد   استاذنا الجليل

وغيرهم ممن لهم السبق في هذا   عبد العظيم محمد  واستاذي الدكتور
 شامل وموحد لالضطرابات دليل تشخيصيالمجال تبني فكرة إصدار  

ومشكالتها التي تنفرد منبثق من ثقافتنا العربية  النفسية والعقلية
 .عن غيرها من الثقافات األخرى   بخصوصية

  / Reyad Alaasemyر*�ض �O*( ا�'��A. د 
أ��Iذ ا��qج ا�!378 ا(�رك 

 reyadalaasemy@gmail.com  
1 ا�,. د� ���>�1fا� �r 

 �(�7  أ��Iذ ا��vD ا�!��78 وا����F ا�d_� ا
 

  ونـق انطـؤاد توفيـفالشبكـة تنعـي 
  

أسرة شبكة العلوم النفسية العربية و  تنعىسى و الحزن بمزيد اال
  هيئتها العلمية اإلستشارية

  البروفسور فؤاد توفيق انطون

 الرئيس االسبق لجمعية االطباء النفسيين في لبنان
 ل منظمة الصحة النفسية العالميةممث

 عضو البورد العربي للطب النفسي
  استاذ الطب النفسي سابقا في الجامعة االميركية

ساهم في رفع مستوى الطب النفسي في  إنّا بفقده ننفتقد  رجل علم
  .الشرق االوسط والبالد العربية

اهللا ان  ائلينس  نتقدم بخاص التعازي إلى زوجته و أبناءه و كافة أفراد عائلته
  .و إنا هللا و إنا إليه راجعون  الصبر والسلوانجميل يتغمده برحمته ويلهم اهله 

 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������
  

  ةــوم النفسيــة للعلــة العربيــاالسالمي ةـــلهويا

  بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم

االسالمية  لهويةانه حان الوقت إلبراز اعتقد ا ، اشكرا األخوة األكارم
العربية للعلوم النفسية إلى جانب  تكاملنا مع مستجدات هذا العلم  في كل انحاء 

، )  الحكمة ضالة المؤمن انا وجدها فهو احق بها من غيره (  المعمورة  
وهذا سيسهل علينا كباحثين . وحان الوقت لتأسيس منهج وهوية ،طالت المدة

وأعتقد أننا  .عالجين وأطباء التعامل مع اإلنسان العربي المسلمومرشدين وم
نا المستفيدين من خدمات هذه العلوم ألن تنعيش حالة اغتراب بيننا وبين أخو

العلم الذي نتناوله يجد مقاومة في وجدان العربي المسلم ولنا في الشعوب 
ي تحملها في تأسيس هذه العلوم على أساس الثقافة الت  األخرى أسوة حسنة 

التي ظهرت في   وكل النظريات النفسية واالجتماعية تنبثق من إطار ديني حتى
  ولي الشرف أن " :فهاهو مؤسس المدرسة التحليلية يقول  ،مجتمعات علمانية

 
  "ةــة السنويــة العربيــزة الشخصيــجائ"

  

ال أخفيكم مدى اإلعجاب الذي خلفته لدي فكرة زميلنا الدكتور نعمان محمد 
بحرارة بخصوص دعوته  الذي أحييه بالمناسبة وأشد على يده ،مدان الغرايبةح

فقد وجدت في هذا . "جائزة الشخصية العربية السنوية"الكريمة لتأسيس 
الوسيلة المالئمة لتسليط الضوء على بعض الجوانب المشعة  المقترح الذكي

يثة من خالل تكريم واألطياف المنيرة من ثروتنا الفكرية العلمية والمعرفية الحد
  . واحد أو واحدة من روادها وصناعها كل سنة على األقل

شبكة العلوم النفسية العربية داخل  التداوللهذا ال أرى في مسألة 
لمآل وإمكانية تجسيد هذة المبادرة على أرض الواقع  وبين مستشاريها

وتثمين تدعيم نحو  ومسلكا قويما نهجا صحيحاابتداء من السنة المقبلة إال 
نها ومحدودية حجمها فهي زالسابقة الذكر التي ورغم قلة و الثروة الفكرية

ورجائي الصادق أن تحظى هذه . تستحق كبير العناية وعظيم التكريم
التي تعنى المجالت العربية عدد ممكن من  الفكرة باهتمام وعناية أكبر

لشروط تنعم بمختلف اوبصورة خاصة تلك التي  بقضايا الفكر والمعرفة
 المادية والبشرية

 .لتدبير شؤونها وأداء رسالتها 

 ا�w�h أl,�2و. د
aharchaou_rhali@yahoo.fr  
 

  "Autism " التداول الخاطئ للترجمة العربية لكلمة
  

فقد اتفقنا  "Autism "لوحظ التداول الخاطئ للترجمة العربية لكلمة 
الترجمة العربية للتصنيف العالمي الخامس لإلمراض النفسية و  في

أما التوحد فهو  ،"الذاتوية"منظمة الصحة العالمية إنه  السلوكية الصادر من
الطفل يفقد التواصل العاطفي و اللغوي   عكس المطلوب حيث أن هذا

 !!!فكيف يتوحد إن لم يكن يملك هذه السمات

لين في حقل الصحة النفسية من أطباء، أرجو ان يتدارك الجميع العام
 و إخصائى

نفسيين أو أخصائيين اجتماعيين أو هيئة التمريض هذا الخطأ المسئ 
  .للغة العربية

دعنا نسلك السلوك العلمي بإطالق اللفظ العلمي زمالئي األكارم، 
التوقف عن  أخصائيي العلوم النفسية العربيةب و أهيب" الذاتوية"الصحيح  
 . لهذا اإلضطراب التوحد صطلح مإستعمال 

 مع تحياتي و تقديري

�2�0. د.أ  ـ_ـــأrــ
aokasha@internetegypt.com  
 

  "التوحـد"تصحيــح هذا المصطلـح الخاطـىء 
   

أحمد عكاشة إلى تصحيح هذا المصطلح الخاطىء .د.فرحت بتنويه أ 
  شكراً له  ... ى شاع بشكل استسهالى، خاطئ ضارالذ" التوحد"

حاولت هذا التصحيح وقد رجعت إلى أوراقى حيث أننى تذكرت أننى 
، ولم أنجح، ألننى عادة عاجز عن مثل هذا التواصل فى أكثر من مناسبة

  .فشكرا له مرة أخرى...  عكاشة. د.المؤثر الذى يتميز به أخى أ

مها "أدليت به لألستاذة  مرسل طيه حديث بخصوص هذا الموضوع
  ،16/3/2006بتاريخ ) ال أذكر تحديدا(ربما لصحيفة كويتية " عادل إبراهيم

  عكاشة. د.أرجو أن تكون به إضافة متواضعة لرأى أخى أ

  ولكم تقديري و احترامي 

 ¡�� ا�,��وى
yehiatrakhawy@hotmail.com   
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  ةـــي الطيبـــي وتمنياتـــص تحياتــخال

  وتهنئة بالعام الجديد.. خالص تحياتي وتمنياتي الطيبة من األسكندرية 

 اطيب التحيات  

تابعت باهتمام الجدل الذي دار مؤخراً حول أحد المصطلحات التي 
يتداولها األطباء النفسيون وأساتذة علم النفس وترجمة كلمة أوتيزم 

Autism…   

حيث أن  أكثر شموالًفي سياق أرى أن األمر يجب أن يتم تناوله 
ترجمة معظم المصطلحات النفسية إلى العربية كانت والتزال من مناطق 

تأخير جهود تعريب التخصصات الطبية مما أسهم في  الخالف واإلختالف 
وهنا  وعلم النفس والطب النفسي على وجه الخصوص بصفة عامة 

غة مالئمة نطرح بعض النقاط لتكون مجاالً للبحث للتوصل إلى صي
    :للتعامل مع هذه القضية الهامة

لترجمة وتعريب المصطلحات  الجهود الجادةهناك الكثير من  -
الطبية والنفسية في جهات كثيرة قام بها أطباء وأساتذة علم النفس على 
إمتداد الوطن العربي منها المعجم العربي الموحد وبعض قواميس ومعاجم 

في ) تونس ( جمال التركي . م به حاليا دمثل مايقو..المصطلحات النفسية
 –) لبنان ( محمد أحمد النابلسي . واعمال د –ترجمة المصطلحات تباعا 

عادل . ومراجعة الراحل د) مصر ( ومعجم من اعدادي   وموسوعة
   .وجهود الزمالء من اساتذة علم النفس –صادق 

 هذه الجهود كانت تتم بمبادرات فردية وبمعزل عن بعضها  - 
مما أدى إلى تضارب واختالف في  وتفتقد إلى التنسيق فيما بينها البعض

تعريب الكثير من المصطلحات وأسهم في زيادة اإللتباس لدى الباحثين في 
   .المجاالت النفسية الذين يكتبون باستخدام اللغة العربية 

 :وهنا اقدم وحهة نظر ورؤية للحل واطرحها للمناقشة

ال تقتصر على بعض المصطلحات  املةمواجهة شيتطلب الحل  - 
المعجم الموحد للمصطلحات " دون غيرها، حيث نرى أن وضع 

  " النفسية

تشترك فيه لجنة من الزمالء المهتمين بهذا الموضوع وتقوم بدراسة 
المحاوالت السابقة واالستفادة منها وتنسيق الجهود في إطار تنظيم 

وقد أصبح هذا األمر .. "مشروع تعريب علم النفس والطب النفسي"
  . ضرورة ملحة ال تحتمل التأخير

مركز "أقترح أن تكون الجهة التي تقوم على رعاية هذا المشروع  -
وهو جهة تقوم على  لجامعة الدول العربية ،التابع " تعريب العلوم الصحية

مشروع تعريب الطب بصفة عامة ، ويمكن أن يكون الكثير من الزمالء 
و اقترح ان يتم مخاطبة هذه الجهة بواسطة ... شيئاًال يعلم عن جهودها 

االخ الدكتور ممثلة في " شبكة العلوم النفسية العربية "لجنة تؤسس لها 
   .مؤسسها و رئيسها جمال التركي

والعمل نحو .. لي عظيم االمل في استمرار االهتمام بهذه القضية 
واضع .. فقبل ان يفتر الحماس لدى كل االطرا  تحقيق هذه االهداف

خبرتي المتواضعة وكل جهدي في خدمة اى عمل مطلوب في هذا 
   .واهللا من وراء القصد..االتجاه

  مع خالص تمنياتي الطيبة

  وبركاته والسالم عليكم ورحمة اهللا

    
1 ا�'�*� ا�-,��È. د� ��G� 

lotfyaa@yahoo.com   
www.alnafsany.com   
http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp 

  

كان   أكون مفسرا لالحالم كما كان جدي يوسف والمدرسة االنسانية 
   "مما يطول شرحة..الخ .. على مبادئها وقامت مؤسسها أحد قساوسة الكنيسة

 .، وجزاكم اهللا خيرا على هذه االقتراح الملح

Zآ�ا�'�*� ��/ ا� 1�ا)G�ع 
����è A8!ا� �72� ا�!���� و)� A�Qر 

 ا�7�%د�4. ا����م  
dr.nfsi@hotmail.com 

 

  يــر احترامــل وافــتقب
  

رئيس المنظمة العراقية  ،انا راضي الخضر، هديكم اطيب التحياتن
ابحث عن الية .  1995 خريج علم النفس عام ،للتأهيل النفسي في العراق

  :الكمال دراستي العليا في

  يــس االكلينيكــم النفــر علــماست

كوني اعمل في مستشفى كباحث نفسي ورئيس تحرير جريدة      
ة شجعني على مخاطب شبكة العلوم النفسية العربية،د المدينة الطبية ،جهو
ان احصل على قبول في ذلك االختصاص من  ىعس أساتذتي من مصر
 .الجامعات المصرية

 تقبل وافر احترامي

 راvــــ� ا¤fـــــ,
 radhy_alkhdr@yahoo.com 

http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp 

  ... 2010أجمـل التهانـي و أطيـب األمانـي 
خ بها المسلمون بداية من أسبوعين احتفلنا بسنة قمرية جديدة أر

التهنئة بسنة  م، واليوم نقد1431فكانت السنة الهجرية  "التقويم الهجري"
أجمل التهاني و  ،"التقويم الميالدي"بداية  يحيونخ بها المسشمسية جديدة أر
  ...  2010أطيب األماني 

  "...مناسبات كونية"وكلها     

  ...مهما اختلف دينه وعرقه وجنسه، عندها اإلنسان يقف 

 "االعتقاد بالغيب ةملك"ـيقف عندها هذا الكائن المجهز ب
و  ")عالم الشهادة( إدراك العالم الحسي "إلى جانب ملكة 

  )...لحد علمنا( الوحيد دون سائر المخلوقات 
  ...أخصائيي العلوم النفسية، ونحن

  ...الباحثين في مجاهل النفس اإلنسانية وشعابها 

ما خفي عن بصيرتنا تبصر عّل(الساعين إلى فك شفرتها وقراءة أبجديتها 
  ...)بصرنا و سمعنا

بصيرتنا إلى /تفكيرنال فيها وجهة ا أن نقف وقفة نحولن مناسبةهي   
  ...الممتد الشاسع الكون

يقف عندها مكرعلى كثير ممن خلق" خالقه" له ما بعد أن فض...  

و هي تدور (   اليوم تكون األرض قد أكملت دورة كاملة حول الشمس
 بيهةشبيهة بما سبقها وغير ش ،لتبدأ غدا دورة جديدة ) مليار سنة 4.5منذ 
حول  دورة كاملةالمجموعة الشمسية لتكمل و... تكون سنة جديدةف بها،

اليين بمليون سنة، ومجرتنا واحدة من  200كل " درب البانة"مركز مجرة 
 الكونفي هذا  المضلمةالمنتشرة بين الطاقة المظلمة والمادة المجرات

  .إال خالقه ال يعلم مداهوالذي  العظيم

وكل  .بسطة العلمفي  زادنا/بصيرتنا وزادكم/أنار اهللا بصيرتكم    
 كمخير، ضامين جهودلساعون لسائلون، متسائلون،  شاهدون، عام وأنتم

  .لما فيه رفعة اإلنسان وعزه وكرامته

ا�آ��ر 	�ل ا��آ� 
 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������
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 يوليوفي  إنجلتراحصل على دبلوم عالي في الطب النفسي من  •
 .سوداني وأول أفريقي يتخصص في الطب النفسي م، كأول 1949

• ��#"
 ا�$��ة ا�
، الخرطوم، أم درمانانضم للخدمة الطبية السودانية وعمل في  •

 .وكوستي وادي حلفا
 .بالخرطوم بحريبعد عودته أنشأ عيادة لألمراض العصبية  •

 .إضافة لذلك فقد اهتم بالخدمات الريفية
كمستشار إقليمي في  1969إلى  1959عمل في الفترة ما بين  •

 .ةحول الصحة النفسي منظمة الصحة العالمية
أختير كعضو ورئيس بالتناوب في  م1964 أكتوبر 21بعد ثورة  •

شغل منصب رئيس المجلس وبالتالي رأس الدولة  .مجلس رأس الدولة
 .م 1965في 

كلية في  رئيس قسم الطب النفسيتقلد منصب  م1969في عام  •
 .المنصب حتى وفاته بجامعة الخرطوم، وقد شغل ذلك الطب

  +& ا�!�B�5 ا�"�_�

التي شكلت  جبهة الهيئاتكان هنالك اتجاه من بعض قيادات  •
بتأجيل االنتخابات العامة، ولكنه لعب دورا  ثورة أكتوبر االنتقاليةوزارة 

هاما في التأكيد على إجراء االنتخابات في وقتها المحدد وتسليم السلطة 
 .للقوى المدنية المنتخبة

أبو الطب ويعتبر  . جمعية الطب النفسي األفريقيةني من مؤسسي التجا
وغيرها  والزآر السحروله دراسات رائدة حول  .النفسي األفريقي

يدرس  وفي بحوثه حول الثقافة األفريقية كان. وعالقتها بالصحة النفسية
 .الهيروغليفيةاآلثار والحضارات األفريقية القديمة وله معرفة باللغة 

 .وله اهتمام بالفنون بأشكالها المختلفة البيانووكان يعزف  •
كان موسوعة في العلوم والثقافة، وله مقاالت متعمقة حول الطب  •

الزائرة للسودان إبان رئاسته  إنجلتراوقد عبرت ملكة . النفسي والثقافة
م عن ذهولها بحصيلته  1965عام  "إليزابث الثانيةالملكة " للدولة 

 .الثقافية والمعرفية
طه نفس الشيء أشار له صديقه وزميله في الطب النفسي الدكتور  •
، إذ ذكر أن الدكتور بروك تشيشولم قدم التجاني لدى انعقاد االجتماع بعشر
عام  نيو يوركفي " التغيير االجتماعي والصحة العقلية: أفريقيا"حول 
لقد رأيته في . دكتور التجاني طبيب نفسي مميز: "، بقوله م1959

مناسبات عديدة مختلفة، وسط جماعات مختلفة من الناس المؤهلين في 
حالة كان دكتور التجاني الماحي مدهشا،  وفي كل. جوانب تقنية متعددة

. سواء أكان في اجتماع يناقش قضايا أفريقية أو حتى البالد األخرى ايضا
إن خبرته عريضة ولكن كيف جعلها مركزة ومتعمقة في ذات اآلن بحيث 

ربما أن . تكون بهذا القدر شاملة فهو الشيء الذي لم يمكنني فهمه بعد
ثنائي، واهتمامه الالمحدود بالسلوك اإلنساني عقله الباحث، ودافعه االست

 ."وشجاعته واخالصه هي االشياء التي خلقت شخصية التجاني الفريدة
جامعة بعد وفاته خلف مكتبة ضخمة هي اآلن جزء من مكتبة  •

 .، لتستفيد منها األجيال من بعدهالخرطوم
وقد أطلق اسمه على أول مستشفى ينشأ للصحة النفسية والعصبية  •

 ."مستشفى التجاني الماحي" :بأم درمانفي السودان وقد أقيم 
 الثقافة السودانية، وفي الطب النفسييعد التجاني الماحي علما في  •

 .، كما أنه كان رجل دولة نزيه
تحتوي على  جامعة الخرطومأهم ما يذكر عن مكتبته التي اهداها إلى مكتبة 

  .مجموعة من المخطوطات النادرة باإلضافة الخرائط واالشياء الثمينة األخرى

 �:ا�(
•  ' م 42001%م ا��vD ا���

• Ahmed El Safi and Taha Basher (Eds) 
Selected Essays: Tigani El Mahi- Silver Jubilee 
1956- 1981- University of Khartoum. 

 �I*� g2%+� ����� اd� %م •

 ."w / �!*v= 1991�وف �[4!� "ا��Dدق ا��ي •
 .م

•  �8�v_د ���اى ا���م / ?�ا�.'��  ا���1I ا

 
 لــا الجليــه شيخنـم اللــرح

بعد فى كلية    ، وكنت مدرسا 1967يونيو سنة  8كان ذلك صباح يوم 
اطب قصر العينى، وكانوا قد قلبوا كل مستشفى المنيل الجامعى إلى مستشفى 

النفس    طوارئ الستقبال أبطالنا المظلومين المخدوعين العائدين مكسورى
متورمى األقدام من سيناء إثر قرار االنسحاب الغبى المتسرع، وكنت نوبتجيا 

بالمستشفى، ليس فقط بصفتى طبيبا نفسيا، وإنما طبيبا فقط ثم  15   فى قسم
نفسيا، ودخل على رجل أسمر طويل وقور، يلبس مالبس مدنية، فى مشيته 

ميل، كان أكبر هيبه، وفى وجهه طيبة، وفى عينيه عزم واضح، وسماح ج
قمت من مقعدى وحييته،    حقيبة سفر، منى سنا بكثير، وكان يحمل فى يده

، ولم أكن أعرفه شخصا، أنا التيجانى الماحى: وسألته عن مطلبه، فقال لى 
وأننى ) ربما من نيجيريا(المبو  .لكننى رحت أتذكر اسمه مع آخر هو د

مازلنا غيرمتأكدين من  قرات لهما أو عنهما علما طيبا، حييته وجلس، كنا
، خجلت أن أقول له جئت ألشارك فى الحرب الجارى، سألته عن مطلبه، قال

ما يعرف، وأن الحرب انتهت قبل أن تبدأ، وكيف أنه لم يسمع األخبار ولو من 
أنا ليس لى شأن بكل ذلك، أنا : إذاعة لندن، نظر إلى بغضب أب صارم، وقال

م الحرب، على الجندى أال يسمع األخبار برتبة طبيب، حين تقو   اآلن جندى
حزمت    حين أعلنت الحرب على مصر التى هى هى السودان،   إال من قائده،

حقيبتى وأخذت أول طائرة، وحضرت أشارك كجندى، وكنت قد عرفته بنفسى 
نوبتجى منذ ليلة أمس، قال فأنت قائدى فى هذا الموقع، وهذه حقيبتى،    وأننى

به عليه وسط كل  جباتى، لم أصدق، ولم أعرف ما أردوعليك أن تقول لى وا
الحزن الذى كان يحيطبنا ونحن نسمع أخبارا متناقضة، أغلبها أسود، ولم تتح 
الفرصة طبعا أن أملى عليه واجباته، ولم أكن أعرف ساعتها ما هى واجباتى 

منذ ذلك أحاول أن أقوم بواجباتى متذكرا كل من علمونى ما أنا، وإن كنت 
اجباتى فى هذه الحرب المستمرة منذ ذلك وقبل ذلك، إلى ما يشاء اهللا، هى و

   .تعلمت، وفهمت، وفرحت، وحزنت

وظل معى حتى آخر النهار صامتا معظم الوقت حتى تأكد الموقف 
تماما، وسمعنا همسا عن خطاب عبد الناصر، واحتمال التنحى، وقد كان 

الطبيب النفسى أستاذى  فى اليوم التالى، ثم كان ما كان، ورحل الجندى
التيجانى الماحى، لنبدا الجهاد األكبر كل فى موقعه، رحل بعد أن درسا 

العروبة، وما هو السودان، وما هى مصر، وما هى معنى : قويا عن 
الجندية، وما هو الطب، وما هو األعالم أيام الحرب، وفى غير الحرب، 

تخصصه، وموقعه،  وما هو دور اإلنسان فى هذه الدنيا بغض النطر عن
، ولم تتح لى وطنه، وبغض النظر عن ذيوع اسمه ودى شهرته  أو موقع

  .أن أحكى هذه الحادثة ألحد إال اآلن

رحل التيجانى الماحى ربما يومها دون أن يخطرنى، ربما أشفق على 
   مشاعرنا معا بعد يوم طوله ألف سنة

ستاذ الدكتور طه رحل ولم أسمع عنه بعد ذلك إال خيرا من أخى األكبر األ
  قبل أن يشارك فى حرب أكتوبر   ثم رحل بعد ذلك إلى رحابه تعالى بعشر

Y�ا�ــــــ YـــــÄر
 � �H�2 ÔH�( �� Cد آ��� ½�Oء آـ��. x �Eأ

�  وه"ا ا@��ة��Çو�� أ ، �أ��ه
،Y� ى�I�E �L Y�P	 وا���وأدام �Äا� ر YÄر

� ا�!78'و�N ا وg+IE أS��، � ا�>� ا�!78' <�
 ا@��ة آ���  �

 ¡�� ا�,��وى

 
  اـي بأفريقيـب النفسـو الطـأب... يـي الماحــالتجان

 ���OR وو���3
 .م 1911 أبريلفي  النيل األبيضفي منطقة  الكوةولد بقرية  •
� 8الساعات األولى من صباح الخميس توفي في  •�)3� .م 1970 
,�#
 ا�!
 لكلية غردون، التابعة 1935الطبية في  كتشنرتخرج من مدرسة  •

  .اآلن جامعة الخرطومآنذاك، 
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ة أبان الخمسينيات وأكثر من ذلك أن الدارسين ظلوا لفترة طويل
والستينات من القرن الماضي كانوا يؤكدون أن المفهوم مرتبط بالمستوى 
المعيشي والمستوى الثقافي وبالتالي بهذا كان يمكن أن يطلق عليه الذاتوية 

 المفهوم اقرب ماولكن بسبب أن أثبتت الدراسات خطأ هذا الربط فنجد أن 
ل المفهوم محتاج إلى دراسة واسعة بالفع. يةوالتوحد وليس الذاتإلى يكون 

ويمكن عمل دراسة شاملة تجمع ما بين المستويين الطبي العالجي 
 والتربوي التعليمي لنقف على األبعاد المحددة المتعلقة بتحديد المفهوم
وتخطى مرحلة تحديد المفهوم إلى مرحلة العالج النفسي سواء للمريض أو 

أتمنى أن تتكاتف جهودنا من  ألسرته للتخفيف من وطأة المرض وبذلك
  .اجل التوصل إلى مفهوم يمكن للدارسين من بعدنا االستفادة منه

 .أتمنى التواصل فيما بيننا بما يمكنا من إنجاز عمل مشترك

,��B �*H2 
Specialist  Advisors   - Special Projects   - Director's Office 

shireen.gaber@bibalex.org   
www.bibalex.org  
 

 التوحــد و ليــس الذاتويـــة
  

 :لعدة أسباب منها autism هو األفضل لترجمة "توحد"أعتقد أن مصطلح 

 أن هذا المصطلح هو الذي شاع أكثر من غيرهأوال 

identificatio بمعنى "التّوحد"أن وثانيا n يمكن تعويضه
 القت رواجا ونجاحا بمصطلحات أخرى

 "التّعيين"وكان األستاذ مصطفى صفوان اقترح أيضا  "التّماهي"أحدها
 identification ـل ترجمة

ترجمة لمصطلحات فلسفية معروفة  وال  "الذّاتوية"أن  والسبب األخير
 التّوحد، عالقة لها بأعراض

  :ي اختيار المصطلح هناك معياران معتمدان ف

 ، أي مطابقة اللفظة للمدلولالمعيار الداللي 

،مدى شيوع استعمال المصطلح أي والمعيارالتّداولي 

 .فال فائدة من زيادة البلبلة "التوحد"مصطلح  وهذان المعياران يرجحان

 مع فائق التقدير للجميع
 ر�Bء �� ��&$
Raja Ben Slama 
rajabenslama@gmail.com 

 
 حان مصطلح التوحدـي يرجـي و التداولـاران الداللـالمعي
  

 بعد السالم عليكم والشكر الواجب

كما أوافق على احترام المعيار ، أوافق تماما على احترام مبدأ  الشيوع
 التداولى فهو أصل فى اللغة وتخليق األلفاظ

وأقتـراح   فق على تسمية هذه الزملـة بالتوحـد  لكننى ما زلت ال أوا
ـِ" تعريبها وليس ترجمتها  إلى  "مزـــأوت

أحمد . د.وأنا أقل ميال إلى ذلك لكن على نهج المرحوم أ(أو إن شئتم 
مع التحذير من أن يكون " ةــــاألتزم" فلننحت لها لفظا جديدا) مستجير

 مجرد االستغراب هو سبب الرفض

 ولكم جزيل الشكر

 �� ا�,��وى¡
yehiatrakhawy@hotmail.com  

   
 

We Are Supposed To Be Scientific Thinkers. 

Dear colleagues  

I find such problem very interesting. We all know the 
difficulties of translations because of the very nature of 
Languages and their structure. I know Arabic very well speaking 
and writing - this is what I thought-specially it is my mother 
tongue AND GREW UP IN A Home stressing the good learning 
of Arabic Language....BUT when          

I was involved in teaching Psychiatry.. I realized how the 
translation is difficult and sometimes does not carry the same 
meaning of the original word or concept. 

I worked abroad and now live in UK..and has a good network 
of English speaking professionals..But Again I found that the 
Subtlety of the English language can not be acquired except  

after a long time and reading the English literature and coming 
across professors of the language. 

So I want to high light the issue and its seriousness. But this 
is not enough..what about the effect on translation on families 
,patients,..and society as a whole ..We may remember the 
change from Mental illness to Psychiatric illness and so many!! 

As Dr. A. ALZARAA  highlighted this point and asked for a 
committee...and I remember Dr. G. ALTURKY  Suggested the same. 

On the other hand some said let us change the concept 
instead of   JUST LIKE THAT. ,,and Dr. Neveen ZEW AR the 
daughter of The Late Eminent Pr. Mustafa ZEWAR Wrote my 
father Recommended it..I am sure that those who recommended 
the change made some effort to find out  !  

Here We are Two directions One Scientific and Serious and 
The Second is Paternal and Casual. 

I support the serious approach and I put The name of Dr. G. 
ALTURKY  and Dr. A. ALZARAA  and any volunteer to study the 
issue of translation with Experts in Arabic And English 
Languages..I firmly believe that this is the Right way to deal with 
this issue and similar issues REALLY WE WILL ACT THEN AS 
WE ARE SUPPOSED TO BE SCIENTIFIC THINKERS. 

Kind Regards. 

Mohamed El-Marazki - Saudi Arabia 
mmarazki@yahoo.com 

 

  ة ـس الذاتويـد وليـى التوحـرب إلـوم اقـالمفه
  

بالفعل الموضوع فى غاية األهمية واعتقد تحديد المفهوم خطوة هامة 
 .وخاصة إذا كان الموضوع المثار للجدل يؤثر على أفراد ال ذنب لهم 

ناقشة يظهر بوضوح فى السنوات موضوع الم AUTISMإن مفهوم 
األولى من عمر الطفل ويعرف انه عجز يعوق فى تطوير المهارات 
االجتماعية، والتواصل اللفظي وغير اللفظي وبالفعل دراسة هذا المرض 

المفهوم اقرب ال تزال محدودة فى عالمنا العربي، وبالفعل يمكن القول أن 
لمؤدية إلى حدوث المرض الن المؤثرات ا ليس الذاتويةو إلى التوحد

يكون اغلبها قبل احتكاك الطفل وانخراطه فى الحياة االجتماعية مما يؤثر 
عليه فيدفعه إلى التقوقع حول ذاته حيث أن األسباب المؤدية إلى التوحد 

 : تتحدد معظمها فى

 .االختالالت البيولوجية المرتبطة بالجهاز العصبي  -

 . األسباب الجينية الوراثية -

 .التأثيرات البيولوجية على األجنة والمواليد -
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    اتــــز لغــــوام بعــــز أقــــم عـــوك  " 

 *ارـــواإلبتك يـــي بين التبنــح العلمــالمصطل  
أو ذاتها , إنما اللغة مظهر من مظاهر اإلبتكار في مجموع األمة "

وفي الوقوف , العامة فإذا هجعت قوة اإلبتكار توقفت اللغة عن مسيرها
        "تقهقر الموت واإلندثارالتقهقر وفي ال

 "   اتــــز لغــــوام بعــــز أقــــم عـــوك " 

المجتمعات المتقدمة المعاصرة تسلك طريقين في تفاعلها مع 
فال تميل إلى , المبتكرات والمسميات المتحققة في مجتمعات أخرى

وتحسبها هي الطريق الوحيد وإنما تتركز جهودها أكثر  ةـــالترجم
تتبنى المسمى أو المصطلح فأما  ،)ارـــي واإلبتكــالتبن ( على 
 .ما يعبر عنه أو يماثله في الداللة واإلشارة والتوصيف تبتكرأو  الجديد

أصبح , وفي عالم يتصاغر وبشر يتداخل ويتمازج عبر جميع الوسائل
فما أن يظهر مبتكر حتى يتم تبنيه في لغات العالم . التبني أكثر شيوعا

 . بعض اللغات التي تميل إلى اإلبتكار المرادف كالفرنسية مثالكافة إال

مع  تمتلك القدرة على التفاعالت الثالثةفأنها  ،العربيةوبخصوص لغتنا 
وتتميز بجمال أصوات أبجديتها وكلماتها الناتجة , المبتكرات والمصطلحات العلمية

فإذا تمكنا من . العربيةوجمال الكلمة ووقعها وتأثيرها الذوقي مهم في اللغة , عنها
واللغة ( فعلينا أن نظيفها إلى معاجمنا  "زمـــأوت" ابتكار كلمة أجمل من كلمة

العربية من أقل لغات الدنيا بالمعاجم المعاصرة لعدم إهتمامنا بذلك بعكس أجدادنا 
فهي كلمة جميلة  يمكننا أن نتبناهاوإال , )الذين ألفوا أعظم المعاجم وأشملها

فهناك بعض الكلمات التي تتوافق بأصواتها مع . ا من الحيوية والتجديدوتضفي شيئ
 أصوات حروف لغة الضاد ويكون نطقها بها واضحا ودقيقا وجميال ككلمة

والدنيا  فلماذا ال نتبناها بدال من هدر طاقاتنا في البحث عن ترجمة لها "زمـــأوت"
    !متالحقة؟ تتحرك من حولنا بسرعة فائقة وتضيف مستجدات ومبتكرات

ويبدو أن من المعاصرة والمواكبة أن ال نقيد تفكيرنا ونأسر نشاطاتنا 
ة من حساباتنا وأن ـــنسقط كلمة ترجم وإنما علينا أن , بالترجمة

ار لكي نتفاعل بسرعة هذا ـــي واإلبتكــنفكر بجدية وإجتهاد بالتبن
 .العصر الذي يسحق المتباطئين

أي مصطلح يواجهنا هل أنه قابل  ومن الصواب أن نتساءل أمام
    للتبني أم علينا أن نبتكر ما يماثله في لغتنا؟

وأعز اهللا العقول العربية التي تساهم في بناء المدنية العاصرة في 
ويخطئ من يحسب أن العرب ال يساهمون في بناء الواقع , كل مكان

رض اإلنساني المعاصر ألنهم المعون في جميع المجاالت وفي مدن األ
ولهذا تحسب إضافاتهم الحضارية على المجتمعات التي تحتضنهم , كافة

ال على مجتمعاتهم , وتستثمر طاقاتهم وتوفر لها أسباب التألق والنماء
 األصلية التي تقهرهم وتغيبهم في أحواض التداعيات واإلنكسارات

                                       .والفقدان

للغة العربية حية نابضة بالقدرات ويعزها ويجددها فهيا لنبتكر ألن ا  
وبارك اهللا مساعي الخير والرفعة وسدد خطى من يمنح أمة   .اإلبتكار

  .خالقة نور أمٍل يبدد ظالم اليأس واإلنكسار واإلحباط الذي أنهكها

 �ـــ�دق ا�.�&,اJـــ� .د
 ��78E اض�3 أ�_�DIj4*� –إ�أ� 

Sadiq Al-Samarrai  
synet@gmail.com   

    

 مــي وال نترجــر أو نسمــا ان نبتكــعلين

 تحية وتقدير

بين ترجمة المصطلح النفسي وفهم الحالة هناك مسافة تحتاج إلى 
. لكي يتخذ المصطلح المعنى الذي يدل عليه،توضيح وتفسير وتعريف

 ال تصف اللغة اإلنكليزية أو غيرها  هناك الكثير من المصطلحات في

 
  دـــي الموحــح النفســـة المصطلــلجن

المعجم الموحد لمصطلح  "يشرفني التواصل معكم في موضوع 
أحمد . د.ل الواسع الذي  أثار بريد أدبعد الج" العلوم النفسية العربية

" األوتيزم " مصطلح عكاشة بين مشتركي قائمة مراسالت الشبكة حول 
    .المصطلح النفسي العربيأزمة نحت إشكالية ي عكس الذ

لجنة المصطلح النفسي " إلى تأسيس  إثر هذا الجدلكنت دعوت 
داعيا المؤسسات األكاديمية  ،تعمل على إعداد هذا المعجم " الموحد

وبعد حوالي  .ومراكز األبحاث العربية إلى تبني هذا المشروع ورعايته
جابة لدعوتي في حين وصلتني رغبة عديد صلني ما يفيد اإلستيأشهر لم 

إزاء هذا الصمت عزمنا في شبكة العلوم  .الزمالء االنضمام لهذه اللجنة
على أن ) بما تسمح به إمكاناتنا( التأسيس لهذا المشروعالنفسية العربية 

. دعلى دعوة  ابناءو أخيرة  محاولةك(ثالث سنوات  في مدةيكون جاهزا 
مركز تعريب العلوم الصحية بلى االتصال سأعمل ع ،لطفي الشربيني

تقوم على مشروع تعريب التي جهة  الو هي  التابع لجامعة الدول العربية
  ) لدراسة امكانية رعايتها لهذا المشروع ،الطب

كيفية : تصوركم لهذه اللجنةيسعدني تكرمكم مدي زمالئي األكارم،    
م العلمية واللغوية، اختيارأعضاءها، عددهم، توزيعهم الجغرافي، مكانته

  .....طريقة عملها

  .إنا بكم نرقى ومعكم يسير الدرب رفعة بالعلوم النفسية في أوطاننا

  .دمتم ودام عزكم وعطائكم
 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������

  
 
Dear Colleagues 
     I have followed with interest the debate around the arabic 

counterpart of Autism. May I point out the following fact : the 
appelation might not be as crucial : the consensus is.In fact , the 
original german or english or french might not be an accurate 
description of the  disorder : is the word schizophrenia the 
appropriate one ? Surely not.On the other hand the fact that a 
specific translation has gained ground does not mean it should 
stay around if it is a poor one and had been picked up too 
hastily.THUS : if we decide to address the problem , it is best not 
to translate the original english but focus on the symptoms of the 
disorder and then propose a NEW arabic term; this could push 
other languages , including the original english or german , to 
change too.HOWEVER , If the newer proposed translation(s) 
does not offer much then, mabe it is  best to stick with what has 
recieved consensus ..    

Elie George Karam MD 
egkaram@hotmail.com  

)www.mindclinics.orgM.I.N.D ( 
 

  "ةـــــاإلنفرادي"أو  "ردــــتفال" 

 "التوحد"بدال من  "اإلنفرادية"أو  "التفرد"لماذا ال نطلق مصطلح 
ألن مصطلح التفرد أو اإلنفرادية أقرب الى واقع الحال التي  ،"لذاتويةا"و

صعوبة يعاني منها الطفل في سن مبكرة وألن الغالب على سلوكه 
  .صعوبة النطقو اإلنفراد الذاتيمع من حوله و التواصل

الذي أقترحه البعض من الزمالء فال ارى انه  "لذاتويةا"أما مصطلح 
ألن الذاتوية صفة للذات والذات تعني النفس وليس  ،ينطبق على حالة الطفل

  .التوحد او اإلنفراد وبذلك ننهي جدال طويال قد ال نصل فيه الى نتيجة

 مع تقديــــــــري
 ;��Z ه�دي ا�'�ادي.د

qalawadi43@yahoo.com 
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التدريب واإلشراف لمن يرغب بتطبيق هذا الفن من العالج    -3
  .التزود بالمعلومات النظرية وجمعها ضمن هذه الصفحة   -4

تطوير هذه الطريقة بما يتناسب مع مجتمعنا لتحقيق مرونة    -5
  .أكبر ومن ثم فائدة أعظم

  :ما يتعلق بهذا الفن العالجي، عل سبيل مثال من الزمالء الكرام تزويدي بكل آمل

  .تجاربهم الشخصية في جلسات العالج الجماعي   -1

  .دراسات في المنطقة العربية أو العالمية عن هذا الفن    -2

  .مقاالت علمية ترصد هذا الفن في مجتمعنا وفي العالم  -3

  .آراؤهم الشخصية ورؤاهم حول العالج الجماعي في مجتمعنا  -4

ولمن أراد االشتراك معنا في هذا . ليتم تبادلها وإفادة الجميع منها
المجموعة البريدية الخاصة بفن الجهد فعليه تسجيل اسمه ضمن أعضاء 

  : العالج الجماعي في العالم العربي واإلسالمي

  
   مجموعة الهم للعالج الجماعي الرئيسية صفحة

grouptherapy?hl=ar-http://groups.google.com/group/laham  
 :عنوان مراسلة المجموعة بواسطة البريد

grouptherapy@googlegroups.com-laham  

 تطوير العالج الجماعي من منظورآمل من اهللا تعالى النجاح لنا في 
  عناثقافتنا للنهوض بواقع الصحة النفسية في مجتم

 &�ZW زه�ــــ, اm,اآـــ�. د
 درا��ت )��� / ا`��اض ا�!��78
p� أ3Q�Dj ا��qج ا�!n� 378 �8ل وا�اه
drheraki@hotmail.com  

 

            م الفردي و المؤسساتيـالدعال ـة مستقبـاد الشبكـاعتم 

  

شبكة "يشرفني إعالمكم أنه بعد حوالي العشر سنوات من تأسيس 
، و ما شهدته )سبع من إطالقها على الويب" ( العلوم النفسية العربية

الدعم الفردي ، اعتمادنا مستقبال خدماتها من تنام و إصداراتها من تنوع
 االشتراك المدفوعتخلينا عن سياسة و و المؤسساتي لتنمية مواردها 

يعد بإمكان الشبكة مواصلة أدار رسالتها لم  أنه، خاصة )بعد فشلها(
مما يهدد )  المؤسس دعم الرئيس (  معتمدة على مواردها الذاتية

   .تهامسيرتها و استمراري

غير خاضع لمعلوم اشتراك، يتمتع  مستقبال بخدمات الشبكة سجيليكون الت
فلسفة، علم اجتماع، ( العلوم اإلنسانية أخصائيي العلوم النفسية و به 

إثراء قواعد في  ة المشتركمقابل مساهم... ) ، شريعةآداب، حضارة
ملخصات  ، بيانات الشيكة  بإرسال السيرة العلمية، ملخصات األبحاث

و ذلك بإرسال بياناته العلمية حسب  التخرج، ملخصات المؤلفات اطروحة
كل سنة بعد تحديث البيانات  مستهليجدد اإلشتراك (  النماذج التالية

  ) :الخاصة بالمشترك 

http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm  
http://www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  

http://www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm  
  

م إنّا إذ نقدم خدماتنا لألحصائيي العلوم النفسية و اإلنسانية  دون معلو
  :اشتراك، نعتزم مستقبال تنمية موارد الشبكة  اعتمادا على  الوسائل التالية

 لحساب شبكة العلوم النفسية العربية "للعلـم فـالوق"تفعيل  •

الوقف " بـوالذي عرف و ذلك  بتفعيل أحد أبواب الخير في ثقافتنا  
  .نشر العلم النافع والمعرفةلصاحبها، مساهمة في ، صدقة جارية "للعلم

ولهذا فأنها جميعا تكون مقرونة  الحالة وإنما تسميها وتشير إليها 
. وتوضيح مفصل لمن يريد أن يعرف ما تعنيه أو تشير إليهبتفسير 

, هو إشارة لحالة وليس وصفا لها أو تعريفا بها "زمـــأوت"فمصطلح  
فال يعرف الكثيرون من الناطقين باإلنكليزية معنى األوتزم إن لم يكونوا 

ن المتخصصين أو الذين يرجعون إلى القاموس أو المصادر التي تفسر م
 وكذك كلمة. معنى الكلمة

"Double Exceptionality". Which means: Gifted pupils 
(students) who also have special needs who receive provision 
for the special need while the giftedness is overlooked? Children 
with such double exceptionality can become depressed, 
frustrated and miss behave and many not fulfill their potential. 

أظن أن هذا المصطلح ليس سهال على حتى المتخصيصين بعلم النفس 
وقد سألت عددا منهم ولم أجد  ،أو الطب النفسي من الناطقين باإلنكليزية

فال بد له من الرجوع إلى مصدر , عرف أكثر مما يعرف أي واحد منامن ي
  .أو البحث في شبكة االنترنيت

, خطأ معرفيوفي هذا , نحن  نهتم بالترجمة الحرفية والمصطلحية 
نبتكر مصطلحاتنا ال أن نترجمها أو نستوردها بحرفية ألن علينا أن 

 .جامدة

اإلستثناء المزدوج : نقولفلو عدنا إلى ترجمة المصطلح أعاله فماذا س
/  اإلعتراض المزدوج أو اإلعتراض الثنائي/  أو اإلستثناء الثنائي

, المأسورة , المواهب المرقونة /  القصور المزدوج أو القصور الثنائي
  المحبوسة, المعاقة, المنسية 

هذه محاوالت لترجمة حرفية لمصطلح ال يعني بالضبط ما يريد 
لكي تدل عليه  تسمية بحاجة إلى تعريف المسمىهو اإلشارة إليه وإنما 

 .وتقرن به

  .علينا ان نبتكر أو نسمي وال نترجمفي مثل هذه الحالة 

أو  "العوق المعوق"وربما تبدو تسمية الحالة بالتالميذ أصحاب 
أكثر داللة ووصفا في لغتنا العربية   "القصور المانع"أو" القصور المعوق"

 .المصطلح أو المسمى من لغة أخرىمن الخضوع لمعضلة ترجمة 

هو الذي نحتاجه في تفاعلنا الثقافي والعلمي  اإلقتراب المعرفيإن هذا 
نسمي ولهذا فمن الصواب دعوة األخوة إلى فكرة أن . مع الثقافات األخرى

لغتنا العربية ثرية ألن ,ال أن نترجم  ونبدع ونبتكر ونوضح ونفسر
عن الحاالت ووصفها ومنحها اسماءا  بمفرداتها وقدرتها على التعبير

 .وال تضاهيها لغة بهذه القدرات الوصفية الدقيقة,  تتناسب معها

 وبارك اهللا بجهودكم

 �ـــ�دق ا�.�&,اJـــ� .د
 ��78E اض�3 أ�_�DIj4*� –إ�أ� 

Sadiq Al-Samarrai  
alrahwan@yahoo.com 

 

  يـوي والزوجـف التربـللتثقي  "مـهت الـبي"ع ـموق

  
في مجتمعنا ، وفي  العالج النفسي الجماعيبأهمية طريقة   إيماناً مني

نفس الوقت خصوصية هذا المجتمع، ومن مبدأ تخصص الذي يتميز به 
بتجربة العالج النفسي الجماعي في عصرنا الحالي، أنشأت صفحة تهتم 

للتثقيف   "مــــت الهـــيب"من موقع (  العالم العربي واإلسالمي
  : ) .التربوي والزوجي

home.com/?page_id=431-http://www.laham 

  :الهدف من هذه الصفحة
  .تحري ميزات و عيوب هذه الطريقة من العالج في مجتمعنا   -1

  .ة واالستفادة منهاتتبع هذه التجارب في مجتمعنا واإلفاد   -2
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  نـال او المراهقيـد االطفـي عنـوف االجتماعـالخ

قياس الخوف االجتماعي ارجو ممن يتوفر لديه مقاييس لتشخيص و
او اي مقاييس ذات عالقة بالخوف االجتماعي  عند االطفال او المراهقين

عند االطفال أن يزودني بأسمائها وطرق الحصول عليها مع االستعداد 
 يدالتام لدفع تكاليف ارسالها بالبر

 وتقبلوا تحياتي

 أrـــ اf�4mــــ�  
c3099599@uon.edu.au  - ahmed_alhomidi@hotmail.com   
ahmed_alhomidi@yahoo.com 
 

  ةـرات الشخصيـه بمتغيـري و عالقتـواس القهـوسال"  
  

 مساعدتي في الحصول على دراسات سابقة حول موضوع آمل منكم
 "الوسواس القهري و عالقته بمتغيرات الشخصية و مفهوم الذات و حب الحياة "

الوسواس القهري بالمستجدات الحديثة حول  و عن تلك المتعلقة
 باللغتين العربية و االنجليزية

  فضلوا بقبول فائق الشكر و االحترامت

  Z�Ð ���� $1��Gا� 
lanloun07@hotmail.com  
  

  ة ــراض النرجسيـــم باألعــورة الجسـة صـعالق
  

انا احد اعضاء الجمعية النفسية العراقية من مدينة أربيل و اعتز بأنني احد 
س و كان خير مشرف على رسالتي في الماجستير، و طالب األستاذ الرئي

بعد محاوالت جاهدة مع وجود عوائق كثيرة على طريقي من قبل وزارة 
التعليم العالي ألقليم كردستان اال انني أستطعت الحصول على الموافقة 

في علم النفس من جامعة هلسنكي في فنلندا،  PhDلتكملة دراسة الدكتورا 
وعة من األقتراحات حول العنوان المستقبلي و حاليا ابحث عن مجم

علم نفس  ألطروحة الدكتورا، علما ان التخصص المختار لي هو 
عالقة صورة "و علما ان رسالتي في الماجستير كان بعنوان  الشخصية

  "ض النرجسية لدى طلبة المراهقيينالجسم باألعرا

رجو ان من هنا اود ان اطلب منكم مساعدتى في العنوان المناسب و ا
يكون لها الربط بالواقع العراقي ألن العينة المستقبلية ستكون عراقية بشكل 

 .من البصرة الى زاخو

أنه الموعد النهائي من ل 15/4/2010ارجو ان تصل اسهاماتكم قبل 
 .قبل الجامعة للتقديم

 مع خالص تحياتي و شكري

4 O�ري. م � �'� 
saed_nury@yahoo.com  
 

  التحـــــرش و اإليــــذاء الجنســــي
  

   : ارجو مساعدتكم الضرورية في موضوعين مختلفين

سنة عن  13كيف استطيع الحديث مع طفل يبلغ من العمر  -
كاخصائية نفسية (امكانية تعرضه للتحرش او االيذاء الجنسي حيث اشك 

الرجاء مساعدتى بخطوات او  .اانه سبب حالة االكتئاب التى يمر به  )
  طريقة عالجية فعالة

بالنسبة لمرض الفصام هل هناك مقياس معين للضغوط النفسية  - 
التى تعانيها عائالت هؤالء المرضي ام ان قياس الضغوط النفسية لديهم 

 يتم بواسطة مقاييس الضغوط النفسية العامة

 وبارك اهللا فيكم

 �9ة –��رة 
saeda1981@hotmail.com    

�� ��� ا	����ت الدعـم • ��� � !�"#� 

التوظيف، األنشطة  دعوة المتمعين بخدمات التعريف بالمشافي، طلبات
) مؤتمرات، ورش العمل، ندوات تكوينية( العلمية الخاضعة لمعلوم تسجيل 

ل بالمفهوم التجاري،  إنها ليست خدمة بمقاب( تقديم  بمناسبة تقديم الخدمة 
  ).إنما طلب دعم بمناسبة تقديم خدمة

 دعم األفراد والهيئات والمؤسسات •

توجيه دعوة لألفراد والهيئات والمؤسسات المهتمين بخدمات الشبكة، 
المتعاونين معها، الساعين لتطور العلوم النفسية و رفع مستوى اللياقة 

 سمح به امكاناتهم الصحية في المنطقة العربية دعم الشبكة بما ت

 ا)'&�ري ��	$ �� اإلعالن  •

 استقالليتها  وال يتعارض وفق و توجهاتهاافي الشبكة  بما  يتو" اإلعالنات"نفتح باب 

بهذا المسار الجديد، نأمل أن تصل خدمات الشبكة إلى أكثر عدد من 
المهتمين بالعلوم النفسية و تطورها في المنطقة العربية، اثراء الشبكة 

عد بياناتها باألبحاث و الدراسات  و أن نوفق في تعزيز مواردها بما وقوا
  .يسمح مواصلة أداء رسالتها

، إن وفقنا هذا ما اهتدينا إليه بعد استشارة أعضاء الهيئة العلمية
و حسبنا ... فالفضل من اهللا ومنكم وإن خالفنا التوفيق فلسوء تقدير منا

  .شرف السعي

  .الدرب رفعة بالعلوم النفسية في أوطاننا إنا معكم نرقى و معكم نسير

ا ��'�Z وا)',<$ ورO�� $r.�ن�� Z�&د 
 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
  رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������

  
  : ةـــــمالحظ

  مرفق إرتباط قسيمة االشتراك بالشبكة -1
 pwww.arabpsynet.com/subs.as  

  : نتلقى طلباتكم تقديم الدعم  على بريد الشبكة التالي -2
arabpsynet@gmail.com  

  

  ة ـــات الشبكــراك في خدمــول اإلشتــح
  

يشرفني تجديد التواصل معكم بعد ما جد من حوار على مدى أسبوع 
ية وفتح باب الدعم تحول الشبكة إلى بوابة مجان" حول موضوع 

في مراسالت  الدكتور مصطفى السعدنيأثاره بريد كان  ." واإلعالن
التي طرح  لبروفسور يحيى الرخاويلالشبكة وما أعقبه من وجهة نظر 

   .الحوار بشكل كبيروأثرت  حفزتفيها أفكارا أصيلة 

مصطفى من األساتذة  وصلناما آخر ا ونحن نعرض في هذا البريد إنّ
، أعلن عن توقف توزيع )السعودية( وأحمد بن دانية) غربالم( شكيب

ما يصلنا  إدراج على أن يتم ،قائمة مراسالت الشبكةب الموضوع البريد في
  :على االرتباط التالي الشبكةمراسالت قاعدة بيانات في  الحقا

w.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asphttp://ww  

 العاملين بالشبكة معدراسة ما وصلنا سنعمل على  ،لموضوعلمتابعة 
الهيئة العلمية األساتذة و األطباء أعضاء لنعرض ما خلصنا إليه على 

  .طالعإلفي مراسالت الشبكة لعليكم يتم توزيعه  إقرارهوبعد  ،االستشارية

تقبل أصدق مشاعر  ،تفضلوا حضرة الزميل المحترم إلى ذلك الحين
  المودة واالحترام والتقدير

  دمتم ودام عزكم وعطاءكم

 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������
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و تكون بالتزامن على  ملفات الترشح باسم رئيس الشبكةترسل   -
  ).ال تقبل إال الوثائق اإللكترونية( عناواني الشبكة ورئيسها 

arabpsynet@gmail.com  
turky.jamel@gnet.tn   

 من أعضاء الهيئة العلمية اإلستشارية للشبكة" لجنة تحكيم الجائزة"تتكون   - 

يحق ألعضاء الهيئة العلمية اإلستشارية للشبكة الترشح للجائزة إال   -
 . قدون عضويتهم آليا من هيئة لجنة تحكيم الجائزةأنهم يف

تحجب الجائزة إذا قدرت الهيئة العلمية للشبكة إن ما قدم من   -
 .أعمال ال يرقى إلى مستواها

تحجب الجائزة إذا قدرت الهيئة العلمية للشبكة إن ما قدم من   -
 .أعمال ال يرقى إلى مستواها

 دير واالحترامتفضلوا تقبل أصدق مشاعر المودة والتق

�	��� �!�ا ����� واIد� 
 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
�.�$ ا�',��$� ر��J 012$ ا�'��م ا�

 
  ""2010جائزة جـوان لوبيـز إيبـور لعـام "
  

   :جائزة األستاذ الدكتور أياد السراج بمزيد اإلعتزاز بلغنا نبأ نيل 

  ""2010جـــوان لوبيـــز إيبـــور لعـــام "

ء الهيئة العلمية االستشارية لشبكة  العلوم النفسية إني وكافة أعضا
، لهذا بخالص تهانينا القلبيةالعربية، إذ نتقدم إلى الزميل أياد السراج  

التتويج الذي نثمنه اعترافا من الجمعية العالمية للطب النفسي بما قدمه من 
خدمات طبنفسية لرعاية المصابين باضطرابات نفسية، ضحايا جريمة 

  .على غزةالحرب 

من عمل أهله لنيل الجائزة،  األستاذ الفاضل أياد السراجإن ما قدمه 
لم يكن لوحده كافيا لوال اقتناع البروفيسور عكاشة بأهمية انجازه و ما 
قدمه له من دعم سواء على مستوى الترشيح أو على مستوى هيئة 

 لفضله في هذا إن الشكر موصول للبروفيسور أحمد عكاشة. الجائزة
التتويج و لما له من أياد بيضاء على الطب النفسي العربي و األطباء 

  .النفسانيين العرب

إن انجازاتنا في حقل العلوم النفسية ال تكفي لوحدها  لنيل مثل هذه 
الجوائز العالمية ما لم نتواجد كأخصايين عرب بشكل فعال في مثل هذه 

ن منجزات مرشحينا و العمل الجمعيات العلمية العالمية و الدولية للدفاع ع
إنا نعيش زمن التكتالت الكبرى، و ال مكان لنا داخل .  على اإلقناع بها

المحافل الدولية و العالمية إال بما نقدر ما نقدمه من أعمال قادرة على 
إنه كما علينا بذل .  التنافس العالمي  و بقدر ما نتكاتف مع بعضنا البعض

إن ( ن إختصاصنا علينا أيضا بذل نفس الجهد الجهد للتميز عالميا في ميدا
  .للتواجد في المحافل العلمية الدولية العالمية)  لم يكن أكثر 

إنا بكم وبأمثالكم نرقى ومعكم يسير الدرب رفعة بالعلوم النفسية في 
  .أوطاننا

 	�ل ا��آ�. د
�.�$ ا�',��$� ر��J 012$ ا�'��م ا�

  

  سال يذهـب الفضـل بيـن اللـه والنـا
  

  رسالـــة إلى أعضــاء الهيئــة العلميــة

 حمد هللال

  الحمد للحق العدل العليم

  نحمد، ونعمل، ونستمر  :فنطمئن أكثر 

 
        ةـــــات نفسيـــدراس 

  :ترحب

  ةـــــات نفسيـــدراس

  ةــــــمحكمعلمنفسيــــــة ة ــــمجل

تصدر عن مركز البصيرة للبحوث و االستشارات و الخدمات 
  ية بالجزائرالتعليم

باسهامات الباحثين في الموضوعات ذات الصلة بعلم النفس التي  
 :تراعي القواعد التالية

  ان يكون البحث غير منشور في مصادر اخرى -1

التقيد باالسلوب العلمي و المعالجة الموضوعية واالحاطة  -2
  المنهجية

  25صفحة و ال يزيد عن  15ال يقل حجم المقال عن  -3

word نامجان يكتب المقال ببر -4 الخط باللغة العربية حجم الخط ،  
14 - Arabic Transparent 

 ان يكون البحث مرفق بالمراجع مدونة في نهاية البحث -5

تخضع االبحاث المقدمة للتقييم من قبل الهيئة العلمية للدورية و  -6
 يبلغ اصحابها بالقرار النهائي المتعلق بالقبول او التعديل

 لى اصحابها سواء نشرت او لم تنشراالبحاث المرسلة ال تعاد ا -7

  :لكتروني لرئيس التحريرعلى البريدي اإل ترسل المقاالت

belmihoubkeltoum@yahoo.fr  

آ���م ���W4�ب.د  
belmihoubkeltoum@yahoo.fr  

 

  " عبـد الستـار إبراهيـم" البروفيسـورجائــزة 
  

والتي " جائزة شبكة العلوم النفسية العربية"يشرفني إعالمكم تأسيس 
"  2010لتكون جائزة " أعالم العلوم النفسية العرب"تحمل دوريا اسم علما من 

  ".جائزة البروفيسور عبد الستار ابراهيم لشبكة العلوم النفسية العربية 

فتح باب الترشح للجائزة في دورتها األولى وفق  بالمناسبة نعلمكم
  :الشروط التالية

	$�2+� ��4+� ��23� 01 ا	�/�م ا	"-,+� *��(  ���0 ا�FE�Gة  - 
�*" \�M - I? \��2(  ���7ت 6/+/� 	�53ر ا	�/�م ا	"-,+� ا	���+� ( ��

  2009 -2000ا	�$��� ا79+�ة 

وتحديد مدى  "العمل الذي رشّح للجائزة " يرفق طلب الترشح   -
اإلضافة التي ساهم بها عمله في تطور العلوم النفسية العربية، 
مصحوبا بسيرة علمية حديثة ومفصلة عن تنص نشاطه العلمي، 

 ) مع ملخصاتها ( منشوراته و مؤلفاته 

وتسلم للفائز بها على هامش أحد " كل سنتين"تسند الجائزة مؤقتـا   -
ال تتحمل الشبكة مصاريف نقل ( مؤتمرات الطب النفسي أو علم النفس

  )..وإقامة الفائز لحضورالمؤتمر الذي ستمنح فيه الجائزة 

  ".دوالر 1000مكافأة مالية قدرها "مع " رمز للشبكة"تتألف الجائزة من   - 

إلى غاية  2010/ 01/04بداية من  2010يفتح باب الترشح لجائزة  -
30 /07/2010  

يح الهيئات و المؤسسات لشخصيات ، ال يقبل ترشتقديم الترشح شخصي -
  دون علمهم أو بالنيابة عنهم

 2010نهاية سبتمبر يعلن على الفائز بالجائزة   -
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توجيههم وإرشادهم نحو السلوكات الصحيحة والباحثين المبتدئين هي في 
، اعتبارا لنقص الخبرة لديهم على مستوى أشكال العمل الجامعي

  .ولحاجاتهم للتأطير والتكوين في هذا المجال

باب الحس بالمسؤولية العلمية المالحظات من  إني أسوق  هذه
الملقاة على عاتقنا كأساتذة جامعيين، و من باب الغيرة على الشبكة حتى 

  . تُحافظ على قيمتها الرائدة وأدوارها التربوية و العلمية وجودة رسالتها

لقد قصدت إثارة الموضوع معكم ومع رئيس الشبكة وهيئتها العلمية 
عهدته في رئيسها من صدر رحب للمالحظات والنقد في  اإلستشارية،  لما

إلحساسنا أننا شركاء في اتجاه ما يخدم تطوير أداء الموقع، وكذلك 
 ومن. التواصل العلمي البناء لتأسيس وتنشيط ثقافة سيكولوجية واعدة

جهة أخرى يعود لكم قرار تعميم هذا الخطاب عبر الشبكة إذا رأيتم أن 
  .ة، أو استبعاده ورفضه وإلقاءه في سلة المهمالتالموضوع يحتمل مناقش

  مع كامل المودة والتقدير

1ا�0,� ����ج� .ا����ذ 
abdelkrimbelhaj@yahoo.fr 

 
   "المصطلــح النفســي الموحـــد" لجنــة  

  

ي أثاره بريد يشرفني تجديد التواصل معكم، بعد الجدل الواسع الذ
ن والذي " األوتيزم" حول ترجمة مصطلح  البروفيسور أحمد عكاشة

، ألعلمكم عمق اختالف وجهات النظر حول نحت المصطلح النفسيعكس 
التنسيق مع الزمالء أخصائيي  "شبكة العلوم النفسية العربية" عزمنا في 

،  "دمعجم المصطلح النفسي الموح"العلوم النفسية وعلماء اللغة لوضع 
ألهم المصطلحات الطبنفسية والعلمنفسية التي حصل االتفاق نعرض فيه 

  . الثالث سنواتوذلك في أجل ال يتعدى  واالجماع حولها،

، نسعى حاليا لتأسيس "نجاز المعجمياإل"وحتى نتمكن من تحقيق هذا 
" ( أعضاء قارون"والتي ستتكون من " المصطلح النفسي الموحد" لجنة 

متعاونين " أعضاء استشاريون"و) و ترشحهم الهيئة العلمية  عددهم محدد
عددهم غير محدد و يقدمون ترشحهم (  حسب ميادين اختصاصهم الدقيق 

  )إلى الهيئة العلمية للشبكة 

ندعوا الزمالء األطباء وأساتذة علم النفس، المهتمين بإشكالية  -
" لجنة  المصطلح النفسي العربي والراغبين في التعاون و اإلنضمام

، تكرم التواصل ومدنا "أعضاء استشاريون"كـ" المصطلح النفسي الموحد
 .سيرتهم العلمية

، تقبل أصدق مشاعر اإلحترام و التقدير، إنا تفضلوا زمالئي األفاضل
  .بكم نرقى ومعكم يسير الدرب رفعة بالعلوم النفسية في أوطاننا

  دمتم سندا للعلم والمعرفة ودام عزكم وعطاءكم

 ��ر 	�ل ا��آ�ا�آ
�.�$ ا�',��$� ر��J 012$ ا�'��م ا�

  "يـول االجتماعـاس القبـاة ومقيـودة الحيــج" 
 

م في حصولي على كأحتاج مساعدت،  أشكركم على دعمكُم طلبة العلم
  : ـاالبحاث والدراسات الخاصة ب

  "جودة الحياة ومقياس القبول االجتماعي" 

  )والمفتاح الخاص به ( 

 "وقد حاولت الحصول على. دكتوراه في مرحلة الكتابة كوني طالبة 
االأنني أخفقت في الحصول على الكود الخاص  "المجالت الخاصة بالشبكة

  .لفتح تلك المجالت

   والجوائز  أياد السراج أكبر من الجائزة . د.حتى لو كان ما قام ويقوم به أ 

  :تقول  -اآلن -فإن هذه لجائزة 

  إن الدنيا بخير

  :وأنه 

  ال يذهب الفضل بين اهللا والناس 

  حتى لو كانت مثل هذه الرسائل تصلنا ببطء شديد
  إنها تصل فى الوقت المناسب على أية حال

  لنتيقن من جديد، ودائما

  أن ما يمكث فى األرض، هو ما ينفع الناس 

ـُـفاء - إن عاجال أو آجال -وأن الزبد يذهب    ج

  الزبد المعاصر أكبر من أن يحصى 

  ى من أن يرصدوأخف

  وهذا يعطى لجهدكم معنى أكبر 

  ولنيل هذه الجائزة مغزى أعمق

أنك رشحت من يستحق لما   :أحمد عكاشة. د.أشكرا لألخ الكريم  
  يستحق، ثم أسهمتَ فى التحكيم العادل

أنك نلت الجائزة، ففضلك هو   :أياد السراج. د.أ شكرا للمكرم الفاضل
  ) وصدقك، وعلمك، وجهادك جميعا جهدك،= فضلك(الذى أوصلها إليك 

أنك صاحب الفضل : جمال التركى. د.أشكرا للصديق واإلبن الفاضل 
  فى هذا التواصل المتجدد وهو يخطرنا أوال بأول بما يعيننا على االستمرار

  الحمد هللا

 ¡�� ا�,��وى
yehiatrakhawy@hotmail.com    

  

  يـول العلمـى ال نقـي، حتـول المعرفـالتس
  

طلب صلنا بين الفينة واألخرى من بريد مراسالت الشبكة، رسائل ت
تتعلق ببحث أو رسالة جامعية، للحصول على دراسات  علمية، مساعدة

أو مقاييس تفيد . سابقة في موضوع كذا، وعن المستجدات فيه وما إلى ذلك
مفصل مكتفيا صاحب الطلب بذكر  دون تحديدهذا الموضوع أو ذاك، 

المساعدة اإلجابة و وعلى من يود " عنوان موضوع البحث أو الرسالة"
  . إلخ...بما توفر لديه في الموضوع) ـة(أن يمد صاحب

إن المسألة قد  ،هذا مجرد أسلوب لنموذج ما يمتم تداوله عبر الشبكة
 ل معلوماتطلب دراسة أو عمل يكون محددا من خالبتُقبل عندما يتعلق 

و هذه ، أرسلهاإلفادة  هبإمكان من تُعرف به، حتى إذا كان في حوزة  دقبقة
أما العملية تدخل في باب التعاون والدعم والتبادل تشجيعا للبحث، 

ؤل عن مدى جدية من استوالمسألة هي غير ذلك، فهذا يثير أكثر من 
   .يقوم بالبحث والجهة المشرفة عليه

التسول المعرفي، حتى ال الطريقة هي نوع من أال ترون معي أن هذه 
، وهي غريبة عما يقتضيه منهج البحث، على اعتبار أن نقول العلمي

البحث الببليوغرافي والمرجعي هو أول خطوة عملية يعتمدها الباحث في 
فما معنى أن يطلب المساعدة في هذا اإلطار وبالشكل الذي نطلع عمله، 

  ؟عليه في مراسالت الشبكة

أدعوا أال نُغمض أعيننا عن بعض  ،بإثارتي هذه المسألة إني
اآلخذة في االنتشار في العمل الجامعي،  والتي  "الممارسات الطفيلية"

 إن أكبر خدمة نقدمها للطالب. تحاول أن تختزل الجهود والمثابرة
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 يجتهـــــد عبـــد أنا
 
 سيدى يا أبى، يا إبنى، يا أستاذى، يا صديقى يا أخى، يا

 الستار عبد يا

  جمال يا

 معروفا إعمل هكذا، سلي

 يجتهـــــد عبـــد أنا

 ليجاهــــــــــــــد

 أكثر ال

 لمرضاى دينى أرد أن أحاول
 بقية العمر فى دام ما وللبشر

 أمل أو محمد مثل أو جمال مثل أو مثلك: أحاوله ما بعض يصله من وكل
 ليلى أو حافظ أو فوزية أو

 رجل يا استمرارى فى الفضل صاحب هو

 

 …يعرفها ال قوة إنسان كل فى إن

ـّلتنى ما عن مسئوليتك تقبل أن أرجو  فأثقل أثقل إياه حم

 "قيال وأقوم وطئا اشد هى الليل ناشئة إن"

  رجل يا يكفينى ما أحمل أننى أعتقد كنت أننى مع

 كان أيا مظلوم كل عن نرفعه، مكان كل فى الظلم نسحق أن على نصر دعنا

 عام المشاعل نضىء أن على نصر دعنا

 نحب كيف نعرف أن نحاول دعنا

 بحق البعض بعضنا

 وقوة

 معرفة خالل من
 العلم بينها من حقيقية
 الحقيقى

 بشرا نكون أن على نحافظ حتى األمثل الطريق هو هذا أن أرى

 التطور رحلة طول بعد لنا ربنا لتكريم أهال

 !!!!!! وإال ماذا

 وجمال أنت معى كن

 ومحمد، وعلية، باح،وص وجمال، الستار، عبد هو من وكل
 ويوسف،

  وآدم، ويس،  وخالد، وبيير، وحسن، وأمل، وفوزية، وزيدان، وحافظ،
 ويسرية ، وعائشة وساندرا، وشحاتة، وليفى،  وإبراهيم،، وبطرس،

 العظيم واهللا أى

 جمال وكل الستار عبد وكل أنت الستار عبد يا صححنى

 تجاوزى احتماالت من أحيانا أرعب فأنا

 ...آخر نوع من تكريم هذا

  لك شكرا 

 السالم وعليكم

 ننتصر ولسوف

 شىء كل برغم

 شر كل برغم

 البشر نحن

 ¡�ـــــــــــ�
yehiatrakhawy@hotmail.com 

دعمنا بالبحوث والدراسات العربية أن أمكن الننا حصلنا آمل منكم  
بية عن طريق المراسلة ونحتاج الى دعمها على بعض الدراسات االجن

 ومقارنتها بالدراسات العربية ولكم جزيل الشكر واالحترام
 الدكتور البروفيسور يوسفأخبرت المشرف على أطروحتي 

ونصحني بالمراسلة المباشرة مع الشبكة لتلقي المساعدة مع أمتناني 
  أستاذي المشرفتحيات مع  وشكري للجميع 

  
��( �0, ما�B $1��G�ان أ �A. 

A8!ا� �  ��+� دآI%را�  )�
ismail_juan@yahoo.com 
http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp  

http://www.arabpsynet.com/mailinglist/MailingListForm.htm  

  مـى منازلهـداء علـون والشهـم النبيــيغبطه
  

تزاحمت العبارات في وصف عظمة الرجال وكيف تكون و كيف 
أنت بين و أعرف عن يقين إن لكل حقبة تاريخية عظامها ،و .  تخاطب

في : هؤالء عظيم تفوقهم عظمة بما حباك اهللا به من مواهب و قدرات
الطب والطب النفسي و علم النفس و األدب و الفن والشعر والموال و 

و فوق ذلك وبعد ذلك إدارة مؤسسة لم أكن ابالغ في شيئ  الفلسفة والدين
جامعة لدراسة عندما قلت في إحدي خطاباتي أنها أحق بان تكون 

الناصعة والدالة في كم كلماتفي كل هذا جال بخطري و أنا أقرأ . نساناإل
معناها عن عمقك الحضاري وعمق مشاعر االمتداد التاريخي لرجل ليس 
: عظيما فحسب بل هو عظيم ويدرك انه خارطة طريق في تسجيل العظمة

عظيم في اللحظة اآلنية، وفي اللحظة الممتدة وما بين اآلن والالحق 
 . يجتازها إال من يعرف معالم اللحظتينمسافة ال

الرخاوي كلمة لرجل لم نري : واستمرت الخواطر تجول في الذهن
 طه حسينومنذ  ابن سينامثله في تاريخنا اإلسالمي والعربي منذ 

وهما إثنين أجلهما و أحاول أن أرتوي من تاريخهما كلما هبت على 
مي، وكلما كنت خواطري مشاعر الكآبة بالحاضر العربي و اإلسال

أبحث جاهدا عن األمل وأدور على اشعاعات من التفاؤل تؤنس بحثي 
بما تركه تراثا لنا  في  أولهما. .. و طريقي فيما اخترته من هذا الواقع

وغيرهما من طب وعلم ومعرفة باإلنسان؛ و " الشفاء"و " القانون،"
و " األيام"بما أضافه لحياتنا من تفاؤل بما عاشه من أيام في   الثاني

بواقعه االجتماعي الذي تبدل على يديه من حال إلي حال أحسن 
و سواء صحت أحكامي فيهما أو عنهما . وأفضل و أرقى دون شك

أنك فإنني أومن عن يقين أن وزنك بالنسبة لي و لكل من حوالي 
بدورك ظاهرة اجتماعية وفكرية قلما تحدث في تاريخنا المعاصر دون 

 أبالغ إن قلت أنني أجد فيك ما قاله الرسول عليه ومرة أخرى ال. نزاع
أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن هللا عز وجل عباداً يا :  السالم

ليسوا بأنبياء وال شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم 
إنه ": يحي"أال يجب أن يغتبط معاصروك أكثر فأكثرومن بينهم . إلخ..

الحقيقة أنني و   …كنه واقع نحياه يوما بعد يوم ليس تراثا فحسب و ل
، وأكثر سعادة بأن أعاصر إثنين من أحلى وارقي سعيد بعودتي للوطن
 ).!!!!وربما من سأعرف(و أنبل ممن عرفت 

على ما علمت وعلى ما تعلم، وعلى رؤاك وتفاؤلك  شكرا أستاذنا
 .بالحياة و ثقتك بالدنيا و باآلخرين ممن يستحقون االحترام

 ......والسالم 

 
Zآ�ا�.��ر إ�,اه�/ أ�1�Z 

Abdel-Sattar Ibrahim, PhD. 
 sattar99@yahoo.com 

��;(. د _ا��$ أ�� $��� 
khaoula@scs-net.org  
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2- Introduce in our training for the young… How to think, how 
to express opinion, and how to be curious in finding the many 
facets of any concept. [[WE ALL OBSERVE OUR YOUNG 
ASKING FOR HELP TO FIND REFERENCES...THIS IS 
SHAME ON US, SENIOR]] 

 3- The present training graduates doctors and members of 
related disciplines as --CARRIERS OF A CERTIFICATE--...FULL 
STOP. Of course there will be single person every now and then to 
excel.,, but he will retain and perpetuate the status qua. 

 4- The choice of the committee should not DEPEND on 
fame, or position, but on appropriate merits related to the issue 
studied. In our culture there is a lot of that and that is why we 
are more or less remain the same!! 

 5- I read some translation s and either I am amused and ignore 
it -- most of the time -- But yearn for a much better translations. 

So i suggest that what we need is to have serious and open 
studies and discussions about --our training --and translations 
as well as having the objective of graduating independent 
minded professionals.. 

   I think that this is  an  overwhelming approach ,,however i 
can justify it by looking around us in our countries because  we  
all see applications of western ways ,,, with  ignoring the fact 
that the people who will apply them  and or respond are the 
same old guards. and players in character...so no success!! 

If you want to do a change..you must have the objective or 
the theory,,and the personnel trained and convinced to apply 
and promote the change and finally the right environment and 
means......in this way we achieve success. 

                                 KIND  REGARDS. 

MOHAMED EL-MARAZKI 
mmarazki@yahoo.com  

 

  ةـات ضخمـات ومؤسسـه هيئـز عن فعلـما تعج
 

تشعه أشكرك من جديد على كلماتك الرقيقة و روحك المتجددة و ما 
إيجياتك النادرة جعلتك  .دائما من إيجابية  فيمن حولك ولكل من حولك

 تتمكن في خالل فليل من األعوام

بما  ،تزهو و نزهو بها "العربية  شبكة العلوم النفسية" أن تجعل من 
ما تعجز عن فعله هيئات وتأثير قوة مبادرة و  انجازاتتحققه من 

 .بكل ما تملك من إمكانات مادية و بشرية ومؤسسات ضخمة

 ل األسماء العظيمة التي أشرت إليهاأشاركك إيمانك بكمن جهة أخري، 
وأنا عندما اقترحت  بأن تكون الجائزة من نصيب الجهتين اللتين ذكرتهما، 

بالشكل الذي  إذا نجح مشروع الجائزة-كان في ذهني أن يستثمر الجهد 
ندعم النشاطات لدعم  أحد األهداف  الرئيسية لنا وللشبكة بأن  - نتوقعه

يجابي بين مختلف العلوم النفسية و الطب المعبرة عن دعم التحالف اإل
. النفسي بكل ما يتضمنه ذلك من نشر وتواصل و تفاعل بكل المستويات

أي مصادرة على أي أهداف أخري أو محكات و أرجو أن ال يفهم من ذلك 
 .تمنح الجائزة على أساسها األن أو فيما بعد أخرى

اء التى وردت في أما ما ذكرته أيها الزميل الكريم بشأن  كل األسم
أؤيده بكامله رسالتك و ما تشعه من معرفة و تطور في حياتنا النفسية، فإنني 

 ...وأشاركك ثقتك الكاملة بكل من ذكرت من أسماء عظيمة وبكل ماذكرت

قوته معبرا عن  أن يبرز و يستمركم  أتمنى أن يكتب لهذا المشروع العظيم 
 .ة جديرة بكل التقدير و الفضلمن خالل تواصل تحالفنا جميعا من أجل مهن

لك أيها الزميل الفاضل و لكل الزمالء المحترمين من أساتذة الطب 
 .النفسي وعلم النفس خالص المودة والتقدير

Abdel-Sattar Ibrahim, PhD.Dr 
sattar99@yahoo.com  

 That is a big PRACTICAL PROBLEM !!!That is a big PRACTICAL PROBLEM !!!That is a big PRACTICAL PROBLEM !!!That is a big PRACTICAL PROBLEM !!! 
 

To  Dr. Gamal Al Torkey, Dr.Al-Samarrai &  Colleague s , 

I respected your start of the email.which indicates that you 
are really taking the issue very seriously.Obviously you also has 
interest in languages. But I would like to raise  few   points : 

       1st    can I ask you ,,,How can we change our mind from 
--PEOPLE who Translate,,To PEOPLE who invent and create?? 
That is a big PRACTICAL PROBLEM !!! As we can find ,,the 
translation has taken over and without us  being equipped 
PROPERLY.It is a matter of fact that we follow what we are 
taught by the western science.In some Arab countries there  are 
Trials of --Localization-But in my opinion,,,trying to Be very 
objective,,, is like what is described as -Shadow Syndromes...I 
mean they are not convincing to be applied. 

        2nd      point is the problem of translation to Arabic is a 
chronic one..You and I will remember   ر و.!3=�( >(زج-@A% و �<),    
.the point is the weakness we have caused our language by 
teaching it in such  a way to be isolated from being used  in 
every day practice . In addition our universities did not develop 
to be institutions ,[[This is the international evaluation ]]for many 
reasons ,,among them is lack of Good Finances,Education as a 
concept is not applied as it should ,,in relation  to 
DEVELOPMENT and PROGRESS !!and there is so many 
reasons ,,but this is not the time or place to mention them. 

       3rd       Our ways depend on the  recommendations and 
nepotism most of the time,,  with a little bit of support from  the 
merit system,,as well we do not study most problems serious 
enough,,yes efforts and trials are done but does not involve the 
needs of members of the profession !I Team Approach seems to 
be against our social paternal structure ,,there is the always the 
father and children,, I did not hear or read about any survey 
done to find out about the difficulties of the translation ,If there 
is.. then I apologize and I feel happy then.....AS we can see,, all 
of us --individual by individual,,project the personal view. I 
suggest  if decided to have a look at this issue .....to send a 
survey to all concerned with the problem of applications of 
translated concepts. 

       4Th      Please allow me to say that our language is so 
beautiful in description as it is basically a descriptive language of 
places feelings,,pleasure ,,poetry ,, praise and insult ,, fantasy 
and imaginations,, once I read more than 30 description of the 
camel  and much more than that,, fifty  or more for women....So I 
agree with you it is a very descriptive language but who knows it 
well ??But keeping a balanced attitude ..it is not the language 
alone But The Main Fault Is The people Who speaks It .They did 
not develop enough in Science to make it Equally descriptive in 
it.  I   wonder how how our  predecessors coped successfully 
with translations during our renaissance .!!?? 

Kind Regards. 
Mohamed El-Marazki. 

Retired Psychiatrist. 
 Previously Head of Psychiatric Department. 

Military Hospital,Riyadh,Kingdom Of Saudi Arabia. 
mmarazki@yahoo.com 

 
TRANSLATIONS AS WELL AS HAVING THE TRANSLATIONS AS WELL AS HAVING THE TRANSLATIONS AS WELL AS HAVING THE TRANSLATIONS AS WELL AS HAVING THE 
OBJECTIVE OF GRADUATING INDEPENDENT OBJECTIVE OF GRADUATING INDEPENDENT OBJECTIVE OF GRADUATING INDEPENDENT OBJECTIVE OF GRADUATING INDEPENDENT 
MINDED PROFESSIONALS..MINDED PROFESSIONALS..MINDED PROFESSIONALS..MINDED PROFESSIONALS..    

Dear Dr. Gamal Al Torkey  &  COLLEAGUES,                                                           

  Thank you for your positive suggestion. But I am sorry to 
tell you that we have to change our attitude s of : 

1- The past is eternal and therefore no need to have 
DYNAMIC approach to changing language, level of education... 
and so on. 
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        ةةةةــــــــوم النفسيوم النفسيوم النفسيوم النفسيــــــــلعللعللعللعلللللي ي ي ي ــــــــاإللكتروناإللكتروناإللكتروناإللكترونالمعجــم المعجــم المعجــم المعجــم  
  

" ني عشر الثاالحرف "يشرفني إعالمكم إصدار ترجمة مصطلحات 
و ذلك في إطار  "L"و الفرنسية " L"، اإلنكليزية "س"من األبجدية العربية 

" الكتاب اإللكتروني لمعجم العلوم النفسية"اإلصدار المتسلسل لكامل 
المعجم النفسي العربي، المعجم النفسي اإلنكليزي، المعجم النفسي (

  ) الفرنسي

  :االرتباطات التاليةتحميل هذه اإلصدارات من خالل  يتم           

  
ePsydict Book     )Arabic Edition (  
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  رــزا الخنازيــنفلونالة ــار النفسيــاالث 

عن أريد أن أقوم  بحملة تحسيسية  ،انا أخصائية نفسانية جزائرية
و  تكم،  اطلب مساعدمرض انفلونزا الخنازير عن االثار النفسية الناجمة

ة لوقعه على المريض و النفسي المقاربةي باي معلومات تخص تدافإ
و ما هي النقاط التي يجب التطرق اليها من الجانب النفسي  المحيطين به،

 عنلمصابين و غير المصابين و ل ةالنفسيتقديم الرعايةو كيفية 
 ).إن وجدت (  لهالمصاحبة  االضطرابات النفسية

  واشكركم جزيل الشكر

 أ&�ــــ,ة �!*ـــ,ي
amirakhediri@yahoo.fr  
http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp  

 
  ااااــــــــات ابنائنات ابنائنات ابنائنات ابنائنــــــــت باتجاهت باتجاهت باتجاهت باتجاهــــــــه لعبه لعبه لعبه لعبــــــــج خفيج خفيج خفيج خفيــــــــمناهمناهمناهمناه
  

كفانا تلميع للفنانين والفنانات ،  سليم التوجه غيرالفكرة جميلة ولكن 
فمن مشكالت شبابنا وبناتنا تعلقهم بهؤالء كقدوات ولن  ،وال عبي الكرة

يرى ما تصدره من  واألفالمحال المسلسالت  إلىاسمي احد بعينه والناظر 
 "الرمز الديني"فخذ مثاال لذلك شخصية  اتجاهات ابنائنامناهج خفيه لعبت ب

الطبيب " الرمز الفكري  ،"المعلم"ز التربوي رموالم "المأذون"ـالمثمثلة ب و
ورثة  شخصيات ساذجةأغلبها كانت ، "  النفسي أو األخصايئ النفسي

والبصبصة ، كما أنه من الكتاب   الثياب همها األكل وملئ البطن
الشخصيات  إبرازل األمة وتغريبها لذا يجب يم في تجهوالصحفيين من ساه

 ابن بازتزخر بأمثال  واإلسالميةواألمة العربية  التي تعمل بجد واحتساب
 ،حامد زهران، القرضاوي ،الشعراوي،سيد سابق ،الطنطاوي،رحمه اهللا

.. احمد زويل ،فاروق الباز ،احمد عكاشة الخ من المتقدمين  
  والمتأخرين

Zآ�ا/ ا� 1��'�*� ا)G�ع
A8!ا� �72� ا����F و)� A�Qر 

 آ��� ا���è ���F�� ا� s	�CD ������م  
dr.nfsi@hotmail.com  

 

        ااااــــــــــــراب بيننراب بيننراب بيننراب بيننــــــــة اغتة اغتة اغتة اغتــــــــش حالش حالش حالش حالــــــــا نعيا نعيا نعيا نعيــــــــأننأننأننأنن
 

االسالمية  لهويةااعتقد انه حان الوقت إلبراز  ، اشكرا األخوة األكارم
ية للعلوم النفسية إلى جانب  تكاملنا مع مستجدات هذا العلم  في كل العرب

الحكمة ضالة المؤمن انا وجدها فهو احق بها من (  انحاء المعمورة  
وهذا سيسهل . وحان الوقت لتأسيس منهج وهوية ،طالت المدة، )  غيره 

علينا كباحثين ومرشدين ومعالجين وأطباء التعامل مع اإلنسان العربي 
نا المستفيدين من توأعتقد أننا نعيش حالة اغتراب بيننا وبين أخو .مسلمال

خدمات هذه العلوم ألن العلم الذي نتناوله يجد مقاومة في وجدان العربي 
في تأسيس هذه العلوم على  المسلم ولنا في الشعوب األخرى أسوة حسنة 

تنبثق من أساس الثقافة التي تحملها وكل النظريات النفسية واالجتماعية 
فهاهو مؤسس  ،التي ظهرت في مجتمعات علمانية إطار ديني حتى

ولي الشرف أن أكون مفسرا لالحالم كما كان " :المدرسة التحليلية يقول
كان مؤسسها أحد قساوسة الكنيسة وقامت  جدي يوسف والمدرسة االنسانية

، وجزاكم اهللا خيرا على هذه   "مما يطول شرحة..الخ .. على مبادئها
 .االقتراح الملح

Zآ�ا�'�*� ��/ ا� 1�ا)G�ع 
����è A8!ا� �72� ا�!���� و)� A�Qر 

 ا�7�%د�4. ا����م  
dr.nfsi@hotmail.com  
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 المادية اذا كان الموقع فعال يخدم االخصائيين العرب عفوا سادتي ان كنت
  .سنة عمل  18قاسيا ولكن هذه وجهت نظري نتجة خبرة 

ا�.� O�ر ا�*� r�دي 
 ,Jا·�ا ، ��G� 

 $�.����Z ا����$ ا� 

  يـب النفسـوع الطـز على موضـد الذي يركـالوحي
  

موقع ذو قيمة وفي اعتقادي الوحيد الذي يركز على موضوع 
من الفعالية أتمنى للموقع والقائمين عليه المزيد .. الطب النفسي 

قد يبدو الطب النفسي من أكثر التخصصات الطبية .. والتأثير والنجاح 
المظلومة والتي ال تأخذ حقها ويزاحمها األهمية االعالمية العديد من 
التخصصات التي في حقيقة األمر أقل بكثير تواجداً من الطب النفسي 
على أرض الممارسة العملية خاصة في مناطق النزاعات 

أقترح إنشاء هيكلية أو . طرابات كغزة وفلسطين بشكل عام واالض
جمعية تضم المهتمين بالطب النفسي على مستوى الوطن العربي لتبادل 
الخبرات والخروج بطرق مستجدة قد تكون غير مسجلة خاصة في 

  مناطق النزاعات كغزة 

<�.�G ،�9ة   - �4 HA ��  .د 
��م p� 

  

  يــــي اإلسالمــــس العربــــم النفـــعل
  

سالم عليكم،أول ما أبدء به هو الشكر الجزيل لمن قام بالمبادرة ال
وسهر على إنجاز العمل أما في حقيقة األمر فإنها محاولة ناجحة في 
تاسيس مايسمى بعلم النفس العربي اإلسالمي يخص ثقافتنا وبيئتنا 

وفيما يخص ...واإلستقالل عن ما ورثناه أيام حركات الترجمة عن الغرب
الموقع فهو في غنى عن التقييم، أقترح خلق فضاء يسمح للتواصل بين 
الطلبة واألساتذة األفاضل رجيا بذالك تنمية القدرات وصقل المواهب 
بفضل خبرات أوائلنا أال وهم األساتذة واهللا في عون الجميع مادام العبد في 

  . عون أخيه،والسالم عليكم

  Zإ�,اه� 4�
·�اJ, ا -وه,ان 

  

  ســـم النفــــع لعلـــل رائــر بمستقبــيبش
  

أشكر القائمين على هذا الموقع على جهودهم المبذولة والواضحة 
لالرتقاء بعلم النفس ومساعدة دارسيه في عالمنا العربي الشكر االكبر 
لالساتذة االفاضل على اختالف بلدانهم العربية فوجودهم معا وجهودهم 

ر بمستقبل رائع لعلم النفس واالرشاد النفسي ومختلف المشتركة أمر يبش
شكري الكبير الستاذي الدكتور سامر جميل .االختصاصات االخرى 

رضوان لجهوده الكبيرة في مساعدة كل طالب يقصده بأي استفسار فهو 
مثال لالستاذ الجامعي المتفاني والمخلص في عمله وارجو لكم المزيد من 

  .التقدم والنجاح 

 �Ò $4<,أ��. د
�.�O ار�2د 

  ـــةـــر ديزايـــــن الشبكــــــتطوي 
  

الحمد هللا رب العالمين  ۩ ۞ ۩بسم اهللا الرحمان الرحيم  ۩ ۞ ۩.
صلى اهللا  ۩ ۞ ۩والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

أحييكم أيها اإلخوة : وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ۩ ۞ ۩عليه وسلم 
اإلسالم ، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وحياكم اهللا واألخوات بتحية 

ى هذا المنبر المنير بالخير وأسعد كامل أوقاتكم ، أهنئ جميع القائمين عل
والعلم ، وأشكركم على المجهودات القيمة التي تبذلونها في سبيل الرقي 
بالعلم وتطوير المعارف وتنمية القدرات العلمية وخصوصا في مجال 

النفسية وعلوم التربية وتنمية الوارد البشرية وتطويرها ، فبارك اهللا العلوم 
ارجو من المعدين للموقع أن يراعوا : إقتراح تقني / فيكم ومدكم بعونه 

طبيعة األلوان وحجم الخط والمالحظ أن خلفية الموقع عند التصفح تكون 
يد زرقاء أو صفراء مع صغر حجم الخط وهذا ال يساعد على التتبع الج

   ۩ ۞ ۩والقراء وشكرا 

 _O�& Zإ�,اه� rأ )���Aإ- ,Jا·�ا 
 ا�'��م اQدار*ـ$ 

. 
  

 رـــة التحريـــهيئ"راد ــدد أفـــادة عــزي
  

بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم السادة االفاضل 
أعضاء الهيئة العلمية اإلستشارية الزميل الفاضل رئيس بواية شبكة العلوم 

شكر اهللا لكم ذلك : ربية السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،النفسية الع
المجهود الجبار، وأعانكم عليه، ويسر لكم األمور الخيرة دائما، وجعلكم 
من الصامدين المثابرين للعمل على خدمة زمالء اإلختصاص في مجال 
الصحة النفسية والطب النفسي دائما، وال حرمكم اهللا عز وجل أجره 

زمالئي األفاضل، . لك العمل المثمر والمفيد والهادفالجزيل على ذ
من بالد " هيئة التحرير"أسمحوا لي أن أقترح عليكم زيادة عدد أفراد 

بوابة مجانية "أن تتحول الشبكة إلى ) وهم متطوعون أوال وأخيرا(مختلفة 
لتعميم االستفادة، مع فتح الباب لإلعالن عن األدوية " النشر والنقل والتنزيل

مستشفيات والعيادات النفسية، وسيكون ذلك خير داعم مادي للموقع وال
  .،واحتساب األجر عند اهللا عز وجل

�� ا�.'�O .أ G�& د
 �.�� ا�.'�د*$ ،&�,  -ا�pG ا�

  

  اتــــب االرتباطــــل ومتشعــــع جميــــموق
  

موقع جميل ومتشعب االرتباطات، فقط اتمنى ان يعمل الموقع ويهتم 
ين في الميدان وال يركز فقط على االكادميين اي اساتذة الجامعة باالخصائي

فانا شخصيا كل ما تعلمته في الجامعة او باالحرى غالبية المواد التي 
درستها لم اجدها في الممارسة الفعلية الن ببساطة االكادميين عندنا احاطوا 

الي انفسهم بشيء من النرجسية جعلتهم غير منخرطيين في المجتمع وبالت
اصبحوا غرباء عن محيط الممارسة، فتح موقع خاص يالتكوين عن بعد 

 ورفع مستوى االخصائيين في الميدان والخروج نوعا ما عن البراغماتية
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  ياذـــــر استــــة الن اشكـــة مناسبـــفرص
  

ي اشكركم على هذا الموقع الرائع وهي فرصة مناسبة الن اشكر استاذ
بي استاذ علم النفس في جامعة كربالء النني المساعد الدكتور حيدر اليعقو

وقعت يوما في مشكلة وقد ساعدني بها الدكتور حيدر اهللا يوفقك انت رائع 
ياستاذي انت نعم االب واهللا والنني اتحرج من شكرك امامك فوجدت هذا 
الموقع عسى ان ارد لك ماقدمت لي يارب اهللا يوفقك ياستاذي لوالك لما 

  يخلي جهالك انت اب حقيقي ومربي ايضا عرفت ما افعل اهللا ا

1 ا)���ي � $4��>
  ��� ����B   $1&'$ آ,��ء - ��Z ا�

 
  يـل المجانـط التسجيـول على رابـهناك صعوبة في الحص

  

يسعني اال أن اشكركم على خدماتكم المميزة وجهدكم الحثيث، أوالً  ال
ة وهي أن هناك أود ان أشير الى مآلحظة جد هام-لكم مني جزيل الشكر 

الكثير من الطلبة الجامعيين يردون أن ينضموا الى نشرتكم البريدية لكن 
هناك صعوبة في الحصول على رابط التسجيل المجاني لذا حاولت لفت 

  .انتباهكم الى هذا الموضوع وشكرا لكم

اف� ا���� 
 ����Z ا� H�.B�&� 

 
  اءاتـــرات واللقـــف من المؤتمـــالتكثي

  

يف من المؤتمرات واللقاءات واقامة الدورات الفنية و تبادل التكث
الخبرات ، موقع ممتاز واتمنى التقدم واالزدهار لكل العاملين في حقل 
الصحة النفسية ، أقترح التكثيف من المؤتمرات واللقاءات واقامة الدورات 
الفنية و تبادل الخبرات العلمية والمهنية بين العاملين في مجال الصحة 

  والرعاية النفسية وشكرا 

ا�',اق ، ا)��(-2�;� *��� ±��م 
 $�.��ا���$ ا�

  رهــــــــــــة بتطويـــــــــمتفائل
  

في الواقع ألول مرة اتصفح الموقع وانا جد متفائلة بتطويره والقدرة 
على تكبير دائرة التعارف مابين األخصائيين وتبادل الخبرات و االطالع 

تحياتي الخالصة لكل . وتقديم المساعدات للبعض على كل ماهو جديد
  .األخصائيين في كل مكان في العالم خاصة و في الجزائر خاصة 

�&�& $����* 
 �����Z ا� 

 
  ةـــذه الشبكــل في هـــي التسجيـــيشرفن

  

اؤمن يقينا ان علم النفس من اجدر العلوم في التدريس و التعليم و 
" ت في المجتمع العربي لجهلهم عن اهميتها التثقيف فالصحة النفسية اهمل

شبكة العلوم "فاالنسان عدو ما جهل يشرفني التسجيل في هذه الشبكة 
خصائيون النفسانيون على العموم و اتمنا ان تنفعنا نحن اال" النفسية العربية

4� $2�1� 
�� ا)رس  ���Z ا� 

  

  احــــق و النجـــم بالتوفيـــي لكـــتمنيات
  

, اإلخوة األعزاء في موقع شبكة العلوم النفسية العربية... الم عليكمالس
أدام اهللا عزكم و أطال بقاءكم و بارك اهللا فيكم على مجهوداتكم المبذولة 

  . مع تمنياتي لكم بالتوفيق و النجاح, في إنشاء هذا الموقع

lن�� ��م  -.� 

  ســـم النفـد عن علـو جديـــل ماهـا بكــافادتن 
  

الم عليكم ورحمة اهللا اشكر كل من ساهم في هذا العمل النبيل الذي الس
يفيد كل من هو مهتم بعلم النفس و العالج النفسي وبما اني واحدة ممن 
يخوضون في هذا العلم فارجو من االساتذة الكرام افادتنا بكل ماهو جديد 

م التحية عن علم النفس وتقديم لنا كل فنيات وتقنيات العالج النفسي كما اقد
من خالل هذا الموقع الى كل االساتذة و الزمالء الذين التقيت على الموقع 

  .و الذين التقيت بهم في الجامعة وشكرا لكم جميعا 

 ا�'���$ ���2رب

 ��E�78E ��Q�Djا 
 

 ةـــــــذا الخدمــــم هـــــارك لكــــاب
  

ذا الخدمة تحية نفسية معطرة بالتفاؤل والتفكير المبدع، ابارك لكم ه
التي تعد من اساليب التقارب المجتمعي واالنساني وكل عام وانتم في خير 

االخت الفاضلة روز الربيعي هذا موقعي االلكتروني مقدما خدماتي ... 
النفسية واالجتماعية لكل عراقي فانا الشعي السني العربي الكردي النجفي 

الديوانية الجميلة وابن الرمادي والفلوجة الحبيبة وكربالء المقدسة و
  .والبصرة واربيل والسليمانية وكركوك

 ���F'ر ا���l ر�آ�ا�
 ��� ا���ذ ��Z ا�

drhadidar_drhadidarPsych@yahoo.com 
  

  تــــى االنترنيــه علــة مجانيـمكتب
  

االفاضل القائمين على موقع شبكه  اتقدم بالشكر الجزيل الى االساتذة
العلوم النفسيه العربيه على جهودهم العلمية جزاهم اهللا خير جزاء مع 
امنياتي لهم بالموفقيه والنجاح، اقترح بان تكون هناك مكتبة مجانيه على 
االنترنيت تابعه للشبكة متخصصة يساهم بها جميع المتخصصين في مجال 

مع .... االساتذة وطالب الدراسات العليا علم النفس لكي يستفيدوا منها 
  .تحياتي الى جميع الزمالء 

��4ر ��ض <,�lن . د  
��<�$ ا"�1Oر  -ا�',اق  

 
  دهــــــوث جديــــــع بحـــــوض

  

السالم عليكم ارجو التطوير بوضع بحوث جديده من مختلف 
 المشاركين على مسوى الوطن العربي وحت ، ال شك اني ابارك واثمن

الجهود المبذوله في هذا االتجاه النها اتجاه تربوي هادف ، وانطالقاً من 
فأنا هنا اشد واؤييد " ان عرفت نفسك عرفت ربك"المقوله المتعارف عليها

عمل كل عامل وجهد كل ساعٍ ، فبوركت جهود العاملين العالم والمساهمه 
  . بتلك الدولباصدار كتب او كتيبات تنشر الثقافة النفسيه ومدى تقبلهاغ 

4.أ� 1� '� 
 �����Z ا� 

  اتـــول على الدراســل الحصـــل العمــتفعي
  

تفعيل العمل الحصول على الدراسات الحصول على النتائج دعم 
البحث العلمى ، هذا العمل اكثر من ممتاز وكل عمل طيب يحتاج الى 

لطيب وينفعنا نوايا طيبة ادعو العلى القدير ربى ان يبارك لكم هذا العمل ا
  به جميعا نشر التجارب الناحجة 

*, ا"��Oرى .دO Z��mا 1� rأ-  ,�&
 $�.�� ا���$ ا�

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 


�ـــــــ� ������ـــــــ����� 2010���ــــــــ�      &�� ��ــــــــ    -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ�  

     340    



APN Gold BookAPN Gold BookAPN Gold BookAPN Gold Book   ò�������Øj’ÜÛ@ï����jçˆÛa@lb����nØÛa@ @
 

  اءــد من العطــدم ومزيــي بالتقـــل امنياتـــك
  

ممنون جدا لهذا الجهد الكبير والى االمام ، كل امنياتي بالتقدم ومزيد 
  من العطاء لنهضة علمية عربية 

1ا����ح ا¤�اB. د� _
 �.�� ا"ر�2د ا�

 
  دــــــالتوح ــالــألطف ةـــالحياتيل ـــمشاكلا

  

مشاكل لممتاز ومزيد من التقدم أقترح أن اولياء االمور يطرحو ا
  .الموقع  الحياتيه الطفال التوحد

1ا� � �A �*- ��1��. زى�h��
��O Z�� 

 
  م ــــــــــــــن لكـــــــــــــممت

  

  . الشبكة وليس لي ادنى فكرة لكن انا ممتن لكم الول مرة اتصفح هذه

��رق ��ون 
�� ا�'��دي  ���Z ا�

  

  الديــــــام الميــــالع دأـــــم ببــــاهنيك
  

  . العام الميالدي الجديد وكل عام وانتم بالف خير احب اهنيكم ببدأ

���� ا��%��1 
 ��� ا���ذة ��Z ا�

 
  هـه أو تسجيلـتابترح ما تم كـر لطــذ آخــر منفــتوفي

  

أدعوا إلى توفير منفذ آخر . أشكر الجميع على المجهودات المبذولة
  لطرح ما تم كتابته أو تسجيله من خالل مجهودات المشاركين 

 �����G، &�,  -و<�ء �
ر�� & �.�O �Jا��� 

 
d'une importance non négligeable 

Le contenu de vos publications sont d'une importance non 
négligeable dans notre petit monde scientifique,j'éspère une 
continuité avec beaucoup de force de la part de tous les arabes 
et dans n'importe quelle langue ةPermettez moi de vous 
proposer de bien vouloir s'étaler un petit peu plus dans la 
rédactions des résumés de vos études et recherches pour 
pouvoir au moins ciblés ce qui intéresse l'utilisateur de ce site et 
ses forums....mes sallutations .....bonne continuité à tout le 
monde . 

DR.ZETCHI ABDELHAFID   
 PSYCHOLOGIE CLINIQUE  

  ةــــة دوريــة بصفــدوات علميــرح نــأقت 
  

طالما يجمع الحب واالحترام بيننا فسوف نرتفع معاً بهذة المهنة السامية 
الى آفاق جديدة ومتطورة بما يخدم الجنس البشرى أجمع باذن اللة، أشكركم 
على المجهود الكبير المبذول لرفعة شأن الطب النفسى فى وطننا العربى 

  رية لتبادل اآلراء وفقنا اللة واياكم الحبيب وأقترح ندوات علمية بصفة دو

و�� ��� ا�د*� ا�',Ó ا�.� &��� . د 
 �.�� أ����J ا�pG ا�

 

  نـــــاس التديـــــن مقيــة مــــنسخ
  

بارك اهللا فيكم على ماتقدمونه للعلم والمتعلمين وارجو منكم ان تتكرموا علي 
هيم الصنيع ألنني احتاجه بارسال نسخة من مقياس التدين للدكتور صالح بن ابرا

  .بشكل جد ضروري في دراسة اقوم بها، جزاكم اهللا عني كل خير

 ة �4B�&- ا���ذة 
 

  دـــــذا الجهـــــــى هــــم علــــاشكر ك
  

عد تحية اسالم اريد ان اشكر كم على هذا الجهد المتواصل في اثراء ب
هذه الفرضة و اشكر  هذا الموقع و انه لجد رائع كما انني اريد ان اغتنم

عدة بن .ا-منصوري.و ا -عبد الرحيم ليندة.ا" كل من اساتذتي الكرام
  ... عودة على ما احاطونا به من علم في هذا التخصص

ي ��'�1س، ا·�ا�l-  ,JآZ &,اد ��
  �O�.�O �Jا���

 

  رـــــه اكثــــد منــــى ان نستفيـــــاتمن
  

ان نستفيد منه اكثر، اتمنى من  السلم عليكم، انه موقع جيد واتمنى
الدكتور حيدر اليعقوبي ان يرسل بريده االكتروني لنسئله بعض االسئله 

  .ويخصص لنا جزء من وقته ليجيبنا ونستفيد من اجاباته 

 روز ا�,��'�
�� \آ��$ ا����_ ���Z ا� Z.;

 
  اتـــم ملتقيـــاط وتنظيــع النشــتوسي

  

ياتي لكم النجاح والتوفيق، اقترح مجهود مشكور ومبادرة ثمينة تمن
توسيع النشاط وتنظيم ملتقيات تجمع المختصين العرب لتبادل الخبرات 

  .وتشجيع البحث خصوصا قي الميدان 

 ,f4,ان ا���  ا)�( وا·�اJ, --ا�.�
�� ا�'��دي& O Z�� H�.B� 

 

  انـــــة اإلنســـــخدمى ـــــي إلــالسع
  

ن العمل على إعطاء صورة واقعية و حسنة أعتقد كجديد في هذا الميدا
حول علم النفس و أن هذ الميدان متعدد المجاالت و أن هدفه هو هدف أي 

  .علم يسعى إلى خدمة اإلنسان

1ا�.�م �rدوش �
 �4����� ا�����Z ا� 

 

  راكـــــن األشتـــــض ثمـــتخفي
  

ن أنا جد مسرور بما تقدمه الشبكة من خدمات لفائدة المتخصصي
  . والمثقفين العرب، ـقترح تخفيض ثمن األشتراك للممارسين المشاركين

  ,Jوري ا·�ا& rأ
�� ا�'��دي���Z ا� 

   
   

Arabpsynet  
 

www.arabpsynet.com 
Arabic Edition 

www.arabpsynet.com/defaultAr.ASP 
English Edition 

www.arabpsynet.com/defaultEng.ASP 
French Edition 

www.arabpsynet.com/defaultFr.ASP 

 

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 


�ـــــــ� ������ـــــــ����� 2010���ــــــــ�      &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ�  

     341    

www.arabpsynet.com
www.arabpsynet.com/defaultAr.ASP
www.arabpsynet.com/defaultEng.ASP
www.arabpsynet.com/defaultFr.ASP


CongressCongressCongressCongress     ���������à��mû����ßرpa@ @
 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                �������������
א��������������!�          ��9����������א"
א�������������وמ
א�

                                                    

א3ول
��ط�������������
א�وط��������������������א���9�          �����������������������������!�
א��������������������
�
 
               

א���ود��א�����          ���
א������                                
          ��������9������������
א��א�������������������ق
א�������������������*
د�(�������������������
�ط����������A�����                

ق���������������د�(
−�מ
��������������א�(           
                               

א��������������������א����9�          ��������
����
������������������������4א����
�������������������
���
 
               
          ��������������������4−
���������������������
 
                               
                ������������������ل
א��!����������������0ج
א�ط!����������������������
,������������د
�������������������א��د�"          

�*���دא�
א���;����א�          −

א��/������� 
                               

ذو.
א�,�+������������"
א����������[��" ول������� �������*
א����������א��&          A��������

��ل�����"
 
               

������������������������������������قد��(��������           
                               
������������������دو�2
א�������������          

و
א�د�א���������������������0ج������������������������������������������������
 
               
          ������������������������������������������������א�3د                               

א�دو�����א���9���������          ���������
��دאع��������
����������ول
א��������������ز
א��������������و.
وא� 
               
          ������������������������������������������������א�3د                               

א������������������������מ
وא3ز����������������א���������������������          "��������������������������������2���������"
 
               
          �����������������������������������������������������
 
                               

א�+��������������א���9������          ������������������
א���������������
A����������������!�
�س���������������מ
א� 
               

− ����������������ط�ط          ���������������������
 
                               
2
��ط����מ
א���(��א�3          ������!�
א���و�و������
א������
�

�و����������و�:،
                س��������

����������������و�          −

�
س��������������و 
                               

������א���
א�د��������א���&          �
������                ��������מ
א���א8&�����,��� �����
��������������א�'��
          +�!
س�����������
−

�
س��������������و 
                               

��ط�����������
א�'�����������-
א�دو�����������א����&          U����������!�
א�����������������
�����������                

�����������������������������������������������زא$א�           
                               

א������א���9�          �����

א�دو���������
א�%����س�������
����
א���א+��وמ
א�ط�����
 
               

����������א�(��+          �
−

��א"�����������א�� 
                               
          ���������������
������������6ز
�ط�$�
�����������دو�א"
א��د��������������������א�:
���������������א�ط�
 
               

���������������������������������������א���ود�           
                               

������������ز
���������1א"
א�א�����������دو�          
��������
��ط�������د���������!�
א�������������               

− א�&�2������������8          ���������������������
 
                               

���������מ
א�وط������������א�3          ��               ص����������
א�%�����������
א��!�������������ط
��������������א�'��

���������������و�          �−
�
س��������������و 
                               

وא�دو�������2
��دو�
א��          A������א�
*����
���−

א3ول�9����
א�������
א�دو���א���                
          /�
دאد���������������������������������������������� 
                               
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

 
Arabpsynet Journal:  N° 24   Autumn   2009 
 


�ــــــ� ����ـــ� ���ــ�� ����  2 009 ��ـــــــــــــ�     - ��24ـ�ــــ��  : �ـــــ� ������ــــ�

342 
 
 



CongressCongressCongressCongress     ���������à��mû����ßŠpa@ @
 

  
F i r s t  N a t i on a l  Con f e r e n c e  O f  P s y ch i a t r y  
MENTAL HEALTH IN A SOCIOMENTAL HEALTH IN A SOCIOMENTAL HEALTH IN A SOCIOMENTAL HEALTH IN A SOCIO----    CUCUCUCULTURAL PERSPECTIVE LTURAL PERSPECTIVE LTURAL PERSPECTIVE LTURAL PERSPECTIVE     
    

Conference Brochure 
    

 
Saudi Psychiatric Association 

5-7 October 2010 - KSA  
spa@kfu.edu.sa , spa@yahoo.com  

    
Dear colleague, 

Saudi Psychiatry Association 

In collaboration with 

- King Faisal University, Medical Education 

- World Psychiatric Association 

- British Arab Psychiatric Association 

- Institute of Psychiatry Ain Shams University 

Has the honor and pleasure to invite you to participate in 
the First National Conference of Psychiatry to be held in Al- 
Khobar, Saudi Arabia. 

Conference Theme: 

“ Mental Health in a Socio- cultural Perspective” 

 the topics of the conference ( see below) are intended 
to reflect important aspects of the conference theme in 
papers, workshops, posters, etc. 

you are cordially invited to participate in this conference 
and , if feasible, submit your contribution for inclusion in the 
program of the conference. 

We are looking forward to see you in Al- Khobar 

- Dr. Mahdi S. Abumadini; President, Saudi 
Psychiatric Association 

- Dr. Mohamed Khaled , Conference Secretary 

Topics of the Conference 

- Mental Health Services in KSA 

- Mental Health Legislation 

- Drug Use Disorders in the Gulf Area 

- Family Violence and Childhood Protection 

- Socio-cultural and Religious Dimensions of Mental health 

- Psychological Assessment and Management 

- Recent Advances in Psychopharmacology 

Courses: 

 Course organizers are kindly requested to prepare all 
relevant materials to be given to participants enrolled on 
their courses. Course proposals must include self- 
assessment questionnaires and answers to evaluate the 
learning outcome of the participants.  

Target Participants: 

Psychiatrists, Neurologists, Neurosurgeons, Psychologists ; 
Medical Students, Psychiatric Nurses, Socio Workers, 
Occupational Therapists, Teachers, Cares and all 
professionals who practice in relation to the care of 
individuals who suffer from Mental Health problems. 

 Registration Fees:  

- Early registration before 5 September 2010: (SR 375) 
$ 100  

- After deadline: (563) $ 150  

Higher organizing Committee: 

- his excellency Prof. Yousuf M. Al- Gindan 

- Prof. Abdulllah Rubaish 

- Dr. Mahdi S. Abumadini 

- Dr. Raes Bukhari 

- Dr. Ahmed Al- Kuwaiti 

Scientific Committee: 

- Dr. Mahdi S. Abumadini 

- Prof. Sheikh Idris A. Rahim 

- Prof. Abdullah Al-Subaie 

- Dr. Fahd Al- Wahhabi 

- Dr. khalid Bazaid 

- Dr. Abdullah Al- Sharqi 

- Dr. Mohd Salah Khalil 

- Dr. Yassin El Gaddal  

- Dr. Haifa Al-Qahtani 

Venue: Le Meridien Hotel, Al-Khobar, Saudi Arabia  

Date: 5th – 7th October, 2010  

Deadline For Submission: 1 June 2010 

Organizing Committee 

National  

- Prof. Tarek Al Habib (KSA)  

- Dr. Abdulsamad Al-Jishi (KSA)  

- Dr. Asad M. Sabr (KSA)  

Dr. Musa Zaala (KSA)  

International  

- Prof. Pedro Ruiz (USA)  

- Prof. A. Okasha (Egypt)  

- Prof. Afaf Hamed (Egypt)  

- Dr. Nawaf Al-Harthi (KSA)  

- Prof. Tawfiq Daradkeh (Jordan)  

- Prof. Fouad Anton (Lebanon)  

- Prof. Adib Essali (Syria)  
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- Prof. Abdulrahman Ibrahim (Russia)  

- Dr. Nassir Loza (Egypt)  

- Prof. Ahmed Al-Ansari (Bahrain)  

- Dr. Jamal Turky (Tunisia)  

- Dr. Najla Al-Haj (Qatar)  

- Dr. Ahmed Yusif (UAE) 

Information Committe 

- Dr. Mohammad Shawoosh 

 - Dr. Abulhameed Al-Habib  

- Dr. Abdullah Hathlool  

All Communication to be addressed to: 

Saudi Psychiatric Association 

P.O. Box 40125, Al- Khobar 31952, Kingdom of Saudi 
Arabia 

Tel: + 966-3-8966770 

Fax: + 966-3-8966779 

Email: spa@kfu.edu.sa , spa@yahoo.com  

                  

Arabpsynet Congress Guide 
    

English Edition  

 

 

 

 

 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 
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Arabpsynet Dictionaries Search  

ePsydictNet - Eng-fr-Ar  
 

 
 

 www.arabpsynet.com/eng/rech_eng.asp 
 

Form Add English Psy term 

 m.htmwww.arabpsynet.com/eng/engFor 
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ق ا�-�م   - 2010أ*��ل  25-23� د&-: –<

DMSC2010@gmail.com 
      

��"#
�� د  :ا�#5	� ا��S:� .lاR�+ ى�#�  

  أديل قطيني. د-

  بسام جوخدار. د -

 بسام عبد المسيح. د-

  لد الخالدخا.د -

 صالح داوود. د-

  عبد الوهاب مأمون.د  -

 غسان شحرور. د-

  محمد فايز عابدين. د -

 محمد هشام تنبكجي. د-

  محمود قواص. د -

  وليد الصالح. د-

  .وكذلك رؤساء الروابط والجمعيات العلمية-

�!*�ـــ�ر وا�"��رآـــــــــ���  

  .االتصال بأحد أعضاء اللجان -

عشي أو السيد فادي حسن على أحد االتصال مع اآلنسة هنادي  -
  :األرقام التالية

  .\ 3310557 \: فاكس -  0932538975أو    3334733   

  :عبر البريد اإللكتروني -

 DMSC2010@gmail.com  

 :مع مكتب الراشد لتنظيم المؤتمرات -

   2313362 \: فاكس  -  2316297

 �ــــــــــــ� ا�	<��ـــــــــــــآ#" 

انطالقاً من إيماننا بمبدأ التطوير المهني المستمر ومساهمة في 
إنجاح المشروع الرائد لوزارة الصحة في هذا المجال وسعياً منا لتحقيق 
رغبة زمالئنا األطباء في متابعة كل جديد وهام في مجال عملهم، وبدعمٍ 

مشق لنقابة األطباء للمساهمة وتشجيع النقابة المركزية، يدعوكم فرع د
  :واالشتراك في مؤتمره السنوي الرابع

  :ــــــــــ�ور ا�"�n"ـــــــــــــ�$ 

في محاولة لطرح بعض القضايا التي تهم أكبر شريحة من أطبائنا 
الممارسين وأطباء األسرة واالختصاصيين، وكذلك لتعريف مجموع 

االختصاصات األخرى،  األطباء بما قد يهمهم أو تلزمهم معرفته في
سعى مؤتمرنا في كل مرة لتناول بعض المحاور ، وفي هذا المؤتمر 

  :ستكون محاورنا حول األمور التالية

  .الواقع الصحي والنقابي   -

  .الجديد في تدبير األمراض المزمنة   -

  .الجديد في مقاربة األمراض الجراحية للقلب واألوعية   -

  .وليةالجديد في األمراض الب   -

  .الجديد في أمراض األطفال   -

  .الجديد في األمراض العينية     -

  .المقاربات الصحيحة في األمراض الجلدية     -

:"�n"ور�1ت +"� _�ل  آ"� '?, ا�  

  .طب الطوارئ واإلسعاف القلبي الرئوي   -

  .الصحة االلكترونية والمكتبة االلكترونية والمشفى االفتراضي   -

  .بة المقالة العلمية والقراءة النقدية والطب المسند بالدليلقراءة وكتا     - 

  .أنواعه واستعماالته وأجهزته: الليزر في الطب   -

  .اآلفاق الجديدة لألجهزة الحديثة: التصوير الطبي   -

مخابر المشي في الطب الفيزيائي وأين الصح وأين الخطأ في      -
  .األجهزة الرياضية

  :ــــــــــ�ن ا�"�n"ــــــ�5

�� د:ا�#5	� ا�"�:���S:� .R
��A أ�� :"�n"ا� M�Sر ،  

  ناصر دعبول. د-

 علي الخيمي. د-

  سلوى عبداهللا. د-

  يوسف نخلة. د-

 معتز اللحام. د-

  رزان خليل. د-

   
   

Arabpsynet 
www.arabpsynet.com 

Subscribe To APN 
http://www.arabpsynet.com/Subs.asp 

APN  eJournal 
apn.htm-www.arabpsynet.com/apn.journal/index:  Index  

APN  eBooks 
Index:  

www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
APN  eDictionary 

Eng.HTM-www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook  :English 

Ar.HTM-www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook : Arabic 
Fr.HTM-www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook :French 
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�$ ا)?Ð,ات ��&'$ ���W – م 2010*���� 14-15�; 
foebenha@gmail.com  

    
ويتصف الموهوبون بأنهم يتعلمون بشكل أسرع من . اإلنسانية جمعاء 

اآلخرين و بشكل مختلف، وكثيراَ ما يوضع التالميذ الموهوبون فى 
فصول دراسية للعاديين ال يتوافق أسلوب التدريس فيها مع أسلوبهم 

تؤدى إلى تدنى السريع فى التعلم، ومن هنا قد تنبع مشكالت لديهم 
مستوى تحصيلهم أو تمثل لهم نوعا من الضغوط أو اإلهمال أو 
الرغبة فى ترك التعليم ألنه ال يمثل تحدياَ لطاقاتهم وقدراتهم 

  .ومواهبهم فيؤثر ذلك على دافعيتهم  

���  :ــــــــــــــــ� ا�"�n"ــــــــــــر

ي مجال توفير فرص متنوعة للتطوير المهني والعلمي والثقافي ف
رعاية الموهوبين وتنمية التفكير للمهتمين والمتخصصين وأولياء 

 .األمور

�R4!�"نــــــــــــــا��  

  .الباحثون والمختصون في مجال رعاية الموهوبين وتنمية التفكير• 

المهتمون من ذوي التخصصات المختلفة ببرامج رعاية • 
  .الموهوبين وتنمية التفكير

  .اية الموهوبينالعاملون في مجال رع• 

  .المعلمون والمشرفون التربويون• 

 .الطلبة الموهوبون وأولياء أمورهم• 

  Aـــــــــــــــــ�!�%�ا

الباحثون والمهتمون : يستهدف المؤتمر ثالث شرائح رئيسة
والعاملون في مجال التربية بصفة عامة ورعاية الموهوبين وتنمية 

بصفة عامة وأولياء أمور  التفكير بصفة خاصة، أولياء أمور الطلبة
وعلى هذا تقسم . الطلبة الموهوبين بصفة خاصة، والطلبة الموهوبون

  :برامج المؤتمر إلى عدة أنماط من الفعاليات

  :�#��ت +#"��: ا)ول*

يتم خاللها تداول األبحاث والدراسات العلمية التي يتم تحكيمها 
 .من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر

*�B�Lأوراق +": ا��:  

يتم من خاللها تداول التجارب المحلية والعربية في مجال محاور 
المؤتمر، وهي ساحة جيدة للعاملين والمهتمين بمجال رعاية 

  .الموهوبين وتنمية التفكير لتبادل الخبرات العملية الميدانية

*o��L+�: ا��	!�ش �>B ات +#"�� و_#<�ت:\�$�:  

ف على الموهوبين تتناول موضوعات عامة مبسطة في سبل التعر
  .والمبدعين والتعامل معهم ورعاية قدراتهم

تتشرف كلية التربية بجامعة بنها بالتعاون مع مديرية التربية   
اكتشاف ورعاية "  :والتعليم بالقليوبية دعوتكم للمشاركة بمؤتمر

  "الموهوبين بين الواقع والمأمول 

 14ترة من والذي سوف يعقد بمركز جامعة بنها للمؤتمرات في الف
تحت رعاية السيد المستشار عدلي حسين محافظ   م2010يوليو  15إلى 

  .القليوبية واألستاذ الدكتور محمد صفوت زهران رئيس جامعة بنها

 : يسعدنا دعوة سعادتكم للمشاركة عبر االيميل التالي

CongJ25 foebenha@gmail.com   

ور إلثراء فعاليات المؤتمر، ومرفق لسعادتكم محاور والحض
 .وأهـــــداف المؤتمر وشروطــه

 :"�n"ا� M�Sعميد كلية التربية -  أبوالسعود محمد أحمد/ د.ا  :ر 

 :"�n"<:ر ا��للدراسات وكيل الكلية  –أشرف أحمد عبد القادر / د.ا : 
  العليا والبحوث        

�R>�ـــــــــــــــــ�  

للموهبة والتفوق العقلى اليوم أهمية خاصة فالتحديات أصبح 
كثيرة ورغبات اإلنسان فى ازدياد مستمر، وتهدف البلدان المتقدمة 
من وراء اهتمامها بهذا المجال إلى توفير كافة الظروف 
واإلمكانات لتنمية القدرات العقلية المتوفرة لدى أبنائها الموهوبين 

ما عندهم لمجتمعاتهم بحيث على نحو يسمح لهم بإعطاء أفضل 
تحتفظ هذه المجتمعات بمكانتها العلمية والتكنولوجية واالقتصادية 

  بين دول العالم

اهتمام علماء النفس والتربية بالموهوبين يأتى ومن هنا 
الخاصة، فهم فئة  القدراتواعتبارهم فئة جديدة من بين فئات ذوى 

اً جوهرياً عن أقرانهم يمتلكون قدرات متميزة تجعلهم مختلفين اختالف
العاديين، ولهذا فهم يحتاجون إلى برامج تربوية خاصة تلبى 
احتياجاتهم الفريدة من حيث االهتمام باكتشافهم والتعرف على 
خصائصهم النفسية واالجتماعية واالنفعالية والجسمية، وذلك لتهيئة 
طرق رعايتهم والعمل على حسن استثمار قدراتهم واستعداداتهم بما 

  يعود بالفائدة على أفراد المجتمع

وتعد الثروة البشرية هى الثروة الحقيقية ألى مجتمع ويأتى 
الموهوبون على رأس تلك الثروة نظراَ ألهميتهم فى مواجهة تحديات 
العصر، ولذلك فإن البحث عنهم ورعايتهم وتحقيق أفضل الوسائل 

المستقبل لقيادة الستثمار موهبتهم هو ما يهم كل المجتمعات، فهم كوادر 
بالدهم فى جميع المجاالت وعليهم تراهن الدول فى سباقها للحاق بركب 

 .التقدم فى عصر يقوم على المنافسة والتميز 

والموهوب هو الشخص الذكى المتفوق ذو المستوى المرتفع فى 
األداء، ويعنى ذلك أن الموهوبين هم الذين تمكنهم قواهم الكامنة من 

  يل وفاعل فى حضارة ورفاهية مجتمعاتهم وأجيال اإلسهام بنصيب أص
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o��Lا�"$�ر ا� : R-�	"�� ا�!*��: ا�	و� &���:ا�{ ر+�'� ا�"�ه�

  .وا7�Rا+�

  .التخطيط لبرامج الموهوبين وتنمية التفكير• 

  .الحاجة إلى برامج رعاية الموهوبين في الوطن العربي• 

برامج ونماذج تعليم الموهوبين وتنمية التفكير في الوطن • 
  . العربي

  .اإلثرائية والتسريعية للطلبة الموهوبينالبرامج • 

  .البرامج والنماذج العالمية في رعاية الموهوبين• 

  .برامج القيادة، والتلمذة، وتعزيز السمات الشخصية المؤثرة• 

  .برامج تنمية التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي• 

  .دمج مهارات التفكير في المنهج المدرسي• 

موهوبين، تنمية التفكير في الوطن معوقات برامج رعاية ال• 
 .العربي

)���ت ا��u%� : ا�"$�ر ا�:ا�
ا�"�ه���ن �& ذوي ا�2
  .وا7+�-�ت

خصائص واحتياجات الموهوبين من ذوي الصعوبات الخاصة • 
  .واإلعاقات

أساليب الكشف والتعرف على مواهب ذوي الصعوبات الخاصة • 
  .واإلعاقات

  .ت الخاصة واإلعاقاتأنواع الموهبة لدى ذوي الصعوبا• 

برامج رعاية الموهوبين من ذوي الصعوبات الخاصة • 
  .واإلعاقات

M��u*��� وا/�!"�+�� : ا�"$�ر ا�	��2 وا�uا/_!����ت ا��
&�+R�"وا� &��  .�#"�ه�

  .المشكالت النفسية واالجتماعية والتعلمية للموهوبين• 

  .البرامج اإلرشادية للموهوبين والمبدعين• 

  .س الكمية والنوعية في تشخيص مشكالت الموهوبينالمقايي• 

دور المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع : المحور السادس
  .الخاص في رعاية الموهوبين

  .دور المؤسسات األهلية في رعاية الموهبة والموهوبين• 

  .دور مؤسسات القطاع الخاص في رعاية الموهبة والموهوبين• 

  .العلمية في رعاية الموهوبيندور المؤسسات البحثية و• 

دور المؤسسات الحكومية واألهلية في تأهيل وإعداد معلم • 
  .رعاية الموهوبين

تجارب محلية وعربية وعالمية في رعاية الموهوبين والمتفوقين • 
  .وتنمية التفكير

  .الموهوبيندور مؤسسات التعليم العام والعالي في رعاية • 

  .اية الموهوبة والموهوبيندور اإلعالم واألسرة في رع •

  :ــــــــــــــــ:ف ا�"�n"ـــــــــــ�ف 1ـــــــــــ\�

 .محافظ القليوبية .1

 .رئيس جامعة بنها .2

 .نواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات بالجامعة  .3

عدد من المؤسسات والشخصيات العالمية والعربية المهتمة  .4
  .بالموهوبين

 *)�  ورش +"� ��L*�: ا�:ا

للطلبة الموهوبين في تعلم بعض استراتيجيات تنمية القدرات بعضها 
اإلبداعية، وبعضها اآلخر يستهدف معلمي ومشرفي رعاية الموهوبين 
للتدرب على بعض البرامج المنهجية في تنمية السلوك اإلبداعي لدى 
الطلبة الموهوبين، ونوع ثالث من ورش العمل يستهدف معلمي 

تنوعة للتدرب على بعض استراتيجيات ومشرفي المواد الدراسية الم
  .تنمية التفكير وتفريد التعلم

  :ـــــــــــــــــــRاف ا�"�n"ــــــــــــأه

والعلمية والثقافية في  تطوير آليات العمل المهنية: الهدف العام 
 .األمور مجال رعاية الموهوبين للمهتمين والمتخصصين وأولياء

  �ــــــــــــــــــRاف ا�!*�2#�ــــــــا)ه

المؤتمر من خالل توفير الفرص المتنوعة لعرض الدراسات  يهدف
 :التدريبية إلى المساهمة في العلمية وأوراق العمل والدورات

والنظريات الحديثة  تنمية المفاهيم المتعلقة بالموهبة واإلبداع .1
 ذات العالقة

  .الموهوبين تطوير أساليب الكشف والتعرف على .2

 ية الموهوبين وتنمية التفكير الناقدتحديث برامج رعا .3
  .واإلبداعي

 تطوير أساليب رعاية الموهوبين من ذوي الصعوبات الخاصة .4
  .واإلعاقات

التعرف على الحاجات الشخصية والنفسية واالجتماعية  .5
  .والمبدعين للموهوبين

تفعيل دور المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص في  .6
 .الموهوبين رعاية

 : ــــــــــــــــ�ور ا�"�n"ــــــــــــــ�$

���"�ه�� وا7�Rاع وا�	m:'�ت : ا�"$�ر ا)ول �>#
ا�"*�ه�, ا�"!
�-9
  .ا�$�L'R ذات ا�

  .مفاهيم الموهبة والموهوب واإلبداع والمبدع• 

النظريات الحديثة في الموهبة واإلبداع وتطبيقاتها التربوية • 
  .العملية

  .كاء وعالقته بالموهبة واإلبداعالنظريات الحديثة في الذ• 

  .مكونات اإلبداع وعناصره ومستوياته وعوائقه• 

  .التفكير الناقد وعناصره ومستوياته وعوائقه• 

 .سمات الموهوبين والمبدعين• 

�B�Lا�"$�ر ا� : &��أ����> ا���A وا�!
:ف +#6 ا�"�ه�
&�+R�"وا�.  

  .ن والمبدعيناألساليب العلمية العامة في التعرف على الموهوبي• 

  .المقاييس الحديثة في الذكاء واإلبداع• 

  .التعرف على الموهوبين والمبدعين في مراحل ما قبل المدرسة• 

  .قوائم السمات السلوكية• 

 .تقديرات المعلمين وأولياء األمور• 
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 Simplifiedأن يكتب البحث على الحاسب اآللي، ونوع خط  -3

Arabic   أن للهوامش، على  12وللعناوين،  16وللمتن،  14بحجم خط
 .سم 25×  5,17يكون مقاس الصفحة 

أن يلتزم الباحث بإجراء التعديالت التي تطلب منه قبل نشر   -4
  .البحث بمجلد المؤتمر

 �  :اكـــــــــــــ�م ا/1!ـــــــــــــــر

  .جنيه مصري 300من مصـــر 
  .دوالر 300من الخارج 

  :ترسل كحوالة بريدية أو بنكية إلى باسم
أستاذ الصحة النفسية  رأشرف أحمد عبد القاد األستاذ الدكتور

 ووكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر
  

  ا�":ا�ـــــــــــ9ت ا��:'R'ـــــــــــــ�

وكيل  –كلية التربية  –جامعة بنها  –جمهورية مصر العربية 
  كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث،

  مركز جامعة بنها للمؤتمرات   :"�n":��-( ا� 

 .واإلنجليزيةاللغة العربية   :�@� ا�"�n"ـــ:

�"m	"كلية التربية جامعة بنها :ا��45 ا�.  

تقبل المشاركات سواء بحوث أو أوراق عمل أو  :h:'<� ا�"��رآ�
ورش عمل وذلك بعد عرضها على لجنة التحكيم العلمية، ويتم التواصل 

  foebenha@gmail.com :عبر االيميل التالي

:"�n"ا� )-�� : www.shifa.uni.cc  

  ـــــــــــــ:� ���"�n"ـــــــــ:وط ا�"��رآــــــــــ1

ر ومحاوره أن يكون البحث المقدم ضمن موضوعات المؤتم -1
بحثا أصيال لم يسبق نشره أو إلقاؤه في  يكونالمعلن عنها، وأن 

  .مؤتمرات سابقة

أال يزيد عدد صفحات البحث عن ثالثين صفحة، وأن يراعى فيه  -2
 .أصول الكتابة العلمية  والتوثيق
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ePsydict EF – English - French  Edition ( CD ) 
English French - English French 

  
37E�8ي ا�]��*Ehار ا�_hا �� ��H���Iا�!��7 ا� C4]!�  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe 

 

ePsydict C  –  Complete Edition ( CD ) 

Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French 

  
C��*ار ا��_hا �� ��H���Iا�!��7 ا� C4]!�  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter&Spring 2010 
�ـــــــ� ������ـــــــ���ــــــ�  ���ـــــ� ����ـ  ���� 2010���ــــــــ�      &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ــــــــ� 

348  
  

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe
www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe


CongressCongressCongressCongress     ���������à��mû����ßŠpa@ @
 

  
"Actualités Thérapeutiques en Pédopsychiatrie" 
1er Congrès National de la 1er Congrès National de la 1er Congrès National de la 1er Congrès National de la Société Marocaine de PédopsychiatSociété Marocaine de PédopsychiatSociété Marocaine de PédopsychiatSociété Marocaine de Pédopsychiatrie et Professions Associées rie et Professions Associées rie et Professions Associées rie et Professions Associées  

    
    

 
 
 
 

Casablanca, les 11 et 12 juin 2010  
smppa2010@gmail.com - benjelloung@yahoo.fr  

    
chers collegues, 

je vous rappele que La Société Marocaine de 
Pédopsychiatrie et Professions Associées  organise 
son 1er Congrès National à Casablanca  les 11 et 12 
juin  prochains. 

Le thème choisi est: "Actualités Thérapeutiques en 
Pédopsychiatrie"  

Le programme scientifique comprendra sessions 
thématiques, conférences, ateliers pratiques et séances e-
posters. 

3 sujets principaux seront abordés lors des sessions 
thématiques: Le Trouble Déficit de l'Attention avec ou 
sans Hyperactivité, Les Troubles des Conduites et 
Les Troubles de l'Humeur.  Les ateliers pratiques seront 
consacrés à des thèmes d'orthophonie et 
psychomotricité. 

Nous voulons que ce congrès, premier du genre dans 
notre pays, soit un espace d'échanges ouvert à tous les 
professionnels de santé mentale de l'enfant et de 
l'adolescent. 

 je vous envoie l'appel a communication pour les e-
posters à diffuser  auprès de tous les pedopsychiatres 
formés et en formation, pediatres, psychiatres adultes, 
psychologues, psychomotriciennes et orthophonistes ainsi 
que tout professionnel de l'enfant intéressé. 

il y aura un prix du meilleur poster.  

secretaire générale de la SMPPA 

benjelloun ghizlane   

benjelloung@yahoo.fr  

APPEL A COMMUNICATIONS  

Nous proposons, pour notre premier congrès national, 
que les communications affichées soient, toutes sans 
exception , présentées sous forme électronique, ce qui 
apportera une note de nouveauté et de confort.  Les « e-
posters » sont en effet plus faciles à réaliser et plus 
agréables à consulter. Ils seront lus sur des postes 
ordinateurs, groupés dans  un «Espace e-posters », espace 
clairement signalé sur le lieu du congrès.  

Cet appel à communications concerne donc 
uniquement les e-posters.  

Tous les professionnels, acteurs de santé mentale de l’enfant 
et de l’adolescent, sont invités à présenter leurs travaux, quel 
que soit le thème étudié et quelle que soit leur spécialité.  

Les e-posters, avec l’autorisation des auteurs, pourront être 
conservés sur le site de la SMPPA.  

 L’e-poster est un diaporama qui doit pouvoir être lu 
facilement en 5 à 7 minutes. Il n’est pas sonorisé; les textes 
doivent être synthétiques; l’insertion de courtes séquences 
vidéo ou d’illustrations est possible.  

Les auteurs des trois meilleurs e-posters se verront 
attribués des prix d’un montant global de 15 000,00 dirhams 

(1
er

 prix : 10 000,00 dirhams, 2
ème

 prix : 3000,00 dirhams, 

3
ème

 prix : 2000,00 dirhams). Les prix seront remis aux 
lauréats lors du dîner de gala. 

La soumission des e-posters doit obéir à quelques règles 
énoncées ci-dessous. 

1-Recommandations pour la soumission des e-posters  

1.1- Conditions pour présenter un e-poster  

Votre soumission doit concerner un travail entièrement 
original , jamais présenté lors d’un précédent congrès. Avant 
la soumission de votre résumé, merci de vérifier que vous 
remplissez les conditions de présentation énoncées ci-
dessous  

1.2- Consignes concernant la rédaction du résumé  

� Le résumé doit comporter un titre, ainsi qu'un texte, 
respectant le cadre de saisie ne comportant aucune 
abréviation et aucune référence, structuré selon les 
recommandations ci-dessous : 

- une introduction  : qui expose clairement les motifs 
et le but du travail  

- un chapitre matériel et méthodes  ou observation et 
méthodes  : court et précis 

-  un chapitre résultats/observations : la partie la plus 
importante du résumé qui  justifie de plus longs 
développements  

-un très court chapitre discussion  

- une conclusion  : expliquant ce qu’apportent de 
nouveau et d’original les résultats exposés  

� Voici les règles typographiques que vous devez 
suivre :  -Police de caractères : Arial 10 pt -Interligne : 1,0  -
Nombre de lignes : 30 lignes au maximum -Nombre de mots : 
400 au maximum  

� Afin d’être en conformité avec la réglementation, 
vous devez n’utiliser dans votre résumé que les DCI des 
médicaments et non pas leurs noms commerciaux.  

� Ne rentrez pas les noms d’auteurs dans le cadre du 
texte car votre résumé sera soumis anonymement au Comité 
de Lecture   
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� Le Comité de Lecture peut refuser votre résumé s’il ne 

respecte pas les règles de forme imposées ou si vous n’avez pas 
pu faire comprendre l’intérêt scientifique de votre travail.  

� 1Il faut absolument éviter de découper un travail en 
plusieurs résumés. Si tel était le cas, le Comité de lecture 
choisira celui des résumés qui lui paraît le plus intéressant 
et rejettera systématiquement les autres. 

2. Consignes et recommandations concernant la 
présentation PowerPoint  

� Le poster doit être composé d’un maximum de 9 
diapositives power-point, y compris le titre de la 
diapositive.  

� Réserver la première diapositive pour le titre du 
poster et le nom des auteurs  

� Utiliser des polices de caractères courantes (Arial, 
Times New Roman)  

� Utiliser une taille de police minimum 18 points  

� Ne pas dépasser 120 mots sur chaque diapositive  

� Utiliser un arrière-plan clair, sans motifs  

� Privilégier la lisibilité des textes contrastés à 
l’harmonie des couleurs  

� Eviter de mettre le texte trop près du bord de la 
diapositive  

� Eviter les objets Word Art  

� Vérifier la taille de votre fichier PowerPoint (ne pas 
dépasser 40 Mo)  

 Corriger l’orthographe et la ponctuation ce qui donnera plus 
de qualité à votre  travail 

3. Dépôt des soumissions et des e-posters  

� Le dépôt des soumissions se fera par courrier 
électronique à :  smppa2010@gmail.com  

� Votre soumission de résumé tiendra en 2 pages : -
une première page comprenant votre résumé, rédigé selon les 
consignes énoncées ci-dessus et sans aucun nom d’auteur 
pour respecter l’anonymat  -une seconde page comprenant 
les indications suivantes : votre nom, votre prénom, votre 
profession, vos coordonnées téléphonique et électronique, le 
nom de votre institution ainsi que le titre de votre 
communication. 

� La période de dépôt des soumissions s’étendra 
jusqu’au jeudi 15 avril 2010 à minuit. 

� Un accusé de réception de votre résumé vous sera 
adressé par mail dans les 3 jours suivant votre soumission.   

� La décision du Comité de Lecture quant à 
l’acceptation de votre résumé vous sera adressée par mail au 
plus tard le 30 avril 2010  

� Si votre résumé est accepté, vous pourrez déposer 
votre e-poster par courrier électronique à la même adresse du 
1er mai au 31 mai 2010.  

� Aucun e-poster apporté directement au congrès ne 
pourra être accepté. 

                  
  2010201020102010ي ـب األمانـي و أطيـل التهانـأجم

  بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم  
�%Ö ا�1�ي"�� أ�+%)p ا�8I�H2 �!7� �!��4 ���4ة أرËخ ¡� ا7�H%ن ��ا�4 Iا� "

��م ا�1431�7ê �!7� ��!�I	BE�* ا�7!� ا�1��4 E خ ¡� ، وا��%مË�4ة أر�� �
�%Ö ا�qدي"ا�v�7%ن ��ا�4 I3 "ا�E��`ا � ...  2010، أCÇ ا�3E��I و أ �

 "...�!��+�ت آ%��E"وآ���  
Y7!و� Y2�(و Y!4د Z�Ijا �H�� ،�7ن )!�ه�Ehا Z�4... 

4�Z )!�ه� ه"ا ا�*��Q ا�r[ �ـ"p�h��� د�F��إx " &�0$ ا"
 �*�� �E��" �.mدة( إدراك ا�'�¨ ا�W-ا� ¨��و ا�%��� دون " )

 )...@� )�Q�� )�!H� ا��%�2ت 
  Y�ËP	 أن ��� ��Ë�*� ه��!( Z�4 "Y���j " �¨ NOآ '�(

R�j... 
 ...و\�، أ3�Q�Dj ا���%م ا�!��78

 ...ا�+���f / pOهC ا�!A8 ا��E�7Eh و,��¡� 
 ��I4�èاءة أ�و2 �e�8, s	 xإ p(�7ا�)j ���D+� �!�ND� Cّ( و �E�D� �( 38

�!�Ò...( 
  �EN*8� و��� ���	ل ª%\ �82و Z�E ه3 �!��+� �!� أن/ �IH��ND!� إx ا�*%ن ا

g��)ا�... 
  AH)%ل ا�� ��دورة آ�� B�H4.5و ه3 ��ور �!" (  ا��%م �*%ن ا`رض �2 أآ 

��� و� ،�¡ ���+, N	I*%ن ) ����ر �!� +� �L ���+, ،أ ��ا دورة ���4ة�+I�
درب "�CH*I واHr%)� ا�(��7H دورة آ���� �%ل ��آ[ f�ة ... ���4ة�!� 

�E�+ا� " Cوا��ة ��  200آ �!��f%ن �!�، و��ات�,µا �*��  p� ة�)I!ا
وا�"ي ; 4��� ��ا� إ;  ا�0�ن ا�'��Zا�>��2 اÉ��H وا�دةاP��H / ه"ا 

Y���j. 
    �*�ND� ر ا��Eأ/�� . / ا���� �7>� زاد�ND�/�E!� وزادآIEم وأ�( Cوآ

� 	�Y ر	�� ا�7Ehن  �,�ه�ون، ��Q�%ن، �Q�7I�%ن، ��)%ن ���p��= ،N ��%دآ
YIا��و)[� وآ. 

 
  ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
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ذو.
א�,�+�������������������������"
א���������������[��" ول��������������� ����������������*
א�����������������א��&A������������

�����ل������"
 




��!�����������4وמYدא����������
و��!������������
�%ط������������4"א���������������!�
"א�د������������
א� 


        """"ه ه ه ه ــــــــــــــــــــب اللب اللب اللب اللــــــــــــان حان حان حان حــــــــــــور عدنور عدنور عدنور عدنــــــــالبروفسالبروفسالبروفسالبروفس" " " " وم ــروح المرحــة لــتحي
��������������5מ�

א�����������ل
א��!�������ل
������������8Lز
א3وא$��������:��������
ق�������د�(و.
�����و.
א���−

�������و�� 

A�
�������ون
������������ز
א��������������א����������:^�
���������������!�
א�Uوא����������������������
��������������
 

����א�د��:
O(��������������א<�����
����������و�2�)
�������
�������ن��������ن
א?%�
�������

א����������א��!�0ج������� 
 

 B+73 2010-أ�4ر 22 -ا���ا�� /��Oآ[ ا��� آ8��%�� -م  �2)� ا�É!�   

 selena@hotmail.com-mar  
      


ـــــــــا��#5 ��  ���ًء h6- 7h: � ـــــــــ� ا�:ا

 إالعاقة  تجارب بعض المراكز في تأهيل ذوياإلعاقة  -8

الخطة (تجربة مركز األوائل للتأهيل النفسي التربوي     -1
تنمية  البرامج العالجية المتضمنة: اليومية المتبعة في المركز 

يقدمها المشرفين ) . المهارات األكاديمية واالجتماعية والسلوكية 
    .  والمشرفات العاملين في مركز األوائل للتأهيل النفسي 

  .لذوي اإلعاقة ) بيت السالم+ فينة تجربة الس( - 2

  .األردن / تجربة مركز أمان  - 3

  محمد النابلسي.أ  

  � ــــــــــــــا�u!���� ـــــــــا��#5 �

جلسة مفتوحة للكالم حول خبرة كل شخص من الحضور عرف  
  البروفسور حب اهللا وحجم هذه الخبرة 

" . اهللا تحية لروح البروفسور عدنان حب " هذا النشاط العلمي
  .رحمه اهللا 

  للمشاركة و اإلستعالم

  :اإلتصال ب

       selena@hotmail.com-mar  ايميل

  : هواتف التالية
00963116720774  -  009632226047  - 00963933415187    

   ا	;�:ء وا	;�+:ت 

الذي ننوي العمل عليه نحن يسرنا اعالمكم بموضوع اللقاء العلمي  
بإشراف الدكتورة  ادارة مركز األوائل للتأهيل النفسي التربوي بدمشق

مرسلينا شعبان حسن االختصاصية بالعالج النفسي التحليلي بالتعاون مع 
   النفسية والتحليلية المركز العربي لألبحاث

في أوساط   شاكرين تعاونكم ونشاطكم الفعال في التشبيك النشط
  .مل النفسي العربيالع

  �ءــــــــــ{ ا�#<ــــــــــ�ور �:�B�ــــــــــ�$

   1130 – 930 �&  : 6 ـــــــــ� ا)و�ـــــــــا��#5 �
بمعناها النفسي والفلسفي والصدمة من جراء والدة : الصدمة  -1

 .طفل معاق 

  رؤية الدين لمفهوم الصدمة  -2

 استراحة نصف ساعة   

  2 -12�& : � ـــــــــــ� ا��B�Lـــــــــا��#5 �

 .العمل النفسي والتربوي ما بعد الصدمة  -3

  تجارب شخصية مع اإلعاقة+  تجربة أم  -4

  .تنظيم كفر سوسة   -استراحة الغداء 

 بعد الظهر 4h30- 5h30الجلسة الثالثة 

  العالج النفسي والتأهيل لتخطي الصدمة  -7

" النفسية الصدمة " قراءة في كتاب البروفسور عدنان حب اهللا  -8
  .من قبل تالمذة البروفسور حب اهللا 

                  

ePsydict EF – English - French  Edition ( CD ) 
English French - English French 

  
37E�8ي ا�]��*Ehار ا�_hا �� ��H���Iا�!��7 ا� C4]!�  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe 

 

ePsydict C  –  Complete Edition ( CD ) 

Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French 

  
C��*ار ا��_hا �� ��H���Iا�!��7 ا� C4]!�  

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe 
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���������������������دو�2
א�������

و
א�د�א�������������������������0ج�������������������������������
 


 
  
  

�����������������,��:���������������

و
א��د������������א"
א����و����������
�]��(��������ز���������� 
 2010&�ي  13-15

 mail@banacenter.com 
      

 للعب مراحل العالج با -7

 قوة اللعب العالجية  -8

 مواصفات غرفة العالج باللعب و ادواتها -9

  14/5/2010: �ـــــــــ�م ا�B�Lــــــــــــــا��

 بناء العالقة العالحية خالل اللعب - 

o  استعراض عناصر العالقة العالجية القائمة على اللعب 

 التدريب على مهارات التتبع خالل اللعب �

 حتوى خالل اللعبالتدريب على مهارات عكس الم �

 . التدريب على مهارات تقدير الذات خالل اللعب �

 . التدريب على مهارات التشجيع خالل اللعب �

 ACTوضع الحدود خالل العملية العالجية واستخدام نموذج  -

 .االستعارة والرمزية خالل جلسات العالج باللعب -

 . التقييم النفسي القائم على اللعب  -

 . العملية العالجية استخدام المعالج لذاته في -

 . استخدام القصة، والفنون التعبيرية خالل العالج باللعب   -

  o :15/5/2010ـــــــــــــــ�م ا���Lــــــــــــــا��

 مفهوم الدراما النفسية  -

 التطهير التلقائية واللعب الدرامي  -

 التفريغ واالستبصار في الدراما النفسية -

 اء، العمل، المناقشة والمشاركةاإلحم: مراحل العمل الدرامي النفس - 

 القوة العالجية للعمل الدرامي النفسي -

 البطل، المخرج، الذوات المساعدة، الجماعة: عناصر الدراما النفسية - 

 اختبار الواقع ولعب الدور  -

 ألعاب اإلحماء والثقة  -

تقنيات الكرسي، مناجاة النفس، تقييم : أساليب الدراما النفسية -
جي، المرآة، عكس الدور، اإلسقاط المستقبلي، الذات، الدور االزدوا

 . الدكانة السحرية، بعض األساليب الجشطالتية

����  M ــــــــــــــــ> ا�!Rر'ـــــــــــــأ

  لعب الدور  -

 . العمل الجماعي -

 دراسة الحالة واألمثلة التطبيقية -

  المحاضرة -

  RورةــــــــــــــRاف ا�ــــــــــــــأه 

 لية إلى إكساب المتدربين مهارات العالج باللعبتهدف الدورة الحا
والدراما، من خالل التعرف إلى مفهوم العالج باللعب ونظرياته، 
واساليبه، ومراحله، وكيفية بناء العالقة العالجية، والتقييم باستخدام 
اللعب  وبالتحديد فان الدورة الحالية إلى تسعى إلى تحقيق األهداف 

   -:اآلتية

 . فهوم العالج باللعب وماهيتهالتعرف الى م -

 . التعرف الى مختلف النظريات التي فسرت العالج باللعب -

 . التعرف الى نموذج العالج باللعب متعدد االبعاد -

رواية القصص، مسرح ( التعرف الى اساليب العالج باللعب  -
 ). الخ.... الرمل، الدمى، الفنون التعبيرية، 

 التعرف الى مراحل العالج باللعب  -

 التعرف الى قوة اللعب العالجية  -

 . التعرف الى مواصفات غرفة العالج باللعب و ادواتها -

 التدريب على مهارات بناء العالقة العالحية خالل اللعب  -

التدريب على فهم االستعارة والرمزية خالل جلسات العالج  -
 . باللعب

 . تعريف المشاركين على التقييم النفسي القائم على اللعب -

 . المعالج بكيفية استخدام ذاته في العملية العالجيةتعريف  -

تعريف المشاركين في كيفية استخدام القصة، والفنون  -
 . التعبيرية خالل العالج باللعب 

 تعريف المشاركين بمفهوم الدراما النفسية في العالج -

تدريب المشاركين على تطبيقات الدراما النفسية في المواقف  -
  . العالجية

  ــــ{ ا�ــــــــــــــــRورة�:�B�ــــــ
  

  13/5/2010: ا)ول�م ــــــــــــــا��

  تعريف المشاركين بأهداف الدورة  -1

بناء مجموعة التدريب وتعريف المشاركين علـى بعضـهم    -2
 . البعض

 . مفهوم العالج باللعب وماهيته -3

 . النظريات المستخدمة في العالج باللعب -4

 . نموذج اللعب متعدد االبعاد وتطبيقاته -5

رواية القصص، مسـرح الرمـل،   ( اساليب العالج باللعب   -6
  ). الخ.... الدمى، الفنون التعبيرية، 
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معلمي رياض االطفال، والممرضـين الـذين يعـالجون االطفـال     

  .المصابين باالمراض المزمنة

  &ــــــــــــــــا�"$�\:' 

حاصل على  –دكتوراه ارشاد نفسي / امجد ابوجدي . د -
ماوتن  تدريب خاص في العالج باللعب في مؤسسة روكي

  ومعتمد لدى الجمعية االمريكية للعالج باللعب  - كندا

معالج نفسي  –دكتوراه ارشاد نفسي / احمد الشيخ . د -
   .مدرب متخصص في العالج بالدراما -مرخص االردن

 D*ـــــــــــــــا��R4!�"ــــــــــــ�� ا�  

  المرشدين النفسين في المدارس -

لمستشفيات والعيادات األخصائيين النفسيين والعاملين في ا -
 . النفسية

 . أخصائي الصحة النفسية والمجتمعية -

 . طلبة الدراسات العليا في تخصصات اإلرشاد النفسي، وعلم النفس - 

 .معلمي التربية الخاصة -

                  

 البقـــاء للــــه و حــــدهالبقـــاء للــــه و حــــدهالبقـــاء للــــه و حــــدهالبقـــاء للــــه و حــــده
 

 للـــه و إنــــا إليــــه راجعــــونللـــه و إنــــا إليــــه راجعــــونللـــه و إنــــا إليــــه راجعــــونللـــه و إنــــا إليــــه راجعــــون        إنـــاإنـــاإنـــاإنـــا
  

�!a��  Lا�!� (  وا`�' [�4 ا@[ن]I� ةF	  / ( �+E 3�E / ص�DIjhا Yز و��أ� �� �SqS
  :ا�% � ا����3

�� آ�&( G�& ر�آ� ا����ذ ا�
  �����  !>� - �*��� ا����F -ا��Iذ )�� ا�!A8 ا��F%ي 

 ا�آ��ر ��'� ه,��ن 
� ا�!378 ���Hر��- ا�I(�ري ا�>� ا�!378 <�� �4�Qا�[ا ���H1�� A�X  ا@�ة ا��P% ا

4 ا�,اه�Z ����ل . د� 
�D� R4ا�[�2ز ����è '78!ا� �  ا;�I(�رى ا�I7L R��7(8' ا;�ë�� C- ا��Iذ ا�>

  
�ا���� ا�����H ; 74�� إ; أن أ���م ��3Ò و ���� آ�	� أ)�Pء  / ه�ا ا�É�ف ا`��

�.�$ ا�',��$"�ـاI�h(�ر�4 �x أ��ه� إ ���� ا��'�زي و ا)�ا��ت، "012$ ا�'��م ا�
 �t�*و  ا� x%م ا�!��78إ�3 ا���Q�Djأ �	آ� ، �HaI4 أن �4�� ه���qQ ا� ا���3 ا�

و ا`��ة  �وذو�4 �	�ادY��!� A4 وأن 4�زق أه�� �74*!�أن ��YIÄ ا�%ا��� و 
�4�Dا������ C�Ç ا��D و ا�>+!��78 اD��4 و ا�[اQ��4 وا������ و و ا���H!��78 ا

�E%ان و إ�را��%ن  ا�7 Yإ�� �Eو إ �. 
  

        """"ييييو أدخلي جنتو أدخلي جنتو أدخلي جنتو أدخلي جنتادي ادي ادي ادي فأدخلي في عبفأدخلي في عبفأدخلي في عبفأدخلي في عبة ة ة ة ا أيتها النفـس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية  مرضيا أيتها النفـس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية  مرضيا أيتها النفـس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية  مرضيا أيتها النفـس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية  مرضييييي" " " " 
  �	�ل ا��آ. د  
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؛ )أميركا(، جوان ديجانارو )فرنسا(؛ تود لوبارت )ألمانيا(كروسمان 

مة كما وتشتمل قائ). ألمانيا(؛ ساندرا لينكي )كندا(لويد آكسويرثي 
المتحدثيين الرئيسيين عدداً من العلماء والعلميين والتربويين من 
رؤساء الجامعات األردنية والمتخصصين األكفياء الذين كانت لهم 

  .اسهامات كبيرة تندرج في إطار محاور المؤتمر

واستناداً إلى أوراق العمل الرئيسة، تتحدث ساندرا لينكي من ألمانيا 
دعين كمدخل رئيس للتميز التربوي؛ حيث عن تربية الموهوبين والمب

ستعالج بصورة معمقة موضوعات على درجة عالية من األهمية، 
 البيئات االفتراضية والبرامج والخدمات واألنشطة المحوسبة؛: ومنها

 أحدث التطورات التي طرأت على مفهومات الموهبة واإلبداع والتفوق؛
ين والمبدعين االتجاهات الحديثة في تشخيص الطلبة الموهوب

المشكالت التي يعاني منها الطلبة الموهوبين والمبدعين  والمتفوقين؛
االتجاهات العالمية الحديثة في  وبرامج اإلرشاد والمعالجة والتوجيه؛

التجارب العالمية في مجال تطوير البرامج  تربية الموهوبين والمبدعين؛
خاصة بالطلبة واالعتبارات التربوية التي تستجيب لالحتياجات ال

مناقشة نتائج البحوث والدراسات العالمية التي تم  الموهوبين والمبدعين؛
مناقشة موضوع الخصوصية  إنجازها في السنوات الخمس األخيرة؛

السياسات التربوية  واآلفاق البحثية الجديدة في هذا الميدان؛ المزدوجة
الحل  ؛والمبدعين وأثرها في مدى توافر برامج رعاية الطلبة الموهوبين

المبدع للمشكالت في ميادين العلوم والتكنولوجيا، والعالقة التشاركية مع 
  .المؤسسات اإلنتاجية المختلفة

وتتخلل فعاليات المؤتمر محاضرات رئيسة لنخبة من األكاديميين 
رئيس جامعة األميرة سمية (هشام غصيب : األردنيين، ومنهم

؛ سليمان )رئيس جامعة اليرموك(؛ سلطان أبو عرابي )للتكنولوجيا
رئيس جامعة (؛ مروان كمال )رئيس الجامعة الهاشمية(عربيات 

؛ عبدالباري )رئيس جامعة الزرقاء األهلية(؛ عدنان نايفة )فيالدلفيا
  ).هيئة االعتماد(؛ ماجد أبو جابر )رئيس جامعة الشرق األوسط(درة 

االطالع  والمشاركة في هذا المؤتمر متاحة لكل من يرغب في
على أحدث التطورات التي طرأت على محاور اختصاص المؤتمر 

وهذا يشمل األكاديميين والمتخصصين والمعلمين . المذكورة أعاله
والمعلمات وأولياء األمور والمسؤوليين واإلداريين في المدارس 

كما ويشمل طلبة الدراسات العليا في مختلف . والوزارات والجامعات
  . لعالقةالتخصصات ذوات ا

ويقام على هامش المؤتمر المعرض التربوي الذي يضم 
  .معروضات عدد من المؤسسات التربوية والشركات ومراكز التدريب

فعاليات المؤتمر إلى أربع جلسات عمل متوازية، حيث  وتنقسم
 وقد كشفت. سيختار المشارك الجلسة التي يرغب في حضورها

نظيمية للمؤتمر عن اهتمام كبير المشاركات التي وصلت إلى اللجنة الت
بالتميز التربوي والموهوبية واإلبداع إلى جانب االهتمام بأحدث 
التطورات التي طرأت على التقانات الحديثة، وأشارت إلى تجارب 
عالمية رفيعة المستوى عملت على توفير برامج وخدمات محوسبة، 

بغرض  وخبرات تربوية ذوات نهايات مفتوحة جرى تصميمها بعناية
  توظيفها في تنمية التفكير المبدع والتفكير الناقد والحل المبدع

تحت رعاية صاحبة السمو األميرة سمية بنت الحسن؛ تستضيف  
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا المؤتمر الدولي حول التميز التربوي 
واإلبداع الذي تنظمه األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية 

 The International Centre for(الدولي للتطوير التربوي  والمركز
Innovation in Education (ICIE( حيث . ومقره الرئيس في ألمانيا

  .ولمدة ثالثة أيام) مايو(ستبدأ أعمال المؤتمر في السابع من شهر أيار 

وقد قام المركز الدولي لتطوير التعليم بإعداد الموقع االلكتروني 
مقدوركم االطالع على التفصيالت الخاصة بهذا المؤتمر للمؤتمر، وفي 

  :من خالل زيارة الموقع اإللكتروني

www.jordan.icieconference.net  

ويعد هذا المؤتمر من األنشطة الدولية رفيعة المستوى التي احتلت 
لساحة التربوية، وكان المؤتمر األول الذي انعقد في مكانة بارزة على ا

العاصمة الفرنسية على درجة عالية من التنظيم، وكانت نتائج أعماله 
وانعقد المؤتمر الثاني في مدينة أولم التي . على درجة عالية من األهمية

وهذا المؤتمر هو . هي مسقط رأس عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين
سلسلة المؤتمرات التي ينظمها المركز الدولي لتطوير التعليم، الثالث في 

ويتبعه المؤتمر الرابع في العاصمة اليونانية أثينا في الثامن من شهر 
وقد عملت إدارة المركز على نشر . من العام الجاري) يونيو(حزيران 

وقائع المؤتمرات وتعميمها على وزارت التربية والتعليم والتعليم العالي 
الجامعات التي يمكن أن تفيد من البحوث والدراسات التي تمت و

  .معالجتها في تلك المؤتمرات

من العلماء ) 500(ولعل ما يميز هذا المؤتمر أنّه سيجمع أكثر من 
والعلميين والتربويين من مختلف التخصصات تحت مظلة واحدة، ويوفر 

ية والتعليم من لهم الفرصة للتحاور ومناقشة القضايا المرتبطة بالترب
منظور التربويين، وعلماء النفس، والفيزيائيين، والمهندسين، واألطباء، 
وعلماء االجتماع، وصناع القرار، وغيرهم من المعنيين بالشأن التربوي 

  .من مختلف التخصصات

التربية النوعية؛ : وتغطي أعمال المؤتمر جملة محاور، وهي
اإللكتروني وبيئات التعلم االفتراضية؛ الموهبة واإلبداع والقيادية؛ التعلم 

التربية من أجل السالم؛ برامج اإلعداد والتمكين؛ قضايا ومشكالت 
التربية والتعليم والتعليم العالي؛ والتوجهات المستقبلية في التربية 

  .والتعليم والتعليم العالي

وقد وجهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدعوة إلى العالم األميركي 
مدير المركز الوطني لبحوث  )Joseph Renzulli(رينزولي  جوزيف

الموهبة واإلبداع في والية كونيتكت األميركية؛ حيث سيتحدث عن 
اآلفاق الحالية والمستقبلية لبرامج تربية الموهوبين والمبدعين والمتفوقين 
وسبل توظيف نتاجات هذا الميدان وإنجازاته في سبيل االرتقاء بميدان 

لتعليم وتعزيز ثقافة التميز التربوي وتدعيم أسسه؛ إلى جانب التربية وا
التركيز على سبل توظيف التقانات الحديثة بغرض تعظيم نتاجات 

 .العملية التعليمية التعلمية

من أبرز العلماء المتخصصي بالتميز  )7(كما ويستضيف المؤتمر 
  نز بيتر؛ ها)كندا(كين ماكلوسكي : التربوي والموهبة واإلبداع، ومنهم
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الخبرة رفيعة المستوى في مجال التميز  ويعمل المركز على نقل

التربوي، والتعليم النوعي، وتربية الموهوبين إلى الدول التي تعنى 
  .بالتربية النوعية، ومن ضمنها األردن

ويقوم المركز بتطوير البرامج والخدمات والمشروعات التي 
تستجيب الحتياجات المنظومات التربوية على مستوى التعليم األساسي 

  .عليم العاليوالت

وينظم المركز الدولي لتطوير التعليم مؤتمره السنوي في أوروبا؛ 
، والمؤتمر الثاني 2008حيث كان المؤتمر الدولي األول في فرنسا 

، والمؤتمر الثالث في اليونان في الثامن من شهر 2009في ألمانيا 
  .2010حزيران يونيو 

االستشارات : تتلخص مجاالت عمل المركز في النقاط التالية
التربوية؛ وتوفير منظومات التعلم اإللكترونية؛ وإجراء البحوث 
والدراسات التربوية؛ إلى جانب دراسات التقويم، ودراسات الجدوى؛ 
وتطوير برامج تربية الموهوبين والمبدعين؛ والنشر العلمي؛ حيث 
يصدر المركز مجلة دورية محكمة ؛ وينشر المواد التربوية، إلى 

من المنشورات التي ينشرها المركز بحسب خطة نشر  جانب عدد
قبل : معتمدة من إدارة المركز؛ وتوفير برامج التدريب والتمكين

ويشارك في تقديمها نخبة من الخبراء، . الخدمة، وأثناء الخدمة
والعلماء؛ وتنظيم المؤتمرات التي تعنى بتربية الموهوبين والمبدعين، 

ربوي؛ تطوير معايير التقويم المؤسسي، والتربية النوعية والتميز الت
وتوفير خدمات االعتماد؛ وتوفير برامج أكاديمية في إطار الشراكة 

  .مع عدد من الجامعات العريقة

وقد حظي المركز بدعم أوروبي ودولي غير مسبوق، ويعد اآلن 
  .من المؤسسات الدولية الفاعلة على الساحة التربوية العالمية

Prof. Dr. Taisir Subhi-Yamin , (Fulbrighter). 
Editor-in-Chief, Gifted and Talented 
International. 
General Director, The International Centre 
for Innovation in Education (ICIE). 
Heilmeyersteige 93; D-89075, Ulm; Germany. 
International Association of Educators for 
World Peace (IAEWP). 

  

ولم تغفل تلك المشاركات التطورات المرتقبة في هذا . للمشكالت 
وبينت البحوث والدراسات المشاركة اتجاهاً قوياً نحو الكتاب . الميدان

وهي تؤكد، أيضاً، . اإللكتروني والوسائط المحوسبة والبيئات االفتراضية
البيئة أهمية وضرورة زيادة مساحة التفاعل مع البيئة االجتماعية و

الطبيعية بوساطة التقانات المتاحة، واالتجاه أكثر نحو التعلم عن بعد 
كما . والتعلم الذاتي، والعمل على زيادة مسؤولية المتعلم عن تعلمه

وتتضمن أوراق المؤتمر تجارب محلية وعربية ودولية في التربية 
القيادية والتلمذة وسبل التعامل مع الطلبة من ذوي الخصوصية 

  .وجة، وطرائق تشخيص الطلبة الموهوبين والمبدعينالمزد

) رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر(وأشارت الدكتورة ساندرا لينكي 
أن المركز الدولي لتطوير التعليم سينظم هذا المؤتمر الدولي في األردن 
بصورة سنوية ودورية؛ وذلك من خالل الشراكة مع جامعة األميرة 

كما . مانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحيةسمية للتكنولوجيا، واأل
وأشارت إلى أن المؤتمر المقبل سيعمل على استضافة نخبة من العلماء 

  .المتخصصين بالتميز التربوي واإلبداع والقيادية

ويمثل هذا المؤتمر، الذي يعد األول من نوعه في المنطقة العربية 
الدولي لتطوير التعليم، واألمانة  والشرق األوسط، ثمرة التعاون بين المركز

  .العامة للمؤسسات التربوية المسيحية وجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

وقد وجهت اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدعوة لإلعالميين لحضور 
فعاليات المؤتمر، ووفرت لهم الفرصة لاللتقاء بالعلماء المشاركين في 

  .المؤتمر والمتحدثين الرئيسيين

تتم أعمال المؤتمر في اليوم الثالث بندوة مفتوحة وجلسة ختامية وتخ
وزير التربية والتعليم، ورئيس جامعة األميرة سمية : يشارك فيها

للتكنولوجيا؛ والمدير العام للمركز الدولي لتطوير التعليم؛ واألمانة 
  .العامة للمؤسسات التربوية المسيحية

لمؤسسات التربوية الدولية التي تحتل المركز الدولي لتطوير التعليم من ا
 .مكانة علمية مرموقة، وتتمتع بشبكة من الخبراء والعلماء والمتخصصين

ويعمل المركز على تقديم خدماته، وبرامجه، ومشروعاته من حالل 
كما ويرتبط المركز . فرنسا؛ وألمانيا، والسويد: ثالثة فروع رئيسة في

 . ت التربويةباتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسا

                  
  Search To APN Database  

 Papers 
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp   

  Books 
http://www.arabpsynet.com/book/default.asp   

www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  

http://www.arabpsynet.com/These/default.asp  

htmwww.arabpsynet.com/these/ThesForm.  

http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp  

Arab Psychologist 
 ultPsychologists.asphttp://www.arabpsynet.com/CV/defa  

www.arabpsynet.com/cv/CV.HTM  

 

Search By APN Database 
Electronic PSY Dictionary 

English Dictionary 
http://www.arabpsynet.com/eng/SearchEngForm.htm 

 Add or Revise New English Psyterm  
http://www.arabpsynet.com/propeng/engPropForm.htm    

French Dictionary 
http://www.arabpsynet.com/FR/SearchFrForm.htm 

Add or Revise New French Psyterm  
http://www.arabpsynet.com/propfr/FrPropForm.htm 

Arabic Dictionary 
 ttp://www.arabpsynet.com/AR/SearchArForm.htmh  

Add or Revise New Arabic Psyterm  
 rm.htmhttp://www.arabpsynet.com/propar/arPropFo 

Jobs Offer Search 
  http://www.arabpsynet.com/joboe/consalljoboe.asp 

Jobs Of fer  Form 
http://www.arabpsynet.com/joboe/JobsOEForm.htm  

Jobs Demand Search 
 http://www.arabpsynet.com/jobde/consalljobde.asp  

Jobs Demand Form 
http://www.arabpsynet.com/jobde/JobsDEForm.htm  
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 . التعليم الديني بين المهادنة والمواجهة -14

 . الدوافع والمعوقات: تعليم الكبار في ضوء شح الموارد -15

 . أنماط التعلم وعالقتها بمستوى التكنولوجيا المستخدمة فى التعلم - 16

 .أزمات واقع اإلرشاد النفسي المدرسي  ومستقبله  -17

  :ا�":ا�9ت
  مصر –كلية التربية بسوهاج   –رئيس المؤتمر  - مصطفى رجب/ د.ا -     

- Cell phone:  /002 -0101998377    

cda_1999@yahoo.com -mostafaragab1999@yahoo.com  

�4"�Rــــــــــــــــ  

أصبح العالم حاليا يعاني الكثير من األزمات المالية واالقتصادية 
والتكنولوجية والسياسية واألخالقية التي تصيب دول العالم النامي 

المتقدم اليوم وتؤدي إلى تزايد معدالت الفقر وتخلف نظم التعليم و
وأصبحت هذه األزمات تفرض نفسها دالة في إنتاجية األفراد وتخلف 

  .مستويات االنجاز األكاديمي

ومن هنا نبعت أهمية دراسة نظم التعليم ومؤسساته وسياساته في 
لى يد نخبة عالقتها بتلك األزمات ووضع تصورات دقيقة لمواجهتها ع

من الخبراء، واقتراح الحلول الجديدة لتأكيد الدور التنموي والقيادي 
للتعليم، وعندما نتحدث عن التعليم هنا فنحن نقصد كافة عناصر العملية 
التعليمية كما نقصد الجوانب االجتماعية والنفسية لدى العاملين والطالب 

  .وأساليب التعلم

ع ضوء يستبصر مالمح تعليم لكل هؤالء يأتي هذا المؤتمر شعا
  .جديد قادر على المواجهة

  :ـــــــــــــRاف ا�"�n"ــــــــــــــأه

: تشخيص انعكاس األزمات المعاصرة على التعليم من حيث .1
 –إعداد المعلم ومشكالته  –المناهج وطرق التدريس ـ البيئة المدرسية 

  . التخطيط التربوي الخ

عليم في ضوء األزمات دراسة التجديدات في فلسفات الت .2
 .المعاصرة 

تشخيص جوانب القوة والضعف في سياسة االعتماد األكاديمي  .3
 . والمؤسسي للتعليم

العمل ـ (تشخيص دور المدارس في إنقاذ الطفولة من أزمات  .4
 ). اإلعاقة ـ سوء المعاملة ـ إهمال الموهوبين

 دراسة مشكالت التعليم الديني في ضوء الضغوط الراهنة .5

 ائج التقييم الذاتي للمؤسسات التعليمية نشر نت .6

  :رسم االشتراك والتسجيل

صفحة  20جنيها للنشر للباحثين من داخل مصر بما ال يتجاوز  350 - 
مقابل المطبوعات واإلقامة .ويدفع  عشرة جنيهات عن كل صفحة زائدة

  .دوالر للباحثين من خارج مصر 350ويقابلها . ووجبة غداء يومي المؤتمر

- 150)=!3h للمشارك من داخل مصر بدون بحث مقابل اإلقامة 
 .دوالر للباحثين من خارج مصر 150ويقابلها .  وأوراق المؤتمر واإلعاشة

  ـــــــــــRمo ا�"<ـــــــــــ:وط ا��$ـــــــــــ1

يرسل  ملخص البحث في موعد أقصاه نهايـة شـهر مـارس     - 
 . م ويرسل البحث كامال قبيل المؤتمر2010

 .بحث القواعد العلمية المعروفةيستوفي ال - 

يرسل نسخة من البحث مع الديسك مكتوبا بحجم ورق نصف ثمانيات 
  كتابة بما ال يزيد عن عشرين صفحة  .S.A 14بنط 

   
   

Arabpsynet Congress 

 
Arabic Edition 

Cong.Ar.htm-.arabpsynet.com/HomePage/Psyhttp://www 
English Edition 

Cong.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy 
French Edition 

Cong.Fr.htm-w.arabpsynet.com/HomePage/Psyhttp://ww 
Congress FORM 

http://www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm 
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The Second International  Scientific Conference 
And Fifth Arab One  " Education and Contemporary Crises"  
 
  
Organized by : The Minister Mohsen el Nomany  - Governor of Sohag                       
Rapporteur : Prof.Khalaf El Beheiry         
President of Conference: Prof. Mustafa Ragab  

April 28-29  Egypt 2010 

cda_    1999@yahoo.com   -mostafaragab1999@yahoo.com  

    
  

Introduction  

 Nowadays, the world suffers from many financial, 
economic, and technological crises that infect the 
developing and advanced world countries increasing rates 
of poverty and causing the backwardness of education. 
Theses crises had had a bad influence upon the productivity 
of individuals and the backwardness of the rates of 
academic achievement.     

Therefore, the study of educational systems, institutions 
and policies and its relations to these crises as well as 
creating precise visions of confronting these crises by 
leagues of experts besides suggesting new solutions for 
affirming the leading and developing role of education. By 
education we mean whole of the elements of educational 
process starting from the administration and funding- 
curricula and methods of teaching- technology of 
education…etc. Also, by education we mean psychological 
features of workers and students and styles of learning.  

   For all concerned individuals and organizations, this 
conference sheds the light on the crises trying to 
enlightening a new education capable of confrontation.  

Conference Objectives   

1- Diagnosing contemporary crises reflection on 
education concerning: curricula and methods of teaching- 
educational environment- preparing the teacher and his 
problems- educational planning…etc.   

2- Studying new ideas in philosophies of education. 

3- Diagnosing weak and strong aspects of academic and 
institutional accreditation policies of education.  

4- Diagnosing the role of schools in saving childhood 
from crises of ( work- disability- child abuse-negligence of 
talented children)  

5- Studying problems of religious education in the light of 
current stress.  

6- Spreading results of self-evaluation of educational institutions.  

Subscription and Registration Fees  :  

- 350 Egyptian Pounds for researchers from  inside 
Egypt with  a paper not exceeding 20 pages length  paying  
10 pounds per each extra  page as a fee of printed material , 
accommodation and a daily lunch meal . on the other hand, 
researchers from outside Egypt  should pay  350 $   

- Participants from inside Egypt who are not presenting 
paper should pay 150 Pounds as a fee of printed material , 
accommodation and a daily lunch meal research which 
equals 150 $ for researchers  from outside Egypt. 

Research  General Terms: 

- The research abstract should be sent before the end of 
March, 2010.the research should be sent in full version 
before the conference 

 - The research must fulfill  the well- known scientific rules 
and it should not have been  previously published in a 
conference or scientific periodical 

 - A copy of the research should be sent with a C. D.  The 
research should be printed on  papers of font size  14  S. A 
not exceeding twenty pages. 

Axes  of Conference: 

1-The influence of contemporary crises on school curricula 
in Arab countries. 

2-The quality of the curricula and teaching styles in the 
light of contemporary crises. 

3-The quality of administrating "an education confronting 
crises" its funding: who administrates- and who supports 
financially- who benefits? 

4-The school environment under cultural penetration. 

5- Tests and evaluation systems... 

6-Using wireless technology and identity challenges. 

7-crises management in contemporary educational and 
managerial thinking.  

8-confrontation tendencies in Arabic and Islamic education.  

9- Skills of class management- effective communication 
skills – conversing with the other skills – disputation 
management.  

10-problems of academic and institutional accreditation 
under the umbrella of contemporary crises 

11- Systems of censoring gifted and special individuals in 
suffering families. 

12-Towards educational policies aiming at saving 
childhood from perils.  

13-The religious education between submission and 
confrontation.  

14- Adult education under the umbrella of resources 
scarcity: motives and hindrances.  

15- Patterns of learning and its relation to the level of 
technology used in education. 

 16-Crises of the reality of and future of psychological 
school guidance. 

Contact Information: 

-Prof. Moustafa Ragab , President of Conference 

Faculty of Education, Sohag University,  Egypt. 

CellPhone: 002-0101998377 

E-mail: cda-1999@yahoo.com 

-Prof. Kalaf Mohmed El Behery- Conference Authortian ,            
Cell phone: / 02-0101998377  
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  فسي ورش عمل لطالب الدراسات العليا في علم النفس و الطب الن •

  حلقات نقاشية حول قضايا الساعة في علم النفس و الطب النفسي  •

  :ــــــــــــ�ور ا�"�n"ـــــــــــ�$

خطط المؤتمر ليكون مؤتمراً متعدد المحاور يتيح الفرصة  
لعرض و مناقشة اإلنتاج العلمي الجاد في مجاالت علم النفس و الطب 

تخصصية و يتضمن النفسي بصورة تعكس االهتمامات البحثية و ال
  :المحاور اآلتية 

  إدارة األزمات  •

  أزمة أنفلونزا الخنازير و التحديات النفسية لمواجهتها  •

  صناعة القرارت الحرجة في البيئات المعقدة  •

  صناعة القرار في البيئات الدينامية  •

   .األساليب العالجية الحديثة لإلمراض النفسية و العقلية  •

  بات السلوكية التصنيفات الحديثة لالضطرا •

   األساليب الحديثة للتدخل في تعديل السلوك •

  الظواهر االيجابية في علم النفس  •

   CBTتطبيقات العالج السلوكي المعرفي  •

 Structural Equation التكنيكات اإلحصائية الجديدة مثل •
Modeling & Exact Tests  

  1:وط ا��$o ا�"!<Rم

 . Posterتقدم الدراسات في شكل بحث كامل أو بوستر  •

 15يرسل ملخص البحث باللغة العربية في موعد أقصاه  •
  .2010فبراير 

  .APA 2005يقدم البحث مستوفيا لقواعد النشر  •

  .ال يكون قد سبق نشر البحث أو التقدم به ألى جهة أخرى •

يقدم البحث في ثالث نسخ باللغة العربية باإلضافة إلى كتابته  •
بحجم ورق  Word 2000 , Word Xp CDعلى اسطوانه ليزر 

نظام الكتابة في الصفحات ويسلم الديسك أيضا ويكون  A4كواتر 
   - :على النحو التالي

يقدم ملخص عن كل دراسة باللغة االنجليزية فيما ال يزيد عن  •
  .سطر 20

( سم  20نظام الكتابة في الصفحة ال بد أن تكون كتلة الكالم  •
ريض للمتن ع 14وبنط الكتابة ) العرض ( سم  13× ) الطول 

  .  Simplified Arabicعريض بخط  16والعناوين 

جامعة طنطا إن بالدعوة  –يتشرف قسم علم النفس بكلية اآلداب 
للسادة األساتذة و الباحثين و األخصائيين و الخبراء في مجال علم النفس 
و الطب النفسي ، و كذلك الهيئات و الجامعات و المؤسسات العلمية و 

مشاركة في فعاليات هذا المؤتمر و تقديم بحوث و دراسات البحثية إلى ال
و أوراق عمل ، و صوالً إلى تكامل المعرفة المنشود و تحقيقاً لخدمات 

  :تحت رعايةنفسية تواكب احتياجات المجتمع حيث يقام المؤتمر 

وزير التعليم العالي و : األستاذ الدكتور هاني محفوظ هالل ─
  الدولة للبحث العلمي

 رئيس جامعة طنطا  الدكتور عبد الفتاد صدقه األستاذ ─

  عميد كلية األداب - زين الدين الخطيب. د.أ : رئيس المؤتمر ─

أستاذ الطب  - أحمد عكاشة. د.أ: رئيس شرف المؤتمر ─
  النفسي جامعة عين شمس

أستاذ  - عبد السالم أحمدي الشيخ. د.أ: أمين عام المؤتمر  ─
  علم النفس كلية آداب طنطا

رئيس قسم علم  - خالد الفخراني . د.أ: ر مقرر المؤتم ─
  كلية اآلداب جامعة طنطا النفس

 :ـــــــــــــــRاف ا�"�n"ــــــــــــأه

تحقيق التواصل العلمي بين الباحثين و المتخصصين في  •
مجاالت علم النفس و الطب النفسي و االستفادة من الطفرات العلمية 

  .في المجالين 

الطبية المقدمة في المؤسسات العالجية  تطوير الخدمة النفسية و •
و الوصول بها إلى مستوى أفضل يتالءم مع احتياجات المجتمع ،و 
كذلك تفعيل دور البرامج الوقائية في مجاال االضطرابات و 

  .اإلمراض النفسية 

رفع كفاءة األخصائيين و األطباء الممارسين في المجال  •
  ه من موضوعاتاإلكلينيكي من خالل ورش العمل و ما تطرح

  .هامة في الممارسة اإلكلينيكية 

بحث أهم المعوقات التي تحول دون تقريب و جهات النظر في  •
  .مجاالت علم النفس و الطب و النفسي 

إعداد دراسات و أوراق عمل و توصيات لتقديمها للجهات  •
  . المعنية لتفعيل ما سوق يتمخض عنه المؤتمر من نتائج 

���
  :ـــــــــــــــ�"�n"ا�ت ــــــــــــ�

  جلسات علمية لعرض و مناقشة البحوث المحكمة و المقبولة في المؤتمر  •

ورش عمل تدريبية في موضوعات تقع في إطار محاور  •
المؤتمر المتعددة ، و تستهدف تطوير األداء في الممارسة 

  اإلكلينيكية 
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� �ــــــــ:اك و ا�!��5ـــــــ, ا17!ــــــــــر

  جنيه مصري 300 •
 .خل مصرللباحث المشارك ببحث من دا

  دوالر أمريكى 300 •
 .للباحث المشارك ببحث من خارج مصر

  جنيه مصري 250 •
 .للباحث المشارك بدون بحث من مصر

  دوالر أمريكي 250 •
  .للباحث المشارك بدون بحث من خارج مصر

 إستمارة التسجيل .......

  �لــــــــــــــــــا2�7

خالد ابراهيم / ترسل جميع المراسالت باسم السيد األستاذ الدكتور
جامعة  –الفخراني مقرر المؤتمر ورئيس قسم علم النفس كلية اآلداب 

 .طنطا
 

، : fakhrany61@hotmail.com البريد االلكتروني

dr.asoliman@yahoo.co.uk  ،m_mansour_1968@yahoo.com 

صفحة العنوان يكتب فيها عنوان البحث وأسفله بمسافة صغيرة  •
حيث يوضح جهة * يكتب اسم الباحث كامال مع وضع عالمة 

  *لصفحة بعالمة العمل والدرجة العلمية أسفل ا

يوضع خط أعلى الصفحة الفردية ويكتب اسم المؤتمر في  •
كلية اآلداب جامعة طنطا وفي  –المنتصف يكتب قسم علم النفس 

جانب الصفحات الزوجية يوضع خط يكتب اعاله اسم الباحث مع 
العلم أن هذه الخطوط أعلى الصفحات ال بد أن تكون ضمن نظام 

  ).سم عرض  13×م الطولس 20( الكتابة كتلة الكالم 

صفحة وكل صفحة تزيد عن  16يكتب البحث فيما ال يزيد عن  •
 )10(جنيه مصرى للمصريين أو  )10(ذلك يدفع لها الباحث رسم 

  .دوالر للعرب واألجانب

آخر  2010فبراير  28آخر موعد لتقديم ملخصات البحوث  •
  .2010مايو  15موعد لتقديم البحوث كاملة ومستوفاه للشروط 

قوم ادارة المؤتمر بنشر البحوث المقبولة بعد تحكيمها من قبل ت •
  .اللجنة العلمية في مجلد خاص

كما تقوم إدارة المؤتمر بتزويد المشتركين من الباحثين بمجلدات  •
  .المؤتمر ومستلمات من بحوثهم باإلضافة لشهادة حضور المؤتمر

  ).النقل بدون نفقات المبيت و( يقوم المؤتمر باستضافة المشتركين 

                  

  البقــــاء للـــــه وحـــــده

!"�#��� $� �%�� &���' (
��،،،  
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The 7th Regional Conference of the Department of Psychology  
Psychology in hands with Psychiatry for a Better Life  
 
 
 
 
Faculty of Arts University of Tanta  (SRCDP April 201 0)  
24th to 26th of April 2010. 

 
fakhrany61@hotmail.com - asoliman@yahoo.co.uk  -  m_mansour_1968@yahoo.com 

    
The Department of Psychology Faculty of Arts University 

of Tanta, hereby invites all of the Psychologists, 
Psychiatrists and whom it may concern in the field of human 
behaviors to participate in the 7th Regional Conference on 
Psychology and related sciences from the 24th to 26th of 
April 2010.  

Objectives 

• To develop better communications among 
researchers from different domains in behavioral 
sciences. 

• Discussing and sharing expertise of the most up-to-
date internationally controversial issues in behavioral 
sciences. 

• Sharing expertise of mostly agreed on topics and 
interdisciplinary fields in both of  psychology and 
psychiatry. 

• Discussing the most salient research obstacles in the 
arab world in human sciences . 

Conference Events: 

• Scientific discussion circles on the accepted papers. 

• Scientific workshops for postgraduate students in 
behavioral sciences. 

• Scientific workshops psychologists and 
psychologists.  

• Scientific discussion circles on the most up-to-date 
issues behavioral sciences. 

 Conference Axes: 

• Crisis management. 

• Swine influenza and coping strategies 

• Decision making in naturalistic settings 

• Decision making in complex environments 

• Contemporary therapeutic techniques for 
psychological and psychotic disorders 

• Contemporary classifications for psychological and 
psychotic disorders 

• New trends in positive psychology 

• Contemporary statistical tests (i.e. Structural 
Equation Modeling & Exact Tests) 

• Applications of the Cognitive behavioral therapy (CBT) 

 

 Partcipati on procedures  

• The paper topic must be related to one of the 
conference axes. 

• The abstract must not be in more than 250 words. 

• All of the the abstract must be submitted by February 
15th. 

• The full test must be submitted by April 15th. 

• All of the submitted papers will be peer reviewed by 
psychology and psychiatry professor from the university of 
tanta,Ein-Shams and Cairo. 

• All of the accepted abstracts will be notified by 
February 28th. 

Note : The proceedings of the conference will be sent out by 
mid Jun 2010 at our contacts. 

Partcipation and registration 

• 300 pounds 
Egyptain researchers with a paper. 

• 300 U.S. dollars 
non-Egyptain researchers with a paper. 

• 250 pounds 
Egyptain researchers without a paper. 

• U.S. $ 250 
non- Egyptain researchers without a paper. 
 
Registration Form .......  

Appointment and avenue 

From 24th to 26th of April 2010 in afive-star Holten in cairo 

Note: The participation fees covers all of the conferance 
events, snacks,tea,coffee,three launches,conference 
proceedings and handouts 

Contacts : 

To Send all correspondence on behalf of Mr. Prof. Dr./Khalid 
Ibrahim decision the Conference and Head of Department of 
Psychology of the Faculty of Arts of Tanta University. 

E-mail:  fakhrany61@hotmail.com ، dr.asoliman@yahoo.co.uk 
، m_mansour_1968@yahoo.com 

Conference General Reporter   

Professor Khaled El-Fakharany Head of Psychology 
Department  
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10èmes Journées de Psychiatrie Biologique – Sousse, TUNISIE 
LES PSYCHOSES DEBUTANTESLES PSYCHOSES DEBUTANTESLES PSYCHOSES DEBUTANTESLES PSYCHOSES DEBUTANTES    
    
    

Organizer par: Société Tunisienne de Psychiatrie Hospitalo-Universitaire 
                         Servioce de Psychiatrie CHU Farhat Hached Sousse Tunisie 
President du Congrés: Béchir BEN HADJ ALI 
 
22-24 avril 2010 Hôtel Karthago El Ksar Sousse Tunisie 

bechir_benhadjali@yahoo.fr 

    
PRE-PROGRAMME 
 

Jeudi 22 Avril 2010 

� 09H00-17H00 : 1er Atelier: «A l’écoute du patient : 
De la psychanalyse à la psychiatrie, la technique de 
l’entretien aujourd’hui» 

Olivier BOUVET (Paris, France) 

Public cible : résidents en psychiatrie 

� 09H00-12H00 : 2ème Atelier: «Conduite d’entretien 
pour une meilleure observance thérapeutique». 

Driss MOUSSAOUI (Casablanca, Maroc) 

Public cible : Médecins de famille 

� 17H15-19H15 : Symposium: «Expériences 
internationales en matière de dépistage et d’intervention 
précoce dans les psychoses». 

Expérience française. M.O. KREBS 

Expérience Canadienne. S. L’HEUREUX 

Expérience Australienne. B. NELSON 

Projet Tunisien : Evaluation et dépistage précoces des 
sujets à risque de transitions psychotiques.S.BANNOUR, 
B.BEN HADJ ALI  

Vendredi 23 Avril 2010 : Matin 

� 08H30 : Accueil des participants 

� 08H45 : OUVERTURE : H. LO, J. DALERY 

� 09h00-11h00 : Séance plénière 

� 09h00:Marqueurs de vulnérabilité et facteurs de 
risque de psychose. 

M.O. KREBS (Paris, France) 

� 09h30 : Intérêt et limites du dépistage précoce des 
troubles psychotiques. 

M. TALEB (Vernon, France) 

� 10h00: Insight et psychoses débutantes. 

S. BEN NASR, S. MLIKA, B. BEN HADJ ALI (Sousse, 
Tunisie) 

� 10h30 : Thérapeutique préventive : aspects 
éthiques, modalités et perspectives 

B. NELSON (Melbourne, Australie) 

11H00: PAUSE-CAFE 

11h30-12h30 : Séance Communications libres 

11h30-12h30 : Séance Posters  

13H00: DEJEUNER 

 Vendredi 23 Avril 2010 : Après midi  

� 15h00-17h00 : Séance plénière 

� 15h00 : Premier épisode psychotique et usage de 
substances. M. REYNAUD (Paris, France) 

� 15h30 : Facteurs prédictifs de bipolarité dans les 
psychoses débutantes de l’adolescent. A. BOUDEN, M.B. 
HELAYEM (Tunis, Tunisie) 

� 16h00 : Puerpéralité et psychoses débutantes. 

S. DOUKI (Lyon, France) 

� 16H30 : PAUSE-CAFE 

� 17h00-18h00 : Séance Communications libres 

� 17h00-18h00 : Séance Posters 

� 20H00: DINER 

Samedi 24 Avril 2010 : Matin 

� 09h00-11h15 : Séance plénière 

� 09h00: Psychoses débutantes : aspects 
nosographiques et évolutifs. 

L. GAHA (Monastir, Tunisie) 

� 09h30 : Troubles cognitifs après un premier épisode 
psychotique. 

K. TABBANE (Tunis, Tunisie) 

10h00 : Apport des nouvelles molécules dans les 
psychoses débutantes. 

M. CHEOUR, F. ELLOUZE (Tunis, Tunisie) 10h30: 
Promouvoir l’espoir : 

rôle de la thérapie cognitive lors du premier épisode 
psychotique. 

S. L’HEUREUX (Québec, Canada) 

� 11H15: PAUSE-CAFE 

� 11h45-12h45 : Séance Communications libres 

� 11h45-12h45 : Séance Posters 

� 13H00: DEJEUNER 

Pour les communications et les posters les Résumés sont à 
rédiger sur PAPIER LIBRE (dernier délai le 21 mars 2010) 

Inscription au congrès 80 DT (Résidents 50 DT) 
(Inscription, documents, 2 déjeuners, pauses-café) Membre 
de la STPHU (en règle desa cotisation): 50 DT 

Inscription au 1er Atelier : « A l’écoute du patient: de la 
psychanalyse à la psychiatrie, la technique de l’entretien 
aujourd’hui » : 30 DT 

Inscription au 2ème Atelier : « Conduite d’entretien pour 
une meilleure observance thérapeutique» : 20 DT 

Libeller votre chèque au nom de la STPHU 

A adresser au : Prof. Béchir BEN HADJ ALI :Service de 
Psychiatrie Hôpital Farhat Hached - 4000 Sousse Tunisie 
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Tel : (00216) 73 219 508 Fax : (00216) 73 226 702 

Email : bechir_benhadjali@yahoo.fr 

Secretariat du Congrés 

 Prof.  Béchir BEN HADJ ALI :Service de Psychiatrie Hôpital 
Farhat Hached - 4000 Sousse Tunisie 

 Tel : (00216) 73 219 508    Fax : (00216) 73 226 702 

Email : bechir_benhadjali@yahoo.fr 

Adresse 

 Email : bechir_benhadjali@yahoo.fr 

Last date to accept papers: 21 mars 2010 

                  

        ركركركركتهنئــة الشبكــة بعيــــد الفطــــر المبـــاتهنئــة الشبكــة بعيــــد الفطــــر المبـــاتهنئــة الشبكــة بعيــــد الفطــــر المبـــاتهنئــة الشبكــة بعيــــد الفطــــر المبـــا
  هــه و بركاتــة اللــم ورحمــالم عليكـــالس

               C�P	 ��, دع%E �\ و... 
 ... أوY�ª ر�Ä و أو�>8a� Y�ة و .j�� RI( �� ا�!�ر

����� C8I¬ و �+^ ��ر� أن Y��� �2م �Hـ� '�( R�... 
 ...�R �ـY��_  �H إ�E�t و ا����7I  أن 84�ح �8>�� 

 
 �0� ... �*,�` :l �& Zآ,ه!O أن �����... 

 ... �� �R �� أ_��Y ا���ح أن E"آ��
� ا�I*+�ر �b%�I أن E"آ���w Y�@ �� R� �� ... 

� و C*ّS و ���Cª أن E"آ�� Iّ4 د وË�, �� R� ��... 
8�� و ا�8�� و ا�%ع و ا�ض أن E"آ����� '�Iا� �� R� �� 

  � ...�� �R آC هX;ء )��!� و.j��4 4*��%ن أن E"آ�ه
 

O_� )أه Zه �¿ Zآ,ه!... 
�  �E��� �j �� �4ت ا�!A8 ا��E�7Eh / �%اءه� و ا=>�ا¡� IEأ���"ة و أ +�ء ،  أ C=�	̀ � ز�3Qq اIEو أ... 

 ...�H &� *',ف l: ذآ, ه?"ء
 ... Nj �� 4��ف آ�Z*8*� Z د��� Ê�وم

B(�D� ��%8E �} Zف آ��4� �� Nj... 
� ذوي ا���Një �� 4��ف آ�4 Z�	g ذآ� �� �w �+��.... 

�Q�� ر�+*Iا� ��w Yر �� أذ��+I(ف رد ا�4� �� Nj... 
 

 ا��G, ا)�1رك�'� )��� ��   ه!q ا)���1$ ا�0,½$، و 
 ... �7Eل ا� ا��8% و ا���	�� 

�+ì�_ C ا`)�Hل وا�>�)�ت� Y��7E ... 
 �+DIa ...Y��7E ¤�4� اE�7E!� ا7�%ب و أو �E!� ا

 Y��7E  p@�Dد� ا��+( ة�ز� �E�)¬ أن 
g8!4 ; 4%م �[ول ا`�2ام، 4%م �!I+O4 أن Y��7E... 

 ���� ��� .إ; �� أ�' ا� �
 

 آ( ��م و أH� Z�O و أه( ا¤H و ا�'�Gء
�!E� %م ا�!��78 / أو����� ��	ا��رب ر N74 �� E�2' و��**� �Eإ. 

                                                                                          �� ��� 1 �
�b �� ��� 1 �
�b �� ��� 1 �
�b �� ��� 1 �
�b����������������     �4	� )�b �4	� )�b �4	� )�b �4	� )�b �4�4L �4�4L �4�4L �4�4L�4I�(��4I�(��4I�(��4I�(�        

@  ا�آ��ر 	�ل ا��آ�@
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8ème Séminaire du Mastère d’Adolescentologie 
La consultation thérapeutique de l’Adolescent La consultation thérapeutique de l’Adolescent La consultation thérapeutique de l’Adolescent La consultation thérapeutique de l’Adolescent     
En collaboration avec 

Unité de Recherche Adolescent (01/UR/08-11) 
Unité de Recherche Neuropsychiatrie Infanto-juvénile (99/UR/08-36)  

Animateur :  Alain BRACONNIER Paris – France 
Coordinateurs 

Yousr MEZGHANI MOALLA  &   Noureddine AYADI  
Faculté de Médecine de Sfax - 22-23 avril 2010      

Yousr.moalla@rns.tn - Nour13632004@yahoo.fr 
    

INSCRIPTION 
 ion.docVIII8èmeSMAinscript-CongJ25www.arabpsynet.com/Congress/ 

 

Invitation  

Cher(e) collègue,  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la  tenue du  
8ème Séminaire du Mastère d’Adolescentologie , qui aura 
lieu les 22 et 23 avril 2010 à la               faculté de médecine 
de Sfax et sera animé par le docteur Alain Braconnier,      
éminent spécialiste en psychiatrie de l’adolescent, de 
renommée internationale, auteur de nombreux articles et 
ouvrages dans ce domaine et  directeur du centre Philippe 
Paumelle à Paris - France.   

 Le séminaire aura pour  thème « la consultation 
thérapeutique de l’adolescent», et se déroulera en quatre 
ateliers : 

1er atelier : La consultation thérapeutique dans les 
troubles  à manifestations somatiques de l’adolescent 

2ème atelier : La consultation thérapeutique dans les 
troubles  de la communication intrafamiliale. 

3ème atelier : La consultation thérapeutique dans les 
dépressions de l’adolescent.  

4ème atelier : La consultation thérapeutique dans les 
conduites suicidaires de l’adolescent.  

Les conférences seront suivies de présentations 
d’entretiens filmés, qui seront analysés et discutés. 

 Nous souhaitons vivement vous voir parmi nous et nous 
vous prions de bien vouloir assurer une large diffusion à ce 
séminaire auprès des différents établissements et collègues 
qui pourraient y être intéressés. 

Dans l’attente du plaisir de vous voir, veuillez agréer 
cher(e) collègue, l’expression de nos sentiments les 
meilleurs.    

Les coordinateurs du Mastère  

Pr. Yousr MEZGHANI MOALLA   

Pr. Ag. Noureddine AYADI 

Sfax, le 1 mars 2010 

Programme 

 

Jeudi  22 avril 2010 

Matin 

� 9h-9h45 : Conférence 

 Principes et particularités de la consultation 
thérapeutique de l’adolescent 

 Discussion  

� 09h45-13h30 : 1er Atelier : Consultation thérapeutique 
dans les troubles à manifestations somatiques de 
l’adolescent.  

� 09h45 -11h15 : Consultation thérapeutique dans les 
troubles  fonctionnels. Analyse de cas 

� 11h15 -11h40 : Pause-café  

11h40-13h30 : Consultation thérapeutique dans les 
conversions. Analyse de cas 

Après midi 

� 15h30-17h30 : 2ème Atelier : Consultation 
thérapeutique dans les troubles de la communication 
intrafamiliale. Analyse de cas. 

Vendredi 23 avril  2010 

 

Matin 

� 8h30h-10h30 : 3ème Atelier : Consultation 
thérapeutique dans les  dépressions     de l’adolescent  

� 08h30-10h15 :  Consultation thérapeutique dans les  
dépressions. Analyse de cas  

� 10h15-10h30 : Pause-café  

� 10h30-12h15 : 4ème Atelier : Consultation 
thérapeutique dans les conduites suicidaires de 
l’adolescent  

� 10h30-11h50 :  Consultation thérapeutique dans les  
conduites suicidaires. Analyse de cas  

� 11h50-12h00 : Conclusion et Clôture du séminaire 

        
      

  

Arabpsynet Association  
  

 
Arabic Edition 

Ass.Ar.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy 
English Edition 

Ass.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy 
French Edition 

Ass.Fr.htm-http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  
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Fiche d’inscription 
 

Nom : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prénom---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonction : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fax : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E-mail : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inscription  

 Avant le 1 er Avril 2010  Après le 1 er  Avril 2010  
Frais d’inscription  30 dt           □ 40 dt               □ 
Etudiants du Mastère  
Résidents, psychologues 
Techniciens supérieurs 

20dt            □ 30 dt               □ 

L’inscription au séminaire donne droit aux pauses-café et aux documents. 

 

Règlement  

En espèce  ou par chèque bancaire à libeller au nom de ADREMED (Association du développement de la recherche en 
médecine) et à adresser à l’adresse suivante :   Pr. Yousr MOALLA  Service de Pédopsychiatrie – EPS Hédi Chaker 3029 Sfax. 

 

Hébergement : (à contacter l’hôtel de préférence avant le 1er  Avril). 

Hôtel Chambre single - LPD Chambre double - LPD 

Syphax 4*  (Tél : 74 247 714, Fax : 74 245 226) 85 dt 53 dt 

Nahr Elfounoun 3* (Tél : 74 44 29 15, Fax : 74 44 29 15) 56 dt 42 dt 

Tyna 2* (Tél : 216 74 22 52 66, Fax : 216 22 57 73) 30 dt 25 dt 

Date                                                                      Signature 

A retourner au Pr. Your Moalla par mail (yousr.moalla@rns.tn ) ou par Fax (216 74 24 13 84) 

                  Arabpsynet 
www.arabpsynet.com 
Subscribe To APN 

http://www.arabpsynet.com/Subs.asp 
Subscribe to APN Protected Links  

SEND YOUR  
Scientific CV 

http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  
to APN Editions  Subscribe 

)e.Psydict  ( APN Book, APN Journal,  
SEND YOUR  

Scientific CV 
http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  

Summaries Papers  
http://www.arabpsynet.com/paper/PapForm.htm 

Summaries Books 
http://www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

sis SummariesThe 
http://www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm  

  الشبكة بريد إلى الحالية الجامعية لسنةل التسجيل شهادة من نسخة أو طالب بطاقة صورة ترسل :الطلبة اشتراكات
arabpsynet@gmail.com  
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3e Rencontre Internationale de Psychiatrie de BEJAIA 
THEME: «  Aux confluences de la cognition et de la psychiatrie » 
 

Pre-Programme 
www.arabpsynet.com/Congress/CongJ24RenctInterPsyBEJAIAPr.pdf  

 
Organized by  : Amicale des psychiatres de Béjaia et Université de Béjaia 
21 et 23 avril 2010 - Auditorum de l'Université de Bé jaia – Algérie 

 www.apsyb.com - tobbalcity@yahoo.fr 
   

    
Congress President  

� Dr Mohand Tahar AMROUCHE 

Organization committee 

�  Amicale des psychiatres de Béjaia et Faculté de 
Médecine de Béjaia 

Congress Program  

1er Appel à communication. 

Cher(e) collègue et cher(e) ami(e), 

Nous avons le plaisir et l’honneur de vous informer que 
l’Amicale des Psychiatres de Béjaia, organise la 3e 
Rencontre internationale de Psychiatrie le 22 et le 23 Avril 
2010 à l’Auditorium de l’Université ABOUDAOU de Béjaia, 
autour du thème : « Aux confluences de la cognition et de la 
psychiatrie ». 

Cette rencontre se propose d’inviter l’ensemble des 
collègues et des chercheurs venant d’horizons différents 
pour débattre d’une approche intégrative de la cognition ( : 
le fait de connaître et de reconnaître), des différents 
modèles théoriques appliqués à la psychopathologie, de la 
clinique psycho cognitive et des diverses pratiques de soins 
psychiatriques qui en découlent. 

La psychopathologie cognitive se doit de répondre à 
deux objectifs : Comprendre les troubles psychiatriques en 
termes de perturbations cognitives (Biais, déficit…) 

 Développer de nouvelles méthodes thérapeutiques : 
proposer des méthodes de revalidation cognitives  
(rectification- compensation) Les pathologies psychiatriques 
telles que la schizophrénie, la dépression, les troubles 
bipolaires, l’autisme ,  l’anxiété, le psychotraumatisme, les 
troubles obsessionnels compulsifs,  et les thérapeutiques 
telles que les psychotropes( benzodiazépines,  
antidépresseurs, et neuroleptiques) provoquent des troubles 
de la cognition dont la réalité est indéniablement reconnue 
aujourd’hui. 

Ces troubles vont concerner les différentes étapes du 
traitement de l’information : la perception, la mémoire et 
l’apprentissage, le langage, l’attention et les fonctions 
exécutives, la conscience, le contrôle de l’action et les 
émotions. 

Un certain nombre d’axes thématiques seront privilégiés 
: Modèle cognitifs en psychopathologie : schémas, 
processus et évènements cognitifs Approche Cognitive du 
suicide, de la dépression, du TOC …. 

Analyse cognitive des hallucinations psychotiques 
Fonctionnement cognitif et antidépresseurs, Anomalies 
cognitives dans la schizophrénie, Neuroleptiques et  

cognitions, Psychopathologie cognitive : Etudes des troubles 
de la mémoire dans les différentes pathologies : PTSD, 
Dépression, schizophrénie…. Du développement des 
techniques thérapeutiques à la réhabilitation cognitive 
Neurosciences cognitives et psychiatrie La théorie de l’esprit, 
Conscience et cognition Perception et Cognition sociale De la 
cognition au comportement. 

Thérapie cognitive des troubles psychotiques.  

Neuroscience cognitive et psychanalyse Approche 
neuropsychologique du vieillissement et de la maladie 
d’Alzheimer Approche cognitive des troubles de la 
personnalité 

Thérapie des schémas précoces inadaptés et 
Questionnaire des schémas de YOUNG 

Nous serons ravis de vous voir parmi nous pour prendre 
part à l’échange, à la réflexion et à l’enrichissement des 
débats lors de cette manifestation scientifique. En attendant le 
plaisir de vous voir,  acceptez nos salutations très amicales. 

Congress Secretariat  

� Dr Mohand Tahar AMROUCHE  

Tél/Fax : + 213 34 201 209 

E-mail : tobbalcity@yahoo.fr  

14, rue Ouabdelkader 06000. Béjaia (Algérie)   

� Dr Ahmed TIMIZAR:  

Tél: +213 669 596 617        

 E-mail: timpsy2001@yahoo.fr  

�  Dr Ahmed SFACENE:  

Tél : +213 661 630 220        

E-mail : kpsy2000@yahoo.fr  

Contact 

Contact: www.apsyb.com  

Congress Emails : tobbalcity@yahoo.fr 

Congress Web Site : www.apsyb.com  

Subscription 

Formulaire  De  Proposition  De  Communication   3e 
Rencontre Internationale de Psychiatrie de BEJAIA  22 – 23 
AVRIL 2010 Université de Béjaia  THEME: «  Aux confluences 
de la cognition et de la psychiatrie »  

TITRE DE LA COMMUNICATION : ………………… 

Last date to accept papers: 15 mars 2010 
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5th World Conference of International Iraqi Medical Association 
 
 
 
 
 
In Collaboration with: M.O.H. & University of Sharja h 
 
1-3 April 2010 / Sharjah – U.A.E. 

 
    

It is our great pleasure to inform you that: 

1- Among the aims of this conference is to present 
comprehensive updated knowledge in the fields of medicine 
and this conference is a great event for regional physicians 
and across the globe to exchange experience and plan for 
future collaborative activities.  

2- (1000) participants of various specialties from 
different countries. 

3- There is Award to the best three papers. 

4- A medical exhibition along with the conference 
days. 

5- C.M.E.; (not yet determined). 

6- Free accommodation for speakers along with the 
conference period. 

7- Members of IIMA more than (6000). 

8- More information: visit IIMA site: www.iimaonline.net  

9- Deadline of paper submission: 01/02/2010 

10- Fees: 900 U.A.E. Dhs. (including: Reception evening 
party 31/03/2010, attending all the scientific activities, 
conference bag, three days coffee break and lunch meals,  
social party and certificate of participation).  

11- Registration, accommodation and paper submission: 
iima2005@yahoo.com  

                  

Arabpsynet 
www.arabpsynet.com 

 

Subscribe To APN 
http://www.arabpsynet.com/InfoSubs.pdf  

 
scr ibe FormSub  

http://www.arabpsynet.com/subscription/subscribe.htm 

 
APN  eJournal 

apn.htm-xwww.arabpsynet.com/apn.journal/inde:  Index  

 

APN  eBooks 

Index:  
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

APN  eDictionary 

English: 

Eng.HTM-rabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBookwww.a 

Arabic : 

Ar.HTM-www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook 

French: 

Fr.HTM-www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook 
 

  

Search To APN Database 
Search Papers 

http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp   

Search  Books  

m/book/default.asphttp://www.arabpsynet.co   

www.arabpsynet.com/book/booForm.htm  

http://www.arabpsynet.com/These/default.asp  

www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm  

http://www.arabpsynet.com/CV/default.asp  

Search Arab Psychologist 

 http://www.arabpsynet.com/CV/defaultPsychologists.asp  

www.arabpsynet.com/cv/CV.HTM   
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 www.prof-alhabeeb.com 
 info@prof-alhabeeb.com 


 
    
  : 2009ينظم مركـز مطمـئنة للتـدريب دورة تكوينية  في الصحة النفسية  كامل خريف

 2009خريــــف : ةــــت التدريبيدوراـــة الـــقائم
 ا��;� ا)رب ا�Z ا�ورة ا���ر*Ì ا���م

 9.30إx  ��7.30  و��� ا�[ه�اd�% 3E ه� ذا%� وأ�O أoct �W1l-06 ا��SqOء

�.�$ وا���ا&���   ا��Z��F ا"آ����oct �0-07 ا;ر���ء� 9.30إx  ��7.30  ر=�/د+ واCQ /د ا)�F*�� ا�

��̀  ا"���لا oct-11 ا�� 9.30إx  ��7.30  إ�tن ا@��3/ د Gv,ا��ت ا�.��ك 

p!S;12 ا-oct �.�� 9.30إx  ��5.30  ر=�/د+ واCQ /د )ا�������- ا�.��آ�- ا)', (<���ت ا�'�ج ا�

 10إx  ��6   �رق ا@+��/د.ا <ZW ا�-����ت oct-13 ا��SqOء

̀ر���ء  9.30إHÊ C  ��7.30  x%دواQ/ د %Z��F ا�-���$ ���,�oct Z-14 ا

��̀ ����Oا ا���oct H0-18 اOأ �& d.�O �F% 3 آ��Eا���7.30  و��� ا�[ه  x9.30إ 

p!S;19 ا-oct ��.�� 10إx  ��6  ر=�/ د+ ���� / د &�Wرات ا)���F$ اQآ������J���×� $�0 ا�

��� %��F& :�1Gس ����_ ��!آ�ء oct-20 ا��SqOء p*ر 10إHÊ C  ��6  x%دواQ/ د ا��

̀ر���ء ���ت ا"����ء oct-21 ا> 3Eا���6  و��� ا�[ه  x10إ 

��̀  ا����ل oct-25 ا�� 10إx  ��6  إ�tن ا@��3/ د ��ج ا�0!ب وا�.,;$ 

p!S;26 ا-oct _Bد ا�و 10إx  ��6  واHÊ CQ%د/د ا���1ر ا�-���$ ا)�'

�� وا���hf� Z0�ط ا��mة<� ا��'�&( &� ا� oct-27 ا��SqOء� 3Eا���6  و��� ا�[ه  x10إ 

̀ر���ء  oct-28 اl��ض ا�,& ��� ا@�اآ3/ د &�ذا %',ف ����7.30  �  x9.30إ 

��̀  ا����ل ا��-��� وا�'�ج nov-01 ا�� 9.30إx  ��5.30  إ�tن ا@��3/ د <,ط اm,آ$ 

p!S;02 ا-nov  $*ء رؤ���×� $��*�.�$ا����$ ا�O د.ا/� 9.30إx  ��7.30   �رق ا@+�

 9.30إx  ��5.30   �رق ا@+��/د.ا آ�� %�'�&( &� %Hhات ا),اهnov $F-03 ا��SqOء

̀ر���ء �( &� ا)ر�$ nov-04 اGف ا��3/د ���ن ا@�t��5.30  ا  x9.30إ 

��̀  9.30إx  ��5.30  ر=�/ د+ ¢qء  ا�'�ج ا)',  ا�.��آ� �����اس nov-08 ا

p!S;09 ا-nov $�Bد.ا <� ا��'�&( &� ا¤�<�ت ا��و/� 9.30إx  ��5.30   �رق ا@+�

 9.30إx  ��5.30   �رق ا@+��/د.ا ا�-d   ا��mة ا��وnov $�B-10 ا��SqOء

̀ر���ء  ا"���ل nov-11 ا�� 9.30إx  ��5.30  ا�tن ا@��3/ د ��ج ا�'��د 

��̀  9.30إx  ��5.30  ر=�/د+واCQ/د ج ا·�4��ا�'� nov-15 ا

p!S;16 ا-nov $���F�"د/ د ا"���1رات ا%HÊ CQ��5.30  وا  x9.30إ 

 9.30إx  ��5.30  واCQ/ د+ ¢qء  ا�'�ج ا)',  ا�.��آ� �����ت ا�!�, nov-17 ا��SqOء

̀ر���ء    9.30إx  ��5.30  ر=� ا���7/ د ا�'�ج ا)',  �Ùآ��zب nov-18 ا

  �#!�ا%ــــــــــــــ�  
�Bا��!:و R':�: alhabeeb.com-info@prof 

  ا��4ـــــــــــــــ�دت        
شهادات تدريبية معتمدة                                    *  
  شهادات حضور*  

                  


��א�����������
א�������������������ذ8) 
www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp  

www.arabpsynet.com/propsitions/ConsGoldBook.asp  

        شــــارك برأيــــكشــــارك برأيــــكشــــارك برأيــــكشــــارك برأيــــك
www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm 

  

Arabpsynet Congress Guide  
 

www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

Form Add Congress   
http://www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm  
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  2010  -  2009الدورات التكوينية لسنة 

 2010    ----    2009شتـــــاء : ةــــدورات التدريبيـــة الـــقائم

 ا��;� ا)رب ا�Z ا�ورة ا�,��م ا���ر*Ì ا���م

��̀ �.� Dec ��E�f-20 ا��.أ <���ت ا�'�ج ا��� �� 9:00إx  5:00 أرÆ4 ا

��̀ �( Dec ��E�f-20 اGء ���2$ ا��� �� 9:30 إx 7:30 ه�� ا�4%7��  أ�u$ ا�.��ات ا�و�   �

p!S;21 ا-Dec �f��E l��ا� ��� ا@�اآ3.د آ� O',ف أآ�, ��7:30 � x9:30 إ �� 

�.�$ وا���ا&��� Dec ��E�f-22 ا��SqOء� �� 9:30 إx 7:30 ر=� ا���7.د ا)�F*�� ا�

�,اف Dec ��E�f-23 ا;ر���ءQا �& ����� �� 9:30 إx 7:30 	�اس ا@+�A.أ آ�� ��4 أ�

A�Hd24 ا-Dec ��E�f �m �GG�d%� ء ا���8.أq¢ 11:00 x1:00 إ �� 

A�Hd24 ا-Dec 300 ا�-����ت ZW> د.أ.� �� 9:00 إx 5:00  �رق ا@+�

A�Hd24 ا-Dec ��E�f �>�� ��.�O ن ¶�ر���3��8.د آ�� %0j ���  
 ���� وه�س.د

11:00 x1:00 إ �� 

��̀ ا Dec ��E�f-27 ا�B ن ��ورا�3.أ آ�� %0Eا�7:30 و��� ا�[ه x9:30 إ �� 

p!S;28 ا-Dec 300 $�Bد.أ ا¤�<�ت ا��و.� �� 9:00 إx 5:00  �رق ا@+�

 �� 9:00 إx 5:00  �رق ا@+��.د.أ %��4$ اpm و��ج ا�-d �� ا��وDec 300 �B-29 ا��SqOء

�,ا<�ت ا�.��آ�$ ��4,اهDec 150 �F-30 ا;ر���ءQا )*� ا@�اآ3.د %'��5:00 � x9:00 إ �� 

A�Hd31 ا-Dec 150 ل�� �� 8:00 إx 4:00 ا�tن ا@��3.د اGvQ,ا��ت ا�.��آ�$ �ى ا��

��̀ � ا@�اآ3.د آ�� %.�4�� ����$ أ���Jan ��E�f dJ-3 ا��7:30 � x9:30 إ �� 

p!S;4 ا-Jan 150 اس���أ آ�� %�'�&( &� ا�.A�+@اس ا�	5:00  x9:00 إ �� 

p!S;4 ا-Jan E�f�� d1f9 �& ��&�'% ء ا���8.أq¢ 7:30 x9:30 إ �� 

 �� 9:00 إx 5:00 ر=� ا���7. د اGvQ,ا��ت ا·�.�$ ا���1ب وا�'�ج Jan 150-5 ا��SqOء

�� ا���Jan ��E�f H0-6 ا;ر���ء��� �� 7:00إx   5:00 و	�ء ا�>C1.أ آ�� Z�'O أ�

� ا@�اآ3.د <���ت ا�'�ج ا·�4�� Jan 150-6 ا;ر���ء��5:00 �  x9:00إ �� 

A�Hd7 ا-Jan 150 ,� �� 8:00 إx 4:00 ���� وه�س.د ا�'�ج ا)',  ا�.��آ� �����ت ا�!

��̀ � ا@�اآ3.د &�Wرات ا)���F$ اQآ����Jan 150  $�0-10 ا��7:30 � x9:30 إ �� 

p!S;11 ا-Jan 150 ب�z�آQ5:00 ر=� ا���7.د آ�� %���� &� ا x9:00 إ �� 

 �� 9:00 إx 5:00 	�اس ا@+�A.أ ا�Q��1رات اJan 150 $���F�Q-12 ا��SqOء

 �� 9:30 إx 7:30 ه�� ا�4%7�� �� اZ�m وا��ا;�   ا��mة ا��وJan ��E�f $�B-13 ا;ر���ء

 �� 9:30 إx 7:30 و��>�YE ا��3E�<v ( أ&.�$ �J�.O$ )  Jan ��E�f-13 ا;ر���ء

A�Hd14 ا-Jan 150 ل�� �� 8:00 إx 4:00 ا�tن ا@��3.د <,ط اm,آ$ �ى ا��

��̀ �4�� Jan ��E�f-17 ا�B"ا )C¤3.أ آ�� %�'�&( &� اEا�7:30 و��� ا�[ه x9:30 إ �� 

p!S;18 ا-Jan 300 ط�hfرات ا��'�&( &� ا��W& د.أ.� �� 9:00 إx 5:00  �رق ا@+�

 �� 9:00 إx 5:00  �رق ا@+��.د.أ ,اه:  ����� & Jan 300-19 ا��SqOء

 �� 9:30 إq¢ 7:30 xء ا���8. أ آ��O وا�Jan ��E�f $F-20 ا;ر���ء

 �� 9:00 إx 5:00 ر=� ا���7. د آ�� %���� &� ا�Jan 150 :�F-20 ا;ر���ء

A�Hd21 ا-Jan 300 ق�Gا�  �� 8:00 إx 4:00  �رق ا@+��.د.أ ردود <'( ا����ء �'

 �� 9:30 إq¢ 7:30 xء ا���8.أ %',  ��� ا�<�0ر اJan ��E�f $G1Ä-24 ا;��

p!S;25 ا-Jan ��E�f d;�4�� ا@�اآ3.د ر�l$ و��0 �� أ��7:00 � x9:00 إ �� 

 �� 9:00 إx 5:00 	�اس ا@+�A.أ MMPIا���1ر ا�-���$   Jan 150-26 ا��SqOء

� Jan 150-27 ا;ر���ء p*ر �� 9:00 إx 5:00 ر=� ا���7.د �� &��Fس ����_ ��!آ�ءا��

A�Hd28 ا-Jan 150 �.��4:00  ��� 3��8j.د &ارس ا�'�ج ا� x8:00 إ �� 
  

      

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter&Spring 2010 
�ـــــــ� ������ـــــــ�  ���� 2010���ــــــــ�      &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ� 

368 



CongressCongressCongressCongress     ß���������à��mû����Špa@ @
 

  
  2010الدورات التكوينية لسنة 

 2010ربيــــع : ةــــدورات التدريبيـــة الـــقائم

 ا��;� ا)رب ا�Z ا�ورة ا���ر*Ì ا���م

�.�$   ا��'�&( &� ا�!ات &�رس 9 ا��SqOء� 9إx  ��6  و�� ا��ه,ا�O/ أ ا)�Wرات ا�

 9إx  ��5  ��رق اp�1m. د.أ &� ا�hf�ط&�Wرة ا��'�&(  &�رس 10 ا;ر���ء

A�Hdرس 11 ا�& $�Bج ا¤�<�ت ا��و�� 7إx  ��3  ��رق اp�1m. د.أ %��4$ اpm و

 ا)���ر/ د ��B_.. أ�,اv_ ..أ���1_ ..%�هZ ا),ض  &�رس 16 ا��SqOءW>  ��7  x9إ 

��م ا���� &�رس 17 ا;ر���ء�� $�.�� 9إx  ��7  ,اآ�&�ZW اm/ د ا)�Wرات ا�

A�Hdس&�ر 18 ا $�.�� 7إx  ��5  ر�v ا�.�/ د �,ق ا��;�*$ &� ا"&,اض ا�

�.�$ ��4,أة &�رس 23 ا��SqOء� 9إx  ��7  ر�v ا�.�/ د  ا���$ ا�

�� &�رس 24 ا;ر���ء� 9إx  ��4  ��رق اp�1m. د.أ ���ء ا��F$ ا�

A�Hdرس 25 ا�& qا),أ �� $�.�� 7إx  ��5  ه�� ا�.�*�Z/ أ �' ا��"دة ا��Hhات ا�

 9إx  ��5  ر�v ا�.�/ د آ�� %���� &� ا¤�ف وا��F: وا���%, &�رس 30 ا��SqOء

 9إx  ��5  أر*I ا)'�Z/ أ ا��ا%���Cت ا��H�h &�رس 31 ا;ر���ء

A�Hdق ا�,*( 1 ا�Gا� / أ ا��Gق ا����B وردود <'( ا"���ء �'W� 7إ�Ú  ��3  xء ا�

 9إx  ��5  ر�v ا�.�/ د ا"آ��zب أ���1_ و��B_ ا�,*( 6 ا��SqOء

��$ ا��2'�ر*$  ا�,*( 7 ا;ر���ء�>ع/ أ ا�m( ا�����7  �ر*_ ا�  x9إ 

A�Hdا�,*( 8 ا _B�� 7إx  ��3  <,اس ا��1m/ أ ا����اس ا�WF,ي أ���1_ و

 ا�,*( 13 ا��SqOء�� $�.�� 9إx  ��7  ه�� ا�.�*�Z/ أ %�y, ا�ÚQب ا��Hhات ا�

��5  �'� وه�س. د O���ت ا�!�, أ��1±� و���WB أ�,*( 14 ا`ر���ء  x9إ 

A�Hdا�,*( 15 ا �WB��/ أ ا�<�0ر اG1Ä$ أ��1±� وW� 7إ�Ú  ��3  xء ا�

��W4W ا�,*( 20 ا��SqOءO آ��  9إ�O  ��7  xدرة �4�ري/ د �h$ ا·.

 9إx  ��5  <,اس ا��1m/ أ )MMPI(ا���1ر ا�-���$ ا)�'د ا�وB_  ا�,*( 21 ر���ءا;

A�Hdأ�,*( 22 ا  �.�����B. د  &ارس ا�'�ج ا�� p���   ��3  x7إ 
 9إO�G��  ��7  x_ ا��O�G�F/ أ ا),اهF$ ا)��y,ة ا�,*( 27 ا��SqOء

�.�$   <�ة ا),ا ا�,*( 28 ا;ر���ء� 9إx  ��5  ��رق اp�1m. د.أ هF$ا��Hhات ا�

A�Hdا�,*( 29 ا  $z2���� $��*�.�$ ( ا����$ ا�O $*د.أ )رؤ .p�1m��3  ��رق ا  x7إ 

 9إZW�&  ��7  x اm,اآ�/ د آ�� %.�4�� ����$ أ���ءك &�*� 4 ا��SqOء

 ا����ل &�*� 5 ا;ر���ء��اع �Q�4$ ا��� $�.�����ت ا�� 9إx  ��5  ��1<,اس اm/ أ ا�

A�Hd6 ا �"دة &�*�5 ا�*l )�G��� $*��'�� $�.�O رات�W& د / 7إx  ��3  ر�v ا�.�

 9إZW�&  ��5  x اm,اآ�/ د &�Wرات ا)���F$ اQآ�����0$ &�*� 11 ا��SqOء

 9إx  ��5  أر*I ا)'�Z/ أ  &�Wرات ا�F�Qء &�*� 12 ا;ر���ء

A�Hd13 ا �ن ¶�ر &�*�آ�� %0°�>�� °��.�O °�� د.  7إp��� ��3  x.د+ �'�

 9إx  ��5  <,اس ا��1m/ أ ا"���1رات ا"����F$ &�*� 18 ا��SqOء

/ أ &�Wرات ا��'�&( &� ا)-�0ت &�*� 19 ا;ر���ءW� 9إ�Ú  ��5  xء ا�

A�Hd20 ا �*�&  Êhv ع���.�$ �'�ج &,ض إر%�ا)�Wرات ا�
 ا�م 

 7إx  ��3  أ½� �,;.�س/ د

���ت ا"����ء   &�*� 25 ا��SqOءF% أ /�Oا��ه,ا  9إx  ��6  و��

 9إx  ��5  ��رق اp�1m. د.أ <ZW ا�-����ت &�*� 26 ا;ر���ء

A�Hd27 ا �وا��'�&( &'_ &�* d*,-ا��واج <� ا����ر ا� ��� ��1F4�� د.أ .p�1m��3  ��رق ا  x7إ 

 ا"���ء و���WBا�,اض %' *��O�  1 ا��SqOء��1ا�,�r / د ��� ا)�رات �
Íه��ا� 

 ��5  x6إ 

 9إx  ��5  ر�v ا�.�/ د ا"Gv,ا��ت ا�-���$ آ�� %�'�&( &'* �W��O� 2 ا;ر���ء

A�Hd3 ا ��O�* d*� �.�� 7إ�O  ��5  xدرة �4�ري/ د آ�� %��4 ا����0 ا�

 *��O� 8 ا��SqOء

��� %��F& :�1Gس �� p*ر ر�v ا�.�/ د ��_ا��

 ��5  x9إ 

 9إ*  ��5  x��O� 9 ا;ر���ء

A�Hd10 ا ��O�*  ��3  x7إ 

�,اف ا���;� وا��0,ي *��O� 15 ا��SqOءQا �& ��J�� 9إx  ��5  <,اس ا��1m/ أ آ�� ��4 أ�

 9إx  ��7  ا�O�G���O�G�F_ / أ ��ج اQد&�ن ��� ا"�O�O وا"�'�ب ا"��0و* $�O��O� 16 ا;ر���ء

A�Hd17 ا ��O�* ل ا"��1ب وا�'�ج��   7إZW�&  ��3  x اm,اآ�/ د ا"Gv,ا��ت ا�.��آ�$ �ى ا��
  

  سيتم منح شهادات حضور
 المقاعد محدودة واألولوية للتسجيل المبكر

    

  0505135315 :جوال   311/ 303/ 301تحويلة  01-2296669: للتسجيل
alhabeeb.com-www.prof  
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����������د����א"
א�دو��������א�������������
��������������1��

��ط�����������ز�����������!�
א��������������������� 

Training Courses for the Farghali Psychiatric CenterTraining Courses for the Farghali Psychiatric CenterTraining Courses for the Farghali Psychiatric CenterTraining Courses for the Farghali Psychiatric Center    

 

�4)��������������
��������������������
 ����2010س

 ��آ[ 	���3 ��>� ا�!378 و)qج ا�pj�I واhد��ن
 ��)� �%ز)� )�' �+�� ا�4م 21

alaa_f@hotmail.com  
  

    
 ـــ� ـــــــ� و+9�4ــــــ:ا��ت ا�5	�ـ�ـــــاC\7ـ:  ــّ�ــL��Lـ�ـRورة اــــا�

  ,v�Ä3 . د: ا���	ء qري ( )ـ�)Iإ�
� ا�!378 ا<�( 

 ��)� �%ز)� )�' �7î ا�4م 18: ا)ة 
Ì*��2010رس  27:   ا���ر 
 م J�  7   �3.30ـ� ا��7)� : ا��;�  

  .سيكولوجية السلوك الجنسى *         

  .الجوانب البيولوجية للسلوك الجنسى * 

فسيولوجيا وكيمياء ومراحل العملية  –الوصف التشريحى للجهاز التناسلى ( 
  ). الجنسية

  .مواصفات المعالج النفسى جنسى * 

  .كيف تأخذ التاريخ المرضى الجنسى * 

  .أهم اإلنحرافات الجنسية وعالجها * 

  .  أهم المشكالت الجنسية فى الذكور واإلناث * 

الفحوصات المعملية واالختبارات  –أسبابها النفسية والعضوية  –أعراضها (   
          ) .تشخيصها   –النفسية 

  .لعالج النفسى لإلضطرابات الجنسية ا* 

العالج  النفسى  –العالج المعرفى السلوكى  –العالج النفسى الجنسى ( 
  )الزواجى 

  .دراسة حاالت مع إستخدام الباور بوينت* 

� 2+�3 و���ي* ���� 
� �%زg4 ,��دات &P%ر وإ���Iز ا��ورة I4 

�ـ�ء <,��9. د&�   ���ت    

   �ــــــــــــــ:اض ا�	*��ــــــــــ�دئ ا)�ــــــ��:  6ّـــــــــRورة ا)و�ـــــا� 

,v�Ä3 . د: ا���	ء qا�!378()ـ � ) إ�I(�ري ا�>

Ì*ا���ر : p!S;��2010رس /1ا 

)D�ا    �J  �3.30ـ� ا��7)�  : ا��;� 
 م 6.30ا��7)� 

  .مقدمة في االمراض النفسية  * 

  .مهارات وفنيات المقابلة مع المريض * 

  التصنيفة الحدبثة لألمراض النفسية* 

  أهم أعراض وعالمات األمراض النفسية*  

  :مع التركيز على .. عرض ألكثر األمراض انتشارا وشيوعا* 

  ... )عالجها _ تشخيصها _ نسبتها _ أعراضها  –أسبابها (    

 . عرض موجز عن األدوية النفسية المختلفة * 

 مع عرض حاالت تطبيقات عملية*  

  الباور بوينتوإستخدام عرض  عب االدوار بين المتدربينل * 

  جتياز الدورةإسيتم توزيع شهادات بحضور و تقييم قبلي وبعدي* 

 �ـــ:�� ا��#�آـــ9ج ا�"
ـــ� �#
ـــ�رات ا�
��ـــا�"4:  �ـــRورة ا��B�Lـــا�

,v�Ä3 . د: ا���	ء q( ) 378!ا� � )إ�I(�ري ا�>

 )� )�' �7î ا�4م��)� �%ز 18: ا)ة

Ì*��2010رس  21 :ا���ر 

  م J�7    �3.30ـ� ا��7)� : ا��;�

  :اإلطار النظري للعالج المعرفي السلوكي  * 

المبادئ العامة  –مفهوم التفكير  –سيكولوجية المعرفة  –التعريف 
  واالتجاهات

  .مكونات ومسار الجلسة المعرفية  –المختلفة وخصائص العالج المعرفي 

  :إلطار العملي للعالج المعرفي السلوكي ا  * 

  .الخطوات االساسية وفنيات وتكنيكات العالج المعرفي السلوكي 

  :المهارات اإلجتماعية والنفسية   * 

 .شرح كل مهارة والتدريب العملي عليها ، ونماذج الواجبات المنزلية 

 مع عرض حاالت تطبيقات عملية  * 

  عب االدوار بين المتدربين ل  * 

   
   

Arabpsynet Congress Guide 
    

English Edition  

 

 

 

Cong.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy 
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VIIIéme Journées Nationale dee psychitree privée 
La prise en charge au long cours des malades psychotiquesLa prise en charge au long cours des malades psychotiquesLa prise en charge au long cours des malades psychotiquesLa prise en charge au long cours des malades psychotiques    
    

ASSOCIATION TUNISIENNE DE PSYCHIATRIE D’EXERCICE PRIVE 

�������4
א��_و���_�����א�����_X���
�������Xط���
�ص_�������ع
א�%�����
��&ط����_
א��X!�������وض  
 
Préprogramme 
Sousse – Tunisie  19 au 21 mars 2010  

 dicalistes.orgallpsytn@me 
 

    
1) Prise en charge au long cours des patients bipolaires: 

la pharmacologie et au-delà.  Dr OMRANI A. 

2) Les bonnes pratiques de prescription des 
neuroleptiques: recommandations et consensus 
internationaux.    Pr. BOUZID R. 

3) Schizophrénie et qualité de vie      Dr TALEB M. 

4) Place de la génétique dans la prise en charge du 
malade psychotique.    Pr. MALAFOSSE A. 

5) La stimulation magnétique transcrânienne dans la 
schizophrénie : Intérêt physiopathologique et thérapeutique     
Dr SABA Gh. 

6) La sexualité du psychotique    Dr TROUDI H. 

7) L’observance thérapeutique en psychiatrie   Pr. 
ZAGHDOUDI L. 

8) Prise en charge pharmacologique des troubles 
bipolaires   Pr. BEL HADJ ALI N. 

9) A propos des fonctions sociales oubliées du 
schizophrène    Dr ZRIBI S. Dr ELLOUMI H. 

10) De la prise en charge au long cours du malade 
psychotique et ses aléas.  Pr. JEDDI E. 

11) Réhabilitation psychosociale : Aspect pratique (Centre 
de Moknine)   Pr. NASR M. Dr BEN DHIA Ch.  

12) Prise en charge psychothérapeutique du malade 
psychotique.    Dr BOUGHANMI L.  

13) Pr. NACEF F. 

Un symposium des laboratoires Bristol-Myers Squibb est prévu  

le 20 mars de 12h00 à 13h00.   

Le président : Dr. Hassen ATI   
Adresse : 2 Rue Danton  Tunis 1000 

Téléphone : 72 22 24 35 
Email : allpsytn@medicalistes.org  

 

c                  
Arabpsynet Thesis 

Search Thesis  

 
http://www.arabpsynet.com/These/default.asp  

www.arabpsynet.com/these/ThesForm.htm  

 

Arabpsynet Papers 
Search Papers  

 
http://www.arabpsynet.com/paper/default.asp   

                  

Guest Book 
 gists G.B.Ψ  

 
  

 m/propsitions/ConsGoldBook.aspwww.arabpsynet.co  
FormGuest  Book  

www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  

 

Guest Book 
 ists G. B.Ψ 

  
 

 www.arabpsynet.com/propsitions/ConsPsyGoldBook.asp  
FormGuest  Book  

 www.arabpsynet.com/propsitions/PropForm.htm  
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2
����دو�
א��������

وא�دو����*
א��������A������−

א���9�������
א����������
א�دو�������
א3ول 

��)
"������
�����:
�������������������
Y��������������/�
�������������������;��
 ل����������������������ٍد

  وحدة بحوث المرأة -جامعة بغداد ،  كلية التربية للبنات     ::::تنظيــــمتنظيــــمتنظيــــمتنظيــــم

  معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ الدكتور عبد ذياب العجيل ::::رعايـــةرعايـــةرعايـــةرعايـــة

  لسيد رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور موسى جواد الموسويا: اشـــرافاشـــرافاشـــرافاشـــراف
 

اد - 18/2/2010- 16أ*ـــــ�م h�/ا"و� $Bر��دق ا�> lأ             womenresearches@gmail.com 
      

"!� :ــــــــــــــ�n"� �� ا�"ــــــــــــــ�رة ا�"��رآـــــــــــــــإ
www.arabpsynet.com/Congress/CongJ25WomResearchesRF.Doc  

  .تمكين المرأة من مواكبة عصر تكنلوجيا المعلومات  -13

  . تفعيل دور المرأة للنهوض بواقع التربية والتعليم -14

  .توضيح أهمية دور المرأة في بناء أمن الدولة والحفاظ عليه -15

تقديم توصيات تهدف الى تفعيل إستراتيجيات النهوض بواقع  -16
  .المرأة العراقية

  : ــــــــــــــ�ور ا�"�n"ــــــــــــــــ�$

للبحث    )ا�":أة �sر'x و�
:��  (  ا��ij!k  انطالقا من المحور 
  -:ة في المحاور اآلتي

1- �B�B�>وا� �� ا�"$�ر ا����

  المرأة وتوليها المناصب القيادية  �

 المرأة في الدستور  �

    المرأة وحقوقها التشريعية �

 ا�"$�ر ا�	*�� -2

  المرأة والصحة النفسية �

 المرأة والعنف �

 المرأة وتطوير القدرات الذاتية على المواجهة �

 ا�"$�ر ا/�!"�+� وا/-!�2دي  -3

  )الجندر(المرأة والنوع االجتماعي  �

 المرأة والتنمية االجتماعية واالقتصادية �

 المرأة ومنظمات المجتمع المدني  �

 ا�"$�ر ا�2$� وا)ُ �:ي  -4

  المرأة والتوعية الصحية �

 المرأة واأللتزامات األُ سرية �

 المرأة والبيئة �

5- ���>Lا�"$�ر ا� 

 المرأة والديمقراطية �

 المرأة واألعالم �

  المرأة والعولمة �

6-  �����#
 ا�"$�ر ا�"

  المرأة وتكنلوجيا المعلومات  �

 المرأة والتعليم االلكتروني  �

  المرأة واالنترنيت �

  ـ�ــــا�D�4ــــــــ� ا�"	m"ـــ 

  :رئيس المؤتمر

  عامر محمد علي. د.أ: جامعة بغداد/عميد كلية التربية للبنات �

  :نائب رئيس اللجنة التحضيرية

          مناهل احمد النواس. م.أمعاون العميد للشؤون العلمية   �

  :رئيس اللجنة التحضيرية

  اسماعيل طه الدليمي. د.م.أمعاون العميد للشؤون االدارية   �

  :رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر

اثمار شاكر . د: كلية التربية للبنات/وحدة بحوث المرأة رئيس  �
  مجيد

  بشرى حسين علي. د :عضو اللجنة التنفيذية

  الحسينزينب عبد . د :مقرر اللجنة التنفيذية

  : ــــــــــــRاف ا�"�n"ــــــــــأه

بلورة رؤية مستقبلية حول النهوض بواقع المرأة العراقية في 
  :من خالل ... والتعرف على العقبات التي تحول دون ذلك المجتمع

  .تعريف المجتمع الدولي بواقع المرأة في العراق من منظور أكاديمي - 1

دة بناء الدولة والمجتمع من توضيح أهمية دور المرأة في إعا -2
  .مشاركتها  في صنع القرار خالل

األخذ بالمفاهيم التنموية للمرأة ألمكانية توليها المناصب القيادية  -3
  .أساس القدرة والكفاءة على

  .تسليط الضوء على حقوق وواجبات المرأة وفق التشريعات القانونية - 4

  لدى المرأة العراقية وضع برامج توعوية لتطوير القدرة الذاتية -5
  .لمواجهة صعوبات الحياة للحفاظ على صحتها النفسية

  . التأكيد على دور المرأة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية - 6

التأكيد على أهمية دور المرأة في األسرة العراقية ومساعدتها  -7
  . بالتزاماتها األسرية لاليفاء

  .التوعية الصحية للمرأة العراقيةالتوجيه للبرامج الخاصة ب -8

  .تحديد سبل التمكين االقتصادي للمرأة العراقية -9

  .بيان أهمية دور المرأة في البناء والتحول الديمقراطي -10

 .توضيح أهمية المؤسسات االعالمية في تفعيل دور المرأة العراقية - 11

   .العولمة وتأثيراتها على دور المرأة في المجتمع -12
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واً                                                            عض/ صفد حسام            . د -2

عضواً                                                             / روناك توفيق         . د -3

عضواً                                                        / عباس محمد          . د -4

عضواً                                                          / علياء قاسم         . م.م -5

        :�ت ـــــــــ� وا�!�%�ـــــــــ�ن ا�u!��ـــــــــ� ا���ـــــــــ�5	

                                                              رئيساً / شروق كاظم           . د -1

  عضواً/ ابتسام جواد           . د -2

  عن االستراتيجية االعالمية/ سهام الشجيري       . د -3

:                                                                                � ـــــــــ� ا�L<���ـــــــــا�5#	

                                                           رئيساً   / سناء وتوت          -1

عضواًً                                                              / مضر اآللوسي       -2

  عضواً     / عمار حاتم            -3

  : � ـــــــــ� ا���:��ر'ـــــــــ�5	

  سالمة محمد ناجي .مدير.م -1

  ن شريفبا -2


ـــــــــ�5	�:                                                                        � ـــــــــ� ا)�	�ـــــــــ� ا�"!�

  رئيساً/ محمد كاظم خلف.د -1

 عضواً/ خالد حامد نايف   -2

  عضواً/ عمر عبد الرزاق محمد-3

#L"�ا-ــ� ا��:�"ـــــ:
  ـــــ: ا�$����ـــ�و ا�RواS �ـــــ�ن ا�

 ا��:�"ــــــ�ن

السيدة سميرة الموسوي رئيس لجنة األسرة والمرأة  •
  والطفولة في مجلس النواب العراقي 

الدكتور عالء مكي رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس  •
  النواب العراقي 

الدكتورة بلقيس كولي عضو لجنة التربية والتعليم في  •
  مجلس النواب العراقي

  صفية السهيل عضو في مجلس النواب العراقي السيدة

�� �M#5 ا��زراء�Sر  

مدير عام المركز /السيد علي عبد العزيز مرزه الياسري  •
  مجلس األمن الوطني /الوطني للتخطيط المشترك

 ���
  ا�!
#�, ا�

مستشار وزارة التعليم / الدكتور صالح عبد القادر النعيمي  •
  العالي والبحث العلمي 

وزارة التعليم / الخبير األقدم / المجيد حمزة  الدكتور عبد •
  العالي والبحث العلمي 

/ أمين مجلس جامعة بغداد /الدكتور باسم ابراهيم العبدلي  •
 مدير مكتب رئيس جامعة بغداد

 :"�n"1:وط ا��$�ث ا�"��رآ� �� ا�  

أن ال يكون قد سبق نشره او المشاركة فيه في مؤتمر آخر    -
.                                                                                                                علمية  تاو قبل للنشر في مجال

  .أن يراعى في كتابة البحث قواعد المنهج العلمي    -

  ).A4(صفحة من حجم ) 30(أن ال تزيد صفحات البحث عن    -

 7-  ,�#
 �$�ر ا�!:��� وا�!

  واألصالح التربوي  المرأة �

 المرأة والتعليم الجامعي  �

 المرأة واألمية  �

 ا�"$�ر ا)�	�  -8

  المرأة واألمن األنساني  �

 المرأة وأمن الدولة  �

 المرأة واألمن األسري �

  �5ـــــــــــ�ن ا�"�n"ــــــــــــــــ:

  : � ـــــــــ� ا�
#"�ـــــــــا�5#	

  رئيساً  / شروق كاظم       .د -1

  عضواً/ ياء ياسين          لم. د -2

  عضواً / ماجدة عبد اآلله   .د -3

  عضواً  / شذى كاظم      . م.أ -4

  :� ـــــــــ�ت ا�
��ـــــــــ� ا�
9-ـــــــــ�5	

  رئيساً/ ياسين محمد          . د -1

  عضواً / ابتسام جواد       .د -2

  عضواً/ كواكب صالح         . د -3

  عضواً     / لي هادي   ايمان ع. م.م -4

  :g ـــــــــ� ا�!	��ـــــــــ�5	

  رئيساً / مها مازن       .د -1

  :� ـــــــــ� ا�"���ـــــــــا�5#	

  رئيساً/ هناء القريشي      . م.م -1

  عضواً/ سعاد راضي    . م.م -2

  )ا�":أة �sر'x و�
:��( � ـــــــــ�ر ا�:��Sـــــــــ� ا�"$ـــــــــ�5	

  رئيساً/ ابتسام ثابت           . د -1

  عضواً/ زينب عبد الحسين   . د -2

  عضواً/ شهرزاد توفيق       . د -3

  عضواً/ اسراء شريف        . د -4

:                                                                               �ت ـــــــــ� ا�!�:'*ـــــــــ�5	

  رئيساً  / ارق محمد  ط. م.م -1

  عضواً  / اسراء حسن        -2

  عضواً   / اسعد حميد          -3

  :�ب ـــــــــ6 ا�$��ـــــــــ{ +#ـــــــــ, ا��:ا�ـــــــــ� �2"�ـــــــــ�5	

  رئيساً / منى هادي             . د  -1

  عضواً             /  وفاء محمد                 -2

  :       البريد االلكتروني الخاص بالمؤتمر الموقع و

  سعد عبد الكريم. مبرمج 

:                                                                                  9م ـــــــــ� ا)+ـــــــــ�5	

 رئيساً   / سهام الشجيري      . د -1
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>*Bتــــــــــــــ� �ـــــــــــا7-��  

اإلقامة ألربع ليالي واإلعاشة والسفر   نتحمل كافة نفقات -
  .والتنقل داخل العراق طيلة فترة المؤتمر 


<ـــــــــــ��Bــــــــــ�ن إ"�n"ــــــــــــ�د ا�:  
  

  أحد فنادق الدرجة االولى/بغداد

�  ت9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�":ا
 - كلية التربية للبنات /لمراسالت ترسل الى وحدة بحوث المرأةا

  جامعة بغداد
womenresearches@gmail.commail: -E   

  .يكتب البحث باللغة العربية او اللغة االنكليزية   - 

  .تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي   -
وترسل نسخة  )IB 14( يكتب البحث متوافقاً مع نظام الـ    -

  .نيبالبريد االلكترو

وال   2010/   1/   15ترسل الملخصات في موعد أقصاه     -
  يتجاوز الملخص

 Simplified( نوع  ) A4(كلمة مطبوع على ورق   )200(    
Arabic(   م  2010/  1/   27وان تصاللبحوث في موعد اقصاه  

  .للجنة المؤتمر إستبعاد أي بحث من دون ذكر االسباب    -

 .ع المؤتمر في كتاب مطبوعينشر البحث في وقائ   -

                  

 ............اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر ... ... ... ... اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر ... ... ... ... اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر 

"�A*�+�.��ُ� �h�#َ�ِK� ��ْ��Vْ�� �hَ� �h�:�.� ���ِK ������0 �I�/�M  Pُ4 �*�0 ���ِK �hَ�ِK �َ��A*�+�.��ُ� �h�#َ�ِK� ��ْ��Vْ�� �hَ� �h�:�.� ���ِK ������0 �I�/�M  Pُ4 �*�0 ���ِK �hَ�ِK �َ��A*�+�.��ُ� �h�#َ�ِK� ��ْ��Vْ�� �hَ� �h�:�.� ���ِK ������0 �I�/�M  Pُ4 �*�0 ���ِK �hَ�ِK �َ��A*�+�.��ُ� �h�#َ�ِK� ��ْ��Vْ�� �hَ� �h�:�.� ���ِK ������0 �I�/�M  Pُ4 �*�0 ���ِK �hَ�ِK �َ�" 

3�E �+E '�`�4 ا@[ن و ا]L �!a��: 

        ههههــــــــــــــــب اللب اللب اللب اللــــــــان حان حان حان حــــــــــــور عدنور عدنور عدنور عدنــــــــــــالبروفيسالبروفيسالبروفيسالبروفيس
 B+72009اوت  22ا� 

 )2009ــ  H( �(74  �ً��()1935� 4!�ه[ 

/R������ "���� ���  /����� P#�V
�� /����� =(�� L�
B5/R������ "���� ���  /����� P#�V
�� /����� =(�� L�
B5/R������ "���� ���  /����� P#�V
�� /����� =(�� L�
B5/R������ "���� ���  /����� P#�V
�� /����� =(�� L�
B5        

'#�#�V
�� '#����� r�st� /��+�� 	4�!� "Bu�'#�#�V
�� '#����� r�st� /��+�� 	4�!� "Bu�'#�#�V
�� '#����� r�st� /��+�� 	4�!� "Bu�'#�#�V
�� '#����� r�st� /��+�� 	4�!� "Bu� 

  ��É( �<dوا C�� ب�D8�� ... إن 	�� �E	�Y آ+N... اE Y�	 مq(أ �� �H�(
 �ا����� �ا�!�78 ��ا�vI���ا �� رواد ا�ر�� را�Q ا���%م ا�!��78 ا������

  
أ���م ��3Ò و���� آ�	� ... ة���%ب �j,�� و)�%ن دا��� و8E%س ���Pء ا� _���   

 xزي إ��I² ا���Ó �����%م ا�!��78 ا��ر�4 �(+*� ا���)I�;ا ��H��ء ا���� ا��P(أ
Y��و أ� YQ�!و أ� YIزو�  �t�*و  ا��	%م ا�آ��3 ا���Q�Djة  !��78أ�و ا`�

�����vI78!ا� ����ا��.  YIÄ�� Cا��ا� �����qQ ا� ا���3 ا���4� أن �HaI4 ا�8
 .Y!*74 	�ادYE�!� A4 و إ�E � وإن إ��Y را��%ن وا�%ا��� 

 " " " " ُ'¡��G�2ْ(�2ْ�� �"ْ�¡��� ��:ُ
¡�َ5 ��� ُ'¡��G�2ْ(�2ْ�� �"ْ�¡��� ��:ُ
¡�َ5 ��� ُ'¡��G�2ْ(�2ْ�� �"ْ�¡��� ��:ُ
¡�َ5 ��� ُ'¡��G�2ْ(�2ْ�� �"ْ�¡��� ��:ُ
¡�َ5 ���))))27 ( ( ( ( ً'¡#�Q���� ً'�#�Q��� ��£��� \َ�ِK /�+ِ.��� ً'¡#�Q���� ً'�#�Q��� ��£��� \َ�ِK /�+ِ.��� ً'¡#�Q���� ً'�#�Q��� ��£��� \َ�ِK /�+ِ.��� ً'¡#�Q���� ً'�#�Q��� ��£��� \َ�ِK /�+ِ.���))))28 ( ( ( (/���Z�b�َ@/���Z�b�َ@/���Z�b�َ@/���Z�b�َ@     ��b����� /�@ ��b����� /�@ ��b����� /�@ ��b����� /�@))))29 ( ( ( ( /�
¡��. /���Z�b�� /�
¡��. /���Z�b�� /�
¡��. /���Z�b�� /�
¡��. /���Z�b��))))30"("("("(  
   

 ا�آ��ر 	�ل ا��آ�
 رA�Q ,+*� ا���%م ا�!��78 ا������

�F�� ا��'�زي إ� أ�,ة ا�F��  3EوF*�h�4 ا����: 
ahabalah@idm.net.lb - arabe.com-infos@psy   - arabe.com/contactar.php-http://www.psy  

/4c�� d�e �*
4��/4c�� d�e �*
4��/4c�� d�e �*
4��/4c�� d�e �*
4��        
'#��+�� '#����� )*�+�� '��M "#$� 

  www.arabpsynet.com 
 http://www.arabpsynet.com/mailinglist/ConsMailingList.asp 
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������
א���������!�
א������وמ
א��������)
���������
�����)�
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   P2+�"'#��+�� '#����� )*�+�� '��M '�� "Z�� }��|
�� ';��i� \�� �  �
!� }�.�� '��|
B�� ��D� ���� ،'#����� )*�+�� ¤�@ '@�4 1 q� 
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r*V��� CD0 }�§�|
��  ¨+� 3�ec��'�#g9� r�st� }� . ���,
� \+�� 'ّ�{� A©@ '#��+�� r*V��� '������ �§�5'�#g��� r*V��� }�B�����  }�§�|
�2�� -����!�
 /��+�� ��+2
{ '§#�+��� }�.�V��. 

           '�	#��Ri� 5 '#�R���� ،'#��+�� ra_�� }����� [��©� r�s9� �<��� P�,�.  
1 - � '#R��#!� r�s9� '#���|
�  
2 - '������ '#2�+�� }�B����� r�s9�  
3 - -���o� =
��� '+.��� 5 ª�� 

4 - '�*�(�� }�B���� '#�+!� }���u!� k� '#2�+�� ����,
�� 

5 - '  �
!� '��+�� }��,!� 

     h.��Z  /��+�� k;*�� PZ�b "���� ��� -D��B5  �#R���R I��;5 k� ]�+�� �_����� P4 )��5 '�*
�� '�{� «�<� '�	
��مه�{ �!�!� P�� =§��� /0
y�
�� P�<�� \�� �^*2�� '#2�+�� 'G#H� �Sb§�� ��� �<§���: 

 

 ^*��ـــ� ���ـــــ'^*��ـــ� ���ـــــ'^*��ـــ� ���ـــــ'^*��ـــ� ���ـــــ' ■

- YV��� '��
4 1 '#2�+�� ���*,��� )�	
���. 

- '�*V��� '�*���� I�(Z9� k� *��� ،/2�+�� O#*
�� ،�:�!� ]*�B9� -����� 1 -b*o� 

- ��� d�B�K /Rc��i� ��3��� YV APNjournal@arabpsynet.com  A�� q�^ '(B�*� 5)'#^�*�� r�s9� P�,� �.(  
- '��<�� '�� 1 �<��� �H O��� � k�D�� ]�
��� '������ -� 
�!� '#2�+�� -W��� d�B�K. 

 ^*��ـــ� g�Zــــ§'^*��ـــ� g�Zــــ§'^*��ـــ� g�Zــــ§'^*��ـــ� g�Zــــ§' ■

1- �� '��
4 ،'#��+�� ra_�� }������ '#��
�!� }�2����  }� ��!� �� �:��� P2+� ��� ':o� /2�+�� h�,� Y����� �B� YV��� A�*
'�	#��Ri� 5 '#�R����. 

2-  b���K 1 /�����.��!� '2$�^�.��!� '2$�^�.��!� '2$�^�.��!� '2$�^  /�� �� : �� !� A�*�+� � �B*^ �� �<���   '��� '�*�
� �ec!� ���u!� I�F5 P#|�� A��� �
�M�§��� �B� � �<���.  

3-  YV��� '��<� ',����� }�B����� ������ ��;i� '��,� k� h�2J
� �� '#���|
�� '#R��#!� r*V��� }���(
! YV��� I��#
B�
h��V�( � ¥��+� hQ�@ h@��05 

4- (Z '�c�*�#��� �: $� Z 'B����� }�b5 ،'�#+�� ��#
Z� ]*�B5 ¦#Q*� Y����� \����'B����� I��.K }�* 

5- ��D� '.�� ���0 �R�4 \
� '#R�#��� }��*B��� 5 '#$� �i� d��o�� ��#+
�� f*Q*� �$�
��� ª�+� Y����� )*,� 

6-  '�|��� �#�V
� '#���2�+�� d�2�9� �J� �24 ،'�|2�� '#����(�� '���<
B�� '�|��� �#�V
� �<��� 'Q�+!� '#����(�� d�2�9� �J�
� '���<
B���2ّ�®� P�^ k� P��+� }���c^� d�� 1 Y����� ���� '�{� 1 �2
+!� )����� �,@ ��L  '#���2�+�. 

7- '�|2�� /Rc��i� A�*�+�� \�� �^*!� "#$� 8K �<§���� '§g��� }aB��!� �#e h§.*�.  
8- �0��R }�:. �E�
4 �5� k� �§�+� '�{� 1 -b��*�� I��¯�.  
9- �s9� b�+� ��E�Vg9 'Q*@�!� r.  

10 - �<�� ��� r*V��� k� '#��� }°@���  �@�� �. 

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  ــــ� ������ـــــ��
���� 2010���ــــــ�      &��ـــــ��     -26- ��25ـ�ـــ��   :  ��ــــ�  ���ـــ� ����ـــــــ� 

     
375    



InstructionInstructionInstructionInstructions to Authorss to Authorss to Authorss to Authors     ������’��äÛa@†�������Çaì�����ÓŠ@ @
 

  Oـــ#*
 ::::^*��ــــــــ� ��
*#ـــO^*��ــــــــ� ��
*#ـــO^*��ــــــــ� ��
*#ـــO^*��ــــــــ� ��

   WZ9� �B�� �4D� YV��� TR 1 �.��!� 8K -��Mi� ���)n,@ ( P_� �B*^ �� �<��� '�B Y����� 5 ¥�u2��) ،'M���1985 ( 5)Sartorius, 1981(  �LK
 '�± 8K ��� k� �_����� b�� A�4 P_� 89� -�2�� �:+#e �_����� I�F5 �4D�) ،�� !� ،�0�M ،/������� ،/^*Bb1995( �.�!� "��� 'R�+
B�� }���� �LK ،

 P_� A�Z� d9� Y����� WZ9� �B�� �4D�) ،A�Z�  /^*Bb1999 ( 5)Sartorius etal., 1981(  �B�� �4D� �_4`@ '
B �_����� b�� A�4 �LK
WZ9� P_� A�Z�  d9� Y����� ) ،A�Z�  ،²�b�����1999 ( 5 )Skinner, etal., 1965( k�W�g �B*^ �� "�
,!� T��� �Q*� ³��
^�� ��� ، " "

P_� �:�� "�
,!� }�V� �� )�^�5 �4D�) : ،=(� *�51990 : 43(  

       �:#@ �4D� YV��� '��� 1 �.��!� '2$�^ b*.�.��!� �#e�.��!� �#e�.��!� �#e�.��!� �#e  ¥�u2�� WZ9� �B�� =���P ـ ��� �#^�� Ab 5´��� ـ ��#��� =��� YV��� µ� 1 �:#�K WM5 ���
/�¯� *V��� \�� �.�� P4 }�R�#� �4D� �0�+� '#��.9� �.��!� � �5 '#��+�� �.��!� /�`� Y����� 5:   

-ً���
4 �.�!� A*�� �����:  
           ¥�u!� �B�)�<��� '�B ( ]�
��� A�*��)��{� 5 '+�(�� (����� �B� :d�_� ،�M���� �B� : ،�N5 fag ،b���)2001( 1 '#$� �i� =#��B9�    '#ـ���+�ـ*( ����

-�0�,�� ،'#��2
.�� '�*�c�� :'�� !� *�¶9�  

-'�� 1 �_s �.�!� A*�� �����:   
     Y����� �B�)�<��� '�B (،'�{� �B� ،YV��� A�*�� P_� ،}�V� �� ��{� : '���R ،/��(,��)2002( .       ،'ـ/، ��ـ' ��)�*�ـ' ��+��#ـ|#��� Pـ�(�� W��
، �12+�#� ��ـ

87 -  114  

  z- ]�
4 1 �_s �.�!� A*�� �����:  
     Y����� �B�)�<��� '�B (����� �B� ،]�
��� A�*�� ،]�
��� �+� �B� ،YV��� A�*�� :�:��<� ��� }�V� �� ،�M���� YV���   

1- �� P�B5 1 P���
�� =�� \�� '2^�� �:+Q YV��� µ� 1 '����
� )�^�`� ·��*H� 8K -��Mi�T�    8 5^ ـ\ ^ـ��K ·��*H� �� 
Z� -����� �� �E }b� ���
�.��!� �b� !�� q��� I	o� P�^ YV��� '��� 1 ·��*H� �� � 'g��� }��*�+!� �4D� ،k��   

2- 1 O�a!� �Q�.��!� '2$�^ �+� YV��� '���  

 

■ '������ '#2�+�� }��,!� }�B�����'������ '#2�+�� }��,!� }�B�����'������ '#2�+�� }��,!� }�B�����'������ '#2�+�� }��,!� }�B�����::::                
                       � �ـ� �ـk �!��.+ـ' �9�#ـ' B����� A5ـ' 5 �!,��ـ' �+ـ�¸ ^Jـ#' �ـJ^ kـ��� ��)ـ= �����ـ/ 5! �LK �<��� '������ }��,!� }�B����� P�,�      ¦ـQ��ـ� ��ـ��" ��ـ:� @�ـ�� 

���� v��05 '��,!� k2J
4
��ـ' �Hـ*��· ��ـ�          � �8 ��
	��ـg9�� hـ*d ��+�2#ـ' 1 ���
��ـ' �*#ـO �!��.ـK '@�Qi�� �D0 ،�:#@ =����� '�¹� '#J,�� '<^��� 'B� }b�
O#*
�� ���*^ 1  

■ �:
+.��� -���o� =
��� ª���:
+.��� -���o� =
��� ª���:
+.��� -���o� =
��� ª���:
+.��� -���o� =
��� ª��:  

'#�¯� «�<�� }�@�*� �LK �0�,R -���o� =
��� �_����� }�+.��� '�{� �<��:   
1 - � }��� ��5 T� '#J^ ¸�+� ،�<��� Y��� ]�
��/����� P#�V
�� 5 /����� za+�� ،"���� ��� ،/����� =(��  
2 - h��#��B h��#��XK �:��(� ��� ���@9� �05 ]�
��� }��*
® �.��!� ª��+
B�  
3 - º� [*
ª�+�� B ،�M���� �B� �:#@ �<R ��� ����� ]�
��� A�*�� ¥�u!� �B� \��]�
��� }�V�g b�� ،�<��� '�. 

      �#. ]*�B`� '+.��!� ���,� '��
4 

 

■  }���u!� }����� k� '#2�+�� ����,
�� }���u!� }����� k� '#2�+�� ����,
�� }���u!� }����� k� '#2�+�� ����,
�� }���u!� }����� k� '#2�+�� ����,
��:::: 

                       �+�� baـ/ ��ـ� �+,ـ� 1 ��ـ�����,ـ�{ �����Bـ#' 1 �ـ�d ��ـ� ��ـ��"  ��)ـ= ���� }����ـ� }���u!� k� '#2�+�� ����,
�� '�{� �<��  Wـ� ��+��#ـ' �>ـ�» A5 ��)ـ\     �#ـ' 5
}�#g*
�� }����,�� �05 �:|$�
R '��,!� r�s9� ¥#� � '#B����� ',��� 5 -���� 5 ��u!� ���Z5 ���� P��4 P�<� ���,
��   

              q� 
Z��� O�+
� ���J^ '<^��! �:#@ ���<� ��� }����� 1 ��*�� �Q�� '�{� �<�� �24. 

 

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  ــــ� ������ـــــ��
���� 2010���ــــــ�      &��ـــــ��     -26- ��25ـ�ـــ��   :  ��ــــ�  ���ـــ� ����ـــــــ� 

     
376    

  

 
 
 
 



 

  Motmaenna Hospital Center  - Riyadh, KSA 
    

����������������������������
��


��������������������������������
א�ط������������������������������������ز
�ط�$

−


ض
א��������������������������





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

        
  alhabeeb.com-www.prof       

 
 

Arabpsynet  e.Journal:  N°25-26 – Winter  & Spring 2010  
 


�ـــــــ� ������ـــــــ����� 2010���ــــــــ�      &��ــــــــ��     -26-  ��25ـ�ــــ��   :  ��ــــــ�  ���ـــــ� ����ـــــــــ�  

       
Copyright (c) 200 -Edited by CISEN COMPUTER Company (All rights reserved) 9 APNjournal@arabpsynet.com mail :E -  

 
 
 
 

 
 

www.prof-alhabeeb.com

	مجلة شبكة العلوم النفسية العربية ملحق العدد 25-26 شتاء و ربيع 2010 
	إشتراكــــات الشبكــــة
	الهيئـــــة العلميــــــــة
	الفهـــــــــــــــــــــرس
	الإفتتاحيــــــــــــــــــــــــــــة
	صمــــود السيكولوجيـــا والسيكولوجييــــن العــــــرب

	مستجدات العلــوم النفسية العربيـــة
	قراءات نفسيــة فـــي مستجـــدات عربيـــة
	شبكـة العـــلــوم النفسية العربيـة، ومعركة أم درمـــان 
	التغطيـــة الإعلاميــة للحـرب على غـــزة. . .  قــراءة سيكولوجية 
	لعبـة الكـرة واللعـــب بالأوطــان
	البرنامج الوطني للصحة النفسية  بالمغرب
	عنـــدما يكـــون التفكيـر فى الأمـور أســـوأ من الأمـــور ذاتها 
	العلم و التنبـــؤ بالمستقبـل
	جذور التعصب
	هل يمكــن استيــراد قيــم العمل
	العــدل ضمـان للتسامـح
	نحـــن و الآخرون و كواشـــف الهويـــة
	العامـة و تعارض الاجتهـــادات الدينية
	استحالة كسـب رضا الجميــع 
	طغيـان الغالبية
	الأزمة مــع الجزائر و  الحلـــم العربـــي 
	فريضــة التســـاؤل عن الأسباب 
	صناعة العدسـات
	هــل تآكلـت الطبقة الوسطـــي المصريــة؟
	الغضــب و  الصحـة النفسيـة والجسدية 
	كتـــب في  التوجيــه والإرشـاد 
	النـــوم الصحــي . . . منظور نفســي اسلامـــي 


	مستجدات العلــوم النفسية العالميـــة
	مستجـــدات العلــوم المعرفيــة العصبيــة
	فـي الــرأس، شوكــة!... من الاكتشافــات العشـــرة لسنـــة 2009
	كيـف ينام الدمــاغ؟
	لمــاذا لا  يتحمـل مرضـــى الصداع النصفـــي الضــوء؟
	تأتـي الأفكـار ونجن نمشـــي
	السياسـة تــرى على الوجوه
	عندما يكشف الدمــاغ عن أخطائـــه
	نساية غيـــر مألوفــة: نسايـــة المرسَـــل إليــه
	الدمـاغ:جنـوح بطئ نحـو النــوم
	القميص  والدافـــع الجنســي الذكوري
	جزئيـــة المركز الاجتماعـــي
	الأصـــوات الانفعاليـــة هـي عالمية
	ضعيفــات فـــي الرياضيـــات...خطـا مــن؟
	يرى الحياة بالأصفـر... 
	الدمــاغ يتقلـص بالأرق
	الإيمــان باللــه يحـــدث تغييـرات فـي الدمـاغ


	مستجــدات الطب النفســي
	مستجدات الطـــب النفسي: شتــاء و ربيـــع 2010 

	تكريــم 
	الأستـــاذ الدكتــور أحمـد عكاشــة : جائـزة الدولـــة التقديريــة للعلوم الطبية
	البروفســور فاخر عاقل: سيرة عالم . . . و مسيــرة مفكـر

	حـــوارات
	د.جمــال التركـي يضيء شمعــة فـي الظــلام...

	جمعيــات
	نادي أبو ظبــي للطـــب النفسـي  

	اصـدارات حديثة
	مــراجـعة  كــتـــب 
	الجنــس: أزواج وزوجـات وأمـــور أخـرى 
	الصحة النفسيــة 
	الطفـل  بين الأسـرة والمدرسة 
	دور التمـدرس فـي نمـــو نظريـــة الذهن عنـــد الطفـل 

	مــراجــعــة  مــجـلات 
	الثقافـــة النفسيـــة المتخصصــة  
	دراســـات نفسيــة 


	مراسلات الشبكـة
	بريد مراســـلات شبكـة العلـــوم النفسيـــة العربية

	انطباعات
	انطباعـــات أطبـاء النفسانيون و أساتــذة علم النفــس

	مــؤتــمرات نفسيـة
	المؤتمر الوطنـي الأول للطـــب النفســي 
	مؤتمـــر أطباء دمشـــق العلمـــي الرابـع
	المؤتـمـــر العلمــي لكلية التربية بجامعة بنهــا 
	الجديـد فـي عـــلاج الطفــل النفسي
	اللقـاء العلمي حـول "آليات العمــل مــع ذوي الإعاقـة 
	دورة العــلاج باللعــب و الدرامـــا 
	المؤتمـــر الدولي حول التميــز التربوي والإبـداع 
	التعليــم والأزمــات المعاصـرة"-  
	المؤتمر الإقليمـــي السابـــع لعلم النفـــس 
	الأيام العاشــرة للطـــب النفسي البيولوجــي : سوسة ، تونــس 
	الحلقة الدراسيـة الثامنـة للماجستير فـــي علــم المراهقة 
	الملتقى الدولي الثالـث للطـب النفســي ببجايـة  
	المؤتمر العالمي الخامس للجمعيـــة الدوليــة للعلـــوم الطبيـــة العراقيـــة 
	مركــز مطمئنــه الطبــي: الـــدورات التدريبية
	الــدورات التدريبيـة  لمركـــز فرغلـــي للطـب النفسي 
	الأيـام الوطنيـــة الثامنـــة للطب النفسـي الخـــاص 
	دور المـــرأة فــي بناء المجتمــع والدولــة- المؤتمـــر العلمــي الدولــي الأول 


	الغـــــــــــــلاف الأخيـــــــــــــــــــر



