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 رةـــة عشـــا الحاديــــئ شمعتهـــــتطف. . .. 2014"أرابسينــــات /ـــعــــنش -1
  

" شبكة العلوم النفسية العربية" منه،  وبفضل جهود مخلصة ونوايا نحسبها صادقة، أطفأت بحمد اهللا وتوفيق 
واصل بين أهل محققة بعض النجاحات على مستوى الت )...2014جوان    - 2013جوان ( شمعتها الحادية عشر 

برصيد ر  كمؤسسة تحضى مما جعلها تدخل عامها الثاني عش .العلوم النفسية وخدماتها في أوطانناب ارقي ،االختصاص
. أطباءالعاملين في ميادين العلوم النفسية والصحة العقلية من أساتذة و عديد من طرف  االحترام،كبير من المصداقية و

ف عليها من طاقم علمي وفني وسكرتيري بإمكانات لكل من سهر على تأسيسها وأشر وتتويجا  ثقة نعدها إنجازا
و مازال يواصل أمنهم سواء من غادرنا  تحملت اعباء الشبكةستشارية علمية واألعضاء هيئة تتويجا ... الكفاف

نا في مراحل إعصار وقفوا إلى جانب ،بدعمهمعلينا ألصدقاء أعزاء وأساتذة كرام لم يبخلوا   تتويجا  ...الدرب معنا
  .آراءهم لجميع أعضاء الشبكة لمساندتهم وإثراءها بأعمالهم وتتويجا ايضا و، كادت تعصف بالشبكة

أتقدم بأخلص التهاني إلى أعضاء هيئتها االستشارية ، عشرة والشبكة تطفئ شمعتها الحادية  بهذه المناسبة
  ، العاملين في الخفاء من أفراد طاقم أسرتها خدماتها والىإلى مشتركي والعلمية و 

ل ظفي  ،نيفةراعات العاألعاصير والصب يموجرعاية مسيرتها بسالم في عالم عربي ل أن وفقني الحمد اهللا
في جمع أهل االختصاص   ولم نكن لنوفق . لها مثيال عالمية لم يشهد التاريخ تمتغيرات  إقليمية كبرى  وتحوال

سياسية المذهبية والصراعات الزمنا انفسنا ان نبقى فوق الال لو ، هم  وانجاز ما أنجزنابين يدينامالتفاعل الحقيق وت
  .وهناكأد الفخاخ التي اعترضت سبيلنا هنا عدي تنخر مجتمعاتنا، رغمالتىي 

  
  :داراتـــاد اإلصـــحص . .. 2014"أرابسينــــات /ـــعــــنش

 

 )عربي ، إنكليزي، فرنسي( ”التفاعلــي: " المعجــم االلكترونــي الشبكــي"تأسيس   2003 •
 2014   ربيــع&  شتــاء عددا، آخرها  42صدر منها : "لمجلة العربية للعلوم النفسيةا"تأسيس   2004 •

 2014   عددا، آخره ربيـع 33صدر منه  ":سلسلة الكتاب النفسي العربي"تأسيس   2005 •

&  آخرها شتـاء أعداد  10صدر منها   ):بصائر نفسية(  "مجلة المستجدات النفسية العربية"تأسيس   2010 •
 2014   ربيع

 2015مراجعة لإلصدارات الثالث؛ تمت برمجة إصداره بداية تمت ال" المعجم الموحد للعلوم النفسية"تأسيس  2010 •

  2014شتاء –خريفإصدارات أخرها  8صدر منها ) حسب المحاور"(  اإلنسان والتطور"اإلصدار الفصلي لسلسلة   2010 •
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 )بمعدل مصطلحات حرف واحد من األبجديات الثالث كل فصل( ”االلكتروني المكتبي الموسع المعجم"تأسيس  2007 •

  36646حاته مجموع مصطل) عربي ، إنكليزي، فرنسي(  المعجم النفسي العربي
  44132مجموع مصطلحاته  )إنكليزي، عربي ، فرنسي( المعجم النفسي االنكليزي
 32163مجموع مصطلحاته  )فرنسي، إنكليزي، عربي( المعجم النفسي الفرنسي

بمعدل مصطلحات حرف واحد من ( جمال التركي  –”ـزالوجي يااللكتروني المكتب مالمعج"تأسيس  2010 •
 )ل األبجديات الثالث كل فص

 جمال التركي  –" المعجم المختص في العلوم النفسيةتأسيس  " 2014  •

  2014صيف  – "المعجم المختص في علوم الجنس"اإلصدار األول  - 

 عبد الرحمان إبراهيم - "موسوعة أعالم علوم النفس"تأسيس  2014 •

 2014صيف  –" حرف األلف" األول  الجزء  - 

   صادق السامرائي -"وما سواها" سلسلة إصدارات  2014بداية  •

 2014صيف  – اإلصدار األول  - 

 2014أعداد أخر إصدار صيف  7صدر منها  إصدارات لجنة التراث النفسي العرب إسالميسلسلة تأسيس  2013 •

 2014عددين أخر إصدارته جانفي  صدر منه :  الكتاب األبيض للعلوم النفسيةتأسيس   2013 •

 

  :اتــالبياناد ــــحص . .. 2014 "أرابسينــــات / ـــعــــنش
 

  م 4349: الشبكة قائمة مراسالت  مشتركي         -

  م 2989 و إصداراتها  خدمات الشبكة   مشتركي         -

  ع.س 1247: في قاعدة بيانات السير الذاتية  السير العلمية         -

  م 6458و العلمية  البحثية البياناتقاعدة بيانات  الدراساتملخصات          -

  م 569  في قاعدة بيانات اإلصدارات المكتبية لكتبا  ملخصات          -

  م   171قاعدة البيانات في  األطروحات الجامعية  ملخصات          -

  ج 31 الجمعيات الطبنفسية والعلمنفسيةقاعدة بيانات         -

  م 36646  المعجم النفسي العربيقاعدة بيانات   المصطلحات العربية في          -

  م  44132   المعجم النفسي االنكليزيقاعدة بيانات   في   المصطلحات االنكليزية          -

  م 32163   المعجم النفسي الفرنسيالمصطلحات الفرنسية غي قاعدة بيانات          -
  

  :بــــى الويــــعل ح ـــــاد التصفــــحص ... 2014 "أرابسينــــات / ـــعــــنش
  

  :ـــــــــحون المتصفـــــ 
  م 918964: سمنذ التأسي مجموع المتصفحون        -

  م 83542 حتصفالمعدل السنوي لل        -

  م 6961 حتصفللالمعدل الشهري         -

  م 232 حتصفللالمعدل اليومي         -
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  :  حسب القاراتالسنوي  نسبة معدل التصفح        -
 س .م 19617آسيا  �

 س .م 15723إفريقيا  �

 س .م   6036 أرويا �

  .س.م  2295أمريكا  �

   .س.م 172أستراليا   �

  :  نسبة معدل التصفح السنوي حسب البالد العربية         -

  ،. س.م 3717المغرب /4.  س.م 7045الجزائر /3، . س.م 8546السعودية /2، . س.م 9467: مصر/1
  س،.م 968سوريا /8س ، .م 1417اإلمارات  /7س ، .م 1629األردن /6، . س.م 2013تونس  /5
  ، س.م 700لبنان /12س ، .م 715السودان /11س  ، .م 716العراق /10س ، .م 947الكويت  / 9

  ، . س.م 443اليمن /16، . س.م 455ليبيا /15، . س.م 456عمان /14،  463.  س.قطر م/ 13
 ..س.م 28  موريتانيا/19، . س.م 375البحرين /18، . س.م 406فلسطين /17
 

  :وارداتــــــــــاد الــــحص ... 2014 "أرابسينــــات / ـــعــــنش
  

مشتركين  7دعم :  ) اختياري( في خدمات الشبكة تسجيل االشتراكالدعم بمناسبة  السنوي لتلقي معدل ال          - 
  ) 2008 منذ ( مشترك   2989 مجموع  من

  ) 2009بداية من ( أصدقاء سنويا  5دعم   : األصدقاء واألساتذة و أعضاء الشبكةالمعدل السنوي لتلقي دعم         - 

 تتمتعجهة  27مجموع من  تلقي دعم جهتين: التعريف بالمؤتمراتدعم بمناسبة ال تلقيل السنوي معدلال       -
  ) 2010بداية من (  الشبكةفي  اتهامؤتمرالتعريف ببخدمات 

العربية  لجمعيات و المؤسسات األكاديميةعديد ابعديد األنشطة العلمية ل التعريف تم :الهيئات والمؤسسات       -
  أي دعم منها قىلتدون 
  الرئيس المؤسس  مصادر التمويل األساسية للشبكة منذ التأسيس - 

  

  :نفقـــــاتالف وـــالمصاري ادـــحص ... 2014 "أرابسينــــات / ـــعــــنش
 

  : دفع مستحقات كل من هانفقاتالشبكة ومصاريف  تشمل
مهندس صفحات الويب، ، عتادمهندس ال: المتكون من خمسة اعضاءالفني والسكرتيري للشبكة  الطاقم - 

  ) 2000منذ التأسيس سنة ( سكرتيرة ثانية  ، سكرتيرة اولى، مهندس البرمجة
وشركات  )تنامي حجم الشبكة لارتفعت تكاليفها في السنوات االخيرة (المؤسسة  الحاضنة للموقع في فرنسا  - 

 ) 2000منذ التأسيس سنة ( المزودة لخدمات االنترنت 
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، إضافة فرضه تطور الشبكة وخدماتهايالعتاد التابع لها وتحديثها بما الصيانة الدورية للمعدات الكمبيوترية و - 
  خدماتوما يتبعه من الشبكة مقر إلى ايجار 

على حساب عمله  ( ، لمتابعة نشاطهامنذ التأسيس  من العمل اليومي لرئيس الشبكةساعات  هذا دون إعتبار ثالث
  .) العيادي كطبيب مختص في الطب النفسي

ليه مثقال ذرة هو خير من خفى عما ال يقدر فحسبنا ان الذي ال ي اام، )أرقام  دون(  مكن تقديرههذا بعض ما أ     
  ...خير من يجازي في نهاية النهايةيقدر  و

  

  :"ةــر النفسيــالبصائ"ة ــمجلالى ... "داتــالمستج"ة ــمجلن ـم ... 2014 "أرابسينــــات / ـــعــــنش
  

 تجاوزت في عديدصفحاتها ذلك أن  نكما وكيفا  م" النفسيةالمجلة العربية للعلوم "بعد التطور الكبير الذي شهدته 
عمال ألاخاص ب" عدد رئيسي" إلى  تقسيمها الى  مرحلة أولىفي  مما إضطرناصفحة، الثالث مائة  االصدارات

إلى  إضافة" مستجدات العلوم النفسية العربية و العالمية"يحوي لها تابع " ملحق"عدد و االصيلة واالبحاث المحكمة 
مرحلة ، ثم في "مجلة المستجدات النفسية العربية" الى مجلة مستقلة بذاتها  ليتطور بدورهل الغير محكمة، ااالعم
ا شعاراخترنا  ،"بصائر نفسية" كل المهتمين بالعلوم النفسية اطلقنا عليها اسم الى مجلة نفسية جامعة موجهة الى  ثانية

االسم الجديد للمجلة،  أول عدد يحمل )العاشر من مجلة المستجدات ( العدد هذا  ليكون، ...." قد افلح من زكاها " ها ل
   .لمزيد تطويره ممالحضاتكم وانطباعاتك صلناتآملين أن يلقى منكم حسن القبول وان 

  
  :ــورهاـــاق تطــــــل  وآفــــالمستقبـ...  2014 "أرابسينــــات / ـــعــــنش
  

التي تمت بين اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية للشبكة،  تشارة الموسعةاالسنتائج نعرض في هذا العدد    
 Arab Psychological Sciences( "مؤسسة العلوم النفسية العربية": تأسيس والتي خلصت الى 

Foundation  (اللكتروني اتعني بالنشر  راعية لشبكة العلوم النفسية العربية واالصدارات التابعة لهامؤسسة علمية ثقافية ك
عدد الرخصة  ،Dos 14232014داع يعدد اال(  مسجلة بالسجل التجاريتتمتع باالعتراف القانوني،  ،والورقي

االسم  ،)13/06/2014تاريخ بداية النشاط  ، 01/07/2014 التونسي  ، تاريخ اإلشهار بالرائد الرسمي 13573223
   .تونس –جمال التركي .احد، الوكيل المسئول عنها دالو شخصال مؤسسة: عهانو، " ArabPsyFound " رمزي لهاال

لقد تأخر تأسيس هذا االطار القانوني الراعي للشبكة و اصداراتها  الكثر من عقد من الزمن، لم  يكن ذلك ممكنا زمن    
ع به اليوم في تونس نتمتأصبحنا من ثمار ثورة الحرية و الكرامة وما  ةثمر نعدهان  ما أسسناه ... الحكم الدكتاتوري في تونس 

 ) االطالع على ما خلصت اليه االستشارة في هذا العدد ( و ديمقراطية و احترام لحقوق اإلنسان من حرية
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  بحديـث النفـس وحضـور القلـ -1
قدرته على أن يفكر بما وراء اللحظة الراهنة، وبما وراء المكان : إن واحدة من أهم مزايا اإلنسان

تذكر الماضي، وعلى التفكير بالمستقبل وعلى العيش من خالل خياله في  إنه قادر على.. الذي هو فيه
  .أماكن ومواقف غير التي هو فيها

، إنه قادر على استباق األحداث، وتصورها والتخطيط لها وقادر على إعادة النظر في الماضي
  .خطأت فيهومراجعة النفس، والحكم على ما فعلته ليستحسن ما يراه صواباً، وليلومها على ما أ

وهذه القدرة على تجاوز الواقع الراهن، واللحظة الراهنة مفيدة جداً لإلنسان، وال بد منها ليتمكن من 
  .اإلبداع والتخطيط في أي مجال

لكن التفكير بما وراء اللحظة الراهنة والواقع القائم يجعل اإلنسان حاضراً بجسده، غائباً بعقله، وإذا ما 
حيث يتوقع شيئاً، ويفكر ) حديث النفس(اإلنسان صار عقله في حالة مستمرة من سيطر هذا التفكير على 

  .كيف يمكنه أن يتصرف عند حدوثه، ثم يتوقع احتماالً آخر، ويقلّب الفكر فيما عساه يقول أو يتصرف
وتتعدد االحتماالت ويستمر التفكير وانشغال البال وهكذا يستمر غياب اإلنسان الجزئي عن واقعه 

كلما صمت، ولم يتحدث مع غيره، حتى لو : الراهنة، فتراه شارد الذهن كلما خال بنفسه، أي ولحظته
حتى حين يستمع إلى اآلخرين ... كان بين ألف إنسان، انه معهم لكن فكره في زمان آخر ومكان آخر

ير ما وهم يحدثونه فإنه ال يجيد اإلصغاء إليهم، فلربما كان أثناء استماعه إليهم مشغوالً في تحض
  .سيقوله عندما يسكتون، ويأتي دوره في الحديث

إنه يسمع، لكن قلبه ال يصغي، وهو ينظر، لكنه ال يكاد يرى، وهكذا وبمرور الوقت يتحول ما كان 
جميالً في عينيه عندما رآه ألول مرة إلى شيء عادي ال جمال فيه، ألن عقله في انشغال دائم عن 

  .وال يخرجه من انشغاله وشروده هذا إال الجديد والصارخ اللحظة الراهنة، والبقعة الراهنة
وهكذا عندما تنشغل النفس في حديثها شبه الدائم يحرم اإلنسان من التمتع بالجمال الذي حوله، ويقل 

إحساسه بواقعية ما حوله ومن حوله وحقيقتهم، فيقوم بأفعاله بطريقة فيها قدر كبير من اآللية، ويصبح 
أو يقوله يتم بعيداً عن بؤرة الوعي والشعور، فقد تراجع إلى خلفية الوعي وهكذا  التفكير بما يفعله

يؤدي هذا اإلنسان ما يؤديه وعقله غائب مستغرق في تفكير حالم ألنه في حديث النفس كالذي يسرح 
 في أحالم اليقظة، إنه غافل عن العالم الحاضر الذي تدركه حواسه، ولم يترك لهذا العالم الحاضر سوى

ال ينتبه لما : أي) ال يعقله(جزء من وعيه، لذا فهو يؤدي ما يؤديه بطريقة شبه آلية، إنه يقوم به لكنه 
 يؤديه من قول أو فعل، إنه كالذي يمشي في األسواق ويرى األشياء واألشخاص وفكره مشغول

 
 
 
 
واحدة من أهم مزايا 

قدرته على أن : اإلنسان
يفكر بما وراء اللحظة 

وبما وراء المكان الراهنة، 
 الذي هو فيه

  
  
  
التفكير بما وراء اللحظة 
الراهنة والواقع القائم يجعل 
اإلنسان حاضراً بجسده، غائباً 
بعقله، وإذا ما سيطر هذا 
التفكير على اإلنسان صار 
عقله في حالة مستمرة من 

) حديث النفس(
  
  
  
عندما تنشغل النفس في 
حديثها شبه الدائم يحرم 

التمتع بالجمال اإلنسان من 
الذي حوله، ويقل إحساسه 
بواقعية ما حوله ومن حوله 
وحقيقتهم، 
  

< <
<
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إنه يمشي بينهم دون أن يصطدم بهم، لكنه لم يرهم حق الرؤية، الرؤية التي يكون فيها ... بغير ما يرى
 .منتبهاً لما يقول، أو يفعل، أو يحس: القلب حاضراً، أي

على القيام بالكثير بطريقة شبه آلية فيه توفير للطاقة العقلية كي تتفرغ لما  صحيح أن قدرة اإلنسان
هو مهم، لكن إن صارت هذه الطريقة شبه اآللية في القول والفعل واإلدراك غالبة على اإلنسان أغلب 

يم في بل يكون في حالة من التفكير الحالم المق) هنا( و ) اآلن( وقته، تشغله بحديث النفس عما هو قائم 
بينما يشكل حضور القلب والعيش في اللحظة الراهنة األساس للقدرة على .. الماضي أو المستقبل

االبتهاج والتمتع بما أنعم اهللا علينا في دنيانا، كما يشكل األساس للقدرة على الشعور بالعواطف 
، أما من يعيش مع والمشاعر الحميمة وتبادلها فيما بيننا سواء منها المشاعر األخوية أو الجنسية

الذكريات في الماضي أو المخاوف في المستقبل فإنه يفقد قدراً كبيرة من القدرة على االبتهاج والتمتع 
 والشعور بالعواطف، ألنه حاضر بين الناس بجسده، وقلبه ولبه شارد ساه غائب

عودته إليها أمراً الممتعة، وتصبح ) حضور القلب(و ) االنتباه(إن حدث هذا فإن اإلنسان يفقد حالة 
صعباً ويفقد هذا اإلنسان الكثير من سكينته وطمأنينته، ويكون ال بد له من أن يدرب نفسه على االنتباه، 
وحضور القلب، وعلى التحرر من حديث النفس والتفكير الحالم حتى يتسنى له أن يعيش لحظته 

لوجود الحقيقي لكل شيء من حوله، الراهنة، بما فيها من مدركات ومشاعر وأفكار وأفعال، ليحس با
 فال يبقى خارج حدود الزمان والمكان القائمين

وليس كاإليمان والعبادة معيناً على ذلك التحرر، وعلى تلك العودة إلى االنتباه وحضور القلب بحيث 
  .ال تحزنه الذكريات، وال تقلقه احتماالت المستقبل المجهول

  
  الةالخشـوع وحضـور القلـب فـي الصـ - 2

يخلط كثير من المسلمين بين الخشوع في الصالة وحضور القلب فيها ويظنون أنهما شيء واحد، 
 .الة ويدل على اإلحسان في أدائهاوهما في الحقيقة مختلفان وإن كان كالهما مرغوباً في الص

المقصود بحضور القلب أن يتوقف اإلنسان عن حديث النفس وعن العيش مع األفكار التي تمر في 
يستغرق في الذكريات وال في توقعات المستقبل أو غير ذلك مما  الذهن والغياب عن الواقع وما فيه، فال

يشغل البال، فإذا توقف العقل عن التفكير بما هو غير حاضر أمامه أو غير الذي يقوله أو يفعله في تلك 
 .شارداً في أفكاره اللحظة قلنا إن القلب أصبح حاضراً في الزمان والمكان الحاضرين ولم يعد

إن انشغال الذهن بحديث النفس الذي هو أفكار وتخيالت يتجاوز اإلنسان بها اللحظة الراهنة 
والمكان القائم والموقف الحاضر، هذا االنشغال طبيعي ومفيد ليتمكن اإلنسان من مراجعة ما مر به أو 

هها، لكن االستغراق شبه الدائم االستعداد لما هو مقدم عليه وللبحث عن حلول للمشكالت التي يواج
.. بحديث النفس يحرم اإلنسان من الراحة ومن االنتباه لما يراه ويسمعه ويدركه بحواسه األخرى

ومؤخراً تنبه علماء النفس ألهمية استعادة اإلنسان لقدرته على العيش بكل ذهنه وانتباهه في اللحظة 
وقد تعلم علماء النفس الغربيون . نسان صحة نفسيةالراهنة حيث يهدأ القلق ويتحسن المزاج ويزداد اإل

ألن  mindfulness((ذلك من الديانة البوذية ورياضاتها النفسية وأسموه االنتباه أو الوعي الخالص 
اإلنسان يكون فيه واعياً لما حوله وعياً كامالً ال يضعفه انشغال الذهن بأية أفكار أو تخيالت، وأبدعوا 

  .األشخاص المتوترين على التخلص من توترهم تدريبات عليه لمساعدة

 
 
يشكل حضور القلب والعيش 
في اللحظة الراهنة األساس 
للقدرة على االبتهاج والتمتع 
بما أنعم اهللا علينا في دنيانا، 
كما يشكل األساس للقدرة 
على الشعور بالعواطف 
والمشاعر الحميمة وتبادلها 
فيما بيننا سواء منها المشاعر 

  ية أو الجنسيةاألخو
 
  
  
من يعيش مع الذكريات في 
الماضي أو المخاوف في 
المستقبل فإنه يفقد قدراً 
كبيرة من القدرة على 
االبتهاج والتمتع والشعور 
بالعواطف، ألنه حاضر بين 
الناس بجسده، وقلبه ولبه 
  شارد ساه غائب

  
  
  
ال بد لالنسان من أن يدرب 
نفسه على االنتباه، وحضور 

على التحرر من القلب، و
حديث النفس والتفكير 
الحالم حتى يتسنى له أن 
يعيش لحظته الراهنة، بما فيها 
من مدركات ومشاعر 
وأفكار وأفعال، ليحس 
بالوجود الحقيقي لكل شيء 
 من حوله
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لقد حثنا النبي صلى اهللا عليه وسلم على إيقاف حديث النفس في الصالة وحضور القلب فيها ما 
فقد روى عثمان بن . نا حتى جعل ثواب ركعتين ال يحدث اإلنسان فيهما نفسه مغفرة ذنوبه كلهااستطع

من توضأ مثل : ((عفان رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم توضأ ذات مرة ثم قال
رواه ( ))تقدم من ذنبه وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه بشيء غفر اهللا له ما

 ).النسائي
وال يحسبن اإلنسان أن التوقف عن حديث النفس ركعتين أمر سهل، ألن عادة التفكير بما ليس 
أمامنا عادة مستحكمة وغالبة ويحتاج اإلنسان إلى مران كثير ليتمكن من إيقاف حديث النفس إيقافاً 

حضور القلب وإيقاف حديث كامالً طيلة ركعتين يصليهما، وهكذا تصبح الصالة تدريباً يومياً على 
النفس البد أن تفيد المؤمن نفسياً فائدة ال يحصل عليها غيره إال بتدريبات طويلة وجهد كبير دون أن 

 .تقربه من خالقه وتمحو عنه ذنوبهيتوقع عليها ثواباً إال تلك الفائدة النفسية بينما هي للمؤمن عبادة 
الصالة إدراكه أنها عماد الدين واعتباره لها أنها  ولعل أهم ما يساعد المؤمن على حضور القلب في

أهم عمل يقوم به بعد اإليمان باهللا، واستشعار األهمية البالغة للصالة يجعل النفس تتفرغ ألدائها وتكف 
عن االنشغال بغيرها فيحضر القلب ويتحقق الوعي الخالص، أما عندما يقال للمؤمن أن الصالة لن 

ة يعود بعدها لما كان فيه من نشاط فإنه يعتبرها أقل أهمية من غيرها من تأخذ منه إال دقائق قليل
األعمال مما يقلل من قدرته على حضور القلب فيها، وإن كان ذلك مفيداً في تشجيع المتكاسل عن 

يتها ومكانتها العظيمة إذاً حتى يحضر القلب في الصالة علينا أن نتذكر أهم. الصالة ليبدأ بااللتزام بها
 .ديننامن 

ال يكتب للرجل من : ومع أنه ورد عن الصحابي عمار بن ياسر رضي اهللا عنه أنه كان يقول
لكن الصالة تصح حتى لو حدث المؤمن فيها نفسه إنما ثوابها يكون أعظم بمقدار . صالته ما سها عنه

 .ديث نفسه ويكون حاضر القلب فيهاما يوقف ح
ة ومتوقعاً من المؤمن الذي يصلي ويستشعر عظمة يبقى الخشوع أمراً آخر مطلوباً في الصال

وحتى نفهم معنى الخشوع علينا أن نتأمل هذه اآليات . الخالق الذي يتوجه إليه بمناجاته عندما يصلي
 :الكريمة واألحاديث الشريفة 

طه  }حمنِ فَلَا تَسمع ِإلَّا همساًيومِئذ يتَّبِعون الداعي لَا عوج لَه وخَشَعت الَْأصواتُ ِللر{ :قال تعالى
108  

 7القمر }خُشَّعاً َأبصارهم يخْرجون من الَْأجداث كََأنَّهم جراد منتَشر{ :وقال
ا يكُونُوا كَالَّذين ُأوتُوا َألَم يْأنِ ِللَّذين آمنُوا َأن تَخْشَع قُلُوبهم ِلذكْرِ اللَّه وما نَزَل من الْحقِّ ولَ{:وقال

قُونفَاس منْهم يركَثو مهتْ قُلُوبفَقَس دالَْأم هِملَيُل فَطَاَل عن قَبم تَاب16لحديد ا }الْك 
  45البقرة } واستَعينُواْ بِالصبرِ والصالَة وِإنَّها لَكَبِيرةٌ ِإالَّ علَى الْخَاشعين{:وقال
ياها ومن آياته َأنَّك تَرى الَْأرض خَاشعةً فَِإذَا َأنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ ِإن الَّذي َأح{: وقال

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع تَى ِإنَّهوي الْميح39فصلت  }لَم 
ن الذُّلِّ ينظُرون من طَرف خَفي وقَاَل الَّذين آمنُوا ِإن وتَراهم يعرضون علَيها خَاشعين م{:وقال

 45الشورى} الْخَاسرِين الَّذين خَسروا َأنفُسهم وَأهليهِم يوم الْقيامة َألَا ِإن الظَّاِلمين في عذَابٍ مقيمٍ

ليس كاإليمان والعبادة معيناً 
، وعلى تلك على ذلك التحرر

العودة إلى االنتباه وحضور 
القلب بحيث ال تحزنه 
الذكريات، وال تقلقه 
 احتماالت المستقبل المجهول

  
  
  
يخلط كثير من المسلمين بين 
الخشوع في الصالة وحضور 
القلب فيها ويظنون أنهما 
شيء واحد، وهما في الحقيقة 
مختلفان 
  
 
  
بحضور القلب أن يتوقف 

نفس اإلنسان عن حديث ال
وعن العيش مع األفكار التي 
تمر في الذهن والغياب عن 
الواقع وما فيه، فال يستغرق 
في الذكريات وال في 
توقعات المستقبل 
  
  
  
االستغراق شبه الدائم 
بحديث النفس يحرم اإلنسان 
من الراحة ومن االنتباه لما 
يراه ويسمعه ويدركه 
 بحواسه األخرى
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 ا هذَا الْقُرآن علَى جبٍل لَّرَأيتَه خَاشعاً متَصدعاً من خَشْية اللَّه وتلْك الَْأمثَاُل نَضرِبهالَو َأنزلْنَ{:وقال
ونتَفَكَّري ملَّه21الحشر }ِللنَّاسِ لَع 

  43القلم} السجود وهم ساِلمونخَاشعةً َأبصارهم تَرهقُهم ذلَّةٌ وقَد كَانُوا يدعون ِإلَى {:وقال
 44المعارج }خَاشعةً َأبصارهم تَرهقُهم ذلَّةٌ ذَِلك الْيوم الَّذي كَانُوا يوعدون{:وقال
 9النازعات} َأبصارها خَاشعةٌ{:وقال
 2الغاشية }وجوه يومِئذ خَاشعةٌ{:وقال
 109اإلسراء}قَانِ يبكُون ويزِيدهم خُشُوعاًويخرون ِلَألذْ{:وقال

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في مسجدنا هذا، وفي يده : عن جابر بن عبد اهللا قال{ - 
أيكم يحب أن "ثم أقبل علينا فقال . فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون. عرجون ابن طاب

أيكم يحب "ثم قال . قال فخشعنا" أيكم يحب أن يعرض اهللا عنه؟"قال ثم . قال فخشعنا" يعرض اهللا عنه؟
فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن اهللا تبارك وتعالى "قال ! ال أينا، يا رسول اهللا: قلنا" أن يعرض اهللا عنه؟

فال يبصقن قبل وجهه، وال عن يمينه، وليبصق عن يساره، تحت رجله اليسرى، فإن . قبل وجهه
فقام فتى من " أروني عبيرا"ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال " فليقل بثوبه هكذا عجلت به بادرة

الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعله على رأس 
رواه مسلم } فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم: فقال جابر. العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة

 .في صحيحه
عن أنس رضى اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وذقنه على رحله { - 

 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: رواه الحاكم في مستدركه وقال} متخشعاً
لما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة استشرفه الناس فوضع رأسه على {: عن أنس قال - 
 .رواه أبو يعلى في مسنده} تخشعاًرحله 
رأى سعيد بن المسيب رجالً وهو يعبث بلحيته في : روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن رجل قال - 

  .} لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه{: الصالة فقال
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشخص ببصره إلى : عن جبير عن أبي الدرداء قال{ - 

فقال زياد بن لبيد : ل هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى ال يقدروا منه على شيء، قالالسماء ثم قا
.. األنصاري يا رسول اهللا وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فواهللا لنقرأنه ولتقرئنه نساؤنا وأبناؤنا

جيل عند اليهود ثكلتك أمك يا زياد، إني كنت ألعدك من فقهاء أهل المدينة، هذا التوراة واإلن: فقال
فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له أال تسمع ما يقول أخوك أبو : والنصارى فماذا يغني عنهم؟ قال جبير

: صدق أبو الدرداء، إن شئت ألحدثنك بأول علم يرفع من الناس: الدرداء وأخبرته بالذي قال، قال
  .ه الحاكم في مستدركهروا} الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فال ترى فيه رجال خاشعاً

قال عوف بن مالك األشجعي أن رسول اهللا : عن جبير بن نفير أنه قال{وجاء في رواية أخرى للحاكم 
هذا أوان يرفع العلم، فقال له رجل من األنصار يقال : صلى اهللا عليه وسلم نظر إلى السماء يوماً فقال

ي الكتاب ووعته القلوب؟ فقال رسول اهللا صلى يا رسول اهللا كيف يرفع العلم وقد أثبت ف: له ابن لبيد
 ثم ذكر ضاللة اليهود والنصارى على ما في .. إن كنت ألحسبك من أفقه أهل المدينة: اهللا عليه وسلم

 
 
 
 
 
تنبه علماء النفس ألهمية 
استعادة اإلنسان لقدرته على 
العيش بكل ذهنه وانتباهه 
في اللحظة الراهنة حيث 

المزاج يهدأ القلق ويتحسن 
 ويزداد اإلنسان صحة نفسية

  
  
  
من توضأ مثل وضوئي هذا، 
ثم قام فصلى ركعتين ال 
يحدث فيهما نفسه بشيء غفر 

)) اهللا له ما تقدم من ذنبه
 ).رواه النسائي(

  
  
  
عادة التفكير بما ليس أمامنا 
عادة مستحكمة وغالبة ويحتاج 
اإلنسان إلى مران كثير 
ليتمكن من إيقاف حديث 

يقافاً كامالً طيلة النفس إ
  ركعتين يصليهما

 
 
 
 
 
 

الصالة تدريباً يومياً على 
حضور القلب وإيقاف حديث 
النفس 
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صدق عوف : فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال: قال. أيديهم من كتاب اهللا
 .}الخشوع حتى ال ترى خاشعاً: قال. بلى: أال أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت

في اآليات الكريمة نجد القلوب تخشع واألبصار تخشع واألصوات تخشع والوجوه تخشع والجبال 
ومن { :تخشع واألرض تخشع والمصلون يخشعون، ومعنى الخشوع أوضح ما يكون في قوله تعالى

تَزاء اها الْمهلَيلْنَا عةً فَِإذَا َأنزعخَاش ضى الَْأرتَر َأنَّك هاتآي تَى ِإنَّهوي الْميحا لَماهيي َأحالَّذ تْ ِإنبرتْ و
يرقَد ءلَى كُلِّ شَي39 فصلت} ع 

فاألرض تكون خاشعة حتى يسقيها الماء فيزول خشوعها عندما تهتز وتربو أي ترتفع لتكون رابية، 
واالرتفاع، ويكون  ويكون الخشوع اجتماع السكون واالنخفاض ويزول بالحركة واالهتزاز والعلو

الخشوع في الصالة الهدوء والسكينة وعدم اإلتيان بحركات ليست من الصالة، ويرافق هذه السكينة 
انخفاض الرأس والبصر والجسم عموماً، ويكون نظر المصلي إلى موضع سجوده جزءاً من خشوعه 

س حضور القلب الذي ال وتأدبه في حضرة خالقه العظيم، وهكذا يكون الخشوع شيئاً يرى بالعين، ولي
يمكن ألحد أن يراه بل يحس به صاحبه وحده، وبذلك يتوضح لنا معنى الخشوع في األحاديث السابقة، 
حيث خشع الصحابة عندما غضب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألن أحدهم تنخم في المسجد، فسألهم 

وصمتوا ال يجرؤ أحد منهم على صلى اهللا عليه وسلم أيهم يحب أن يعرض اهللا عنه، فطأطئوا رؤوسهم 
وكذلك . الكالم، وقد أخجلهم أن يرى الرسول صلى اهللا عليه وسلم نخامة أحدهم على أرض المسجد

نفهم قول الصحابي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة أنه دخلها خافضاً رأسه متخشعاً 
خشوع في الصالة يتحقق بالتأدب في تواضعاً هللا الذي نصره حتى كاد رأسه يالمس رحله، وهكذا ال

حضرة الخالق تأدباً يقترب من التذلل والمسكنة وإن كان المؤمنون عباد مكرمون من خالقهم الذي كرم 
: بني آدم ولم يذلهم، إال العصاة المستكبرين منهم، الذين قال تعالى عنهم عندما يعرضون على النار 

}ا خَاشهلَيع ونضرعي ماهتَرو رِينالْخَاس نُوا ِإنآم ينقَاَل الَّذو يخَف فن طَرم وننظُرالذُّلِّ ي نم ينع
 .45الشورى }الَّذين خَسروا َأنفُسهم وَأهليهِم يوم الْقيامة َألَا ِإن الظَّاِلمين في عذَابٍ مقيمٍ

مع فيها الخشوع وحضور القلب ما استطاع اإلنسان، وال والصالة التي تؤدى حق األداء صالة يجت
والمؤمن قد يعجز عن حضور قلبه في الصالة ألسباب مرضية كالقلق . يكلف اهللا نفساً إال وسعها

النفسي والوسواس القهري، حيث ال يستطيع اإلنسان التوقف عن حديث النفس المتركز حول الخوف 
نشغاالً للبال مزعجاً لصاحبه ويحرمه القدرة على التركيز واالنتباه والقلق قلقاً أكثر مما يلزم، ويكون ا

أما عندما يتعالج مريض القلق من قلقه فإنه يستعيد قدرته عل إيقاف حديث نفسه . والشعور بالطمأنينة
صحيح أن القلق يضعف القدرة على حضور القلب في الصالة لكنه . في الصالة واستحضار قلبه فيها

على قدرة المؤمن على الخشوع فيها ليستحق أجر الخاشعين وتتنزل عليه رحمة رب  ال يؤثر أبداً
الَّذين يظُنُّون َأنَّهم  }45{واستَعينُواْ بِالصبرِ والصالَة وِإنَّها لَكَبِيرةٌ ِإالَّ علَى الْخَاشعين :قال تعالى. العالمين

فالخشوع لرب العالمين في الصالة وليد اإليمان  } 46- 45البقرة } { 46{يه راجِعونمالَقُوا ربهِم وَأنَّهم ِإلَ
بلقاء اهللا والعودة إليه والرغبة بثوابه والخوف من عقابه وليس الخشوع رياضة نفسية مثل حضور 

 .القلب بل هو تأدب المؤمن مع خالقه العظيم حين يكون حاضراً بين يديه يناجيه
 

  
عد المؤمن على أهم ما يسا

حضور القلب في الصالة 
إدراكه أنها عماد الدين 
واعتباره لها أنها أهم عمل 
 يقوم به بعد اإليمان باهللا

  
  
  
استشعار األهمية البالغة 
للصالة يجعل النفس تتفرغ 
ألدائها وتكف عن االنشغال 
بغيرها فيحضر القلب ويتحقق 
 الوعي الخالص

  
  
  
الصالة تصح حتى لو حدث 

فيها نفسه إنما ثوابها  المؤمن
يكون أعظم بمقدار ما يوقف 
حديث نفسه ويكون حاضر 
 .القلب فيها

 
 
 
 
 
 
 
 
في اآليات الكريمة نجد 
القلوب تخشع واألبصار تخشع 
واألصوات تخشع والوجوه 
تخشع والجبال تخشع واألرض 
  تخشع والمصلون يخشعون
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 التسبيـح - 3
المكان والزمان الراهنين، وعلى استباق األحداث أو استرجاعها إن قدرة اإلنسان على تجاوز 

و ) اآلن( بأفكاره وخياله نعمة من اهللا، وقوة زوده اهللا بها، لكن التفكير بما وراء ما تدركه الحواس 
يتم على حساب سكينة النفس وطمأنينتها ) حديث النفس(ما سماه النبي صلى اهللا عليه وسلم : ، أي)هنا(

 .لجمال المحيط بها في كل األحيانمن األحيان، ويتم على حساب استمتاع النفس بافي كثير 
ومع تعقد الحياة في هذا العصر وزيادة الضغوط فيها على النفس اإلنسانية، زاد شعور اإلنسان 
بالحاجة إلى العودة إلى حياة ال يحدث فيها نفسه كثيراً، بل يعيش لحظته الراهنة في نطاق ما تدركه 

 .كريات الماضي، أو هموم المستقبلاسه، دون أن يسرح به الفكر والخيال في ذحو
ومع تأكيد الدراسات الحديثة على العالقة القوية بين الضغوط النفسية واألمراض المختلفة، وعلى 
العالقة القوية بين سكينة النفس وخلوها من الهموم وعافيتها من األمراض النفسية والبدنية، ومع زيادة 

عي اإلنسان إلى انه أقّل سعادة بكثير مما يتوقع له، وهو يملك كل ما أنجزته الحضارة الحديثة من و
 دأسباب الراحة والرفاهية والتحرر من الشقاء المضني في سبيل لقمة العيش، مع هذا كله كان الب

   .ميو لإلنسان من أن يبحث عن وسيلة يستعيد بها سكينة نفسه ولو لدقائق معدودات كل
وولى إنسان الحضارة الغربية وجهه شطر المشرق، لكنه ألقى ببصره إلى ما وراء اإلسالم، إلى 

وكالهما يهدفان إلى أن ). التأمل التجاوزي(و) اليوغا(حيث البوذية والهندوسية، ومن هناك استورد 
ألنه ال يمكن  ،)ال يحدث نفسه: (، أي)ال يفكر(يمضي اإلنسان فترة من الزمن ولو دقائق معدودات 

لإلنسان أن يتوقف عن التفكير، لكنه إن توقف عن حديث النفس فكّر بما أمامه دون أن يشعر أنه يفكر، 
وتعلم من اليوغا أن يجلس .. إنه يفكر بشكل تلقائي مثلما ينظر إلى األشياء، أو يصغي إلى األصوات

ال معنى لها، أو أنها كلمة سنسكريتية ذات  بال حراك مركّزاً بصره في نقطة ثابتة، مردداً كلمة إما أنها
وهذه الكلمات التي تستخدم .وما شابه) واحد(أو ) الكل(معنى ديني في الهندوسية، أو قد ال تعني إال 

 ). Mantraمانترا ( أثناء جلسات اليوغا، ويتم تردادها باللسان أو بالقلب فقط تسمى 
إنه .. أحد من العالمين) مانترا(إلى أن يستعير إنه ال يحتاج . لكن المؤمن في غنى عن هذا كله

إنه ).. سبحان اهللا: (ينظر حوله فيرى بديع صنع اهللا، وآثار قدرته وعظمته، فينطلق لسانه وقلبه ليقول
ال معنى لها حتى يريح ) مانترا(المعاني الكثيرة الكثيرة، وال يهرب إلى ) سبحان اهللا(يجمع في كلمة 

 .فس المتعب المستمرذهنه المكدود بحديث الن
وما ! وما أكرم اهللا! وما أحكم اهللا! وما أقدر اهللا! ما أعظم اهللا: إنه عندما يقول سبحان اهللا فإنه يقول

تجتمع كلها في كلمة سبحان اهللا، كأنه فيلسوف .. وما.. وما! وما ألطف اهللا! وما أعلم اهللا! أقوى ااهللا
ه الكبير ما يعنيه الكمال المطلق، وما يحتويه من كماالت يقولها ويدرك بعقل).. ما أكمل اهللا: (يقول

 .بهذا الخالق صاحب الكمال المطلقمتنوعة، إنه ينزه اهللا عن أي عيب، أو نقص، ويبدي إعجابه البالغ 
فيمتلىء قلبه بمشاعر ) سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم(إنه يسبحه ويردد بقلبه ولسانه 

 .يفك حروف كلمة واحدة في حياته تنزيه هللا سواء كان فيلسوفاً عبقرياً أو أمياً لماإلعجاب والحمد وال
ويسحب المؤمن نفسه من شواغل الحياة لفترة من الزمان يسبح فيها اهللا بقلبه ولسانه في آن واحد، 

 لب ويذكره بعبارات متنوعة تعلمها من رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فيزداد إيمانا وسكينة وحضور ق

الخشوع في الصالة الهدوء 
والسكينة وعدم اإلتيان 
بحركات ليست من الصالة، 
ويرافق هذه السكينة 
انخفاض الرأس والبصر 
 والجسم عموماً

  
  
الخشوع شيئاً يرى بالعين، 
وليس حضور القلب الذي ال 
يمكن ألحد أن يراه بل يحس 
 به صاحبه وحده

 
  
الخشوع في الصالة يتحقق 

رة الخالق بالتأدب في حض
تأدباً يقترب من التذلل 
والمسكنة وإن كان 
المؤمنون عباد مكرمون من 
خالقهم الذي كرم بني آدم 
 ولم يذلهم

 
 
الصالة التي تؤدى حق األداء 
صالة يجتمع فيها الخشوع 
وحضور القلب ما استطاع 
اإلنسان، وال يكلف اهللا نفساً 
 إال وسعها

 
 
 
صحيح أن القلق يضعف 

ور القلب في القدرة على حض
الصالة لكنه ال يؤثر أبداً على 
قدرة المؤمن على الخشوع 
فيها ليستحق أجر الخاشعين 
وتتنزل عليه رحمة رب 
 العالمين
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وانتباه، ويتحرر من حديث النفس الذي يغيبه عما تراه عيناه، وتسمعه أذناه، وتحسه حواسه األخرى 
. إن للتسبيح مكانا هاما في الصالة، إنه في الركوع وفي السجود. من أوجه الجمال في هذا الكون البديع

والتسبيح في الصالة مع الخشوع، ومع حضور القلب يكون له أعظم األثر في النفس المؤمنة، فسبحان 
الذي أمرنا بعبادات تعمق اإليمان في نفوسنا، وترسخه، وتمزجه بها مزجاً؛ بحيث يصبح مكوناً أصيال 

  .فال يكون فيه تكلّف، وال إكراه للنفس، بل يتجاوب مع الفطرة السوية التي فطرت عليها من مكوناتها،
 

 وجعلت قرة عيني في الصالة - 4
في هذا العصر الذي تعقدت فيه الحياة، وزادت فيه الضغوط على النفس البشرية وفقد فيه اإلنسان 

اً، وقلة متطلباتها، وقناعته التي كانت كنزه الكثير من الطمأنينة التي كانت توفرها له بساطة الحياة قديم
 .الذي ال يفنى

في هذا العصر الذي قّل فيه العمل اليدوي الذي يتطلب انهماك الفكر واليد والتركيز فيما يصنع 
اإلنسان، وحلّت اآللة محله إلى حد كبير، وصار يمكن لإلنسان أن يدير آلة بقليل من التركيز، وكثير 

 .من الملل والسأم
ي هذا العصر الذي تكدست فيه الماليين في مدن مليئة بالضجيج والحركة، وحرم فيه هؤالء من ف

 .هدوء الحقل والجبل والشُطآن
في هذا العصر الذي ضعفت فيه الروابط األسرية واالجتماعية، وشحن اإلنسان فيه بالعداء للكون 

و يعيش بين الماليين، وازدادت كي يتحمس لقهره، والسيطرة عليه، فازداد اإلنسان عزلة حتى وه
  .عزلته وغربته بعد أن صار يتصور الكون والطبيعة عدوين يجب أن يقهرهما

في هذا العصر ازداد العبء على عقل اإلنسان وركبته الهموم، فصار يعيش في همومه أكثر مما 
للمستقبل، ذلك صار شارداً في حديث نفسٍ ال يكاد ينتهي، فهو دائماً يخطط . يعيش في واقعه اآلني

  .الذي صار كابوساً مخيفاً وصارت توقعات المصاعب فيه أكثر من توقعات النّعم والمسرات
في هذا العصر صارت لحظات االنتباه التام إلى اللحظة الراهنة والمكان القائم، الذي يكون فيه هذا 

ية وكمالية ال تتاح اإلنسان بال انشغال للفكر بشيء آخر، صارت هذه اللحظات من االنتباه رفاه
  .للكثيرين

لقد نسي إنسان الحضارة الحديثة كيف يوقف حديث نفسه الدائم، ليفتح عينيه على ما حوله ومن 
حوله، وليصغي بأذنيه وقلبه لمن حوله وما حوله، وصار تعليم اإلنسان كيف يعود إلى انتباهه، وكيف 

دروس في اليوغا، إلى دروس في فمن .. يحضر قلبه إلى حيث هو، صار ذلك اختصاصا وتجارة
التأمل التجاوزي، إلى دروس في االسترخاء العضلي، إلى دروس في التنويم المغناطيسي الذاتي، إلى 

من أجل التحكم بسرعة ضربات القلب، ومقدار  Biofeedbackدروس في اإلخبار الحيوي الراجع 
من أجل دقائق قليلة أو كثيرة من  كل ذلك. توتر العضالت، بل والتحكم بموجات الدماغ الكهربية

  .السكينة النفسية، والتوقف عن حديث النفس وما يحويه من هموم أو ذكريات
لكن المؤمن الذي يصلي هللا تعالى كل يوم خمس مرات منذ أن يبلغ السابعة من عمره، هذا المؤمن 

 .وهو يؤديها يقوم إلى صالته ليصليها بإتقان وإحسان، وكأنه يرى اهللا أمامه ينظر إليه

 
 
 
ليس الخشوع رياضة نفسية 
مثل حضور القلب بل هو 
تأدب المؤمن مع خالقه 
العظيم حين يكون حاضراً 
 بين يديه يناجيه

  
  
عندما يقول سبحان اهللا فإنه 

وما أقدر ! ما أعظم اهللا: يقول
وما أكرم ! وما أحكم اهللا! اهللا
وما أعلم ! وما أقوى ااهللا! اهللا

.. وما! اهللاوما ألطف ! اهللا
تجتمع كلها في كلمة .. وما

سبحان اهللا، كأنه فيلسوف 
 )..ما أكمل اهللا: (يقول

 
 
 
 
 
 
التسبيح في الصالة مع 
الخشوع، ومع حضور القلب 
يكون له أعظم األثر في 
 النفس المؤمنة

 
 
 
 
 
نسي إنسان الحضارة الحديثة 
كيف يوقف حديث نفسه 
الدائم، ليفتح عينيه على ما 

حوله، وليصغي حوله ومن 
بأذنيه وقلبه لمن حوله وما 
 حوله
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صحيح )) (أن تعبد اهللا كأنما تراه، فإن لم تكن تره فإنّه يراك: قال فأخبرني عن اإلحسان، قال((... 
إن أحدكم إذا قام في صالته : ((قال صلى اهللا عليه وسلم. إنه يصلي وهو يستشعر حضور اهللا). مسلم

  ).397البخاري حديث رقم )) (أو إن ربه بينه وبين القبلة فإنّه يناجي ربه،
منتبهاً وليس ساهياً : إنه دائما يصلي وهو يحاول أن يكون حاضر القلب يعلم ما يفعل وما يقول، أي

شارداً في حديث النفس، فهو يعلم أن انتباهه وحضور قلبه ال بد منهما حتى يتحقق في صالته اإلتقان 
 .ال يكتب للرجل من صالته ما سها عنه: مار بن ياسر رضي اهللا عنه كان يقولواإلحسان، حتى أن ع

وقد حثّ الرسول صلى اهللا عليه وسلم المؤمنين على التركيز في صالتهم واالنتباه لما يقولون 
ويفعلون فيها، وعلى عدم السهو واالستغراق في حديث النفس أثناءها، فجعل لمن ينجح في أداء 

  .فيهما نفسه جائزة عظيمة جداً، وهي أن يغفر اهللا له ما تقدم من ذنبه ركعتين ال يحدث
: روى عثمان بن عفان رضي اهللا تعالى عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم توضأ ذات مرة ثم قال

من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قام فصلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه بشيء غفر اهللا له ما تقدم ((
  ).ه النسائي في سننه في كتاب الطهارةروا)) (من ذنبه

إن حضور القلب في الصالة، وإيقاف الفكر خاللها عن انشغاله المزعج بحديث النفس والتفكير بما 
إن هذا الحضور للقلب، والسكينة التي يجلبها للنفس من أهم األسباب التي جعلت .. مضى أو ما قد يأتي

وقرة عين وراحة لكل ..) أرحنا بها يا بالل: (م وراحتهالصالة قرة عين النبي صلى اهللا عليه وسل
 .المؤمنين من بعده

 )1(تنهى عن الفحشاء والمنكر  - 5
إن الصالة وتالوة القرآن تولدان في النفس ناهياً عن الفحشاء والمنكر، ولكن كيف يتم ذلك؟ اآللية 

الوة القرآن هو الحالة التي يسميها األولى التي يمكن أن يتولّد بها هذا الناهي في النفس من الصالة وت
إذ يرى المؤمن الذي يصلي هللا خاشعاً  .cognitive dissonance (التنافر المعرفي(فس علماء الن

إنسان (والذي خشع قلبه لذكر اهللا فيتلوه ويلين له، هذا المؤمن يكون مفهومه لذاته، وتصوره لنفسه أنه 
نفسه تتعارض مع الفكرة والتصور الذي ينتج عن وقوعه وهذه الفكرة الصحيحة عن ). مؤمن طائع هللا

 .)إنسان عاص هللا متّبع لهواه: (في الفحشاء والمنكر، وهو أنه
وقد وجد علماء النفس أن اجتماع تصورين ومفهومين متنافرين متعارضين لدى اإلنسان عن ذاته 

ما يعرفه عن نفسه، وذلك إما يسبب له انزعاجاً وضيقاً ويدفعه إلى التخلص من هذا التنافر بين 
باالمتناع عن سبب هذا التنافر وهو هنا الوقوع في الفحشاء والمنكر، وهذا ما ذكره اهللا عن المتّقين 
الذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوبهم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وإما أن 

بخصوص السلوك المسبب للتنافر المعرفي لديه، وهذا مستحيل يحّل اإلنسان التنافر بتغيير ما يؤمن به 
 .هنا إذ ال يمكن للمؤمن أن يرى في الفحشاء والمنكر إال عصيانا هللا وإتباعا للهوى

أما إن استمر في الجمع بين الحالين المتنافرين فإنّه سيبقى يعاني من التوتر واالنزعاج الذي يدفعه 
أما . بذلك يكون لديه في نفسه من الدوافع ما ينهاه عن الفحشاء والمنكرويحثه على إزالة هذا التنافر، و

اآللية النفسية الثانية التي يمكن للصالة وتالوة القرآن أن تشكال بوساطتها ناهياً نفسياً للمؤمن عن 
 حيث ال يمكن للمؤمن أن يقع في الفحشاء والمنكر دون " الذكر واليقظة"الفحشاء والمنكر فهي آلية 

 
 
صار تعليم اإلنسان كيف 
يعود إلى انتباهه، وكيف 
يحضر قلبه إلى حيث هو، صار 
 ذلك اختصاصا وتجارة

  
  
  
إن الصالة وتالوة القرآن 
تولدان في النفس ناهياً عن 
 الفحشاء والمنكر

  
 
 
 
أن اجتماع تصورين 
ومفهومين متنافرين 
متعارضين لدى اإلنسان عن 
ذاته يسبب له انزعاجاً وضيقاً 
ويدفعه إلى التخلص من هذا 
التنافر بين ما يعرفه عن 
نفسه، وذلك إما باالمتناع عن 
سبب هذا التنافر وهو هنا 
  الوقوع في الفحشاء والمنكر

 
 
 
 
إن استمر في الجمع بين 
الحالين المتنافرين فإنه 
سيبقى يعاني من التوتر 
واالنزعاج الذي يدفعه ويحثه 
على إزالة هذا التنافر، 

يكون لديه في نفسه وبذلك 
من الدوافع ما ينهاه عن 
 الفحشاء والمنكر
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حيث يتصرف اإلنسان   "denialاإلنكار"أو ما يسميه علماء النفس " الغفلة"إكراه إال وهو في حالة من 
وكأن األمر الذي يعلم بوجوده ال وجود له، فالمؤمن يقع في الفحشاء والمنكر حين يمارس هذا اإلنكار 

نفسي، والتغافل عما توعد اهللا به من العقوبة على هذه الفحشاء أو ذلك المنكر، وهذا واهللا أعلم معنى ال
 .الخ..ما جاء في الحديث الشريف من أن المؤمن ال يزني وهو مؤمن، وال يسرق وهو مؤمن

اني حين ال يزني الز: "روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ."وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يزني وهو مؤمن

فهذا ال يعني أنّه ساعة ارتكابه للزنى أو السرقة كان كافراً مرتداً، إنّما كان ال يعيش حالة اإليمان 
ى أو السرقة، إنما تغافل عنها، وأبعدها عن المتَيقِّظ الواعي الذاكر، إنّه أبداً لم يغير عقيدته لحظة الزن

شعوره، تماما كما يفعل المصاب بالجلطة القلبية وهو يصر على االستمرار في بذل الجهد الذي ينهاه 
 .عنه األطباء لما فيه من خطورة على حياته

إنه ال يريد أن يعيش بمشاعره ما يعرفه بعقله، من أن قلبه مريض، وأنه لم يبق ذلك القوي 
المعافى، وهكذا المؤمن عندما يستجيب لشهواته، يبقى عقله مدركاً لحقائق اإليمان كلها، ولخطورة ما 

 .يتغافل عنه: يرتكبه، لكنه يزيح هذا اإلدراك عن شعوره ووعيه، ينكره نفسياً، أو بالمصطلح اإلسالمي
تي تالوة القرآن في وهنا تأتي الصالة خمس مرات كل يوم بوضوئها وقيامها وركوعها وسجودها، وتأ

الصالة وخارجها لتجعل من الصعب على المؤمن أن يتغافل، أو ينكر نفسياً ما يعلمه من أن الفحشاء 
والمنكر يضعانه في خطر الوقوع في عذاب اهللا، وبذلك تكون الصالة والقرآن مصدري نهي نفسي عن 

فإنه سرعان ما يعود، فيذكر اهللا، ويستغفر أما إن وقع هذا المؤمن التقي في المحظور . الفحشاء والمنكر
ر الذُّنُوب والَّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاحشَةً َأو ظَلَمواْ َأنْفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستَغْفَرواْ ِلذُنُوبِهِم ومن يغْف{: لذنبه، قال تعالى

مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عرصي لَمو ِإالَّ اللّه ونلَمعن  }135{يرِي منَّاتٌ تَججو هِمبن رةٌ مرغْفم مآُؤهزج لَـِئكُأو
ينلامالْع رَأج معنا ويهف ينخَاِلد ارا اَألنْههت136- 135:آل عمران(}} 136{تَح(.  
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ك من الْكتَابِ وَأقمِ الصلَاةَ ِإن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ ولَذكْر اتُْل ما ُأوحي ِإلَي{ :قال تعالى
وننَعا تَصم لَمعي اللَّهو رَأكْب ت( }}45{اللَّه��	
  )45:ا��

 إن الصالة من المؤمن الخاشع بما فيها من قراءة وقيام وركوع وسجود تجعل المؤمن يعيش
وتالوة ما  ).14: ��(}} 14{ِإنَّني َأنَا اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا َأنَا فَاعبدني وَأقمِ الصلَاةَ ِلذكْرِي{ لحظات من ذكر اهللا

وبالصالة وتالوة . القرآن الكريم تزيد من يقظة المؤمن، وتقلل من غفلته: أوحى اهللا من ذكره، أي
 تتولد في نفس المؤمن دوافع نفسية معاكسة لميله البشري إلى القرآن، وغير ذلك من طرق ذكر اهللا

نه له شياطين اإلنس والجنأي(فالصالة تنهى عن الفحشاء . الوقوع في الفاحشة والمنكر الذي يزي :
الذي بدأت اآلية الكريمة باألمر بتالوته قبل ) القرآن: أي(والمنكر بأشكاله كافة، وكذلك ذكر اهللا ) الزنى

أكبر : أي) أكبر(إقامة الصالة، ينهى أيضا عن الفحشاء والمنكر، بل هو كما تقول اآلية الكريمة األمر ب
 .نهياً للمؤمن عن معصية اهللا

وقبل البحث في اآللية النفسية التي يمكن أن يكون هذا النهي متولداً بها، يجب االنتباه إلى أن اهللا 
 ي، ويبقى المؤمن المصلّي التالي لما أوحي من الكتاب، إنّه النه)تحول وتمنع: (ولم يقل) تنهى: (قال

ال يمكن للمؤمن أن يقع في 
الفحشاء والمنكر دون إكراه 

" الغفلة"إال وهو في حالة من 
أو ما يسميه علماء النفس 

" denialاإلنكار "
  
ال يزني الزاني حين يزني 

وال يسرق السارق . وهو مؤمن
وال . حين يسرق وهو مؤمن

ر حين يشربها يشرب الخم
 وهو مؤمن

 
 
 
إنه أبداً لم يغير عقيدته 
لحظة الزنى أو السرقة، إنما 
تغافل عنها، وأبعدها عن 
 شعوره

 
 
 
عندما يستجيب المؤمن 
لشهواته، يبقى عقله مدركاً 
لحقائق اإليمان كلها، 
ولخطورة ما يرتكبه، لكنه 
يزيح هذا اإلدراك عن 
شعوره ووعيه، ينكره نفسياً، 

يتغافل : صطلح اإلسالميأو بالم
 عنه

 
 
 
الصالة والقرآن مصدري 
نهي نفسي عن الفحشاء 

أما إن وقع هذا . والمنكر
المؤمن التقي في المحظور 
فإنه سرعان ما يعود، فيذكر 
 اهللا، ويستغفر لذنبه
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ها والتي تحثّه والذكر، يبقى على خطر، إذ قد تكون الدواعي النفسية لديه والتزيينات التي يتعرض ل
وتدعوه إلى الفحشاء والمنكر، قد تكون قوية فيستجيب لندائها، ويتغافل عن نهي الصالة، وذكر اهللا له، 

  .فيقع في فحشاء أو منكر من المنكرات
اللّه فَاستَغْفَرواْ والَّذين ِإذَا فَعلُواْ فَاحشَةً َأو ظَلَمواْ َأنْفُسهم ذَكَرواْ {: وقد تحدث القرآن عن المتقين فقال

ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عرصي لَمو ِإالَّ اللّه الذُّنُوب رغْفن يمو فالمؤمن  )135:�ل ���ان( }}135{ِلذُنُوبِهِم
ه لم الذي يضعف أحياناً، فيقع في فاحشة، أو يظلم نفسه بارتكاب منكر من المنكرات، ال يعني ذلك أن صالت

تنفعه وأن تالوته لذكر اهللا لم تؤثر فيه، إنّما هي الطبيعة البشرية حيث قد يقع اإلنسان في كثير من األحيان 
في حيرة وتردد بين اختيارات متعددة، ويكون لديه من الدوافع النفسية المتعارضة ما يدعوه لفعل أمر ما، 

التدخين ضار بصحته ولكنه مدمن على التدخين ال وما ينهاه عن فعله، فالطبيب الذي يعلم حقّ العلم أن 
يتمتع بسيجارته إال إن نسي أو تناسى ما يعرف عن أضرارها، أما إن بقي ذاكراً لتلك األضرار فإنها ستنهاه 

ستأمره أالّ يدخّن، لكنها بالطبع لن تمنعه، فقد تشتد شهوته، ويقرر االستجابة لها، والتغافل : عن التدخين، أي
نهي والتحذير، وهذا أبدا ال يعني أن معرفة الناس ألضرار التدخين ال تفيد، ألن اإلنسان الذي عن صوت ال

يعتقد أن التدخين ال يضر سيدخن أكثر، إذ ستبقى لديه الدواعي النفسية ألن يدخّن، وستغيب النواهي النفسية 
وكذلك المؤمن تنفعه . خينعن أن يدخّن، ولن يتعرض ألي نوع من الصراع النفسي قبل إقدامه على التد

إلى الفحشاء والمنكر، ) داع نفسي(يعينه في وجه أي ) ناهياً نفسيا(الصالة وتالوة القرآن إذ تولّدان في نفسه 
وحتى مع وجود الناهي تبقى له الحرية في أن يستجيب إلى الناهي، فال يقع في الفحشاء والمنكر، أو أن 

  .يستجيب إلى الداعي فيقع فيهما
الصالة والقرآن عامالن معينان للمؤمن كي يبقى في حالة من التقوى، لكنهما ال يسلبانه اإلرادة،  إن

  .وال يلغيان كّل النوازع البشرية لديه من شهوة، أو غير ذلك
 
 )3(تنهى عن الفحشاء والمنكر  - 7

كينة التي تبثها تنهى الصالة، والقرآن الكريم، وذكر اهللا عموما عن الفحشاء والمنكر عن طريق الس
وبخاصة الخوف من الفقر  - فالقلق النفسي . إقامة الصالة، وتالوة القرآن في النفس المؤمنة

قد يولّد في النفس حالة من السخط واإلحباط، تبحث عن هدف لها، تنفّس من خالله عن  - والحرمان
الرزاق فتزيح نفسه  والمؤمن ال ترضى نفسه أن يتوجه سخطه إلى اهللا تعالى، وهو. غيظها وسخطها

ومشاعر العداء تدفع إلى الفاحشة سواء كانت . هذا السخط، وما يرافقه من عداء باتجاه البشر اآلخرين
وكون العداوة دافعاً للجنس . بين رجل وامرأة، أو كانت شاذة بين رجل ورجل، أو بين امرأة وامرأة

أو الشاذة فعالً عدوانياً هو من المكتشفات ) رمةالمح( أحياناً، وبالتالي كون الممارسة الجنسية الطبيعية 
} 5{والَّذين هم ِلفُروجِهِم حافظُون{: الحديثة في علم النفس، لكن القرآن الكريم أشار اليها في قوله تعالى

ينلُومم رغَي مفَِإنَّه مانُهملَكَتْ َأيا مم أو اجِهِمولَى َأزنِ } 6{ِإلَّا عفَم مه لَِئكفَُأو اء ذَِلكرتَغَى واب
وناد{ :لقومه –عليه السالم  - وكذلك في قول لوط ).7-5:المؤمنون(}} 7{الْع نم انالذُّكْر َأتَْأتُون
ينالَم165{الْع {ونادع مقَو ْل َأنتُماجِكُم بوَأز نم كُمبر ا خَلَقَ لَكُمم ونتَذَرو}165:الشعراء ( }}166-

ولعل هذا يفسر لنا ورود تخويف الشيطان لنا من الفقر وبثّه للقلق في نفوسنا قبل أمره لنا  ).166
 الشَّيطَان يعدكُم الْفَقْر ويْأمركُم{ : بالفحشاء، ثم ترافق المغفرة من اهللا مع الفضل والرزق في قوله تعالى

المؤمن الذي يضعف أحياناً، 
فاحشة، أو يظلم فيقع في 

نفسه بارتكاب منكر من 
المنكرات، ال يعني ذلك أن 
صالته لم تنفعه وأنّ تالوته 
 لذكر اهللا لم تؤثر فيه

 
 
 
 
المؤمن تنفعه الصالة وتالوة 
القرآن إذ تولّدان في نفسه 

يعينه في وجه ) ناهياً نفسيا(
 إلى الفحشاء ) داع نفسي(أي

 والمنكر
 
 

ى وحتى مع وجود الناهي تبق
للمؤمن الحرية في أن 
يستجيب إلى الناهي، فال يقع 
في الفحشاء والمنكر، أو أن 
يستجيب إلى الداعي فيقع 
 فيهما

 
  
إنّ الصالة والقرآن عامالن 
معينان للمؤمن كي يبقى في 
حالة من التقوى، لكنهما ال 
يسلبانه اإلرادة، وال يلغيان 
 كلّ النوازع البشرية لديه

 
 
 

قرآن تنهى الصالة، وال
الكريم، وذكر اهللا عموما عن 
الفحشاء والمنكر عن طريق 
السكينة التي تبثها إقامة 
الصالة، وتالوة القرآن في 
 النفس المؤمنة
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يملع عاسو اللّهالً وفَضو نْهةً مرغْفكُم مدعي اللّهشَاء و268:البقرة(}} 268{بِالْفَح.( 
اوسه الطريق بإثارة القلق والخوف في نفس المؤمن؛ لذا كان التوكل على اهللا فالشيطان يمهد لوس

فَِإذَا قَرْأتَ الْقُرآن فَاستَعذْ بِاللّه من الشَّيطَانِ { :حصناً يحمي المؤمن من الشيطان، وتأمل قوله تعالى
ِإنَّما سلْطَانُه علَى الَّذين } 99{وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون ِإنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذين آمنُواْ }98{الرجِيمِ

شْرِكُونم م بِهه ينالَّذو نَهلَّوتَو100-98: النحل( }}100{ي (. 
وعلى ما يبدو فقد قام الشيطان بإثارة القلق والخوف من المستقبل لدى سيدنا آدم، ليجعله قابالً 

 :هو عندما زين له األكل من الشجرة التي نهاه اهللا عن األكل منها قال له ولزوجهلتأثيره وغوايته، ف
عن هـذه  فَوسوس لَهما الشَّيطَان ِليبدي لَهما ما وورِي عنْهما من سوءاتهِما وقَاَل ما نَهاكُما ربكُما{

لَكَيِإالَّ َأن تَكُونَا م ةرالشَّجينالْخَاِلد نتَكُونَا م ا {).20: االعراف( }}20{نِ َأوقَاَل ي طَانالشَّي هِإلَي سوسفَو
 .) 120: طه ( }}120{آدم هْل َأدلُّك علَى شَجرة الْخُلْد وملْك لَّا يبلَى

قد ) ي المعاشرة الجنسيةكما ف(وطلب المتعة واإلفراط فيها والشهوة في االمتالك المادي أو الرمزي 
يكون نتيجة لمشاعر اإلحباط والحرمان، فيكون هذا االمتالك بمثابة تعويض عما يتصور اإلنسان أنه قد 
حرم منه، وبهذه الطريقة يمكن للفقر والحرمان والخشية منهما في المستقبل أن تولّد داعياً نفسياً 

سخط وعدم الرضا، بسبب الحرمان الواقع أو ينضاف إلى العداوة والعدوان الناتجين من مشاعر ال
المتوقع، فيعمل الشيطان من خالل هذه المشاعر النفسية التي تفقد النفس سكينتها، ويمارس تزيينه 

 .لإلنسان ليوقعه في الفاحشة، ومعصية اهللا
ة حمد والصالة وتالوة القرآن تعيدان للنفس المؤمنة اطمئنانها وسكينتها، وتوكلها على اهللا، فالصال

 .وثناء وإعالن للرضا عن اهللا تعالى يعارض أية مشاعر إحباط وسخط
كما أن القرآن الذي يتلوه المؤمن في الصالة وخارجها يعالج كل أنواع القلق اإلنساني، فتطمئن 

 .) 28: الرعد( }}28{ِئن الْقُلُوبالَّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه َأالَ بِذكْرِ اللّه تَطْم{ :نفسه وتسكن
والصالة بما فيها من أفعال وأقوال تعطي المؤمن الشعور باإلنجاز وأنه قد فعل شيئا ذا معنى، وذا 

اإلحساس بالالمعنى، وبخلو حياته : بقاء، وهي بذلك تعالج واحداً من أهم أسباب القلق اإلنساني، وهو
باباً للقلق أوصدنا باباً في وجه الشيطان الذي ليس له سلطان على وكلما أوصدنا في أنفسنا . من اإلنجاز

 .النفس المؤمنة المتوكلة على اهللا
ومن جهة أخرى فإن الصالة، وتالوة القرآن، األولى مناجاة هللا تعالى، والثانية قراءة، واستماع لكلماته 

الحاضر معنا يسمع ويرى، مع الذي إنه حوار مع خالق الكون، مع الودود، القوي، .. وخطابه، ورسالته لنا
 .مع الذي يراعي مشاعرنا ويرحمنا رغم ضآلتنا وعظمته.. يبادلنا حبنا له بحب أكبر منه

إنه مع هذا الحوار المتجدد كل يوم، وفي معية هذا الرب الرحيم، ال يبقى لدى اإلنسان إحساس 
لق النفسي الذي تنبه إليه الوجوديون، بالعزلة والوحشة في هذا الوجود، ويوصد باب كبير من أبواب الق

فأصر الملحد منهم على أنه ال حل له إال بالحب بين البشر، أما المؤمن منهم فإنه رأى في اإليمان 
وبهذا يكون في الصالة . والحب حلّين ينعم بهما المؤمن، فال يدخل القلق إلى نفسه من هذا الباب أبداً

ماية للمؤمن من تزيينات الشيطان، ونهياً له عن الفحشاء والمنكر، وتالوة القرآن وذكر اهللا عموماً ح
 .ومصدراً للسعادة في الدنيا قبل اآلخرة

  
مشاعر العداء تدفع إلى 
الفاحشة سواء كانت بين 
رجل وامرأة، أو كانت شاذة 
بين رجل ورجل، أو بين 
 امرأة وامرأة

 
 
  
  
كون العداوة دافعاً للجنس 
 أحياناً، وبالتالي كون
( الممارسة الجنسية الطبيعية 

أو الشاذة فعالً ) المحرمة
عدوانياً هو من المكتشفات 
  الحديثة في علم النفس

  
  
طلب المتعة واإلفراط فيها 
والشهوة في االمتالك المادي 

كما في (أو الرمزي 
قد يكون ) المعاشرة الجنسية

نتيجة لمشاعر اإلحباط 
 والحرمان

  
  
  
الصالة بما فيها من أفعال 
وأقوال تعطي المؤمن 
الشعور باإلنجاز وأنه قد فعل 
شيئا ذا معنى، وذا بقاء، 
وهي بذلك تعالج واحداً من 
أهم أسباب القلق اإلنساني، 

اإلحساس بالالمعنى، : وهو
 وبخلو حياته من اإلنجاز
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  بحث جاما ونظريتنا النفسي .....
  
  أهم نتائج مراجعة جاما البحثية حول برامج التأمل    .1

، وهو نوع من البحوث حول Systematic review  بحث جاما من نوع المراجعات المنهجية
. هرم األدلة البحثية البحوث، انتشر مؤخراً في البحوث الطبية، وأصبح يعتبر حالياً في الدرجة العليا من

وفكرته قائمة على استقصاء موسع وشامل لكل البحوث المنشورة وغير المنشورة في مجال الدراسة، ثم 
تصنيفها بناء على منهجها وقوتها البحثية، لدراستها بتفصيل وجمع نتائجها اإلحصائية ومقارنتها، بهدف 

وكلما كانت شروط . بحث واحد أو بحثين الخروج بنتيجة بحثية من مجموع األبحاث، وليس من مجرد
بحوث المراجعة : فمثالً. بحث المراجعة في نوعية البحوث قوياً، كلما كانت قيمة المراجعة علمياً أعلى

التي تشترط أن تكون األبحاث المختارة للدراسة كلها من األبحاث التجريبية المقارنة غير 
ن نتائج وتوصيات هذه المراجعة المنهجية معتبرة في ، تكوRandomized controlled trials  المنحازة

وهو شرط بحثي صارم، . األوساط العلمية، وهذا هو ما حصل في مرجعة جاما التي نناقشها اليوم
  )سنناقشه بعد قليل. (دراسة تنطبق عليها الشروط، غالبها في التيقظ الذهني 47فوجدوا 

، وهذه هي الترجمة المشهورة لها، Meditation وبحث مجلة جاما يدرس برامج طقوس التأمل
  ومن تعريفهم للتأمل يتضح أنهم يقصدون الموجة الجديدة من . وإن كنت أتمنى وجود ترجمة أفضل

اليقظة ) (التيقظ الذهني(
، وهي نوع )اليقظانية) (الذهنية

من الطقوس الذهنية الالدينية، 
تدور حول قدرة الذهن على 

منها،  معايشة المعاناة دون تأثر
بتفعيل خاصية التيقظ والتركيز 
 دون تأثر أو انزعاج

 
 
 
تتساوى الواردات الخارجية 
جميعها عليه في التأثير، 
يتقبلها بذهن حيادي غير 
متحيز وال منفعل، وال يعطيها 
أي معنى أو قيمة، بل يتعامل 
معها بصفتها واردات بحتة ال 
  تؤثر فيه
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من % 10انتشرت مؤخرا في المجتمع الغربي، حيث تقدر اإلحصائيات أن  طقوس التأمل الشرقية التي
وكل هذه الطقوس منشؤها إما من البوذية أو الهندوكية، لكن قام . األمريكيين يمارسون هذه الطقوس

  .األمريكيون من أصول هندية وصينية بطرح نسخة معدلة منها في الغرب
. دراسة لمفهوم التيقظ الذهني، خالد الجابر( :وعينوفي مراجعة جاما قسموا برامج التأمل إلى ن

  )قيد النشر
  

  Mindfulness :النوع األول
، وهي نوع من )اليقظانية) (اليقظة الذهنية) (التيقظ الذهني(ولها ترجمات كثيرة، أقربها ربما  

الطقوس الذهنية الالدينية، تدور حول قدرة الذهن على معايشة المعاناة دون تأثر منها، 
التيقظ والتركيز دون تأثر أو انزعاج، بحيث تصبح الواردات منزوعة المعنى، مسلوبة  خاصية  تفعيلب

المحتوى، تتساوى الواردات الخارجية جميعها عليه في التأثير، يتقبلها بذهن حيادي غير متحيز وال 
  .فيه منفعل، وال يعطيها أي معنى أو قيمة، بل يتعامل معها بصفتها واردات بحتة ال تؤثر

وهذا النوع أصله من الهندوسية، ثم عدله بوذا، بعد انشقاقه من الهندوسية، وأكد على نزع الدالالت 
المصاحبة للواردات، وتدريب النفس بصرامة وجلد، حتى تصل لمستوى تتساوى لديها الواردات حلوها 

مريكا، وتعاونوا مع بعض إلى الغرب عبر المهاجرين البوذيين في أ) التيقظ الذهني(وقد انتقل . ومرها
دخلت اآلن وبقوة كبيرة واندفاع عارم في ) التيقظ الذهني(من ) نسخة معدلة(األمريكان الالدينيين، وأصدروا 

علم النفس، وتم اعتمادها رسميا من قبل جمعيات ومراكز علم نفس كبرى، لتصبح جزءاً من علم النفس 
  .ودة لديهم في الممارسات العلمية المعتبرةوأصبحت ممارستها اآلن معد. ومن العالج النفسي

وظهرت أدلة كثيرة تصف تمارين التيقظ الذهني، وكيفية الوصول لهذه الحالة، موجودة منتشرة 
  .وبكثرة في النت والمجالت العلمية والكتب األجنبية

  
     Mantra :النوع الثاني من طقوس التأمل

النوع من الطقوس يعمل بخاصية االسترخاء وهذا . وهي الطقوس التي تشمل على طالسم مبهمة
الذهني الروحاني، بخالف التيقظ الذي يعمل كما ذكرنا بخاصية حيادية الذهن في التعاطي مع الواردات 

في الغرب ال يعتبرونها دينية ألن   لكنهم وبرغم أن المانترا فيها طالسم بوذية وهندوسية،. الخارجية
ويفسرون عملها بأن لها خاصية قوية على تنشيط الروح . هاهذه الطالسم ال معنى لها عند قائل

ويزعمون أن لكل نوع من الطالسم خاصية معينة، وبمجموعها . والوصول لحالة الصفاء والسكينة
  .إلى ما يريده من صفاء وسكينة، كما يزعمون) طقوس التأمل بالطالسم(يصل ممارس المانترا 

الطقوس الدينية ذات المحتوى الديني الواضح، كما ومن المالحظ أن مراجعة جاما لم تدرج  
. عن عمد ألنهم يبحثون عن فائدة الطقوس الالدينية ذلك  وقد فعلوا  .صرحوا هم في منهج البحث

وهناك أبحاث مراجعة أخرى ناقشت فائدة الطقوس الدينية، جمعها هارولد كونغ في الطبعة الثانية من 
  Harold Koenig: Handbook of religion and health. 2012 )كتاب الدين والصحة(كتابه الشهير 

 

ظهرت أدلة كثيرة تصف 
تمارين التيقظ الذهني، 
وكيفية الوصول لهذه الحالة، 
موجودة منتشرة وبكثرة في 
النت والمجالت العلمية 
 والكتب األجنبية

 
 

: طقوس التأمل(تعمل 
Mantra 

بخاصية االسترخاء الذهني ) 
التيقظ  الروحاني، بخالف

الذي يعمل بخاصية حيادية 
الذهن في التعاطي مع 
 الواردات الخارجية

 
 
يزعمون أن لكل نوع من 
الطالسم خاصية معينة، 
وبمجموعها يصل ممارس 

طقوس التأمل (المانترا 
إلى ما يريده من ) بالطالسم

 صفاء وسكينة
 
 
مراجعة جاما لم تدرج 
الطقوس الدينية ذات 
، المحتوى الديني الواضح

كما صرحوا هم في منهج 
وقد فعلوا ذلك عن .  البحث

عمد ألنهم يبحثون عن فائدة 
 .الطقوس الالدينية

 
 
أن هناك مؤشرات ذات 
قوة داللية من ضعيفة إلى 
متوسطة أن طقوس التيقظ 
الذهني محل الدراسة قد 
تفيد المصابين بأمراض 
نفسية في تخفيف االكتئاب 
 والقلق والضغوط واأللم
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  :2014أهم نتيجة في مراجعة جاما  
أن هناك مؤشرات ذات قوة داللية من ضعيفة إلى متوسطة أن طقوس التيقظ الذهني محل الدراسة قد 

 Low  بأحجام تأثير منخفضة(تفيد المصابين بأمراض نفسية في تخفيف االكتئاب والقلق والضغوط واأللم 
effect size    لطقوس على إيجاد المشاعر اإليجابية والشعور بالسعادة ، لكن قدرة هذه ا)0.38- 0.23من

فاألبحاث فيها قليلة وداللتها ضعيفة أو ) التأمل بالطالسم(أما طقوس المانترا . مؤشراتها ضعيفة أو معدومة
  .معدومة، سواء في تخفيف المشاعر السلبية، أو زيادة المشاعر اإليجابية

  
  ء نظريتنا النفسيةأهمية دراسة جاما لنا في سبيل بنا    .2222

  هل يمكننا فعالً إيجاد نظرية نفسية نابعة من ثقافتنا؟
أثار هذا البحث الرصين شجوناً قديمة حول حقنا في دراسة تراثنا النفسي، وإيجاد نظرية نفسية 

لقد لفت هذا البحث انتباهنا أن . متكاملة، نابعة من ثقافتنا وأصولنا الفكرية، وصالحة لناسنا وبيئتنا
فالغربيون . المدارس النفسية الكبرى الغربية المعاصرة هي في حقيقتها إحياء لتراث قديم بعض

ولهم . العالج المعرفيأجروا مئات األبحاث حول الطريقة اليونانية السقراطية العقالنية وأخرجوا منها 
ي دراسة جاما ، عرضوا منها فالعالج بالتيقظ الذهنياآلن سنوات يدرسون تعاليم بوذا وأخرجوا منها 

  .بحثا تجريبيا مقارنا، سوى العشرات من البحوث األخرى 50هذه قرابة 
  أفال يكون هذا حافزا لنا لنعود وندرس تراثنا النفسي، ونستخرج منه نظريات نفسية وعالجية؟

  .لكن بشرط االلتزام بشروط البحث العلمي الرصين المقنع!بلى وربي
فإذا كانت البوذية . تحتقروا أنفسكم، وال تراثكم، وال ثقافتكم ال: دراسة جاما درس عملي لنا جميعا

ملهمة اآلن لبعض الغربيين، وهي كلها من أولها إلى آخرها ال تكاد تكتب بها كتابا واحدا، فكيف 
بحضارة مكتبتها لو صففت الكتب فيها جنبا إلى جنب، المتدت من قرطبة إلى اليمن، أطول صف كتب 

  .في تاريخ البشرية
المشكلة فقط في قدرتنا على استخالصه، !. زاخر! ثري! كبير! عظيم! ينا تراث نفسي ضخملد

  .وعرضه بطريقة علمية بحثية راسخة مقنعة للناس
خالل سنوات عملي في هذا المجال، كنت أواجه بين فترة وأخرى مدرستين من التفكير، يصدق 

   .عليهما أنهما طرفا نقيض
  .جاد علم نفس خاص بنا، منطلقة من ديننا وثقافتنا وبيئتنافريق يطالب وبقوة وبسرعة إلي - 
وفي المقابل فريق آخر من األساتذة واألطباء والمتخصصين الفضالء متوجس غاية التوجس  - 

من مجرد نقاش مثل هذه المواضيع، وبعضهم قد يكون غير مستعد لتقبل مجرد فكرة أن يكون لنا 
أصال حاجة لنتعب أنفسنا بمحاولة إيجاد نظرية نفسية نظرية نفسية مستقلة، ويرى أنه ليس هناك 

  :خاصة بنا، وقد يستبعد هذا األمر في ذهنه بشكل مطلق، ولهم في ذلك عدة منطلقات
  .خاصة بسبب االستقطابات السياسية) إسالمية(ربما بعضهم لحساسية كلمة  •
علم النفس العمالقة  وبعضهم يرى أنه ليست لدينا القدرة على مناطحة ومنافسة ومجاراة أساطين •

  .؟!كيف نجرؤ أن نطرح نظرية نفسية متكاملة، وهم قد سبقونا بمراحل كما بين السماء واألرض!! الكبار؟

التأمل (أما طقوس المانترا 
فاألبحاث فيها قليلة ) بالطالسم

وداللتها ضعيفة أو معدومة، 
سواء في تخفيف المشاعر 
السلبية، أو زيادة المشاعر 
 اإليجابية

  
 
لفت هذا البحث انتباهنا أن 
بعض المدارس النفسية 
الكبرى الغربية المعاصرة هي 
 في حقيقتها إحياء لتراث قديم

  
الغربيون أجروا مئات األبحاث 
حول الطريقة اليونانية 
السقراطية العقالنية وأخرجوا 

ولهم . منها العالج المعرفي
اآلن سنوات يدرسون تعاليم 
ج بوذا وأخرجوا منها العال

 بالتيقظ الذهني
 
 
إذا كانت البوذية ملهمة اآلن 
لبعض الغربيين، وهي كلها 
من أولها إلى آخرها ال تكاد 
تكتب بها كتابا واحدا، 
فكيف بحضارة مكتبتها لو 
صففت الكتب فيها جنبا إلى 
جنب، المتدت من قرطبة إلى 
اليمن، أطول صف كتب في 
 تاريخ البشرية

 
 

! عظيم! لدينا تراث نفسي ضخم
المشكلة !. زاخر! ثري! كبير

فقط في قدرتنا على استخالصه، 
وعرضه بطريقة علمية بحثية 
>راسخة مقنعة للناس <
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والبعض يرى أن علم النفس ليس له جنسية، فهو علم بحت تجريبي مجرد، ما ينطبق في دوك  •
ف ان يكون مردها كلمة حق لكن الخو ، وهي)المؤمن  الحكمة ضالة: (وقد يقال ينطبق في تبوك،

  .تثبيطنا عن البحث عن الحكمة التي لدينا أوالً، قبل أن نتطلبها لدى اآلخرين
، !وآخر في نظره أن محاولة إيجاد نظرية نفسية ذات بعد ثقافي قد يهدم كل علم النفس برمته •

  !!.يدولوجياخوفا من دخول األيدولوجيا في العلم، طبعا هذا على اعتبار أن علم النفس الغربي ليس له أ
، يتحسس من أي نكوص للماضي، ويعتبره عالمة غير )عقدة الماضوية(وبعضهم لديه  •

ولعل هؤالء الزمالء يتفهمون أن الرجوع للماضي ليس للعيش فيه، ولكن لالستفادة مما فيه بما . صحية
د يناسب حاضرنا، ومن ليس له ماض يفخر به ويبني عليه، فسيضطر للبحث عن شيء ما آخر يستن

ثم إن في رجوع الغربيين للماضي اليوناني أو البوذي لم . عليه لينهض، فال أحد يبدأ من الصفر
يضرهم ولم ينقص من قيمة علم النفس، بل ظهرت المدرسة المعرفية متكئة على الماضي اليوناني 

  .متكئة على الماضي البوذي، وال غضاضة mindfulness العقالني، ومدرسة التيقظ الذهني
  :كاتب السطور  رأي

أن المسألة تجاوزت مرحلة النقاش الترفي، وأن هذا حق حضاري مكتسب مشروع، وأنه موجود 
وأن علم النفس المعاصر ليس كتابا مقدسا ال تجوز مخالفته، بل هو علم متجدد، ال . فعال لكننا أضعناه

حصى بعضهم نظرياتهم يزال الغربيون أنفسهم ينقضون القديم منه، وينشؤون نظريات جديدة، حتى أ
. اما النظريات الكبرى فلن تقل عن عشر نظريات. نظرية، بالفروع 300النفسية فوصلت قرابة 

أفيكون جائزا للغرب أن يضيف ويعدل ويبدل ويناقض بعضه بعضا، ونحن نتفرج عليهم، ونتجادل هل 
   يحق لنا أن نكون مثلهم في ابتكار النظريات أم ال؟؟

كما استطاعوا فنحن . لسنا أقل من غيرنا من أهل الثقافات األخرى. هنيالمسألة واضحة في ذ
  .نستطيع

كل العلوم تنصبغ بثقافة أصحابها وبيئتهم، شاءت أم أبت، أعلنت أم أخفت، . ال يوجد علم محايد
إنها علوم (صرحت أم لم تصرح، اعترفت أم نفت، كلها تتأثر، إنهم ال يقولون الحقيقة حين يقولون 

  )..صرفة
حق لكل عربي ومسلم أن نطبق عليه . ال شك أن هذا حق مكتسب موروث، فال تضيعوا ميراثكم

نظرية نفسية خاصة به، وال يجوز أن تمنعنا االستقطابات السياسية عن تحقيق حلم الجميع بوجود 
  .، متكامل الرؤية والنظرية والنموذج والتطبيق)نظرية نفسية إسالمية متكاملة(

نا ال تحمل أي دالالت سياسية، إنما هو وصف للجنس البشري والثقافة الموجوة وكلمة إسالمية ه
بل إني من خالل دراستي لبعض ما نشره الزمالء . في المنطقة، دون انتقاص للزمالء من المسيحيين

األقباط المعاصرون من مقاالت وكتابات نفسية، وصلت لنتيجة أن ما بين المسلمين والنصارى 
التقارب أدعى لالستفادة من بعضنا، وأنفع لنا من لجوئنا لعلم نفس غربي يغلب في من ) الدينيين(

  .منظريه وعلمائه التوجه الالديني
ربما نواجه مشكلة مع الزمالء المسلمين الذين لديهم مواقف أيدولوجية من التيارات اإلسالمية، 

  حول إلى وعظ ديني، مستقطبويخشون أن هذه الدعوة قد تؤدي إلى أن يفقد علم النفس علميته ويت

البعض يرى أن علم النفس 
ليس له جنسية، فهو علم بحت 
تجريبي مجرد، ما ينطبق في 
دوك ينطبق في تبوك، وقد 

، )الحكمة ضالة المؤمن: (يقال
وهي كلمة حق لكن الخوف 
ان يكون مردها تثبيطنا عن 
البحث عن الحكمة التي لدينا 
 أوالً

  
 

عقدة (بعضهم لديه 
، يتحسس من أي )ويةالماض

نكوص للماضي، ويعتبره 
ولعل هؤالء . عالمة غير صحية

الزمالء يتفهمون أن الرجوع 
للماضي ليس للعيش فيه، 
ولكن لالستفادة مما فيه بما 
 يناسب حاضرنا

 
 
من ليس له ماض يفخر به 
ويبني عليه، فسيضطر للبحث 
عن شيء ما آخر يستند عليه 
لينهض، فال أحد يبدأ من 
 الصفر

 
 
إن في رجوع الغربيين 
للماضي اليوناني أو البوذي 
لم يضرهم ولم ينقص من قيمة 
علم النفس، بل ظهرت 
المدرسة المعرفية متكئة 
على الماضي اليوناني 
العقالني، ومدرسة التيقظ 

 mindfulnessالذهني 
متكئة على الماضي البوذي، 
>وال غضاضة <
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فالعلم ليس مجاالً لنقل الصراعات السياسية إليه، والساحة تستوعب : وأحب أن أطمئن هؤالء. سياسياً
الجميع، وكل يعمل بحسب منطلقاته، وفي النهاية المعيار الذي نتحاكم إليه هو الدليل البحثي والعلمي، 

قد . بل ربما يكون هذا التنوع بيننا دافعا للتصحيح والتحسين واإلتقان. وهو حجة نقبلها كلنا ونسلم بها
تقي في البرلمان نتجادل في قضية سياسية، لكننا إذا التقينا في قاعة البحث، ال نتحاور إال بالحجة نل

 .البحثية، والبرهان العلمي
  

ولست بحاجة للتأكيد أن هذا المشروع ليس من هدفه إلغاء كل ما جاءنا من الغرب في علم النفس، 
مشروع يؤسس على أصول خاصة به، ويستفيد  بل هو. فهذا نهج تفكير ال أظن أن احدا يقول به اآلن

 .من كل نتاج البشر بعد ذلك، كإضافات مثرية ومفيدة
  

  :حتى نكون عمليين
ويسرني إطالع األساتذة والزمالء في هذه الشبكة المباركة عن قيام فريق من زمالئكم 

  :والحلم والفكرة إلى، وفكرة الدراسة تحويل الطموح )دراسة مشروع النظرية النفسية المتكاملة(بإعداد
  مشروع متكامل •
  في خطوات محددة  •
  ومنتجات ومخرجات نهائية متفق عليها سلفا •
  في إطار زمني •
  وتمويل الزم •
 .وفريق عمل مؤهل •

 A� �5)L� A� �bbc+� �#_ 4�5 dذن اe- �8راC�8+` �5ض ا�
و/1 .. ا�PK�8ة اPh 1L+�Bا ا��*ن % ���g هPا ا���� 

5�4 �78دة ر>�i ا�����، ��+` L+�K& ا�Cرا�8 8 ��M�7#
���Lرآ� % ا��Bوع� `�K)5ود ،`��� . ��ه� 5

.�
 وا���م >�
 

أن علم النفس المعاصر ليس 
كتابا مقدسا ال تجوز مخالفته، 
بل هو علم متجدد، ال يزال 
الغربيون أنفسهم ينقضون 
القديم منه، وينشؤون 
 نظريات جديدة

 
 
أفيكون جائزا للغرب أن 

ف ويعدل ويبدل ويناقض يضي
بعضه بعضا، ونحن نتفرج 
عليهم، ونتجادل هل يحق لنا 
أن نكون مثلهم في ابتكار 
النظريات أم ال؟؟ 
 
 
ال يجوز أن تمنعنا 
االستقطابات السياسية عن 
تحقيق حلم الجميع بوجود 

نظرية نفسية إسالمية (
، متكامل الرؤية )متكاملة

 والنظرية والنموذج والتطبيق
 
 

إسالمية هنا ال تحمل أي  كلمة
دالالت سياسية، إنما هو 
وصف للجنس البشري 
والثقافة الموجوة في 
المنطقة، دون انتقاص للزمالء 
 من المسيحيين

   � � � � � �   � � � � � �

  ادحصـ..الشبكـة تدخل عامهـا الثانـي عشـر  <13/06/4201 -  13/06/2002
  

  اـر عامـد عشـحصـاد أحـ... ارابسينـات / ن ـشـع
  

 "   ن .ع.ش" ـزات الكتـاب السنــوي الثانـــي لمنجـ
  

  نحو تعاون بيعربي اكاديمي رقيا بالعلوم النفسية و خدماتها 
www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf 

 

� �
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 )2- 1(ة ـــوب العربيــام والشعــا الحكّـــي سيكولوجيــف
 توطئة

ثمة مرض سيكولوجي مصاب به الحاكم العربي هو انه يعد السلطة ملكا خاصا به وحقا ابديا له 
لح، صدام حسين ،معمر القذافي،حسني مبارك،بن علي،علي عبد اهللا صا:(الى ان يموت او يزاح

تشكيل جهاز امني خاص به،وتأليف :،وانه يعمل على ديمومتها بيده باعتماده ثالثة اساليب..)واألسد
 .حزب سياسي يتزعمه،وتدجين شعبه للقبول به

 :والتساؤالن هنا

بمعنى ان السلطة ورثته في الحاكم العربي بدءا من انتهاء الخالفة ..هل هذا المرض وراثي* 
 الراشدية؟

م العربي بعد التغيير الديمقراطي،في العراق وثورات الربيع العربي، مصاب بنفس وهل الحاك* 
 المرض ام أنه سليم منه؟

 .هذا ما سنتناوله في هذا التحليل ،ولنبدأ بالسلطة اوال

لدى مراجعتنا لمفهوم السلطة في اللغتين االنجليزية والفرنسية وجدنا فرقا مدهشا لدى مقارنته  
القدرة على التحكم ،واتخاذ :الفرنسي " الروس"تعني السلطة في قاموس  اذ.باللغة العربية

ويفرق بين السلطة ..ويضفي عليها قيمة الحق، ويضرب لها مثال تربويا بسلطة مدير المدرسة..األوامر
والقوة،اذ تعني القوة أجبار اآلخرين على طاعتك،فيما تعني السلطة الحق في ان توجه اآلخرين أو أن 

 .باالستماع اليك وطاعتكتأمرهم 

،اذ يعد السلطة ضرورة  اجتماعية واخالقية )التلسط(و ) السلطة (ويفرق القاموس االنجليزي بين 
فيما يتضمن مفهوم التسلط  لتنظيم أمور المجتمع ولتحقيق العدالة االجتماعية،

يس االنجليزية والفرنسية، ومع ان السلطة ،في القوام.الظلم،القهر،االرهاب،االكراه،التشدد،والعنف:معاني
تتطلب القوة،غير أنها تشدد على ان القوة بال سلطة ظلم واستبداد،وبهذا الفهم فان مفهوم السلطة في 

 .هاتين اللغتين تعني الحق وشرعية استخدام القوة

القهر ،وقد : " بأنها) لسان العرب(اما في اللغة العربية فاألمر مختلف ،اذ يرد مفهوم السلطة في  
ويشير ".القدرة والملك" لحسن سعيد الكرمي بأنها " الهادي" وترد  في قاموس ".سلطه اهللا فتسلط عليهم 

تسلط األمير على البالد،حكمها وسيطر عليها،وتسلط القوي على :الفعل بها الى التسلط،وانه
  المضمون وألن اللغة،في جانب منها تعكس ". تمكن وتحكّم..الضعفاء،تغلب عليهم وقهرهم ،وتسلط 

ثمة مرض سيكولوجي مصاب 
 به الحاكم العربي هو انه يعد
السلطة ملكا خاصا به وحقا ابديا 
 له الى ان يموت او يزاح

 
 
 
تعني القوة أجبار اآلخرين 
على طاعتك،فيما تعني السلطة 
الحق في ان توجه اآلخرين 
أو أن تأمرهم باالستماع اليك 
 .وطاعتك

 
 
 
 السلطة ضرورة  اجتماعية
واخالقية لتنظيم أمور المجتمع 
ولتحقيق العدالة االجتماعية،فيما 
يتضمن مفهوم التسلط 

 االرهاب، الظلم،القهر،:معاني
 والعنف التشدد، االكراه،

 
 

في جانب منها  ألن اللغة،
تعكس المضمون 
السيكولوجي لشخصية 
الناطقين بها،فان اللغة 
العربية  أخذت مفهوم 
السلطة بمعناه التسلطي 

لمشحون بالعنف والجبروت ا
  والسطوة والتغلب
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السيكولوجي لشخصية الناطقين بها،فان اللغة العربية  أخذت مفهوم السلطة بمعناه التسلطي 
وبرغم ظهور محاوالت تطويرية في قواميس أحدث  . المشحون بالعنف والجبروت والسطوة والتغلب

شحونا بالعنف والقوة ودالالت التسلط التي تتبدى بالعقوبات فان مفهوم السلطة في اللغة العربية بقي م
 .والتهديدات وتتجلى في غايات الطاعة والخضوع واالمتثال لقوة قادرة قاهرة

ولتأمين ذلك فان الحاكم العربي يقوم بتشكيل اجهزة أمنية خاصة به يأمرها بممارسة اسلوب  
وترأسه لحزب سياسي يمارس من . بطش الحاكم بهاالستبداد لتشيع في المواطن سيكولوجيا الخوف من 

خالله السيطرة على شرائح اجتماعية واسعة تضم مرتزقة ومنافقين وبعض الكفاءات والوجوه 
بالمراكز المؤثرة في الحكومة حتى وان كانوا ال " الثقة" ووضع من تتوافر فيهم ..األجتماعية للتغطية

اشعارالناس :ن الشعب سيكولوجيا عبر ثالثة اساليب رئيسةوالعمل على تدجي.يمتلكون الخبرة والكفاءة
بالعجز من التغيير بتزوير االنتخابات واعادة انتخابه لعدة دورات انتخابية ،وتخريب القيم باشاعة الفساد 

صفات خاصة الى اسمه ونشر صوره في األماكن  بإضافةالمالي واالداري والسياسي،وتقديس نفسه 
 .مية والبيوتالعامة والدوائر الحكو

افقار الناس وكنز المليارات، والقتل والتعذيب، وافساد (ومع ان الحاكم العربي ارتكب افضع القبائح 
فأنه يخص نفسه باالستقامة االخالقية، ويعد نفسه مثال المتحلي باالخالقيات الرفيعة، وان ..) الضمائر

هذه ناجمة من حالة كنّا شخصناها و. مساءلته هي من اختصاص اهللا وحده وليس للشعب حق في ذلك
سلطة ..التي تعني اعتقاده بأنه امتداد للخليفة) سيكولوجيا الخليفة(هي ان رئيس الدولة العربي تتحكم به 

 .عاما 1400التي تشفرت في الالوعي الجمعي للشعوب العربية عبر ..اهللا في األرض

التي تعني في لغتنا العربية القهر ..)السطوة(وتقترن سلطة الحاكم العربي بمفهوم خطير آخر هو 
المنصب والثروة : وعلى وفق تحليل علم االجتماع السياسي فان هنالك أربعة مصادر للسطوة. والبطش

فعبر دراسة . أولها واخطرها، سطوة المنصب التي تعتمد على السلطة الرسمية.والخبرة والعالقات
) ن، بول بوت،عيدي أمين، صدام حسين،ومعمر القذافيهتلر، موسليني، ستالي( نماذج ألسوأ طغاة العالم

في األولى يبدأ : في بناء سطوتهم، يمر بأربع مراحل") مسرحيا" (تبين أن جميعهم يتبعون اسلوبا
وقد اليكون . الدكتاتور المتوقع بتشكيل عالقات مع أناس لديهم نوايا أو مطامح نحو سلطة من نوع ما

في الثانية . هي أو كانوا نجحوا في تكوين نوع من الهوية السياسيةهؤالء أكثر من مجرد مفكّري مقا
ينتقل من مرحلة التعرف على الناس الى مرحلة تكوين التحالفات بأن يستغل صاحب سطوة المنصب 
مهارات اجتماعية وأنماط  تأثير مراوغة، وقدرة على األقناع السياسي، وتفكير سياسي له وجاهة، 

ويعمد الى استيعاب من يطمح لدور قيادي ..رسمي وشعبي..عمل مشتركووعد بتحسين األوضاع ب
ليصل الى المرحلة ..ويصبر على التخلص من منافسيه لفرصة مالئمة..فيضعه في مركز يرضى به

فهتلر جاء الى السلطة بانتخابات ديمقراطية، ولكن ما أن صار ). ناعمة(بطريقة ..السيطرة..الثالثة
قدرة كبيرة على " شتراكي الحاكم حتى اسرع بتثبيت اركان الحكم مكتسباللحزب القومي األ" زعيما

وكذا الحال مع !)..يحيي ويميت(التأثير في الناس تخوله أن يقرر ويسيطر ويوجه ويكافيء ويعاقب و
 .عتاة الحكّام العرب

 

برغم ظهور محاوالت تطويرية 
في قواميس أحدث  فان 
مفهوم السلطة في اللغة 

ي مشحونا بالعنف العربية بق
والقوة ودالالت التسلط التي 
تتبدى بالعقوبات 
والتهديدات وتتجلى في 
غايات الطاعة والخضوع 
 واالمتثال لقوة قادرة قاهرة

 
 
لتأمين ذلك فان الحاكم 
العربي يقوم بتشكيل اجهزة 
أمنية خاصة به يأمرها 
بممارسة اسلوب االستبداد 
لتشيع في المواطن 

ن بطش سيكولوجيا الخوف م
وترأسه لحزب . الحاكم به

سياسي يمارس من خالله 
السيطرة على شرائح اجتماعية 
واسعة تضم مرتزقة ومنافقين 
وبعض الكفاءات والوجوه 
 ..األجتماعية للتغطية

 
 
العمل على تدجين الشعب 
سيكولوجيا عبر ثالثة اساليب 

اشعارالناس بالعجز من :رئيسة
التغيير بتزوير االنتخابات 

انتخابه لعدة دورات  واعادة
انتخابية ،وتخريب القيم 
باشاعة الفساد المالي 
واالداري 
والسياسي،وتقديس نفسه 
بإضافة صفات خاصة الى 
اسمه ونشر صوره 
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اما حين يصل صاحب سطوة المنصب المرحلة الرابعة فأنه يتوجه نحو التخلّص من منافسيه 
سلطويه ، وبناء آليه تمكّنه من بث الخوف والهيبة فيهم وفي  السياسيين ووضع الموالين له في مناصب

 .ولها وصل صدام حسين..الشعب بأكمله لدعم سطوته

أن مجساتنا، نحن السيكولوجيين، تلتقط اشارات من المشهد السياسي العراقي الحالي تفيد بوجود 
وكما أن الليل والنهار . طوةقادة سياسيين يبدون في ظاهرهم ديمقراطيين فيما تعمل بداخلهم  نزعة الس

ولهذا يعيش هؤالء حالة تناقض وجداني وسلوكي، . اليمكن أن يجتمعا، كذاك السطوة والديمقراطية
وما نخشاه . اما السطوة أو الديمقراطية: ألنهم يحاولون جمع اتجاهين متعاكسين البد أن يتغلب أحدهما

سطوة : من مصادر السطوة الثالثة األخرى استمكن) وبعضهم عبر المرحلة الثانية( أن هذا الصنف
، وسطوة الخبرة )من يملك الذهب هو القادر على وضع القواعد( الثروة، بحيازته القاعدة الذهبية 

بامتالكه دراية ومعلومات تكسبه التأثير في العامة، وسطوة العالقات باكتسابه قبول أناس يمتلكون 
وعلى ..تنذر بخطر كبير على الناس والوطن"..قافية أيضاسطوة عشائرية،أو اجتماعية، أودينية، أوث

 .أنفسهم أيضا

 )2- 2(ة ـــوب العربيــام والشعــا الحكّــي سيكولوجيــف
في مقالة سابقة اشرنا الى ان تصرفات معمر القذافي وخطاباته واستخدامه العنف مع    

تحليال ألطباء نفسيين خلصت الى  أثارت) 2011فبراير17(المتظاهرين في األسبوع األول النتفاضة 
وألن هذا الحكم صادر من اختصاصيين فان الناس .أن الرجل مصاب بالبرانويا والوساوس والهوس

 .تصدق بهذا التشخيص تصديقهم لتشخيص طبيب مختص بأمراض الجسم 
 

مصاب بأمراض عقلية تدخل )وحكّاما عرب آخرين(واذا كان التشخيص صحيحا،أعني أن القذافي
 :من الذهان،فان المنطق يطرح هذا السؤالض

أربعين سنة،حظي فيهاباحترام رؤساء ..هل يمكن لرئيس دولة بهذا الخلل العقلي أن يحكم شعبا*
 دول في عالم عاقل؟

أربعين سنة،فأن المنطق ال يستقيم اال بأن يكون ..وبما أنه من غير المعقول أن يحكم مجنون مالينا
اب بأمراض نفسية بصيغة خلقت معادلة ضمنت ديمومة العالقة بينهما الحاكم والناس كالهما مص
 .وزوجته المصابين كليهما بعصابي التسلط والخضوع) سي السيد(بطريقة مشابهة للعالقة بين 

ما حصل أن المعنيين بالطب النفسي وعلم النفس التحليلي،غالوا في تحليل شخصيات المستبدين   
ثم القذافي،وشخّصوهم ..هم،صدام حسين،الى زين العابدين وحسني مباركوالطغاة العرب منذ سقوط أول

الجنون بالتعبير (وهذا غير منطقي ألن الذهان ..بأنهم مصابون بأمراض نفسية وعقلية بضمنها الذهان
اضطراب عقلي يفقد فيه الفرد صلته بالواقع ويكون غير مسؤوال عن افعاله بما فيها السلوك )الدارج

 .اصحاء نفسيا..وأن الناس عقالء..ا يوحي ان سبب كوارثنا هو حكّام مجانينبم..األجرامي

والتحليل الصحيح، أن الشعوب في عالمنا العربي مصابة ايضا باضطرابات عصابية ناجمة عن  
بمعنى،األعلى يسيطر على األدنى،واالدنى يتماهى ..ان التسلط في مجتمعاتنا تحكمه عالقة هرمية ثابتة

 واالنفعالية والالواقعية في تقييم األحداث المفضية الى الشعور..طر على األدنى منهباالعلى ويسي

ان الحاكم العربي ارتكب 
افضع القبائح فأنه يخص نفسه 
 باالستقامة االخالقية، ويعد
نفسه مثال المتحلي 
باالخالقيات الرفيعة، وان 
مساءلته هي من اختصاص اهللا 
وحده وليس للشعب حق في 
 ذلك

 
 
رئيس الدولة العربي تتحكم 

التي ) سيكولوجيا الخليفة(به 
تعني اعتقاده بأنه امتداد 

سلطة اهللا في ..للخليفة
التي تشفرت في ..األرض

الالوعي الجمعي للشعوب 
 عاما 1400العربية عبر 

 
 
تقترن سلطة الحاكم العربي 
بمفهوم خطير آخر هو 

التي تعني في )..السطوة(
 لبطشلغتنا العربية القهر وا

 
 
وفق تحليل علم االجتماع 
السياسي فان هنالك أربعة 

المنصب : مصادر للسطوة
 والثروة والخبرة والعالقات

 
 
حين يصل صاحب سطوة المنصب 
المرحلة الرابعة فأنه يتوجه نحو 
التخلّص من منافسيه السياسيين 
ووضع الموالين له في مناصب 
سلطويه ، وبناء آليه تمكّنه من 

هيبة فيهم وفي بث الخوف وال
  .الشعب بأكمله لدعم سطوته
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باليأس واالستسالم لواقع ضاغط،وااليمان بالقدرية والطلب من الخالق ان ينتقم من الحاكم الظالم، 
 .والدعاء في اضرحة األئمة والرجال الصالحين ان يخلّص الناس من الطاغية الذي أذلّهم

التي تعني نمطا ثابتا من السلوك ) اضطرابات الشخصية(بـبالمقابل فان الحكّام العرب مصابون  
النرجسية :غير المرن،وسمات شخصية مفرطة ومتصلّبة،تتجسد أعراضها فيهم بثالثة أنواع

) أنا مميز(فهو أخذ من نمط الشخصية النرجسية شعارها .ومثالهم صدام حسين..والسيكوباثية والبرانوية
تثنائية او خارقة،وأنه أفهم من اآلخرين وأرقى منهم،وأن عليهم ان بما يعني يقينه انه يمتلك قدرات اس

السادية والعنف والقسوة مع الخصوم وعدم الشعور :وأخذ من الشخصية السيكوباثية.ينفذوا اوامره
يأكل السمك المسكوف ولحم الغزالن (والتلذذ باآلم االخرين ..بالذنب حين كان يعذبهم او يصفيهم جسدا

وأخذ !).الهيل فيما شعبه كان يأكل الخبز االسود في زمن الحصار الذي كان هو سببهالمطعم برائحة 
الشكوك من غير ادلّة كافية،واالنشغال في ارتيابات غير مبررة بخصوص :من  الشخصية البارانوية

 .والء او نزاهة من حوله،ونزعة دائمة لحمل الضغينة ورفض التسامح مع من اساء اليه

موجودة في اغلب الحكّام العرب واالختالف بينهم في درجة ) المرضية(ان هذه الصفات  
شخصية المتحمس،التي :غير ان شخصية صدام حسين جمعت صفات اخرى من نمطين آخرين..الحدة

وأخذ منها ..اخذ منها الجرأة والنشاط والحيوية واالنفعال واالندفاع غير المنضبط،وشخصية المتحدي
لنفس وقدرة التاثير في االخرين وسعة الحيلة والدهاء والشهامة الشعبية وحب الشعور بالثقة العالية با

 .السيطرة والميل الى االستبداد وحب المواجهة

ان المعادلة النفسية التي كانت سائدة على مدى ألف واربعمائة سنة في عالمنا العربي هي سادية 
سيكولوجيا (ر انه محكوم بـ وعلّة الحاكم العربي المعاص.الراعي مقابل مازوشية الرعية

يرى نفسه امتدادا له بسلطة موروث كامن في الالوعي الجمعي للناس بأن الخليفة هو وكيل )..الخليفة
شكال ال ..)ديمقراطية،حرية(اهللا في األرض،وسلطة حدثها هو ووعاضه بما يساير المفاهيم الحديثة 

 .السلطة والثروة واألمن:ثةمضمونا ،وتفننا عصريا في اقامة نظام يستند على ثال

فاالرقام تشير الى ان ثروة .والالفت ان جشع الحاكم العربي في امتالك الثروة جنون مرضي 
مليارا،وبن  55مليارا بما يعادل ستة اضعاف ميزانية ليبيا،وثروة حسني مبارك  130القذافي بلغت 

ذا الجشع ورثه الحكام وأن ه...مليارا وصالح اليمني نصف مليار دوالر 15علي التونسي 
 !الديمقراطيون

ان انتفاضات الشعوب العربية كانت صحوة من ادمان على تكيف حياتي سلبي تمثل في خضوع 
وأن هذه ..وكلها أعراض عصابية..واستكانة ويأس وقدرية وقبول بمقولة حيثما تكونون يولّى عليكم

لقارات وانتشار ثقافة جديدة لجيل يكبر الصحوة ما كانت لتستيقظ لوال تكنولوجيا االتصاالت عبر ا
 .وينمو،وأنظمة أنسانية تشجعه وتسنده أمام ثقافة جيل شاخ وصار خارج عصره

فقد قطف االخوان في مصر ثمرة ..سارت في االتجاه المعاكس) الربيع العربي(لكن رياح تغيير   
صل من هم في الضفة وقبلها ح..وآلت الى اشباههم في بلدان الربيع األخرى..السلطة في مصر

وبخالف المحللين السياسيين الذي استبشروا بعهد جديد .األخرى من التيارعلى السلطة في العراق
 تتحرر فيه الشعوب العربية وتنعم بالحرية والكرامة واالمان وتداول السلطة سلميا،فاننا توقعنا في حينها

كما أن الليل والنهار اليمكن 
أن يجتمعا، كذاك السطوة 

ولهذا يعيش . والديمقراطية
هؤالء حالة تناقض وجداني 
وسلوكي، ألنهم يحاولون جمع 
اتجاهين متعاكسين البد أن 

اما السطوة : يتغلب أحدهما
 أو الديمقراطية

 
 
بما أنه من غير المعقول أن 

أربعين ..يحكم مجنون مالينا
سنة،فأن المنطق ال يستقيم اال 
بأن يكون الحاكم والناس 

اب بأمراض نفسية كالهما مص
بصيغة خلقت معادلة ضمنت 
ديمومة العالقة بينهما بطريقة 

سي (مشابهة للعالقة بين 
وزوجته المصابين ) السيد

كليهما بعصابي التسلط 
 والخضوع

 
 
أن الشعوب في عالمنا 
العربي مصابة ايضا 
باضطرابات عصابية ناجمة 
عن  ان التسلط في مجتمعاتنا 
 تحكمه عالقة هرمية ثابتة

 
 
الحكّام العرب مصابون 

) اضطرابات الشخصية(بـ
التي تعني نمطا ثابتا من 
السلوك غير المرن،وسمات 
شخصية مفرطة 
ومتصلّبة،تتجسد أعراضها 

النرجسية :فيهم بثالثة أنواع
>.والسيكوباثية والبرانوية <
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مريضة نفسيا لن تأتي بحكّام ان ما استبشروا به ستبقى احالما مؤجلة،منطلقين من حقيقة أن الشعوب ال
 !.اصحاء نفسيا

وللتوضيح،فان الصحة النفسية بالمفهوم العلمي تعني التفكير بشكل عقالني ومنطقي مصحوبا  
 :باالتي 

 اقامة عالقات انسانية حميمة*

 التمتع باالستقرار االنفعالي واالتزان الوجداني*

 االيمان بالديمقراطية فكرا وسلوكا*

 تسامحالقدرة على ال*

 .حب الجمال واالنسانية*

تحقيق العدالة االجتماعية،واحترام قدسية الحياة :التي من مبادئها(خذوا فقط االيمان بالديمقراطية 
وطبقوها على كّل الحكام العرب الذين جاءوا بعد ..) وضمان كرامة االنسان،وتداول السلطة سلميا

 .فعال ؟فهل تجدون بينهم من يطبق الديمقراطية ..التغيير
 
فهي مأزومة بامراض نفسية .والعلّة في االنظمة السياسية العربية تكمن في شعوبها قبل حكامها  

وهذه متأصلة في .أخرى أقبحها عدم قبول اآلخر المختلف في الرأي والعرق والدين والمذهب والعشيرة
ف ألكثر من ألف وتنافس ونزاع وعن) داحس والغبراء مثال(الشخصية العربية بفعل حروب سخيفة 

ولن تستطيع االجيال العربية الحالية الوصول الى ما وصلت اليه جنوب افريقيا في التسامح حيث .عام
كان الجالد والضحية يصطحبان السياح لزيارة السجون فيشرح الجالد كيف كان يعذب ضحيته في 

 !.وضحيته معه يروي لهم ما حدث..الزنزانة
 
م بهم دافع قسري الى أخذ الحيف باالنتقام،ومن يتحكم بهم دافع والعرب موزعون بين من يتحك  

السيطرة واالنفراد بالسلطة والثروة،ومتفرجين يائسين من اصالح الحال،ومن اوصلتهم االحداث الى 
وبين قلّة واعية متمسكة بالمستقبل برغم انها تعاني في الزمن !..انهم صاروا بحاجة الى دكتاتور

فضال عن أن العقل الجمعي ..انت تعانيه في الزمن الدكتاتوري ان لم يكن أوجعالديمقراطي نفس ما ك
من طبيعتها انها تسحب صاحبها الى الماضي ..معبأ بقيم وتقاليد ومعتقدات تعصبية ماضوية لألغلبية

 ).   مريض نفسيا..( فتخلق منه فردا عصابيا..وتجعل فكره منشغال بما اصابه من حيف
 

قراطية حالة صحية نفسيا ال يمكن لها ان تعيش جوهرها بين شعوب مريضة والكارثة ان الديم
عندهم المتالك الثروة ) األنا المتضخم(،وهوس ) سيكولوجيا الخليفة(نفسيا وحكّام ما تزال تتحكم بهم 

ومع ان بينهم من تلقى صفعة اسقطته وآخر أيقظته،فان بينهم من ال يزال .والمكانة االجتماعية والنساء
، ويعتقد في عالقته بالناس !)فأنا حادثة ما حدثت آالف القرون:(..بق عليه قول نزار قبانيينط
فتوكلت على اهللا وقررت أن أركب الشعب من ..مهما فكرت أن أتركهم فاضت دموعي كغمامه:(بأنه

 !).اآلن الى يوم القيامة

  

شخصية صدام حسين جمعت 
صفات اخرى من نمطين 

لتي شخصية المتحمس،ا:آخرين
اخذ منها الجرأة والنشاط 
والحيوية واالنفعال واالندفاع 
غير المنضبط،وشخصية 

وأخذ منها الشعور ..المتحدي
بالثقة العالية بالنفس وقدرة 
التاثير في االخرين وسعة 
الحيلة والدهاء والشهامة 
الشعبية وحب السيطرة والميل 
 الى االستبداد وحب المواجهة

 
 

تي ان المعادلة النفسية ال
كانت سائدة على مدى ألف 
واربعمائة سنة في عالمنا 
العربي هي سادية الراعي 
 مقابل مازوشية الرعية

 
 
ان جشع الحاكم العربي في 
امتالك الثروة جنون 

فاالرقام تشير الى ان .مرضي
 130ثروة القذافي بلغت 

مليارا بما يعادل ستة اضعاف 
ميزانية ليبيا،وثروة حسني 

بن علي مليارا،و 55مبارك 
مليارا وصالح  15التونسي 

 ...اليمني نصف مليار دوالر
 
 
ان انتفاضات الشعوب العربية 
كانت صحوة من ادمان على 
تكيف حياتي سلبي تمثل في 
خضوع واستكانة ويأس 
وقدرية وقبول بمقولة حيثما 

وكلها ..تكونون يولّى عليكم
  أعراض عصابية
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السؤال الذي يطرح نفسه بين الحين واآلخر في الممارسة السريرية للطب النفسي هو الى متى 
الجواب على السؤال أسهل بكثير عند الحديث عن .   يستمر المريض تعاطي العقاقير المضادة للذهان؟

ترى الغالبية العظمى من . قارنة بغيرهم أحياناً وهو إلى أجل غير مسمىالمرضى المصابين بالفصام م
الرأي  االستشاريين يحرص على استمرار المريض على تعاطي المضاد للذهان ويشترك معه في ذلك

الطبيب المريض بتخفيض الجرعة مستقبالً  يوعد . االستشاريون في االختصاصات الطبية األخرى
هذه الوعود قلما يوفي بها االستشاري خوفاً . في المستقبل البعيد وليس القريبوحتى سحب العقار كلياً 

 .من انتكاسة المريض بعد دخوله إلى مرحلة الهدأة

لكن الطامة الكبرى للعقاقير المضادة للذهان هذه األيام تكمن في استعمالها في جميع االضطرابات 
هذه العقاقير كثيرة االستعمال . ها الكثير من المبالغةفيالنفسية األخرى وال يمكن القول أن هذه المقولة 

ال يقتصر استعمالها . في الثناقطبي، ويكثر األطباء من إضافتها إلى عقار مضاد لالكتئاب في العالج
على هذه االضطرابات التي يمكن القول بأنها اضطرابات جسيمة ولكن طوفان هذه العقاقير يشمل 

م العصبي وحتى اضطرابات الشخصية رغم غياب األدلة المقنعة على الوسواس القهري، القلق، القه
 . ال يقتصر الشك على فعاليتها في هذه االضطرابات وإنما في الجرع المستعملة كذلك.  3فعاليتها

استشارات من ) Maganin.comموقع مجانين(يستلم موقع الشبكة العربية للصحة النفسية االجتماعية 
استشارة تتعلق  21تم تدقيق . استشارة سنوية 600عربي ويتم نشر ما يقارب جميع أنحاء العالم ال

منها تحتوي على إشارة مؤكدة إلى تعاطي عقاقير  11وباالضطرابات النفسية وعالجها بالعقاقير الطبية 
 :التشخيص المصاحب الستعمال هذه العقاقير تم تصنيفه. أشهر 6مضادة للذهان بانتظام ولفترة ال تقل عن 

  .من فصام وثناقطبي وأعراض ذهانية %)37( اضطرابات عقلية جسيمة   1
  %).67(اضطرابات أخرى غير جسيمة    2
من االستشارات  5رغم غياب األدلة العلمية على فائدة استعمال أكثر من مضاد واحد للذهان فإن  

  %).45(تحتوي على إشارة واضحة على استعمال أكثر من عقار 
مضاد للذهان ولكن التشير إلى إضافة عقاقير أخرى غير ايضاً االستشارات  الغالبية العظمى من

  .من الصعب التحقق من استعمالها بصورة منتظمة أو عند الحاجة فقط
تختلف . نتائج هذا التدقيق البسيط ربما ال تختلف كثيراً عن الممارسة المهنية في معظم أنحاء العالم 

ر ولكن وجودها وإعالنها على مستخدمي الخدمات قد يساعد اللوائح واإلرشادات من بلد إلى آخ
المريض في استجواب الوصفة وتعطي الصيدلي القوة الالزمة لوقف صرف العقاقير والتشاور مع 

  .الطبيب من أجل مصلحة المريض

  
  
السؤال الذي يطرح نفسه بين 
الحين واآلخر في الممارسة 
السريرية للطب النفسي هو 

المريض الى متى يستمر 
تعاطي العقاقير المضادة 
.   للذهان؟

 
 
 
يوعد  الطبيب المريض 
بتخفيض الجرعة مستقبالً 
وحتى سحب العقار كلياً في 
المستقبل البعيد وليس 

هذه الوعود قلما . القريب
يوفي بها االستشاري خوفاً 
من انتكاسة المريض بعد 
 .دخوله إلى مرحلة الهدأة

 
  
 
 
الطامة الكبرى للعقاقير 
المضادة للذهان هذه األيام 
تكمن في استعمالها في 
  جميع االضطرابات النفسية
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يتم توجيه السؤال أعاله في االضطرابات الصغرى األخيرة حول استعمال مضادات الذهان وهو 
  . إلى متى ؟

أما إذا  .الجواب دوماً هو إلى أجل معين ولكن الطبيب قلما يتجرأ على إعطاء مريضه إجابة قطعية
يبقى العالج . أو حتى خفض الجرعة ردخل المريض في مرحلة الهدأة فهو أيضاً ال يحب سحب العقا

على نفس الوتيرة لفترة طويلة في الكثير حتى ينتكس المريض بمرض عضوي أو تدخل المرأة في 
  . فترة حمل وعندها يتم توقيف العالج بين ليلة وضحاها

 ،ر في مختلف االضطرابات النفسية وليس حتى من المبالغة القولإن شيوع استعمال هذه العقاقي
جميع االضطرابات التي يتم استهدافها بالعقاقير حتى في غياب األدلة العلمية، يعكس االرتباك الواضح 

  :في المصطلحات المستعملة لوصفها ومنها
  .المهدئات الكبرى •
  .موازنات المزاج •
  .مضادات االهتياج •
 .مضادات الذهان •

 .)Leponexالليبونيكس : الكلوزابين عقار ( 1 ادات االنتحارمض •

عقار الليبونيكس كمثبطات للتعاطي الضار ليس هذا فحسب و لكن تسويق بعض العقاقير و منها  •
  ). وغيرهم من المدمنين على األقل في الشرق األوسط(في مرضى الفصام  4 للمخدرات والمنشطات

  .خطورة غير مقبول على اقل تقديرمثل هذا التسويق لعقار في غاية ال
يستهدف الفريق الطبي . يمكن تفسير شهرة هذه العقاقير باستراتيجية استعمال العقاقير في الطب النفسي

  :في المستشفى أو المجتمع لعالج المريض األبعاد التالية في الحاالت الحادة وكذلك المزمنة وهي
  .تخفيض مستوى اإلثارة •
  .توازن المزاج •
 .على العملية الذهانية السيطرة •

  .يوضح المخطط أدناه هذه االستراتيجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

طوفان هذه العقاقير يشمل 
الوسواس القهري، القلق، 
القهم العصبي وحتى 
اضطرابات الشخصية رغم 
غياب األدلة المقنعة على 

 3فعاليتها
 
 
إن شيوع استعمال هذه 
العقاقير في مختلف 
 االضطرابات النفسية وليس
حتى من المبالغة القول، جميع 
االضطرابات التي يتم 
استهدافها بالعقاقير حتى 
في غياب األدلة العلمية، 
يعكس االرتباك الواضح في 
المصطلحات المستعملة 
لوصفها 

 
 

استعمال االسم التجاري بدالً  
من االسم العلمي الكيمائي 
غير مقبول مهنياً وليس في 
صالح المريض والطبيب على 

 سواء حد
 
 
الجيل األول لعقاقير مضادة 

 FGA.) م.ا.ج(للذهان 
(First Generation 

Antipsychotics ( والتي
تعمل على الدوبامين فقط 
أي مضادات الدوبامين 

 ).د.م(
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يفترض أن تعمل عملها على جميع األبعاد الثالثة بسبب ) السهم األيسر(العقاقير المضادة للذهان 
حصار مستقبالت الدوبامين أمر حتمي . ددة وليس بالضرورة حصار مستقبالت الدوبامينفعاليات متع

من أجل البعد الثالث وربما الثاني واألول ولكن ال يوجد دليل مقنع على توفق هذه العقاقير على 
مهما كان البعد المستهدف فإن حصار هذه العقاقير . أصناف أخرى في البعدين األول والثاني

  .ساعة 48الدوبامين يتم خالل . تلمستقبال
العقاقير المضادة للذهان متعددة ومتوفرة تحت أسماء تجارية كثيرة وليس من السهل على 

الغالبية العظمى من . مستشيري  موقع مجانين على سبيل المثال معرفة ما هو العقار الذي تم وصفه
سم التجاري بدالً من االسم العلمي وأحياناً االستشارات التي يتم استالمها واإلجابة عليها تشير إلى اال

  .هناك أكثر من اسم تجاري لنفس العقار
استعمال االسم التجاري بدالً من االسم العلمي الكيمائي غير مقبول مهنياً وليس في صالح المريض  

يشير الموقع دوماً إلى االسم العلمي وربما  سيصدر سجالً بجميع أسماء  .والطبيب على حد سواء
 .العقاقير التجارية وتوضيح اسمها العلمي الكيمائي

  :يتم تصنيف هذه العقاقير إلى
والتي  FGA (First Generation Antipsychotics).) م.ا.ج(الجيل األول لعقاقير مضادة للذهان  •

  ).د.م(تعمل على الدوبامين فقط أي مضادات الدوبامين 
  SGA (Second Generation Antipsychotics).)م. ث. ج(الجيل الثاني لعقاقير مضادة للذهان  •

  ).د.س.م(بامين والسيروتونين دووالتي تعمل على الدوبامين والسيروتونين معا أي مضادات ال
وهذا غير . م.ث.يتصور البعض بأن ظاهرة طوفان استعمال هذه العقاقير يقتصر فقط على ج

خيرة مدعومة بدراسات سريرية غير صحيح وإن كانت الظاهرة أصبحت أكثر شيوعاً في األعوام األ
كثرة استعمالها بدأت تثير . على أقل تقدير والكثير منها مسنودة مادياً من قبل شركات األدوية 2مقنعة

أو السيروكيل  4الشكوك حول احتمال إدمان المرضى على استعمالها وخاصة لعقار الكوتايبين 
Quetiapine (Seroquel).   م  لسبب واحد فقط وهو غياب .ث.بعقاقير جرغم ذلك رحب عالم الطب

من رعشة اليدين وتشنجات عضلية تراها  Extrapyramidal symptomsاألعراض خارج الهرمية 
 .من غيره من البشر. م. أ.ظاهرة للعيان مع مرور الوقت وتميز اإلنسان الذي يتعاطى ج

قير السلبي على البيئة األيضية لم يطل كثيراً بعد اكتشاف تأثير هذه العقا. م.ث.لكن شهر عسل ج
أسعار العقاقير الثانية باهظه مقارنة . للفرد وإصابته بالسمنة وارتفاع تركيز السكر والدهون في الدم 

 .باألولى ومع انتكاسة العالم اقتصادياً بدأ الكثير يميل إلى استعمال العقاقير األولى

اطاها من االندفاع عن طريق منع محرك الحقيقة المرة لجميع هذه العقاقير هي تجريد من يتع
يمكن تشبيه اإلنسان بسيارة تحتاج إلى . Dopamineاإلنسان الكيمائي في الدماغ أال وهو الدوبامين 

وقود لكي تسير من مكان إلى آخر، ووقود اإلنسان هو الدوبامين فال عجب أن بدأت الشكوك تحوم 
  .  وخاصة في المرضى المصابين بالفصامحول استعمال العقاقير أعاله على المدى البعيد 

الجيل الثاني لعقاقير مضادة 
 SGA.)م. ث. ج(للذهان 

(Second Generation 
Antipsychotics  ( والتي

تعمل على الدوبامين 
والسيروتونين معا أي 
مضادات الدوبامين 

 ).د.س.م(والسيروتونين 
 
 
رحب عالم الطب بعقاقير 

م  لسبب واحد فقط وهو .ث.ج
ياب األعراض خارج الهرمية غ

Extrapyramidal 
symptoms  من رعشة

اليدين وتشنجات عضلية تراها 
ظاهرة للعيان مع مرور الوقت 
وتميز اإلنسان الذي يتعاطى 

 .من غيره من البشر. م. أ.ج
 
 

لم يطل . م.ث.شهر عسل ج
كثيراً بعد اكتشاف تأثير 
هذه العقاقير السلبي على 

وإصابته البيئة األيضية للفرد 
بالسمنة وارتفاع تركيز 
 .السكر والدهون في الدم 

 
 
 

أسعار العقاقير الثانية باهظه  
مقارنة باألولى ومع انتكاسة 
العالم اقتصادياً بدأ الكثير 
يميل إلى استعمال العقاقير 
  األولى
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مع والطب النفسي منذ أن بدأت حركة نقل المصابين بالفصام من مصحات الصحة العقلية إلى المجت
 Rehabilitation التأهيلتم استحداث نموذج  .في سعي لضمان رعاية هذه الشريحة البشرية من أعضائه

بالمريض من أجل توحيد جهود العاملين في الفريق الطبي النفسي  نهج نموذج الرعايةأوالً وتم إضافة 
في السنوات العشر  أماCare Coordinator منسق الرعاية  لتقديم العون لمستخدم الخدمات من خالل

وهذه خطوة كبيرة إلى األمام  Recovery Model نموذج الشفاءاألخيرة فإن الطب النفسي بدأ باستخدام 
 .من أجل دمج المريض النفسي في المجتمع الذي ينتمي إليه

كومي ليس هناك مفر من التزام الفريق الطبي النفسي بنموذج الشفاء الذي أصبح أشبه ببرنامج ح
هذا النموذج تم استحداثه من أجل العناية بمرضى الفصام حيث  تتوقع الدولة . قانوني البد من استعماله

من ميزانية الطب النفسي نحو هذه الشريحة من المرضى، ولكنه كثير االستعمال في جميع  %80توجيه 
   Day Hospitalsالنهاراألمراض النفسية وتزامن ذلك مع التخلص من ما يسمى بمستشفيات اليوم أو 

 .التي كانت تستقبل جحافل المرضى المصابين باألمراض العقلية الجسيمة

مع جميع هذه التغيرات بدأ البعض يتحدث عن التأثير السلبي للعقاقير المضادة للذهان التي تحرم 
عب دورها هذا الحديث ال يخلو من الخطورة في دعوته لسحب عقاقير تل. اإلنسان من وقود الدوبامين

في حصانة المريض من االنتكاس على المدى البعيد ولكنها أيضاً ال تساعد المريض على الشفاء التام 
هذا الحديث يستند على تجارب فردية لبعض   .Functional Recovery الشفاء الوظيفيأو ما يسمى 

لة الشفاء استنتجت بأن نسبة المرضى الذي يصلون إلى مرح 5ودراسات غير منضبطة 9المرضى
هم الذين ال يتعاطون عقاقير أو يتعاطون جرعات قليلة على عكس الذين يتعاطون  %)40(الوظيفي 

 6أما الخطورة الكبرى لمثل هذا النداء فربما تكمن في نشر مجلة الالنسيت. %)20(جرعات عالجية 
Lancet ة وتخصص الطبية لبحث حول الموضوع ال يمكن أن يوصي بأكثر من عمل دراسات منضبط

سرعان ما ستنتشر هذه . 10الواسعة االنتشار مقاالً عن الموضوع New Scientistمجلة نيو ساينتيت 
  .بالصراخ بأعلى صوته 9, 8, 3الدعوة وتبدأ المنظمات الخيرية وبعض من يعادي الطب النفسي 

 11المرضى المصابين الحصول على فرصة لسحب العقار تدريجياً) وليس جميع(يستحق بعض 
من األفضل العمل مع المريض من أجل . وتحت إشراف طبي وضمن إرشادات ولوائح متفقٌ عليها محلياً

 Relapse للعالمات المبكرة للنكسةهذا الهدف والحرص على استيعاب المريض وكل من يرعاه 

signatures طبيببدالً من عدم االستماع إلى طلب المريض واتخاذه القرار بسحب العقار رغم أنف ال .
 .هذه العملية تتطلب مراجعة دقيقة ومكثفة من قبل منسق الرعاية وتقييم المخاطر بصورة علمية

أما الطب النفسي فعليه أيضاً مراجعة أوراقه حول اضطراب الفصام وفشله في العثور على جينات 
ضطرابات هذا المرض حتى يومنا هذا واتجاه علماء الوراثة نحو ربط جينات هذا االضطراب مع اال

  .العصبية التطورية وأحياناً تحت مظلة الذهان العامة دون مظلة الفصام الخاصة
هناك العديد من األسباب لتعليل هذا الفشل وأولها استحداث تشخيصات متعددة يتم ربطها بالفصام 

هناك اليوم االضطرابات الوجدانية الفصامية وهناك من يقول فصام مع عنصر . بصورة غير دقيقة
هذه الشرائح من المرضى تدخل البحوث العلمية وبعدها .  داني وذهان غير معرف وغير ذلكوج

  يحدث االرتباك في تعدد الجينات التي قد تفعل فعلها في هذا المرض العنيد والذي أصبح علماء الوراثة

في السنوات العشر األخيرة 
فإن الطب النفسي بدأ 
باستخدام نموذج الشفاء 

Recovery Model  وهذه
خطوة كبيرة إلى األمام من 
أجل دمج المريض النفسي 
في المجتمع الذي ينتمي 
 .إليه

 
 
 
مع جميع هذه التغيرات بدأ 
البعض يتحدث عن التأثير 
السلبي للعقاقير المضادة 
للذهان التي تحرم اإلنسان 
. من وقود الدوبامين

 
 
 
نسبة المرضى الذي يصلون 
إلى مرحلة الشفاء الوظيفي 

هم الذين ال %) 40(
يتعاطون عقاقير أو يتعاطون 
جرعات قليلة على عكس 
الذين يتعاطون جرعات 

 %).20(عالجية 
 
 
 

) وليس جميع(يستحق بعض 
المرضى المصابين الحصول 
على فرصة لسحب العقار 

وتحت إشراف  11تدريجياً
طبي وضمن إرشادات 
 ولوائح متفق عليها محلياً
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الممارسة الطبية النفسية هذه األيام تكثر من استعمالها . حركة تتبلع من يخوض فيهايصفونه برمال مت
دون إدراك منها والذي ال يمكن وصفها  Unitary theory of Psychosisالنظرية الموحدة للذهان 

ا بسوى نظرية ال تساعد المريض والطبيب على المدى البعيد وتؤدي دوماً إلى استعمال العقاقير بأنواعه
 .دون االستناد على أسس علمية سليمة

أما جريمة الطب النفسي الكبرى فهي استعماله  لعقاقير مضادة للذهان في اضطرابات غير ذهانية 
ربما حان الوقت لمراجعة فعالية هذه العقاقير في مثل هذه االضطرابات والحصول . على المدى البعيد

  .من وقود هو في حاجة إليه من أجل البقاء على استنتاجات سليمة بدالً من حرمان اإلنسان
  المصادر
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أما الطب النفسي فعليه أيضاً 

راجعة أوراقه حول م
اضطراب الفصام وفشله في 
العثور على جينات هذا 
المرض حتى يومنا هذا 
واتجاه علماء الوراثة نحو ربط 
جينات هذا االضطراب مع 
االضطرابات العصبية 
التطورية وأحياناً تحت مظلة 
الذهان العامة دون مظلة 
 .الفصام الخاصة

 
 
 
 
 
 
أما جريمة الطب النفسي 

ستعماله  الكبرى فهي ا
لعقاقير مضادة للذهان في 
اضطرابات غير ذهانية على 

ربما حان . المدى البعيد
الوقت لمراجعة فعالية هذه 
العقاقير في مثل هذه 
االضطرابات والحصول على 
استنتاجات سليمة بدالً من 
حرمان اإلنسان من وقود هو 
 في حاجة إليه من أجل البقاء
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، غالبا كانت تكت من آالم مبهمة في الجسم كلهدخلت داليا إلى غرفة الفحص النفسي باكية، اش
ور، ـؤات بصـة، تهيـ، العزلاالنطـواءن، ـتوتر وقلق شديديأعراضا الضطراب اإلعياء المزمن،

حالة من ( Pseudo Psychosis:  الكـاذبان ـة من الذهـوات، حالـتد وكأنها أصـار تشـأفك
لط األوهام بالضالالت بالهالوس، وكأنه مجافاة االنفصال الذهني عن الواقع بعدم إدراكه، حيث تخت

  ).غير حقيقية للحياة المعاشة
 كما لو كانت تعاني من نوبات من الجنون المؤقت، 

اعترفت بأنها تقطع جلدها ولحمها  ،)الشيزلونج(لما هدأت قليالً ارتاحت على أريكة التحليل النفسي 
ؤية تلك الدماء وهي تخرج من جسدها لتسقط على بآالت حادة إلى درجة ترى فيها دماءها فتريحها ر

، إيذاء الجسد بقطعه بآلة حادة وتكرار ذلك، وهكذا كانت تفعل مالبسها وعلى فراشها وعلى األرض
تشويه وإيذاء : داليا تقطع أجزاء مختلفة من جسمها بآلة حادة، ترى مشهد الدم وتستمتع به، وترتاح

اللحم ورؤية الدماء تسيل، حالة منتشرة في معظم بقطع الجلد وSelf-Mutilation: الجسد
االضطرابات النفسية خاصة في البنات وهي عملية تمر بال ألم تحس بعدها المريضة براحة مزيفة 

  .وهذا ما يتسبب في إعادة الكره مرة أخرى
: اضطراب الشخصية أو البينية(BPDهنا انصرف ذهن الدكتور إلى اضطراب الشخصية الحدية

نتشر أكثر في البنات، من أهم خصائصه أن المريضة تراوح نفسها بين حدين، حد التوتر والقلق اضطراب ي
هم أسبابه التعرض للتحرش الجنسي في المستبد، وحد الجنون االجتماعي ونوبات فقدان الصلة بالواقع، من أ

، صعوبة إقامة عالقات الصغر، اإلهمال العاطفي من الوالدين،ومن أهم أعراضه الخوف الشديد من الهجر
  ).مع الناس، خصوصاً الجنس اآلخر، وعدم القدرة على الحفاظ على تلك العالقات

) الكشف(لم يشأ أن يقفز إلى نتائج محددة والمريضة مازالت في بداية جلستها األولى الطبيب  لكن
ك في آن واحد، التي يكشف فيها عن ألمها وحزنها ويكتشف جوانب قصتها، فجأة قالت أنا أبكي وأضح

ومزاجي يتقلب في اليوم والشهر مئات المرات، مرة أخرى تطرق ذهن الدكتور إلى احتمال اضطراب 
الوجدان ثنائي القطب، لكنه كالمرة األولى صرف النظر عن األمر حتى يسمع الحكاية آلخرها، تنهدت 

  : المريضة واستمرت في سردها
لم يكن ذلك (رين الذي يصاحبني، أحكي له ويواسيني أنا ذهبت لطبيبين قبلك، شكوت لهما من الق - 

المريضة على تحمل  ـ الديالوج ـ يساعد فصاماً أو ذهاناً وإنما كان نوعاً من الحوار الداخلي البحت
   . آآه. جوايا حاجات كثيرة تؤلمني:تنهدت وصرخت باكية).أعراضها، يسليها يواسيها، تستشيره وتأخذ برأيه

 
 
 
 

-Self: الجسدتشويه وإيذاء 
Mutilation بقطع الجلد

واللحم ورؤية الدماء تسيل، 
حالة منتشرة في معظم 
االضطرابات النفسية خاصة 
في البنات وهي عملية تمر 
بال ألم تحس بعدها المريضة 
براحة مزيفة وهذا ما يتسبب 
 .في إعادة الكره مرة أخرى

 
 
 
 
 
اضطراب الشخصية 

اضطراب (BPDالحدية
: نيةالشخصية أو البي

اضطراب ينتشر أكثر في 
البنات، من أهم خصائصه أن 
المريضة تراوح نفسها بين 
حدين، حد التوتر والقلق 
المستبد، وحد الجنون 
االجتماعي ونوبات فقدان 
 الصلة بالواقع

 
 
 

< <
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  .أومأ الدكتور برأسه وطلب منها أن تكمل شكواها
 :قالت

ي يعمل في وظيفة مهمة جداً لدينا مشاكل زوجية ال نهاية أنا وجوزي المشغول دائماً والذ - 
 Childتعرضت للتحرش وأنا صغيرة من ابن خالتي، كنت في حوالي السادسة من عمري،.لها

Sexual Abuse) من أهم عالمات التشخيص وتختلف أهميته حسب درجة التحرش وتكراره وارتباطه
  ).باللذة أو الخوف والرعب

  :استكملت حديثها
لتي أنني أكره الجنس، ال أحب ممارسة العالقة الزوجية الجنسية مع زوجي، والدي كانا مشك -

 .دائماً في عراك وخالف مزمن

االستلقاء على أريكة التحليل النفسي مع ( في الجلسة التالية استخدم الدكتور طريقة التداعي الحر
  ).االستدعاء الحر لألشخاص والذكريات بال رابط

أبيها مؤذي، تبين أن صورة األب مشوهة جداً وأنه كان يفضل عليها أختها مما صرحت داليا بأن 
الهالوس (أذى مشاعرها وأوغر صدرها، استدعت وقائع التحرش في الصغر مرة أخرى، ذكرت أن 

عندما نتحدث عن الهالوس في عالم الكبار يقفز الذهن : هالوس الطفولة والمراهقة ، وهي منالبصرية
والذي يعد اضطراباً عقلياً جسيماً، بينما تكون الهالوس في األطفال جزء من ) لجنونا: الذهان(إلى 

الهالوس هنا هي .التطور الطبيعي وترتبط بأمور غير عقلية لها بعد اجتماعي نفسي أو بمرض عضوي
غير ذلك الذي يتعلق ) سمعي أو بصري أو شمي أو فيما يتعلق باللمس(اضطراب في إدراك الحواس 

  .)ل والخيال والصور التي يخترعها الطفل لتسلية نفسه وشغل عالمه الخاص بأمور شتىبالتخي
كان زوجها رجالً المعاً مهيباً يقدم برنامج توك شو ويقيم  ا،بدأ مبكرعند داليا لتخيل في الطفولة ا

كرهت بعد ما ولدت وخلفت الولدين ا،الحوارات الجريئة ويقعدها، لكنها لم تكن تحب معاشرته جنسي
كانت تكره جسدها، وكان هو يحبه ويعشقه ويجبرها على  ـ أيضاًـ الفراش والعالقة الحميمية لكنها 

تعبير غريب على مجتمعاتنا العربية رغم : االغتصاب الزوجيMarital Rape(،النوم معه عنوة
تخدم هو انتشاره فيها حيث يجبر الزوج زوجته على مضاجعته فإذا استسلمت كان بها واذا رفضت اس

اكتئاب الجنس غير "العنف فيما يؤدي إلى تشوهات نفسية وأحياناً جسدية وما اصطلحت عليه بـ 
إجبار الزوجة بالقوة على العالقة الجنسية يحرم في بلدان كثيرة منها أميركا الشمالية ". المحبب

  ).لدول اإلفريقيةوالجنوبية وليس مجرماً إطالقًا، في جنوب شرق آسيا وكل الدول العربية وبعض ا
خالد تتمناه  هاكان زوج ،وتوافق مرة على مضض ،كانت تتهرب منه مرات، ترفضه مرات

ثيراً، ولم تكن صديقتها الوحيدة تعرف عما ، بانها تنام مع حبيبها ككثيرات، لكن داليا كانت تتخيل كثيراً
اً، كتبت له األشعار ونامت على إذا كان حبيبها سالم الذي تلتقيه وتنام معه وتعشقه حقيقياً أم خيالي

ورأت فيه كل الرجال بما فيهم خالد، لكنها استثنت  ،صوته، كانت داليا على خالف شديد مع أبيها
  .أو هكذا تصور الكثير من الناس ،الرجال، ربما ألنه معشوقها الخياليكل من عشيقها سالم

تؤكد على أنها  ،ي العيادة النفسيةكانت داليا على طريقة المسلسالت واألفالم وحكايات البنات ف
ابنته معاملة  يسيءبشكل أو بآخر توحدت مع أمها التي كانت تعاني من قهر وقسوة أبيها، وكان الرجل 

  .داليا ألنها ببساطة بنت أمها، ولم يكن يحس إال نادراً أنها بنته
  

عندما نتحدث عن الهالوس 
في عالم الكبار يقفز الذهن 

) لجنونا: الذهان(إلى 
والذي يعد اضطراباً عقلياً 
جسيماً، بينما تكون الهالوس 
في األطفال جزء من التطور 
الطبيعي وترتبط بأمور غير 
عقلية لها بعد اجتماعي نفسي 
 أو بمرض عضوي

 
 
 
 

،)Marital Rape االغتصاب
تعبير غريب على : الزوجي

مجتمعاتنا العربية رغم 
انتشاره فيها حيث يجبر 

على مضاجعته الزوج زوجته 
فإذا استسلمت كان بها 
واذا رفضت استخدم هو 
العنف فيما يؤدي إلى 
تشوهات نفسية وأحياناً 
 جسدية

 
 
 
 
وما اصطلحت عليه بـ 

اكتئاب الجنس غير "
إجبار الزوجة ". المحبب

بالقوة على العالقة الجنسية 
يحرم في بلدان كثيرة منها 
أميركا الشمالية والجنوبية 

طالقًا، في وليس مجرماً إ
جنوب شرق آسيا وكل الدول 
العربية وبعض الدول 

 ).اإلفريقية
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وتصورت فيه الشهرة والهيئة والهيبة، لكنه كان في  ،هربت داليا من البيت بزواجها من خالد
اع، وصلت جلسات داليا مع الدكتور إلى منحنى خطير فلقد راودتها النهاية رجل أناني ومغرور وطم

بعنف، كانت تحاول بطرق مختلفة، وكانت تفشل، ألنها لم تكن جدية في محاوالتها كانت  النتحارافكرة 
 . تحلم وترغب أن تصرخ بصوت عال

خياالت على الحائط  إنها ترىقالت  ،في إحدى جلساتها مع الدكتور، استلقت على أريكة فرويد
ادثها لساعات وساعات، تضحك داليا ويتهيأ لها أن هناك شخص ما، سالم أو غيرة يجلس قبالتها، يح

  . وتواصل البكاء في حرقة ،من غير سبب ثم تبكي
  :قالت داليا

أمسكه  شيءساعات أحس إني صغيرة جداً كعقلة اإلصبع، كأني القزمة في بالد األقزام، وكل " - 
مرة دخلت  "DepersonalizationDerealisationإدراك اصطلح عليه بـ" ،يكون صغيراً جداً

يمشي ويمشي في  ،وكأن قطاراً يمشي على قضيب يحدث ضجيجاً، فى، وأحسست إحساساً غريباًالمستش
ويختفي معهما الصوت، يرين الصمت ويظللني الهدوء ثم يعود  ،القطار والقضيب :داخلي ثم يختفي

ومي خفيف جداً، أستيقظ على صوت أنيني ن. "الهروب إلى التخيل"، أعرف إنهالصوت والقضيب والقطار
يمشي عكسي، أنا ، دائماً ما أحس أن هناك من يالزمني دائماً. )لدي الداخلي، زحمة العقل الباطن يتوتر(

ونفسي دائماً عكس بعض، نفسي مؤذية جداً، لكني كشخص لست مؤذية ألحد، سمعت أصواتاً وأنا 
ال غير عندي ثالثون سنة وأحس فعالً بأني عشر سنوات فقط ، مستيقظة لكنها تبدو وكأنها صوتي

ـ اإلحساس الحقيقي بالعودة إلى الخلف، إلى الوراء، في السن، وهو من الحيل  Regressionالنكوص (
  ).النفسية الدفاعية التي يلجأ إليها بعض المرضى، وكأنهم يحنون إلى الماضي هروباً من واقعهم األليم

إن كان صديقها  ،ال صديقتهاال الدكتور و ،ولم يعرف أحد ،تحليل داليا النفسي األيام واستمرمضت 
  .سالم حقيقة أم محض خيال

  :في إحدى المرات صرخت داليا مع الدكتور، في صديقتها في زوجها قائلة
إنها الروح غير . (كبيرنعم إنه مأزق .. ي أزمة زوجو ،أزمة نفسها أنا في أزمة، حياتي -

نهم يلعبون في جسمي منذ كنت إ"كما قال بودلير الشاعر الفرنسي العظيم، RestlessSoulالمستقرة 
  .)"أي صدري ومؤخرتي والمنطقة الحساسة: البكيني، تحديدا منطقة صغيرة

  لالكتئاب  Fluoxetineالـ وصف لها الطبيب النفسي فيما وصف عقار 
  .Clozaril Pimozideمضاد للذهان  Olanzapineوعقار 

***  
على  الة الظهر، كان زوجها قد صحا مبكراًاستيقظت داليا مبكراً قبل عادتها في االستيقاظ بعد ص

، رغم أنه كان سهراناً في تقديم البرنامج المعتاد له من اإلثنين إلى الخميس وما بعده من غير عادته
  .اجتماعيات ولقاءات، كان عليه أن يذهب إلى اجتماع مهم مع إدارة القناة

خبز، عرفت من مكالمة سـريعة  سرةبكقامت داليا دون أن تبل ريقها برشفة ماء وال أن تسد رمقها 
إلى الصفوف الخلفية في إدارة القنـاة، دهشـت    انسحب،ممن زوجها خالد أن قد ترك عمله كمذيع المع

  جدا، قامت وفتحت الفيس بوك ووجدت رسالة مهمة من أعز صديقاتها تخبرها بأن صديقها حبيبها 

  
  
  
  
عندي ثالثون سنة وأحس فعالً 

ط ال غير بأني عشر سنوات فق
ـ  Regressionالنكوص (

اإلحساس الحقيقي بالعودة 
إلى الخلف، إلى الوراء، في 
السن، وهو من الحيل النفسية 
الدفاعية التي يلجأ إليها 
بعض المرضى، وكأنهم 
يحنون إلى الماضي هروباً 

  ).من واقعهم األليم
 
 
 
 
  
 
 
 

 نفسها أنا في أزمة، حياتي
نعم .. ي أزمة زوجو ،أزمة
إنها الروح . (كبيرأزق إنه م

غير المستقرة 
RestlessSoul كما قال

بودلير الشاعر الفرنسي 
إنهم يلعبون في "العظيم، 

، جسمي منذ كنت صغيرة
أي : البكينيتحديدا منطقة 

صدري ومؤخرتي والمنطقة 
  .)"الحساسة
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، انتفضت، لم تبـك، لكنهـا   الواقعي أو االفتراضي سالم قد خطب، غلى الدم في عروقها، توترت
غسلت وجهها، قضت حاجتها، وشربت كوباً من الشاي بالحليب وسرحت في األفق البعيد، فتحت باب 

  .البلكونة وتابعت الناس في حلهم وترحالهم
 :أهم العوامل في حالة داليا

 ،وبالتالي تشوهت صورة الرجل الذكر )أم المريضة(بالمرأة تشوه صورة األب وتشوه عالقته  - 1
وحب  ،)ال يمكن أن تنامي مع أبيك: وكأن عقلها الباطن يقول لها( الزوج الجنس مع مما أدى إلى كره

 .الحبيب االفتراضي ثم رفضه تماماً

الجسد األنثوي محور الحالة هنا ألنه تعرض للتحرش في الصغر ثم لما بدأت داليا تنهكه  - 2
ل السؤال معلقاً هل الحبيب سالم افتراضياً مازا. تشوهه وتؤذيه عمداً، وهو محور الجنس مع الزوج

تمنته وخلقته داليا في الواقع، أم إنه كان بالفعل من لحم ودم وقرر االبتعاد عن داليا ألنها لم تعني له إلّا 
 . جنون العشق

توقيت قرار الزوج خالد بهجر الوظيفة المرموقة، واالنتقال لعمل إداري صدم داليا جدا، ألنها  - 3
 .ر كانت معجبة بوظيفته وأناقته، أكثر من شخصهإلى حد كبي

مازال السؤال معلقاً هل الحبيب سالم افتراضياً تمنته وخلقته داليا في الواقع، أم إنه كان بالفعل من 
    .لحم ودم وقرر االبتعاد عن داليا ألنها لم تعني له إلّا االشتهاء وإطفاء الرغبة

  
  
  
  
تشوه صورة األب وتشوه 

 )أم المريضة(مرأة بالعالقته 
وبالتالي تشوهت صورة 

مما أدى إلى  ،الرجل الذكر
 الزوج الجنس مع كره

وكأن عقلها الباطن يقول (
ال يمكن أن تنامي مع : لها

وحب الحبيب  ،)أبيك
  .االفتراضي ثم رفضه تماماً

   � � � � � �   � � � � � � 
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Institutionalization of the Arab People 

  التمسك باألمل يهبك الحريةو التمسك بالخوف يبقيك اسيراً طوال العمر
  

‰{{{{{{{{{{{{{q<�]‚{{{{{{{{{{{{{ÛéÛjÖ]<�]ç{{{{{{{{{{{{{{ê< <
sudad.jawad@btinternet.com 
<      

  

  المقدمــــــة
او النزعة النظامية كثير االستعمال فـي الصـحة    Institutionalizationمصطلح التنظيم المؤسسي 

اريخ ودور المصحات العقلية في احتواء ورعاية المرضى بالمصابين باالضطرابات العقلية من جراء ت
يتم حجز او تنظيم الفرد ضمن مؤسسة معينة وعليه االلتزام ضمن قواعد وارشادات تفرضـها  . العقلية

بعد فترة زمنية قد تطول او تقصر اعتماداً على القدرة العقلية للفرد، يكتسب الفرد صـفات  .  المؤسسة
 .صية ومفاهيم وسلوك قوي االرتباط بالمؤسسة التي تم تنظيمه داخلهاشخ

وهـو   De-institutionalizationالمصطلح المعاكس للتنظيم المؤسسي هو خلع التنظيم المؤسسـي  
بالتالي يعني تحرير الفرد من القيود التي تربطه بالمؤسسة التي ينتمي اليها واكتسابه صفات شخصـية  

يرتبط مصطلح خلـع  . ساعياً الى تحقيق اهدافه وطموحاته الشخصية المشروعة ومفاهيم وسلوك جديد
التنظيم المؤسسي مع تحول الخدمات الصحة العقلية بعيداً عن المصحات العقلية التي قد يعـيش فيهـا   

  . المريض طوال عمره الى الرعاية ضمن المجتمع والتفاعل السليم مع األخرين
  

  اتالمفاهيــــــم والمؤسســـــ
يمكن تتبع دور المؤسسات في تاريخ البشرية منذ القدم وخاصة في العهود الكالسيكية االغريقيـة  

كان لتحديث وتنظيم المؤسسات دوره في نهضة الشعوب االوربية منذ عصـر النهضـة   .  والرومانية
ـ . وحتى يومنا هذا ب هناك مؤسسات سياسية واجتماعية وطبية يصعب حصرها وتعدادها وجميعها تلع

  . دورها في تقديم خدمات متنوعة للمجموعة البشرية التي تعني بها
في الوقت .  لكن المؤسسات ال تنظم االفراد وحسب وانما تستحدث في داخلها مفاهيم وقيم متنوعة

الذي ينتهي دور الفرد المنتمي الى المؤسسة تستمر هذه المفاهيم والقيم ثابتة في محلها ال يجرأ أعضاء 
أفضل مثال على استيطان المفاهيم القديمة داخل المؤسسـات  . جيل بعد اخر على تحديها المؤسسة من

هو العنصرية ومن جراء ذلك هناك مصطلح شائع االستعمال في الغرب وهو العنصـرية المؤسسـية   
Institutionalised Racism.  هذا الصنف من العنصرية ال يزال حياً في الكثير من المؤسسات الغربية

شريع القوانين لمحاربة العنصرية والحرص على تطبيق مبدأ المساواة بين االفراد بعيـداً عـن   رغم ت
  . انتسابهم العرقي والديني

يتمسك يجمع المفاهيم والقـيم الموجـودة   . يدخل األنسان المؤسسة ويفقد تدريجياً استقالله وحرية تفكيره
فراد داخل المؤسسة مثل دوام المفاهيم والقيم، ولكن ال يدوم اال. ضمن المؤسسة ويؤمن بها ويدافع عنها بقوة

  .حتى بعد رحيل الفرد من المؤسسة يحمل في حقيبته مكافأة انتهاء الخدمة ومفاهيم المؤسسة نفسها

مصطلح التنظيم المؤسسي 
Institutionalization  او

النزعة النظامية كثير 
االستعمال في الصحة العقلية 
من جراء تاريخ ودور 

صحات العقلية في احتواء الم
ورعاية المرضى بالمصابين 
  .باالضطرابات العقلية

  
المصطلح المعاكس للتنظيم 
المؤسسي هو خلع التنظيم 

-Deالمؤسسي 
institutionalization  وهو

بالتالي يعني تحرير الفرد من 
القيود التي تربطه بالمؤسسة 
التي ينتمي اليها واكتسابه 
صفات شخصية ومفاهيم 

ك جديد ساعياً الى وسلو
تحقيق اهدافه وطموحاته 
  الشخصية المشروعة

< <
لكن المؤسسات ال تنظم االفراد 
وحسب وانما تستحدث في 

في .  داخلها مفاهيم وقيم متنوعة
الوقت الذي ينتهي دور الفرد 
المنتمي الى المؤسسة تستمر 
هذه المفاهيم والقيم ثابتة في 
محلها ال يجرأ أعضاء المؤسسة من 

 بعد اخر على تحديهاجيل 
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مصدر هـذه الصـعوبات   . الصعوبات بعد وداعه المؤسسة التي انتمى اليهيواجه الفرد الكثير من 
وهو تعلم الشعور بعدم القدرة على تجـاوز   Learnt helplessnessهوما يطلق عليه العجز المكتسب 

 .التحديات بدون الرجوع الى المؤسسة

  :هناك. لكن االنتماء الى المؤسسة والدخول اليها ال يخضع إلرادة الفرد دوماً
  .انتماء تطوعي 1
  .انتماء اجباري 2

االنتماء التطوعي يخضع لظروف الفرد الشخصـية وطبيعـة المرحلـة السياسـية واالجتماعيـة      
  .واالقتصادية للمجموعة البشرية التي ينتمي اليها

قوة هائلة داخل المجتمع التي من  jأما االنتماء االجباري فهو عملية تفرضها المؤسسة التي اكتسب
ان تخدمه، ولكنها مع مرور الوقت تصبح اقوى من المجتمع نفسه بعبارة أخـرى تتحـول   المفروض 

  .المعادلة من المؤسسة في خدمة الشعب الى الشعب في خدمة المؤسسة
  

  التنظيــم المؤسســي فــي العالـم العربــي
خ كـل بلـد   لعبت المؤسسات دورها في العالم العربي ولفترة زمنية طويلة، ويمكن تتبعها في تاري

المفـاهيم  . تختلف مؤسسات العالم العربي بكبر حجمها وقوتها واكتسابها المناعة ضد التغييـر . عربي
التي استوطنت هذه المؤسسات لم يطرأ عليها تغيير كبير ونجحت في نشر مفاهيمها وتنظيم شـريحة  

  .كبيرة من المجتمع التي تنتمي اليه
  مصــــــــر

ش المصري هي اقوى وأكبر مؤسسة من نوعها في العـالم  يمكن القول بان مؤسسة الجي
نجحت هذه المؤسسة في تنظيم اعداد هائلة من . العربي منذ أكثر من نصف قرن من الزمان

واحد من الشـعارات التـي شـاع    . المواطنين ونشرت مفاهيم استوطنت مصر لفترة طويلة
رغم ان الثورة بحد ذاتها " فينالجيش المصري : " ترديدها في مصر أيام الربيع العربي هتاف

لم يستطيع الشارع المصري . كانت ضد نظام سياسي خاضع لسيطرة الجيش أو الجيش نفسه
التخلص من المؤسسة ومفاهيمها التي لم تستوطن المؤسسة ومن ينتمي اليهـا فحسـب بـل    

ة ليس من الغريب ان نرى االن عودة الجيش المصري لقيادة الشعب ثاني. والشعب المصري
بعبارة أخرى يمكن االستنتاج بان افراد الشعب كانوا وال يزالون . وال تزال مفاهيمه كما هي

اما عملية خلع المؤسسة فهي لم تحدث منذ اليـوم  . Institutionalisedمصابون بالمؤسسية 
األول من الثورة حين هتف الشعب ينادي بتدخل الجيش وتامين عملية ديمقراطية ال تشـكل  

تشير جميع التقارير حتى بداية فصل الربيع فـي  . اهيم مؤسسة الجيش المصريجزء من مف
النصف الشمالي من الكرة األرضية بان ما تسمى بالثورة المضادة في مصـر قـد اكتملـت    

وعادت المؤسسة االقوى الى السيطرة على من ينتمي اليها اجبارياً او تطوعيـاً بـااللتزام   3
 . استوطنت المؤسسة منذ أكثر من نصف قرن من الزمان بالمفاهيم التي لم تتغير والتي

 
 
 
ولكن حتى بعد رحيل الفرد 
من المؤسسة يحمل في حقيبته 
مكافأة انتهاء الخدمة 
  .ومفاهيم المؤسسة نفسها

 
  
يواجه الفرد الكثير من 
الصعوبات بعد وداعه 
. المؤسسة التي انتمى اليه

مصدر هذه الصعوبات هوما 
لمكتسب يطلق عليه العجز ا

Learnt helplessness 
وهو تعلم الشعور بعدم 
القدرة على تجاوز التحديات 
 .بدون الرجوع الى المؤسسة

 
  
تختلف مؤسسات العالم 
العربي بكبر حجمها وقوتها 
واكتسابها المناعة ضد 
  التغيير

 
  
لم يستطيع الشارع المصري 
التخلص من المؤسسة 
ومفاهيمها التي لم تستوطن 

ينتمي اليها المؤسسة ومن 
 فحسب بل والشعب المصري

 
 
يمكن االستنتاج بان افراد 
الشعب كانوا وال يزالون 
مصابون بالمؤسسية 
Institutionalised 
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  العــــــراق
وتم استحداث مؤسسة ال يقوى أحد  1968تسلط حزب البعث على أمور العراق منذ عام 

.  على تحديها وسيطرت على كافة جوانب الحياة السياسية واالجتماعية والفكرية في العـراق 
هذه المؤسسة في اطارها ومحتواها رغم التغييرات التي حدثت في تركيبة قيادتها في لم تتغير 

 2003بعد انهيار الدولة العراقية في عـام  . نهاية السبعينيات وبعد نهاية حرب الخليج األولى
وتفسخ جميع المؤسسات التابعة للمؤسسة الكبرى وجد المواطن نفسه في حالة ضياع وفوضى 

رفعت الدولة العراقية شعار اجتثاث البعث للـتخلص  . واضحة حتى يومنا هذاال تزال اثارها 
من المؤسسة ولكن هذا الشعار تم تطبيقه على االفراد بدالً من المفاهيم المتأصلة في المؤسسة 

بدالً من ذلـك تـم اسـتحداث    . التي دمرت العراق تدريجياً على مدى ربع قرن من الزمان
هيم كانت مستوطنة في المؤسسة القديمة في اطارها ومحتواها مؤسسة جديدة حملت معها مفا

رغم ان العراق ثامن أكبر منتج للنفط فـي  . مثل الطائفية والقبلية والعشائرية والفساد المالي
وال يزال يضخم من قيمـة عائـدات   2  2013العالم ولكن كان هناك عجز في ميزانيته لعام 

واقفة على الميزانية الجديدة اال لسبب واحد وهو الفسـاد  النفط، والبرلمان العراقي ال يقبل الم
المالي لجميع األطراف من شيعية وسنية وكردية ال تزال تتمسك بمفـاهيم المؤسسـة التـي    

  .تسلطت عليها سابقاً

 األقطـــار العربيـــة األخـــرى

لوضوح في ال يزال التنظيم المؤسسي في غاية ا. ال يختلف الحال في بقية األقطار العربية
األقطار التي انتشر او لم ينتشر فيها الربيع العربي، ويشمل ذلك لبنان التي تتميز بوجود نظام 
برلماني قديم ولكنه يحتضن عملية التنظيم المؤسسي التي منعت من عملية انـدماج صـحية   

ولكن ال يزال هناك بريق من االمل في انتقال تونس الى مرحلـة جديـدة   . لجميع المواطنين
  .وقيام مؤسسات عصرية جديدة ال تحمل المفاهيم التي استوطنت المؤسسة القديمة

  إعتـــاق المواطــــن العربــي

ال يختلف المواطن العربي عن بقية البشر في شرق وغرب العالم، ولكنه تم تجريده من قيمته داخل 
يومنا هـذا تتميـز بغيـاب     هذه المؤسسات جميعها وحتى. المؤسسات التي انتمى اليها طوعاً او قهراً

  .الكمال في مفاهيمها
لكن المواطن العربي حاول وال يزال يحاول الحفاظ على قيمته الذاتية واستحداث مؤسسات تـؤمن  
بحقيقة واحدة هو شعور األنسان بحريته في التعبير وانتهاز الفرص المشروعة في داخـل او خـارج   

بي حملت مفاهيم ال تختلف في محتواها واطارهـا  ظهرت مؤسسات جديدة بعد الربيع العر. المؤسسة
شـعار  .  عن مفاهيم المؤسسات السابقة وتحرص كذلك على تقييد حرية الفرد وتجريده مـن قيمتـه  

 L’ Orealمثل  1 المؤسسات البديلة ال يقل خداعاً عن شعارات شركات مستحضرات التجميل العالمية
". ألنك تستحقين ذلـك " شراء مستحضراتها تحت نداء التي تحرص على تشجيع الفرد االنتماء اليها و

 ".ألني استحق ذلك" لكن االصح هو شعار المؤسسة نفسها

اما عملية خلع المؤسسة فهي لم 
تحدث منذ اليوم األول من 
الثورة حين هتف الشعب ينادي 
بتدخل الجيش وتامين عملية 
ديمقراطية ال تشكل جزًء من 
  مفاهيم مؤسسة الجيش المصري

  
تسلط حزب البعث على أمور 

وتم  1968العراق منذ عام 
استحداث مؤسسة ال يقوى 
أحد على تحديها وسيطرت 
على كافة جوانب الحياة 
السياسية واالجتماعية 
  .والفكرية في العراق

  
رفعت الدولة العراقية شعار 
اجتثاث البعث للتخلص من 
المؤسسة ولكن هذا الشعار تم 

من  تطبيقه على االفراد بدالً
المفاهيم المتأصلة في المؤسسة 
التي دمرت العراق تدريجياً 
  على مدى ربع قرن من الزمان

  
ال يزال هناك بريق من االمل 
في انتقال تونس الى مرحلة 
جديدة وقيام مؤسسات 
عصرية جديدة ال تحمل 
المفاهيم التي استوطنت 
  .المؤسسة القديمة

 
 
ال يختلف المواطن العربي 

في شرق عن بقية البشر 
وغرب العالم، ولكنه تم 
تجريده من قيمته داخل 
المؤسسات التي انتمى اليها 
 .طوعاً او قهراً
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ظهرت مؤسسات جديدة بعد 
الربيع العربي حملت مفاهيم 
ال تختلف في محتواها 
واطارها عن مفاهيم 
المؤسسات السابقة وتحرص 
كذلك على تقييد حرية 
 Jالفرد وتجريده من قيمته

   � � � � � �   � � � � � �
 "شبكـــة العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة  " اصــدارات 

 
 للمشتركيــن عبـــور محميـــة بكلمـــة اصـــدارات

 
  ةـــوم النفسيـــة للعلـــة العربيـــالمجل

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 يـــي العربـــاب النفســـالكت

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 
  ةـــوم النفسيـــع للعلـــم الموســـالمعج

I-�7ارا ا�C'jا 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 

��Uي� jارا اC'jا 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 

IH �=ارا ا�C'jا 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 

 

 )غير محمية بكلمة عبور(التحميــــل الحـــــر  اصـــدارات

 ةــــــر نفسيــــــبصائة ــــــمجل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 )خـــارج االصـــدار الفصلـــي(  يـــي العربـــاب النفســـالكت  ة ـــسلسل

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 يـــي العرباسالمـــراث النفســـدارات التـــإصة ـــسلسل
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 

  ةـــة العربيـــوم النفسيـــللعل" ضـــاالبي ابـــالكت"ة ـــسلسل
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

  اورـــب المحـــحس  "ورـــان والتطـــإلنسا" اتدارـــاصة ـــسلسل
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm 

 

 ةـــوم النفسيـــز للعلـــم الوجيـــالمعج
I-�7ارا ا�C'jا  

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm 
IH �=ارا ا�C'jا 

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm 
��Uي� jارا اC'jا 

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 
 

  و ماسواهــــــــــــا"دارات ـــة اصـــسلسل
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  
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معالم . الغاية من هذه السلسة من المقاالت هو التطرق الى معالم االخالق  و تقييمها بصورة نقدية
. البيت العائلي االخالق يبدأ رسمها و تحديدها من قبل  األم و االب منذ والدة الطفل حتى رحيله من 

و هي ال تختلف تماماً Superegoهذه العملية التربوية غايتها بناء ما يسميه علم النفس االنا العليا او 
لكن مصطلح االنا العليا المشتق من ثرثرة علم النفس . ة المتداولة بين الناسباللغعن ما نسميه الضمير 

Psychobabbles  اله في هذا المقالشائع االستعمال و ال بأس في استعم.  
الفرد نفسه  حماية او يمكن القول   Egoبناء االنا العليا غايته األولى و االخيرة هو حماية االنا  

من الغرائز  التي تعمل بصورة مستمرة و كأنها اشبه بماكنة ال تتوقف عن العمل و ال بد من تهدئتها 
  . بين الحين و االخر

القضاء عليها يؤدي الى حالة من الالمباالة و االكتئاب و  .يهالكن تهدئة الغرائز غير القضاء عل
على ضوء ذلك ترى المجموعات البشرية تسعى . التي بدورها قد تقضي على الفرد عضوياً و فكريا
  .الى خلق حالة من التوازن بين االنا العليا و الغرائز

  :علم النفس يحشر جميع الغرائز في بعدين ال اكثر و هما
  .العدوانيةالدوافع  1
 .الدوافع الجنسية  2

اما بقية الغرائز مثل االكل و الشرب و غير ذلك فهي تدخل في عداد االحتياجات العضوية و 
تخضع الى محطات سيطرة في الدماغ تم تحديد الواحدة بعد االخرى بصورة دقيقة ال تقبل الجدال في 

  .يومنا هذا

  
  
معالم االخالق يبدأ رسمها و 

ل  األم و االب تحديدها من قب
منذ والدة الطفل حتى رحيله 
من البيت العائلي 
 
 
 
 
 
االنا العليا غايته األولى و 

  Egoاالخيرة هو حماية االنا 
او يمكن القول حماية  الفرد 
نفسه من الغرائز  التي تعمل 
بصورة مستمرة و كأنها اشبه 
بماكنة ال تتوقف عن العمل و 
ال بد من تهدئتها بين الحين 

 االخرو 
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يغادر الطفل البيت و يبدأ تدخل المجموعات البشرية االخرى  بصورة مباشرة و غير مباشرة 
هذه المجموعات البشرية تشمل افراد التعليم، رفاق الدراسة، . لتحديد معالم االخالق و بناء االنا العليا

ت بسرعة خالل القرن الماضي  تطورت طرق االتصال بين الفرد و المجموعا. رجال الدين، و غيرهم
و اصبح مفعولها اكثر وضوحاً  في تحديد معالم االخالق  و بناء االنا العليا فاليوم هناك االعالم  

  .بجميع انواعه و األنترنت و شركائه من فيس بوك و تويتر
ية هذه هي  القواعد العامة لمعالم االخالق  و وظيفتها هي حماية الفرد و قد يقول البعض حما

االخرين و بقية افراد المجتمع منه كذلك، و لكن الحماية االخيرة يمكن  تفسيرها ايضاً بحماية الفرد 
االنسان الذي يسرق و يعتدي على االخرين بدوافع عدوانية او جنسية  سيتعرض . بصورة غير مباشرة

ر مهمة عقاب المعتدي مع تقدم الحضارات البشرية تم حص. لردود فعل عدوانية من بقية افراد المجتمع
هذه المعادلة مهمتها حماية االنسان من رد فعل . ضمن اطار معين نسميه القانون و المؤسسات التنفيذية

  .المعتدي اوالً و استمرار عملية بناء االنا العليا في االنسان
عمل بها االنسان   . القواعد العامة لمعالم االخالق و بناء االنا العليا تم استحداثها منذ بداية الخليقة

يتصور البعض بان االنسان القديم كان اقل فعالية ونجاحاً في بناء االنا .  منذ مئات االالف من السنين
  .العليا و تحديد معالم االخالق، و انه مجرد كائن متوحش ال يختلف كثيراً عن الحيوان المفترس

سي بفضل مقولة مكتشف علم االجتماع االعتقاد األخير اشتهر في الوسط العلمي و االدبي و السيا
هذه ". ب مترسخة في اعماق طبيعتنارالح: " البيولوجي او البيولوجيا االجتماعية إدوارد ولسن الشهيرة

كذلك .   المقولة تكثر االشارة اليها و خاصة بعد مرور مائة عام على بداية الحرب العالمية االولى
االرهاب المتلبسة باإلسالمو تلهف ما يعرفون بالجهاديين يشير اليها البعض عند الحديث عن حمالت 

  .في قتل األبرياء  و اعالنهم الحرب ضد الحضارات االخرى
.  لكن االنسان ال يتوقف عند هذا المنعطف و يقبل بنظريات تم اعالنها بدون بحوث علمية دقيقة

المعروف بالصياد عدم صحة  في دراسة جماجم األنسان القديم و 1اثبتت البحوث العلمية االخيرة 
كان .  مجموعة او قبيلة معروفة تاريخياً بولعها بالحرب و القتال 21تم دراسة .  الفرضية االخيرة

من مجموع القتلى و  ليس هناك دليل بان هؤالء % 15االستنتاج بان القتل بالعنف لم يتجاوز نسبة 
وادث العنف ضمن افراد القبيلة الواحدة كانوا ضحايا حروب بل على العكس من ذلك كانوا ضحايا  ح

  .و ليس صراع بين القبائل او صراع بين الحضارات كما هو الحال في يومنا هذا
كانت النظرية الشائعة منذ أربعينيات القرن الماضي بان التضحية و الجهاد او ما يعرف علمياً 

من جراء  Homo-Sapiensباإليثار من خالل التضحية بالنفس ولد بعد تطور االنسان الحديث 
الحقيقة غير ذلك و هي ان األنسان يميل الى السلم و حرص . وحشية الصيادين و الحروب بين القبائل

قَد  :"من هنا يأتي صدق اآلية القرآنية الكريمة. منذ البداية على السيطرة على الدوافع العدوانية داخله
  ".خَلَقْنَا الِْإنسان في َأحسنِ تَقْوِيمٍ

  :يمكن االستنتاج عند هذه النقطة ما يلي
عملية بناء األنا العليا مستمرة و طويلة العهد و لم تخضع لعملية تطور منذ مئات االالف من  .1

 .السنين

  
  
  
 
تطورت طرق االتصال بين 
الفرد و المجموعات بسرعة 
خالل القرن الماضي  و اصبح 
مفعولها اكثر وضوحاً  في 

بناء  تحديد معالم االخالق  و
  االنا العليا

  
  
  
ان األنسان يميل الى السلم و 
حرص منذ البداية على 
السيطرة على الدوافع 

من هنا . العدوانية داخله
يأتي صدق اآلية القرآنية 

قَد خلَقْنا الْإِنسانَ :" الكريمة
 ".في أَحسنِ تقْوِيمٍ

 
 
 
 
عملية السيطرة على الدوافع 
 العدوانية قديمة العهد ايضاً
و لم تخضع لعملية تطورية و 
هي متأصلة في اعماق 
 البشرية

 
 
 
  
 
عملية السيطرة على الدوافع 
الغريزية ربما كانت مسيرتها 
كمسيرة السيطرة على 
 الدوافع العدوانية
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عملية السيطرة على الدوافع العدوانية قديمة العهد ايضاً و لم تخضع لعملية تطورية و هي  3
  .عماق البشريةمتأصلة في ا

عملية السيطرة على الدوافع الغريزية ربما كانت مسيرتها كمسيرة السيطرة على الدوافع  4
 .العدوانية

هناك عتبة معينة .  Thresholdsالدوافع الغريزية لها وظيفة بيولوجية تخضع لنظام العتبات 5
لوقت ان تم القضاء في عين ا. ان تجاوزتها ادت الى تدمير الذات بصورة مباشرة او غير مباشرة

 .عليها او السيطرة عليها بقوة فقد تؤدي الى حالة من الالمباالة و االكتئاب و تمنع األنسان من التطور
 

  يـــــب النفســــــالط
ليس هناك ما يثير الجدل بين الباحثين في مختلف العلوم االجتماعية مثل دور الطب النفسي في معالم 

النفسي نفسه في تفسير ممارسات فردية اخالقية و حشرها ضمن االضطرابات كل ما اقحم الطب . األخالق
يحاول الطب النفسي و يفشل في عالج . العقلية يجد نفسه في تناقض و ازمة مع المجتمع الذي ينتمي اليه

. السلوك البشري الغير ناتج من اضطراب عقلي و يجد المعالج النفسي نفسه في حالة احباط ال يحسد عليها
  .ال يقتصر هذا الفشل على المدرسة التحليلية و انما يشمل المدرسة السلوكية و المعرفية 

في معالجة  Moral Modelيفضل المجتمع دوماً اللجوء الى ما يمكن تسميته بالنموذج االخالقي 
يستند هذا النموذج على فرضية واحدة و هي ان األنسان المنحرف يبحث عن . االنحراف االجتماعي

يمكن تتبع هذا النموذج في سائر المعتقدات .  متعة من خالل سلوكه و ال يبالي بمشاعر األخرينال
يلجأ الفرد الى االنحراف من . الدينية و االعراف االجتماعية التي تستند على قاعدة الخطيئة و العقاب

رفع درجة قوة جراء ضعف في قوة االرادة و عالج الفرد هو اعترافه اوالً بانحرافه و سعيه الى 
من هنا يمكن القول بان االنسان يتحمل مسؤولية و نتائج اعماله و صدق . االرادة بطريقة او بأخرى
  .10الحج  -"ذلك بما قدمت يداك و ان اهللا ليس بظلٌم للعبيد" :اهللا رب العالمين في قوله

ف بدأ يتجه نحو استحداث بعد ان ادرك الطب النفسي ان النماذج النفسية غير قادرة على تفسير االنحرا
يمكن تتبع جذور هذا . لتفسير و عالج المنحرف المعرف اجتماعياً  Disease Modelنموذج طبي 

فشلت الدراسات العلمية في اثبات اهمية .  2النموذج في بداية الثمانينات في دراسة االدمان على الكحول 
بة الفرد باإلدمان باستثناء سلوك واحد فقط و هو البيئة االجتماعية و التربية العائلية في التنبؤ بإصا

اما اال عراض النفسية مثل القلق و االكتئاب و الرهاب فما هي اال .  Antisocial السلوكالمضاد للمجتمع
على ضوء ذلك ال بد من . مجرد مضاعفات لإلدمان و السلوك فقط و ليست سبباً في االتجاه نحو االدمان

هذا ما يحدث دوماً في عالج .  وية تفسر االنحراف و عالجه بالعقاقيرالتحري على اضطرابات عض
االدمان على الكحول و على مشتقات االفيون حيث شاع استعمال النموذج  المرضي و اثبتت الدراسات 

اما اضطراب عجز االنتباه و فرط الحركة فهو االخر بدأ يحتل موقعه في تفسير السلوك االنحرافي . فاعليته
تشخيصه في السجناء، و لكن الدليل على العالج في تغيير سلوك الفرد يصعب اثباته و ربما نضوج  و يكثر

اما . الفرد عضوياً هو العامل االول و االخير في تغيير مسيرة الفرد المصاب بهذا االضطراب اجتماعياً
  .السلوك اإلجرامي و الجنسي فال يزال يخضع للنموذج االخالقي 

  
  
  

الى االنحراف من  يلجأ الفرد
جراء ضعف في قوة االرادة 
و عالج الفرد هو اعترافه 
اوالً بانحرافه و سعيه الى 
رفع درجة قوة االرادة 

من هنا . بطريقة او بأخرى
يمكن القول بان االنسان 
يتحمل مسؤولية و نتائج اعماله 
و صدق اهللا رب العالمين في 

ذلك بما قدمت يداك :" قوله
 -"م للعبيدو ان اهللا ليس بظلٌ

 .10الحج 
 
 
 
 
 
بعد ان ادرك الطب النفسي 
ان النماذج النفسية غير 
قادرة على تفسير االنحراف 
بدأ يتجه نحو استحداث 

 Diseaseنموذج طبي 
Model  لتفسير و عالج

المنحرف المعرف اجتماعياً 
 
 
 
  
 
اما اضطراب عجز االنتباه و 
فرط الحركة فهو االخر بدأ 

سير يحتل موقعه في تف
السلوك االنحرافي و يكثر 
 تشخيصه في السجناء

 

Bassaar Nafss ia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

ـــــــــ� ــ������ـــــــــ ــــ ــ�د���:�
	�ـــــــــــــ ـــــــــ�����10א�ـ�ــ  ��2014ـــــــــــــــ������&���ــ

   � �48  � �



��������������������	�����

�وو��
��������������������������א���@4�������� – �����������������������א @
 

  

  .تشخيص اضطراب عقلي لتفسير السلوك المعادي للمجتمع و عالجه 1
  .تفسير السلوك علمياً في غياب اضطراب عقلي 2
  .معالجة السلوك في غياب اضطراب عقلي 3

الثانية صعبة و تضعه في . انةالخطوة األولى ال بد منها و على الطبيب النفسي ابداء رايه بأم
اما الخطوة الثالثة فهي مستحيلة و عليه ان يحرص ان ال يقحم . مواجهة مع الشفرة االخالقية للمجتمع

  . نفسه فيها
  ادرــــــــالمص

•  AHادوارد او�8(رن و�Edward Osborne Wilson  ء�L�ه( �A ا$�� 5
/�د]� و -C7ه�  -C"V A� ��5C7ان ا��D#�5 % �b ا���Hى . ا�/��ء

�Lا�� D#�5 % ��Pه(ر ا�#��  آCK ��$*- . % مjا A5 بjا &b= ا
 &b/ و �V�7Bو ا `��� و ر�` ذ�� اD�78 % �L+8 ا| ا�7/�Bا ��K

51996�4 ا�Cآ+(راA� O ه�ر�Vرد، و A� C5�"K ا���C �5م  .
 % �)�- C7- A5 �ًن دو�)vN�� ا| ان ا���� �K OY5ا D+�)"�

�Iء /���� D�V ��7  يPه& ا��(ن ا�  D/�R `+� يPال ا�{Hو ا� ،`
�"�` و اYtjق ه( �  `�H= ا����   ا ��-"�` ���8C ، ام ان -�

�#L�� ��  &آ . % �L+H  I��  ا����ء �#- &b� A� ��jا ���g %
 ا =H#� و آ& �� /(�#��CK ) 8(م A9 �3ا��C/1997.( D-�+آ �� 

��>Uة  -(��+Uر �5م  �7��R %1978 ا���� �5م  4�و /�ز ا��+�ب 5
1979. 

•  x<��)ا� ���"� A� DL��"K و I��_ا�=� ا x<4 و�����A اYRjع 5
 1 �� ^�)� 4�5 IH=#اآ�ة ا| ا��! ا�PBا A� ��P�=#+ا_���� ا�

 .2012-11-05-+�ر�~  

•  http://www.maganin.com/content.asp?contentid=19448 

�j�"� 4ت U�5 اO��+ j و �Vط ا��آ� % ا�����1 5�A�� 4 اYRjع 5 •
1 �� ^�)� 

• http://www.maganin.com/contentlist.asp?CatId=49&Con tentTyp

e=Article 

1 Fry D, Sorderberg P(2013). Lethal Aggression in Mob ile 

Forager Bands and Implications for the Origins of W ar. Science 

341, 270. 

2 Vaillant G(1983). The natural history of alcoholism . 

Cambridge, MA, Harvard University Press. 

 

  
  
  
  
  
اما السلوك اإلجرامي و 
الجنسي فال يزال يخضع 
 .للنموذج االخالقي 

رغم ان جميع الفروع الطبية 
تخضع للشفرة 

  Moral Codeاالخالقية
،  للمجموعة التي  تمارس فيها

و لكن الطب النفسي يجد 
نفسه في ازمة مع المجتمع 
 :الذي قد يطلب منه ما يلي

تشخيص اضطراب عقلي  1
لتفسير السلوك المعادي 
 .للمجتمع و عالجه

تفسير السلوك علمياً في  2
 .غياب اضطراب عقلي

معالجة السلوك في غياب  3
 اضطراب عقلي

   � � � � � �   � � � � � � 
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ونحضر أنفسنا لعصرٍ قادمٍ  مج على وسائل تواصلهأن نعتاد على هذا العصر ونتبرنبغي علينا هل ي
  !؟ذو تواصٍل اجتماعي افتراضي فقط 

جيلنا لم يتأقلم بشكل جيد كفاية مع وسائل التواصل الحالية، ولكن الجيل القادم هل سيتكيف وسيسعد 
  !أو سيشقى به ؟

  :ينهنالك جيلفي هذه األيام 
والواتسآب و وو إلخ ،  والتويتر الفيسبوكوسائل التواصل االجتماعية كالحياة بدون اختبر جيل 

فلم يجد على الدنيا ه يفتح عينآخر جديد وهنالك جيل . االفتراضيالتواصلي ومن ثم دخل هذا العالم 
نسبةً  الزوكربيرجي،االفتراضي  هافي نمط تواصل واحدةً ختبر حياةًإال هذه الوسائل، فهو اآلن يأمامه 

ولو عدنا إلى حياة مارك . 2004في  Mark Zuckerbergإلى مخترع الفيسبوك مارك زوكربيرج 
لوجدنا مؤشرات هامة لها دالالت عند المحللين النفسيين واالجتماعيين كونه ملك امبراطورية الفيسبوك 

  .ومؤخراً امبراطورية  الواتسآب
بعد فشل في حياته الواقعية على الصعيد يعرف أن هذا الشاب اتجه إلى اختراع الفيسبوك 

االجتماعي من حيث إنشاء الصداقات، وعلى الصعيد العاطفي من خالل عالقات الحب الفاشلة، فكان 
  !!!..اختراعه المذهل الذي وصل العالم كله بكله 

لو استعرضنا حياة مارك لوجدناه ذلك الصبي الوحيد من أسرة يهودية، كان األب شخص بسيط 
  .كطبيب أسنانفي عيادة بسيطة ويديرها بنفسه حتى اآلنيعمل 

وكان مارك ضحية السخرية . مارك كأبيه بسيط يحب األلبسة البسيطة الفضفاضة والحذاء المطاطي
وفي نفس الوقت هو صاحب فكاهة ساخرة، وكان فتى كمبيوتر بامتياز، فلم يكن بارعاً مع . المستمرة

  .سنة 17مع أنه من المعروف إعجابه بالفتيات الصينيات من عمر . الفتيات ولم يواعد فتيات في حياته
  )من يستخدم الفيسبوك بسطاء ألنهم وثقوا بي): ( يعني عني وعنك(قال عن مستخدمي الفيسبوك 

انتابته نوبة قلق مفاجئة wall street journalوأثناء مقابلة تلفزيونية لصحيفة ولستريت جورنال 
، !!لى اإلنترنيت،فتعرق و بدت عليه عالمات القلق االجتماعي واالرتباك حيث كانت المقابلة تبث ع

مع أن شعاره .ومن المعروف لمن يعرف مارك أنه عندما يواجه موقف صعب يميل إلى الفرار
وهو نفسه ال يسمح ألحد أن يدخل بيته أو أن يجري "بناء عالم منفتح ومتصل"المكتوب على جاكيته هو 

لذي يشجعنا على كشف تفاصيل حياتنا نفسه يرفض أن يطلع أحد على تفاصيل الشخص ا.معه مقابلة
  !!!!.حياته وشعاره بناء عالم منفتح ومتصل

جيلنا لم يتأقلم بشكل جيد 
كفاية مع وسائل التواصل 
الحالية، ولكن الجيل القادم 
هل سيتكيف وسيسعد أو 
 !سيشقى به ؟

 
  
 
هل سيكون االنزواء والتفرد 

لطبيعية للجيل هي الحالة ا
 !القادم ؟

  
 
هل علينا أن نحضر أنفسنا 
تكيفا من اآلن لعصرٍ قادمٍ ال 
محالة، عصرٍ تضمر فيها 
األلسنةويضعف فيها 
السمعوذلك لقلة استعمالهما، 
ويصبح النظر مقتصراًعلى 
مساحة ضيقة من الدنيا هي 
نحو األمام واألسفل فقط حيث 
الكيبورد 
 
 

تب المشاعر لن تقال بل ستك
أو ستتحول إلى نقاط و 
ووجوه وعالمات ترقيم ورموز 
خاصة تخبرك 

إلى آخره .... .☺���بها
>من الرموز
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  .موظف ولكن ال يزال منزله باآلجار 3000مليار دوالر وفيها  730قيمة شركته 
في هذا هو مارك زوكربيرج العبقري ولكن المنطوي على نفسه، ملك ومالك التواصل االجتماعي 

  ..امبراطورية الفيسبوكومؤخراً امبراطورية الواتسآب ولكن لديه قلق اجتماعي وخوف من اآلخرين
  مؤسسموقعالفيسبوك - ماركزوكربرج -  فيلموثائقي

http://www.youtube.com/watch?v=QUupYrb_YDQ  
  

  !هل سينطبع الجيل القادم بسمات شخصيةمارك ليصبح الجميع زوكربيرجي ؟
  !؟ن االنزواء والتفرد هي الحالة الطبيعية للجيل القادم هل سيكوبمعنى 

ويضعف  تضمر فيها األلسنةال محالة، عصرٍ  قادمٍ لعصرٍتكيفا من اآلن أن نحضر أنفسنا هل علينا 
نحو األمام هي على مساحة ضيقة من الدنيا مقتصراً لقلة استعمالهما، ويصبح النظر وذلك  فيها السمع

، وقد يتحول سمعنا أي الكيبورد ألستناعملياً قد تصبح ، التي keyboardيبورد الكواألسفل فقط حيث 
  !!!إلى بصرنا لنصبح نسمع بما نرى 

المشاعر لن تُقال بل ستكتب أو ستتحول إلى نقاط و ووجوه وعالمات ترقيم ورموز خاصة تخبرك 
نية شعورية عميقة إلى آخره من الرموز السخيفة التي تختصر وتبخس حاالت إنسا ....☺���بها

  ...ومكثّفة 
  . األفكار لن يتم التحاور المباشر بها إال في ساحات وقاعات افتراضية

  .سيكون كل شيء افتراضي حتى الحياة والموت
  !كيف ستكون الحياة افتراضية ؟

ال نشعر بوجودهم أبدا إال من خالل وسائل  ولكن عملياً ،لما نعيش وسط أحياء في أسرتنا وعملنا
  .واصلالت

  !؟ موت افتراضياًالوكيف سيكون 
أثره باق هو فينا بما قدم وآثاره من بوستات وتغريدات وتعليقات، فولكن يبقى  ،عندما يموت أحدنا

  .ال يزول وال يتلف وال يمحى على الشبكة العنكبوتية العجيبة
تخلو حتى  ة جداًمجرد لقاءات جاف ية ستكونلواقعاالصداقات أما . ستصبح كل الصداقات افتراضية

الدافئة أو العاصفة، مثالً الغضب سيكون افتراضياً ومشفراً مكتوباً  المشاعرلهيب من شهود 
  ..�ومرسوماً

  ..الحب بل وحتى الزواج ربما سيصبح افتراضي .... العالقات .. الزيارات 
  !.. كيف ؟

  
النفسي واالجتماعي، ال أملك إجابة أقنع بها نفسي فضالً أن أقنعك عزيزي القارئ والمختص 

  ...ستكون في رحم مقبالت األيام  - "المفاجأة"أي اإلجابة المقنعة -ولكنها 
إلى حاالت طبيعية، الجديد DSM-5عندها ربما ستتحول بعض االضطرابات النفسية الحالية في 

 .DSM-6في أو ربما األمر ليس ببعيد، DSM-10وبعض الحاالت الطبيعية إلى اضطرابات نفسية في 

 
 
كيف ستكون الحياة 
 !افتراضية ؟

لما نعيش وسط أحياء في 
أسرتنا وعملنا، ولكن عملياً ال 
نشعر بوجودهم أبدا إال من 
 .خالل وسائل التواصل

 
 
 
 
وكيف سيكون الموت 
 !افتراضياً ؟

عندما يموت أحدنا، ولكن 
يبقى هو فينا بما قدم وآثاره 
من بوستات وتغريدات 

ال يزول  وتعليقات، فأثره باقٍ
وال يتلف وال يمحى على 
 الشبكة العنكبوتية العجيبة

 
 
 
ستصبح كل الصداقات 

أما الصداقات . افتراضية
الواقعية ستكون مجرد 
لقاءات جافة جداً تخلو حتى 
من شهود لهيب المشاعر 
 الدافئة أو العاصفة

  
 
 
قد يصبح الرهاب أو القلق 
االجتماعي هي حالة طبيعية ال 

، وعكسها تستدعي أي عالج
هو االضطراب أو سوء 
 .التكيف
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أو القلق صبح الرهاب قد ي :فعلى صعيد النمو والتفاعل والذكاء والمهارات االجتماعية خاصةً
  .، وعكسها هو االضطراب أو سوء التكيفال تستدعي أي عالج االجتماعي هي حالة طبيعية

هما من الوالدين لطفلراد هي التطور المAutismطفال عند األأو الذاتوية  الحالة التوحديةبل وحتى 
والتواصل اللغوي والسلوك اإلبداعي هي السمات للطفل الجيد التفاعل االجتماعي أي ، وعكسه الغالي

االجتماعي المفترض أو  عزلتهما على أجهزة التواصل/ خلوتهما من أجل مزعجة للوالدين ال
  !!!االفتراضي 
للشخصية المثالية سمات ستكون هي ال  Avoidant personality الشخصية التجنبيةسمات 

 متقوقعاً فبدونها لن يستطيع أن يعمل الشخص ألمته ووطنه ولنفسه إال وهو منعزالً، الوطنية المنشودة
  .في عالمه االفتراضي

  الفصامانيةوحتى   obsessive personalityوالوسواسية إذن السمات التجنبية
schizotypal  .في المجتمع القادمالمنتجة المبدعة هي السمات المحققة للذات ربما ستكون  ���Schizoidوا��

، أو غير محددة المعالم متماهية في الالمحدوديةمفتوحة األسرة على سوية األسرة ستكون حدود 
 مجهولين أو ولنقل افتراضيينأو أفراد تضخم كثيرا ليضاف لها عناصر ياألسرة سألن مفهوم 

التي ستصبح أكثر  يتداخلون على األسرة من خالل وسائل التواصل.ن تفاصيل حياتنا عن بعديشاركو
  .فاعلية ونفوذا داخل جدران البيت اآلمن

قتصر على أم وأب وأوالد، بل سيضاف لها أعضاء آخرين مطلعين على تعد التركيبة األسرية تفلن 
  .ادر وغير اعتيادياألسرية شيء نالخصوصيةلتصبح !!. وعلى الالشيء  كل شيء

همهمات الظاهر المنقطع ب الصمتواالجتماعية العائلية ات الجلسأكثر واكثر ليسود تترسخ الفرديةس
مع - أو هكذا يبدو- الشيق حديثوطقطقات األصابع على الكيبورد أو على الجهاز أو التاب حيث ال

أو .. الثنائي أو الثالثي ري اإلنساني األسالحديث ، عوضاً عن !!!من النايلون النفطي الفاخرجهاز
  .الجماعي

  !في المستقبل القريب أو البعيد ؟األسري أو الوظيفي أو الوطني كيف سيكون الحوار 
على شكل تغريدات من هذا وتغريدات من ذاك ، وإعادة ببغاوية لهذه أو أصبح ربما سيكون 

  .التغريدات
  .ديساليك ثم يعلّق عليهليقول كل واحد اليك أو  ،أو سيكون على شكل بوست يقال

  !.. كيف ؟
- أعود وأقول أنا ال أملك إجابة أقنعك بها عزيزي القارئ والمختص النفسي واالجتماعي، ولكنها 

  ...في رحم مقبالت األيام  - أي اإلجابة المقنعة
الحميمي من جرب العصرين عصر التواصل و ربما سيكون أكثر البشر تعاسة في العصر القادم ه

ف بكل أشكال اضطراب التوافق والتكي ونيصابم قد ألنه. الجاف ثم التواصل االفتراضي الحقيقي
فردي ذاتوي افتراضي خيالي في نفس الوقت ولكنه جدا ومتماهي الحدود،والتأقلم مع مجتمع متضخم 

في حالة إنكار سمجة أو تحاكي مبالغ به مع  ونسيدخل - وأنا وأنت منهم- هؤالء  فصاماني، أو أن
  .اإللكترونيةوالفصامانية)  أو التوحد االجتماعي( االجتماعية اتويةالذ

 
سمات الشخصية التجنبية 
Avoidant personality  
ستكون هي السمات المثالية 
للشخصية الوطنية المنشودة، 
فبدونها لن يستطيع أن يعمل 
الشخص ألمته ووطنه ولنفسه 
إال وهو منعزالً متقوقعاً في 
 .عالمه االفتراضي

 
 
  
 
السمات التجنبية 

 obsessiveوالوسواسية
personality   وحتى

الفصامانية  
schizotypalوالفصمية

Schizoid  ربما ستكون هي
السمات المحققة للذات 
المنتجة المبدعة في المجتمع 
 .القادم

 
  
 
 
سيكون أكثر البشر تعاسة 
في العصر القادم هو من 
جرب العصرين عصر 

يقي ثم التواصل الحميمي الحق
. التواصل االفتراضي الجاف

ألنهم قد يصابون بكل أشكال 
اضطراب التوافق والتكيف 
والتأقلم مع مجتمع متضخم 
جدا ومتماهي الحدود،ولكنه 
في نفس الوقت فردي 
ذاتوي افتراضي خيالي 
  فصاماني،
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  :سؤال عابر حائر
شكل هذه هل عللهم و! جسدية والنفسية؟عللهم ال - بوعي أو بدون وعي – بأيديهم هل يصنع البشر

فهم مع الحالة الراهنة؟من أشكال تكي!  
ثم هل سنتعامل كمختصين نفسيين واجتماعيين مع هذه الظاهرة المقبلة كمراقب وننتظر النتائج 

أم ثمة !  األسرية والبنية المجتمعية ثم نضع خطط المعالجة ؟ اتالمرضية على الصحة النفسية والعالق
  !اآلن ؟هنا و ات وقائية فاعلة يمكن القيام بهاإجراء

  !هل نستطيع أو نملك ذلك ؟
ا لهذا العالم االفتراضي سند الطريق بأنفنمه - أيضاًبوعي أو بدون وعي  –ربما نكون اآلن لأو 

أم هو تواصلية أو ظاهرة وبائية نفسية اجتماعية راه اآلن على أنه كارثة أالذي الزوكربرجي البحت، و
  !!!!...في سياق ثورات الربيع العالمي ؟ثورة 
  

 
بوعي أو  –نكون اآلن 

نمهد  -بدون وعي أيضاً
الطريق بأنفسنا لهذا العالم 
االفتراضي الزوكربرجي 
البحت، والذي أراه اآلن 
على أنه كارثة أو ظاهرة 
وبائية نفسية اجتماعية 
تواصلية أم هو ثورة في 
سياق ثورات الربيع العالمي 

  !!!!...؟

   � � � � � �   � � � � �  المجلــــــــة العربيــــــــــة للعلـــــــــوم النفسيـــــــــة�

  ع ملفـــات األعــــداد القادمــــةـمواضي
Index APN   eJournal  

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
  

  ة ـــداد القادمــــات االعــملف  

  "رؤية من منظور ثقافي مغاير  ...الطيف الوسواسي من الطبع الى المرض" 2014خريف  – 43العدد 
  مصـر   -وائل ابو هندي . د. أ: المشرف 

  2014 – 08 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث
 maganinposta@yahoo.com    

 ***   *** 
  األستاذ الدكتور بوفولة بوخميس: المشرف   "اشكاليات الترجمة في العلوم النفسية"  : 2015شتاء  –44العدد 

  2014 –11 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث
boufoulab@yahoo.fr 

***   *** 
 "مقاربة نفسية اجتماعية   ...ظاهرة العنف في المجتمع العربي"  2015ربيع  –45العدد   

  2014 - 06-  25    آخر أجل لقبول األبحاث
  محمد بوديس. د.أ : .المشرف 

med.boudis@gmail.com 
 ***   ***  

  المظهر العربي... لطاغية والطغيانسيكولوجية ا  2015   صيف –46العدد 
  هنادي الشوا. أ: المشرف 

  2015 –05 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث
hanadi80@hotmail.fr  

 
***   ***  

  نحو سيكولوجية التمكين.. علم النفس االيجابي 2015خريف –47العدد 
  حالوةمحمد سعيد ابو. د: المشرف 

 2015 –08 – 30   آخر أجل لقبول األبحاث
abou_halawa2003@yahoo.com  
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بدال من  كيف للمواطن في بالد مثل بالدنا ان يكون مدافعاً عن القانون ، وهذا القانون يغبن له حقه
كونه يصونه ، من المؤسف ونحن ننتمي لمنطقة انطلقت منها اول التشريعات على االرض ، مازالت 

  . القوانين في  بالد هذه المنطقة تأخذ وضعيتها تبعاً للمشرف على تنفيذها وحسب 
  : لنلقي نظرة عامة حول توضيح المقصود بالقانون

ره الفرد بالجماعة ، الحترام اآلخر ، والتّساوي معه القانون هو كناية عن عقد رمزي ، يرتبط عب
  . في الحقوق والواجبات ، وأي تعد عليه يعتبر تعديا ، ليس على الفرد انما على الجماعة بأكملها

  .. فمن يسرق وينهب ويقنص ويغتصب  فتهمته انه يخترق النّاموس البشري للمحرمات
عية قبل ان تكون فردية ، ألن العقد يكون في االساس مع إن هوية القانون جماعية ، وبالتالي اجتما

اآلخر الكبير ، او الموقع الرمزي خارج محيط الزمان والمكان ، كم نسمع المقولة الشعبية المؤثرة بأن 
العرف االجتماعي اقوى من القانون ، فمن يخترق االعراف يعزل اجتماعيا رغم ان القانون قد ال 

  .يطاله 
االعراف وقوانين  التّحريم الى عيش القوانين المدنية في العصر الحديث نالحظ انها وما بين حكم 

جميعها تبدأ بعالقة االنسان مع اآلخر ، منذ الطّفولة ، ومنذ بداية التّاريخ كان قانون التّحريم قائما ، 
  . حتى أصبح عملية نفسية داخلية محرمة بحد ذاتها ، وان غابت العقوبات الخارجية

على االرض ،تجاوزات " سلطة الدولة "نعايشه مؤخرا في بالدنا من تبعات غياب السلطة  ما
للضوابط والممتلكات مرد ذلك عائد لعدم تنفيذ العقوبات بمرتكبي الجرائم ، والمحرمات من سرقات 

ض ، وقتل ، الذي استفحل امتداده في سوريا ، إذ بات هذا الواقع يسهم في استباحة الناس بعضهم لبع
اذ من يوم ليوم نسمع قيال عن قال او نلتقي بأشخاص تعرضوا لالبتزاز المالي بعد تجربة اختطاف ، 

   . او نسمع ونشهد سلع كثيرة في االسواق السورية في السنوات الثالث االخيرة مصدرها السرقة 
نجد أن االخالق والقيم  وهنا ال يمكننا فعل اي امر االّ أن نستنكر ذلك من دواخلنا ، واألشد أسفاً أن

التّربوية ايضاً مغيبة ، كما هو حال غياب السلطة ، حيث الرادع االخالقي هو رادع داخلي يحمي الفرد 
من االنجرار لالنتهاكات وممارسة القتل وانتهاك ممتلكات الغير، وبالتّالي الدخول امام الذّات برؤية 

  . مرآوية الستنكار فعل الذّات المشين هذا
القانون موضوعياً هو بمثابة الحد الذي تقف عنده الشّهوات ، والملذات ، وبالتّالي المالحظ انه  إن

هي التي تميز االنسان عن : عند هذا الحد تبدأ الرغبة ، والرغبة وفق المنظور النّفسي التّحليلي 
  بيولوجية ، أما االنسانالحيوان ، فحدود االخير يراها في االشباع ، اي ال تخضع االّ للقوانين ال

< <
  

 هو موضوعياً القانون إن
 عنده تقف الذي الحد بمثابة

 ، والملذات ، الشهوات
 هذا عند انه المالحظ وبالتالي
غبة تبدأ الحدغبة ، الروالر 

 النفسي المنظور وفق
 تميز التي هي:  التحليلي

 فحدود ، الحيوان عن االنسان
 اي ، االشباع في يراها االخير

 للقوانين االّ تخضع ال
 االنسان أما ، البيولوجية
 قبل تكون قد فحدوده
 بعده واهدافه االشباع

 
  
 
 

 اشباع بعد تتمخض الرغبة
 اللحظة في وتتأس ، الحاجة
 ليضع القانون يتدخل التي
المستباح بين ، الفاصل الحد 
 هذه من اذ ، المستباح وغير

 النفسية العملية تبدأ النقطة
 محورا المحرم اعتماد في

 الذّات بناء في اساسيا
< <
 

<< <
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فحدوده قد تكون قبل االشباع واهدافه بعده ، ألن الرغبة تتمخض بعد اشباع الحاجة ، وتتأس في 
اللحظة التي يتدخل القانون ليضع الحد الفاصل ، بين المستباح وغير المستباح ، اذ من هذه النّقطة تبدأ 

  . فسية في اعتماد المحرم محورا اساسيا في بناء الذّاتالعملية النّ
  :عقدة أوديب وزوالها عند الطفل وبدء الوعي لقانون المحرمات ؟

ان الطّفل بعد ان يعيش حالة صراعية مع ابيه : حول عقدة اوديب يقول فيها " فرويد"في مقالة ل 
ائياً عن اإلثم األكبر لكي يربح في ذاته حول امتالك االم أو االقالع عنها ، يحسم أمره ، ويتخلى نه

   مثال االب ، وهكذا تتحلل العقدة االوديبية ، فتتبدد في كل اجزائها كالباخرة التي تغرق مع كل حمولتها
وهنا الذّي يبقى هو قانون التّحريم الذّاتي ، الذي يقبع في النّفس في صورة األنا االعلى أو الضمير 

خارجياً يصبح محرماً داخلياً ، يتدخل في كل مرة طاوعت النّفس االغراء  الحي ، اي ما كان محرماً
بالسوء ، من هنا يكون بدء العملية النّفسية لتأسيس القانون الدولي قبل ان يتعرف الطّفل على 

  ... المحرمات المسلكية فيما بعد
عندما يتعدى الطّفل العقدة هذه النّواة من المحرم ، هي صلة الوصل بين الداخل والخارج ، تتكون 

االوديبية ، ويحسم صراعه مع األب ، الذي بدوره ينتقل إلى الداخل في صورة متماهية ، يستخرج 
منها مثال األنا ، واألخير يسقط على الخارج سواء أكان على الصعيد االجتماعي أم الوطني ، بكل ما 

فإن ابتعد عن هذا المثال يشعر بالدونية . ون يمثله من القيم واالخالق والوطنية وااللتزام بالقان
واالنحطاط واالحباط أو حتى الفشل ، وكلما اقترب منه يشعر عكس ذلك بالنّشوة والفرح واالغتباط 

  . والرضى عن النّفس ، أو حتى الشّعور بالفوز والنّصر
اص في كل مجتمع على حدا هنا كما يبدو لنا االرتباط بين القانون ، ومثال االنا أو المثال العليا الخ

، فال يمكن تحقيق مثال معين ، وفي الوقت نفسه انتهاك القانون في كل بلد يأخذ اشكاله المختلفة ، لكن 
العكس قد يكون ممكنا ، وقد يخلق اشكاالت اجتماعية ووطنية بالتّضحية بمثال اعلى في سبيل االحتفاظ 

ى رجال القانون لتأويله ، وتطويره بحسب مقتضيات بالقانون ، ألن االخير أعمى وفي حاجة دائمة ال
اذ ان المبدأ القائل بتغير االحكام بتغير االزمان ، هو مبدأ موضوعي . من زمان ومكان : االحوال 

  .منطقي ، تبعاً للمنطق الديكارتي في القانون السببي والحتمية السببية 
  مجتمعناهذا الحديث العام يستدرجنا الى طرح مسألة القانون في 

، ومن ثم الحديث بوجه خاص حول السلوك المنحرف ، الذي ليس هو االنحراف  بالمعنى النّفسي 
المرضي بقدر ما هو االنحراف عن المألوف في تصرف يمارسه االنسان في العمل في السياسة ، وفي 

  . سلطةالتّعامل االجتماعي ، ومن كون السلوك االنحرافي هو افالت من القانون وتحدي لل
فاالنحرافات النّفسية ، وكل المسالك االجتماعية الشّاذة والتّجاوزات المستمرة والفساد ، والغوص 
في التّراتب االجتماعي ناجمة كلها عن خطأ تعاملها مع القانون ، فإما هو حليف وإما هو عدو وإما هو 

  ... مع المبغضواقع يمكن التّهرب منه ، فيختلط عندئذ الحليف مع العدو ، والمحب 
كما ان انعكاس القانون في الذّات ، ان لم يسبقه تمهيد وتصور هو تهديد يطاول البنية النّفسية ، 

وهذا ال يعني كما يتصور البعض فقدان األعضاء الجنسية ، انما . ويصبح أشبه بالتّهديد بالخصاء 
 طاول كل ما هو موضوع الرغبةيطاول الرغبة في شكلها المباح والغير المباح ، اي بمفهوم عام ي

 في القانون انعكاس ان
 تمهيد يسبقه لم ان ، الذّات

 يطاول تهديد هو وتصور
 أشبه ويصبح ، النفسية البنية

 ال وهذا.  بالخصاء بالتهديد
 البعض يتصور كما يعني

 انما ، الجنسية األعضاء فقدان
 شكلها في الرغبة يطاول

 المباح والغير المباح
  
 
 

 موضوع هو ما كل طاولي
 من الثّري فحرمان ، الرغبة
 وكذلك ، خصاء هو ثروته
 هو سلطته من الحاكم حرمان
 ........و طفلها من واالم خصاء

 
  
 

 الفاصل الحد هو فالقانون
 يفصل كونه:  الرغبة لموضوع
 قياس على الموضوع هذا
 من فالعيش ، الشخص وجود

 ال قلقاً يولد قانون دون
 تحديد يلغي ألنه ، يحتمل

 . الوجود
 
  
 

 أو االنحرافي الشخص ان
 له قلت إذا الشاذ أو المحتال

 القيود كل من حر انك
 ألن ، بهلع يصاب والقوانين

 في فهو مستحيلة تصبح الحياة
 الى ، الحد لهذا ماسة حاجة

 رغبته يبني لكي القانون
 نفيه اساس على
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هو خصاء ، وكذلك حرمان الحاكم من سلطته هو خصاء واالم من طفلها ، فحرمان الثّري من ثروته 
  ........و

  . وهكذا فالرغبات ومواضيعها ال تحد ، يوظفها االنسان في استثماراته النّرجسية ويأمل في تحقيقها
كونه يفصل هذا الموضوع على قياس وجود الشّخص : فالقانون هو الحد الفاصل لموضوع الرغبة 

  . يش من دون قانون يولد قلقاً ال يحتمل ، ألنه يلغي تحديد الوجود، فالع
ان الشّخص االنحرافي أو المحتال أو الشّاذ إذا قلت له انك حر من كل القيود والقوانين يصاب بهلع 
، ألن الحياة تصبح مستحيلة فهو في حاجة ماسة لهذا الحد ، الى القانون لكي يبني رغبته على اساس 

  نفيه
 ان القانون عملية نفسية اساسية في تكوين المجتمع قبل ان يصبح  نصوصا تنتشر" : فرويد"يقول ، 

.  
القانون االولي يعود الى العشيرة البدائية ، حيث كان االب يتمتع بكل الملذات ، ويستأثر بها لنفسه 

ب ، لم تكن احادية من دون ابنائه ، حتى اذا ما وصل الحرمان الى حده االقصى ثار االبناء على اال
فعندما انطفأت الكراهية بالقتل بقي الحب يؤنب االبناء . اي عدوانية فقط وانما ثنائية اي حبية كذلك  

انتابهم الشّعور بالذّنب اضافة " االم"على فعلتهم ، فبدال من ان يتقاسموا ممتلكات االب وبصورة خاصة 
  . ال يكون في مستواهالى ان أياً منهم ال يمكن ان يحّل محل االب ، و

فانقلبت االمور فحرموا على انفسهم ، كل ما كانوا يطالبون به في حياة االب ، واعتبر مكانه فارغاً 
  . كقانون اولي يذّكر كل فرد ، بأن ما من أحد يحل محل االب ، ويستبيح االم المحرمة

  . االب الميت الطوطمبأن القانون ، هو كناية عن االب المثالي اي " فرويد"من هنا يستخلص 
هذا على الصعيد الهوامي وليس االسطوري ،  كل انسان يخلق من القانون االولي ويستأنس بفضله 

  . ، وال يسلم أحد من هذه العملية النّفسية
جانب نفسي يعود الى التّربية ، وعالقة االهل مع : وبذلك ان المشكلة مع القانون لها جانبان 

  محرمات ، حيث نرى التّهاون والتّراخي بأكثر مما تتطلب رفاهية الطّفل  الممنوعات قبل ان تصبح
سياسي من كونه يحتاج إلرادة فاعلة ، من القائمين على الحكم وتسير شؤون البالد : والثاني 

  .بضوابط معينة ، منها ما هو متغير ومنها ما هو ثابت بمقتضى دستور كل بلد 
ذ ال يمكن لدولة القانون ان تتحقق ما دامت عالقـة فـي شـباك    لنصل الى االقرار بمنطق الواقع ا

الطّائفية والمذهبية ، فحتى تصل الرسالة الى النّفوس يجب ان تمر عبر القنوات التي تحقـق الهويـة   
الواحدة ، واالنتماء الموحد ، وهذا يتطلب عمال يشارك فيه جميع مالحي سفينة االنقاذ للبلـد ، الـذي   

الذي هو المرجعية للجميع مهما كـان انتمـائهم   : علينا العمل ان يكون بلد ، القانون نأمل بل نطمح و
  . الديني او السياسي 

  
  

  
  

 
  
 

 القانون ان" : فرويد" يقول
 في اساسية نفسية عملية

  يصبح ان قبل المجتمع تكوين
 تنتشر نصوصا

  
  
  
 
 

 بأن" فرويد" يستخلص
 االب عن كناية هو ، القانون

 الميت االب اي المثالي
 الطوطم

  
  
  
 
 

 ان القانون لدولة يمكن ال
 في عالقة دامت ما تتحقق
 ، والمذهبية الطّائفية شباك

 الى الرسالة تصل فحتى
 عبر تمر ان يجب النفوس
 الهوية تحقق التي القنوات
 الموحد واالنتماء ، الواحدة

 
  
 
 

 ، بلد يكون ان العمل وعلينا
 يةالمرجع هو الذي:  القانون

 انتمائهم كان مهما للجميع
  السياسي او الديني
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لم يعد التعرض للضغوط النفسية أو البيئية هو المتغير الرئيسي المؤثر في نشاط الفرد وارتقائه، بل 
هناك متغيرات أخرى أكثر تأثيراً وهي أهداف الفرد وغاياته التي يسعى إلى تحقيقها والتي تجعله يقيم 

فياً يجعله يسلك بطريقة معينة في مواجهة هذه الضغوط ما بين المرونة مصدر الضغوط تقييما معر
ومن هذا المنطلق بدأ الباحثون يركزون على المتغيرات التي . والفعالية وبين الجمود والسلبية والمرض

 .تقي الفرد من اآلثار الضارة للمواقف الضاغطة، وتدعم قدرته على مواجهة هذه الضغوط
  :دوراً هاماً في إدراك األحداث الضاغطة وفي مواجهتها كما يلي تلعب هذه المتغيرات

  .تؤثر في إدراك الفرد وتقييمه للحدث الضاغط •
ومن هذه . تؤثر في تقييم الفرد لفاعلية مصادره النفسية واالجتماعية لمواجهة الضغط •

 .المتغيرات الصالبة النفسية
بمجموعة من الدراسات، التي  Kobasa and Maddi),(1979فقد قام كل من كوباسا ومادي 

استهدفت معرفة المتغيرات النفسية التي تكمن وراء احتفاظ بعض األشخاص بصحتهم النفسية 
والجسمية عند تعرضهم للضغوط، بينما يتعرض آخرون للمرض واإلجهاد عند تعرضهم للضغوط 

شخصية االيجابية التي من شأنها وتوصال من خاللها إلى أن الصالبة النفسية إحدى المتغيرات ال. نفسها
مساعدة الفرد فى الوقاية من األثر النفسي والجسمي الذي ينتج عن التعرض للضغوط، حيث أن غياب 

 .الصالبة النفسية يقلل من قدرة الفرد على مواجهة الضغوط وتزيد الشكاوى البدنية
فياً وانفعالياً وسلوكياً من ويعبر مفهوم الصالبة النفسية عن قدرة التحمل التي تعكس نمطاً معر

فهي سمة شخصية  يمتلكها الفرد تساعده على مواجهة ضغوط الحياة والعمل . المقاومة لإلرهاقات
بإيجابية، وباستخدام أساليب المواجهة الفعالة التي تحمي الفرد وتقيه من الوقوع في براثن األمراض 

  .لمشكالت والعراقيلالنفسية والجسدية الناتجة عن التعرض لتلك الضغوط وا
، 1979(استطاعت كوباسا من خالل اعتمادها على نتائج مجموعة الدراسات التي أجرتها أعوام 

لى صياغة نظريتها التي استهدفت الكشف عن المتغيرات النفسية إالتوصل ) 1985، 1983، 1982
سية رغم تعرضه واالجتماعية التي من شأنها مساعدة الفرد على االحتفاظ بصحته الجسمية والنف
المتوسطة  اإلداريةللمشقة، وذلك على عينات متباينة األحجام والنوعيات من شاغلي المناصب 

وتم تطبيق عدد من االختبارات عليهم كاختبار الصالبة . والعليا،ومن المحامين، ورجال األعمال
سي، واختبار هولمز للمرض الجسمي والنف )Wayler,1968(بأبعادها الثالثة لكوباسا، واختبار وايلر

عدد من النتائج التي  إلى، وانتهت تيةالحرجةحداث الحياألل )Holmes & Rahe, 1967(وراهي
  :وهي.في الصالبة النفسية ساعدتها في صياغة بعض األسس التي اعتمدت عليها في وضع نظريتها

 
 
 
أن الصالبة النفسية إحدى 
المتغيرات الشخصية االيجابية 

ساعدة التي من شأنها م
الفرد فى الوقاية من األثر 
النفسي والجسمي الذي ينتج 
 عن التعرض للضغوط

 
  
  
 
أن غياب الصالبة النفسية 
يقلل من قدرة الفرد على 
مواجهة الضغوط وتزيد 
 .الشكاوى البدنية

 
  
  
 
يعبر مفهوم الصالبة النفسية 
عن قدرة التحمل التي تعكس 
نمطاً معرفياً وانفعالياً 

لمقاومة وسلوكياً من ا
 لإلرهاقات

 
< <
< <
 

< <
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إن التعرض ألحداث الحياة الشاقة يعد أمرا ضروريا، بل إنه حتمي ال بد منه الرتقاء الفرد  .1
 .ونضجه االنفعالي واالجتماعي والنفسي

لديها مستوى عال من القدرة على احتمال اآلالم  التي تتسم بالصالبة النفسيةالشخصية إن  .2
برغم الصعاب والتوافق والتعامل مع ضغوط الحياة وتطوير ، يرفعل ماوالصمود في س والمشاق

 .مجاالت العمل

إن الصالبة النفسية مكتسبة أكثر منها فطرية بناء على نتائج الدراساتالتي تضمنت أيضا  .3
 .مقابالت عن تاريخ الحياة المبكرة للموظفين المشاركين

 .االلتزام، التحكم، التحدي: أبعاد كما توصلت إلى أن الصالبة النفسية تتكون من ثالثة .4

يمكن إرجاع الصالبة النفسية بصفتها بنية شخصية أو سمة من سمات الشخصية إلى ثالثة مركبات 
  :أو أبعاد هي

والمقصود بذلك االلتزام الشديد لفرد ما بمواقف حياتية مختلفة والمشاركة الفاعلة : االلتزام .1
فهو نوع من التعاقد النفسي يلتزم به الفرد  .شاطات المستمرةواالندماج في العالقات االجتماعية والن

 .تجاه نفسه وأهدافه وقيمه واآلخرين من حوله
والمقصود هنا قناعات الضبط الداخلية لإلنسان، أي خبرة اإلنسان بأنه يمتلك : التحكم أو الضبط .2

الذين لهم القدرة على القيام  فهو يشير إلى اعتقاد األشخاص .تأثيراً محدداً أو واضحاً على أحداث حياته
  .بدور نشط وفعال وعندهم مسؤولية تجاه حياتهم وتحمل المسؤولية الشخصية عما يحدث لهم

أي أن ينظر الفرد لمتطلبات الحياة وإرهاقاتها على أنها تحديات وليست تهديدات، : التحدي .3
جوانب حياته هو أمر مثير وتقود إلى دوافع للتصرف ودوافع للتعديل، وأن ما يطرأ من تغيير على 

وضروري للنمو أكثر من كونه تهديداً له، مما يساعده على المبادأة واستكشاف البيئة ومعرفة المصادر 
فالتحدي هو الميل إلى رؤية التغير . النفسية واالجتماعية التي تساعده على مواجهة الضغوط بفاعلية

  .حدثاً مهدداً ومكروهاً غير المتوقع أو التهديد المحتمل كتحد إيجابي وليس
فالصالبة تعمل كمتغير مقاومة وقائي، حيث تقلل من اإلصابة باإلجهاد الناتج عن التعرض 
للضغوط، وتزيد من استخدام الفرد ألساليب التعايش الفعال، ولمصادره الشخصية واالجتماعية المناسبة 

 .يوضح ذلك) 1(والشكل رقم . حيال الظروف الضاغطة
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إن التعرض   .1
ألحداث الحياة الشاقة يعد 
أمرا ضروريا، بل إنه حتمي ال 
بد منه الرتقاء الفرد ونضجه 
االنفعالي واالجتماعي 
 .والنفسي

 
  
  
 
أن ينظر الفرد لمتطلبات 
الحياة وإرهاقاتها على أنها 
تحديات وليست تهديدات، 
وتقود إلى دوافع للتصرف 
 ودوافع للتعديل

 
  
  
 
وأن ما يطرأ من تغيير على 
جوانب حياته هو أمر مثير 
وضروري للنمو أكثر من 
كونه تهديداً له، مما يساعده 
على المبادأة واستكشاف 
البيئة ومعرفة المصادر 
النفسية واالجتماعية التي 
تساعده على مواجهة الضغوط 
. بفاعلية
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مواجهة المشكالت والضغوط المختلفة المصادر بطريقة إيجابية من خالل النظر  إن العمل على

أمر مثير وضروري للنمو أكثر منه تهديداً له، ومن ثم التعرف إلى المصادر والموارد إليها على أنها 
، والشعور بمعنى الحياة جتماعية التي تساعد على مواجهة الضغوط بفاعليةالشخصية والنفسية واال

وهدفها، وتنمية حس السيطرة على األحداث واألشياء التي تحدث في حياته، وبالتالي النظر إلى تجربة 
بدال من الشعور بالعجز واالتكالية، وقلة . التغيير على أنها تحد ذو معنى إيجابي، وأنها فرصة للتطور
  .التواصل، والميل إلى إلقاء اللوم على الخارج وعلى اآلخرين
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إن العمل على مواجهة 
المشكالت والضغوط المختلفة 
المصادر بطريقة إيجابية من 
خالل النظر إليها على أنها 
أمر مثير وضروري للنمو 
أكثر منه تهديداً له، ومن 
ثم التعرف إلى المصادر 
والموارد الشخصية والنفسية 
واالجتماعية التي تساعد على 
مواجهة الضغوط بفاعلية، 

الحياة  والشعور بمعنى
 وهدفها

 
  
  
  
  
 
النظر إلى تجربة التغيير على 
أنها تحد ذو معنى إيجابي، 

بدال من . وأنها فرصة للتطور
الشعور بالعجز واالتكالية، 
وقلة التواصل، والميل إلى 
إلقاء اللوم على الخارج وعلى 
  .اآلخرين

   � � � � � �   � � � � � �
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وكأن له معنى واضحا للجميع منطلقين من منظورهم ) الصراع(يتداول المحللون السياسيون مفهوم 
السياسي الذي يفسر الصراع بانه موقف تنافسي يكون طرفاه او اطرافه على دراية بعدم التوافق في 

وقف ال يتوافق مع المصالح المحتملة المواقف السياسية المحتملة التي تضطر كل طرف الى اتخاذ م
 .للطرف الثاني او االطراف االخرى

ومع ان الصراع بعنوانه السياسي هو الشائع اال ان للصراع انواعا اخرى تشكل عامال حاسما في  
فهو في بعده االجتماعي  يمثل كفاحا حول قيم او مطالب او اوضاع معينة او .خفض حدته او تأجيجه

يكون هدفه كسب قوة اجتماعية مرغوبة تعلي من مكانة جماعة معينة فوق مكانة  اعتبار اجتماعي 
وهو في بعده االقتصادي تنافس بين جماعتين او اكثر على حيازة نصيب . جماعة او جماعات اخرى

وهو في بعده الثقافي تنافس بين  جماعتين او .اكبر من ثروات كبيرة او االستحواذ على موارد محدودة
 .ف اعالء وتغليب معتقدات جماعة معينة والحط من معتقدات جماعة اخرىاكثر بهد

ومع ان الوجه الظاهر للصراع يكون سياسيا،اال ان جوهره هو المصالح االقتصادية بالدرجة  
االولى ،وانه اذا نشب سياسيا فان اطرافه يعمدون الى اذكاء اسبابه االقتصادية واالجتماعية والنفسية 

 .العدوانية والحقد واالنتقام باثارة النزعات
تنشأ من عدم ) مشكلة(ومن طبيعة الصراع انه ال يبقى ثابتا بل يتطور على وفق مستويات تبدأ بـ 

يتجسد بتصورات حول اختالف المصالح تضع اطرافه امام ) نزاع(اتفاق اطراف الصراع ،تتطور الى 
تشكل تهديدا مباشرا ) أزمة(تطور الى مستوى موقفين احدهما قابل للتفاوض والثاني ال يحتمل التوفيق،ي

الذي يهدف ) العنف(ان لم تحل فانها تتطور الى مستوى ..للمصالح الجوهرية ألحد اطراف الصراع
ماديا ونفسيا،يؤدي ان لم يتوقف، الى آخر ..الى احداث الضرر او الحاق األذى باآلخر

 .ه اتباع الجماعة أكثر من  قادتهاالتي تلحق األذى بكل أطرافه،ويتحمل) الحرب..(مستوياته
فعلى الصعيد االجتماعي ينشأ الصراع من ثالثة  والسياسة ال تشكل المصدر الوحيد للصراع ، 

مصادر فيه ،اولها التهديدات التي تتعرض لها المكانة االجتماعية لجماعة او طائفة من قبل جماعة او 
االخالقية ومعتقداتهم الفكرية حين تكون وثانيها اختالفات الناس في قيمهم  طائفة منافسة،

متعارضة،وثالثها ازدياد التغيير االجتماعي والتكنولوجي حين يضع االفراد امام وجهات نظر متضادة 
واتجاهات جديدة واساليب متنوعة لتحقيق النجاح تفضي الى الصراع،فضال عن المنافسة حول 

 .من اقوى مصادر الصراعالمصالح والحاجات والموارد ذات القيمة التي تعد 
  بعد الحرب العالمية الثانية اقتنعت الدول بأن ما حصل للبشرية من كوارث اودت بحياة الماليين  

على الصعيد االجتماعي ينشأ 
الصراع من ثالثة مصادر فيه 
،اولها التهديدات التي 
تتعرض لها المكانة االجتماعية 
لجماعة او طائفة من قبل جماعة 

 نافسةاو طائفة م
 

بعد الحرب العالمية الثانية  
اقتنعت الدول بأن ما حصل 
للبشرية من كوارث اودت 
بحياة الماليين وخراب مدمر 
وخسائر مادية ال تقدر 
بثمن،سببه ان عقول القادة 
كانت مسكونة بدافع 
السيطرة ونفوسها مشحونة 
 بدافع العدوان

 
ان الضمانة األكيدة لتجنب 
ه وصول الصراع الى مستوا

هو في ) الحرب(األخير 
 اشاعة ثقافة السالم

 
تم التوصل الى صياغة مفهوم 
لثقافة السالم في المؤتمر 
الدولي الذي عقد في ساحل 

بعنوان  1989العاج عام 
السالم في اذهان (
،وعهد الى منظمة )البشر

اليونسكو صياغة رؤية 
  جديدة لثقافة السالم
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سببه ان عقول القادة كانت مسكونة بدافع السيطرة   تقدر بثمن،وخراب مدمر وخسائر مادية ال
وان الضمانة األكيدة لتجنب  مشحونة بدافع العدوان، وان الناس ايضا كانت تفتقد الى السالم ، ونفوسها

وبعد محاوالت كثيرة تم  .هو في اشاعة ثقافة السالم) الحرب(وصول الصراع الى مستواه األخير 
 1989مفهوم لثقافة السالم في المؤتمر الدولي الذي عقد في ساحل العاج عام  التوصل الى صياغة

،وعهد الى منظمة اليونسكو صياغة رؤية جديدة لثقافة السالم تقوم )السالم في اذهان البشر(بعنوان 
م واقرت الجمعية لالم .والمساواة بين الرجل والمرأة..الحياة،الحرية،العدالة،التسامح:على مبدأ احترام

 2000واعلنت ان عام ) نحو ثقافة السالم(المتحدة في دورتها الثانية والخمسين اجندة خاصة بعنوان 
 .تعد مخصصة الشاعة ثقافة السالم 2010الى  2001سيكون عاما دوليا لثقافة السالم وان الحقبة من 

 .وصار مفهوم ثقافة السالم معيارا للمفاضلة بين الدول والمجتمعات ايضا
لمفارقات ان هذه السنوات العشر التي خصصت الشاعة ثقافة السالم كانت هي االفضع في ومن ا 

وهنالك سببان رئيسان لما ..الصراعات والنزاعات واألزمات والحروب في تاريخ العراق المعاصر
 :حدث
لشعور ان الذين استلموا السلطة في العراق كانوا معبئين بروح االنتقام والثأر الناجمة عن ا: األول 

 باالضطهاد والمظلومية والحيف،
ان العقل الجمعي للجماهير العراقية هو الذي تحكم بسلوكها في السنوات العشر األخيرة :والثاني

 :أهمها )قاتلة(،وأنه يمارس آليات تحكمية 
تغليب  العقل االنفعالي على العقل المنطقي في سلوك الفرد والجماعة،وتعطّيل العقل المنطقي .    1

 .ي اوقات األزماتف
 )هم (التي ينتمي لها وجماعة الـ)نحن(استقطاب الناس في مجموعتين متضادتين،جماعة الـ.    2

 )هم(والسلبيات على الـ) نحن(واضفاء االيجابيات على الـ .االخرى
 .،وأنه اما غالب أو مغلوب)أكون أو ال أكون(وفهم الصراع على انه .    3

عراقيين الويالت على الشعب العراقي ألنه كان مخدر وخالق اوهام ومثير ولقد جر العقل الجمعي لل
مع ان ..وفازوا 2010و 2005اذ عزفوا عليه في انتخابات  وكان ان استغله السياسيون بخباثة ، .فتنة

 .بينهم مستويات ثقافية متدنية فيما لم يفز اصحاب شهادات عليا يتمتعون بالكفاءة والنزاهة
من ) أخذ الثأر او الحيف (في العقل الجمعي للجماهير العراقية هو انه مصاب بعقدة واقبح ما     

اآلخر ،التي كانت احد أهم أسباب بطش اآلخر باآلخر، ألن هذه العقدة تحديدا تعمل على تعطّيل التفكير 
 .وبأهداف وغايات من يخلقها..العقالني بأسباب الصراع على السلطة او المعتقد

وتعني مفردة االجتثات القلع من الجذور )..قانون األجتثاث(عقدة اخذ الثأر هذه في ولقد تجسدت  
ونتيجة الى تعالي األصوات بأن تطبيقه كان ظالما ،جرى تعديل األسم  .بأسلوب ال يخضع الى قانون

ية ويالحظ ان نزعة الثأر الجاهلي هذه كانت عنيفة في الشخصية العرب).قانون المساءلة والعدالة(الى 
 .العراقية مقارنة بالشخصية الكردية التي كانت متسامحة مع الذين اساءوا الى قضيتها من الكورد

 وعلّة اخرى في الالوعي الجمعي العراقي انه يميل الى اشاعة ثقافة تقديس الشخصيات وصناعة  
 

 
 
 
لثقافة السالم تقوم على مبدأ 

الحياة،الحرية،العدالة،:احترام
واة بين والمسا..التسامح

 الرجل والمرأة
 
 
 
 
صار مفهوم ثقافة السالم 
معيارا للمفاضلة بين الدول 
 والمجتمعات ايضا

 
 
من المفارقات ان هذه 
السنوات العشر التي خصصت 
الشاعة ثقافة السالم كانت هي 
االفضع في الصراعات 
والنزاعات واألزمات 
والحروب في تاريخ العراق 
 المعاصر

 
 

سلطة في ان الذين استلموا ال
العراق كانوا معبئين بروح 
االنتقام والثأر الناجمة عن 
الشعور باالضطهاد 
 والمظلومية والحيف

 
 
 
 
ان العقل الجمعي للجماهير 
العراقية هو الذي تحكم 
بسلوكها في السنوات العشر 
األخيرة ،وأنه يمارس آليات 

 قاتلة(تحكمية 
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اي أن ..وتفضي هذه الثقافة بالضرورة الى صنع الدكتاتور .البطل االستثنائي والقائد األوحد
وأنه يعمل من خالل .الدكتاتور هو من صناعة الالوعي الجمعي وليس من صناعة الوعي الفردي

ونرى ان العراقيين هم .على بث شعارات تثير انفعاالت التوحد بالبطل وتأليه القائد)طقوس التظاهرات(
وما 1958(ففي العصر الجمهوري فقط .عارات التي تمجد رئيس الدولةأكثر شعوب العالم استخداما للش

رفعت الجماهير مئات الشعارات لقادة كانوا متناقضين في صفاتهم وادارتهم لشؤون الناس ) بعده
الذي منحوه مئة صفة ) القائد الضرورة(والوطن،بدءا من عبد الكريم قاسم وانتهاءا بصدام حسين 

ومن المفارقات انهم استقبلوا احمد الجلبي حين دخل العراق مع .بواحدة منهافاضلة لم يحظ في حقيقته 
 !).بالروح مو باللبلبي نفديك أحمد جلبي:(القوات االمريكية بالتصفيق مرددين شعار

بأن وجدوا سر بقائهم في السلطة يكون باذكاء الصراع في ..ان السياسيين العراقيين فهموا اللعبة 
ما لم يكن وعي العراقيين قد  2014وسيمارسونها في انتخابات ..ماهير العراقيةالالوعي الجمعي للج

  !اللعبة انتهت..وداعا لكم:وصل الى ان يقول لمن لعب عليهم عشر سنوات 

جر العقل الجمعي للعراقيين 
الويالت على الشعب العراقي 
ألنه كان مخدر وخالق اوهام 

وكان ان استغله . ومثير فتنة
 بخباثة السياسيون

 
اقبح ما في العقل الجمعي 
للجماهير العراقية هو انه 

أخذ الثأر او (مصاب بعقدة 
من اآلخر ،التي ) الحيف 

كانت احد أهم أسباب بطش 
  اآلخر باآلخر

   � � � � � �   � � � � �      ـةللشبكـ" الكتـاب النفسـي العربـــي"سلسلـــة �
  

  قادمةاإلصدارات ال
 

  السوري؟ المظهر. . . متالزمة ستوكهولم 

  هنــــــــــــادي الشـــــــــــوا

****       ****    

  :علم النفس اإليجابي

  ماهيته ومنطلقاته النظرية وآفاقه المستقبلية

  محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة. د
  

***   ***  

  اإلصدارات السابقة 

  "  دليل الكتاب النفسي العربي للشبكة  "

INDEX APN eBook 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

  
 للمشاركة في اصدارات الكتاب النفسي العربي للشبكة

  المقترح على بريد الشبكة الكترونية من اإلصدار   ترسل نسخة 
 

arabpsynet@gmail.com 

 

 

� �

� �

Bassaar Nafss ia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

ـــــــــ� ــ������ـــــــــ ــــ ــ�د���:�
	�ـــــــــــــ  ��2014ـــــــــــــــ������&ـــــــــ�����ــ���10א�ـ�ــ

   � �62  � �
 



��������������������	�����

�وو��
��������������������������א���@4�������� – �����������������������א @
 

{{{{Þ_{{{{{{{Ò<ä{{{{{{{{{{ËÆ<á^{{{{{{{{{{{{{_…^{< <
<ŞÃß¹]{{{{{{{{{{{{{{ŠËßÖ]<Ì{{{{{{{{{{{{{{{•çÖ<ê{{{{{{{{{{{{{{{{{ËÇj‰÷]<Ä{{{{{{{{{{{{{{{…^< <

 
�J^{{{ãÚ<‹{{{{Þçè<I<j‰]{{{{ìƒ^<ŞÖ]{{{{{{{{{{g<]ŠËßÖ{{{{{{{{{ê<I<é×Ò{{{{{{{{{{í<ŞÖ]{{{{{{<g–<ÃÚ^q{{{{{{{{{{í<Çe{{{{{{{{{�]‚< <

maha.younis@gmail.com 
 

     
  

  ي  ــــب الدينـــالجان
من نافلة القول بان المصحف الشريف قد بلغ من االعجاز اللغوي حداّ أدهش فصحاء العرب 

ول شعراءهم  وأمتد هذا التأثير الى غير الناطقين بلغة الضاد ولعل هذه البالغة الساميه قد ساهمت وفح
في إحداث وقعاّ نفسيا في أفئدة المؤمنين عدا عن كونه التنزيل المحكم والملزم بالطاعة واليقين بسم اهللا 

فال عجب أن تكون االية ) يم صدق اهللا العظ.ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين ( الرحمن الرحيم 
االولى في سورة البقرة هي الرسالة السماوية االولى بالتصديق غير المشروط ومن بعدها أتت بقية 
السور تحمل التعاليم المختلفه للعبادة وللحياة اليومية كدستور ينظم امر المسلمين بشكل ال يقبل الريبة 

  .والتشكيك 
ر والتوبة في مواقع عدة تذكيرا للمسلم بضرورة طلب المغفرة وأورد الذكر الحكيم شأن أالستغفا

واالعتراف بالذنب وان كان هينأ في نظر العين البشرية وميزان عدالتها المتأرجح مع الظروف 
ّ وفي هذاالسياق تبدأ الخطوه االولى لعملية االستغفار اال وهي التخلص من تراكم الذنوب  والغرائز

اعتها ولكنها تثقل على االنسان بعد زوال الدافع العاطفي الذي ارتبط بها الصغيرة التي قد تمر في س
  كالحنق أو أشتداد العاطفة في اي منحى 

أرتبط االستغفاروهو طلب المغفرة والعزم على التوبة  بعملية الذكر بشكل عام كالتسبيح والتوحيد  
حسناته وفعلها طاعةّ هللا والسنة والحمد التي تتوالى على اللسان والفؤادوتحسب للمسلم في ميزان 

فقُلْتُ استَغْفروا ربكُم ِإنَّه كَان غَفَّارايرسِل السماء علَيكُم مدرار  :(بسم اهللا الرحمن الرحيم :المحمدية  
. سورة نوح 10)لَكُم ال تَرجون ِللَّه وقَاراويمددكُم بَِأمواٍل وبنين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم َأنْهارا ما

ويا قومِ أستغفرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ ِإلَيه يرسِل السماء علَيكُم :(ان في هذا المعنى المتكرر في أية اخرى 
وعدأمن  اهللا عزوجل لقوم هود . سورة هود) 52) (مدرارا ويزِدكُم قُوةً ِإلَى قُوتكُم والَ تَتَولَّواْ مجرِمين

بالمنافع التي ستاتي بها عملية الرجوع عن غيهم بالرزق الوفير في عطاء االرض واالرحام من زرع 
وبنين مما يزيد في قوتهم وفي ذات الوقت يتوعدهم بالعقاب ان لزموا الضاللة وهذا التشبيه البالغ 

للنفوس التواقه اليه لما للمطر من أهمية بالغة في ) مدرارّأ(الروعه يصف الجذل الذي يجلبه المطر 
وربط القران الكريم االستغفارباالقالع عن الذنوب والمعاصي . حياة الغابرين والحاضرين من البشر

ن اَألرضِ قَاَل يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم من ِإلَه غَيره هو َأنشََأكُم م( في دمج لغوي ومعنوي و
 جِيبم ي قَرِيببر ِإن هواْ ِإلَيتُوب ثُم وهرتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسويذكر اهللا عز وجل . سورة هود, 61, )و

  القاريء هنا بأنه قريب منه عندما يطيل االنسان النظر ويصيخ السمع الى السماء وال تدركه االنظار 

شأن أورد الذكر الحكيم 
أالستغفار والتوبة في مواقع عدة 
تذكيرا للمسلم بضرورة طلب 
المغفرة واالعتراف بالذنب 

  
 
تبدأ الخطوه االولى لعملية 
االستغفار اال وهي التخلص 
من تراكم الذنوب الصغيرة 
التي قد تمر في ساعتها 
ولكنها تثقل على االنسان بعد 
زوال الدافع العاطفي الذي 
ارتبط بها 
  
 

االستغفار وهو طلب  أرتبط
المغفرة والعزم على التوبة  
بعملية الذكر بشكل عام 
كالتسبيح والتوحيد والحمد 
التي تتوالى على اللسان 
والفؤادوتحسب للمسلم في 
ميزان حسناته وفعلها طاعةّ هللا 
والسنة المحمدية  
 
 
 
 
أن غفرانه مشروط  بالعزم 
الصادق على عدم تكرار 
ة الذنب سواّء كان معصي

للخالق اوسوءاّ طال الخلق  
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وأنه سيجيب طالب المغفرة والتوبه من غير ان يدركه السمع  بان رسالته قد وصلت وأن غفرانه 
أن ,مشروط  بالعزم الصادق على عدم تكرار الذنب سواء كان معصية للخالق اوسوءاّ طال الخلق  

لكن الصورة اللفظية هنا ) ولم يصروا على ما فعلوا(ب االيه الكريمه قد نوهت بعملية الثبات على الذن
مع تذكير واضح قد يقترب من الوعيد بالرجوع الى اهللا وحده ,تتطابق مع المعنى العقائدي لفعل التوبة 

 اللَّه ذَكَروا َأنْفُسهم ظَلَموا َأو فَاحشَةً فَعلُوا ِإذَا والَّذين: (في هذا االمر والنهي عن االستعانه بغيره 
ال َ سورة 135 ) يعلَمون وهم فَعلُوا ما علَى يصروا ولَم اللَّه ِإلَّا الذُّنُوب يغْفر ومن ِلذُنُوبِهِم فَاستَغْفَروا

صدق اهللا العظيم ولم يستثني اهللا عزوجل الرسول الكريم من االمرله باالستغفارله وللمؤمنين . مران ع
فَاعلَم َأنَّه لَا ِإلَٰه ِإلَّا اللَّه واستَغْفر ِلذَنْبِك وِللْمْؤمنين (في عصره وما سياتي من الزمان  حيث خاطبه قائالّ 

 نَاتْؤمالْمۗوياللَّهواكُمثْوموكُمتَقَلَّبملَمويعقب ذكر االستغفارقوله تعالى  بانه يغفر , سورة محمد ,19) ع
ومن يعمْل سوءا َأو يظْلم نَفْسه (, ويرحم  وهي منحة سينالها العبد بعمل بسيط وهو االستغفار والتوبة 

اللَّه جِدي رِ اللَّهتَغْفسي ّثُم ّا راغَفُوريمسورة النساء 110)ح.  
كذلك في هذا النطاق ,أسوة حسنة في كل معابر الحياة ودروبها ) ص(وكما أن لنا في رسول اهللا  

و لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهللا , لذهب اهللا تعالي بكم , والذي نفسي بيده لو لم تُذنبوا : (حيث قال 
االستغفارالى سبعين وقيل مئة مرة في اليوم تؤكد ما وروي عنه كثرة . رواه مسلم) فيغفر لهم, تعالي 

  .أسلف من التنزيل وسنة لكل من تبعه
  

  ارــــي لالستغفـــف النفســـالمنعط
أثبتت العديد من الدراسات العلمية وخصوصا في العشرين سنة االخيرة على التاثير االيجابي 

سية من خالل الشعوربالترابط مع الخالق لاليمان بالعقائد الدينية والروحية على االضطرابات النف
والشعور بأنه يتكفل بحفظ المؤمن ويحميه كونه القوة العليا التي تصغر دونها االمور العظيمة من ناحية 
والشعور بالهوية والتبعيه الى من ينتمون الى حلقة االيمان هذه فيخفف هذا الشعور من االحساس 

عدا عن كون ) اهل البالء(و) البالء(ا سماها االسالم بالوحدة والخوف من مواجهة الخطوب وكم
االيمان الديني يساهم في عملية التكيف عند الشدة والكرب يعطي االمل بوجود حياة أخرى مما يقلل من 
الجزع والرعب من فكرة الموت عند االصابه بمرض عضال ووجد كثير من الباحثين الغربيين أن 

كان أقل وطأةّ من المرضى الملحدين لقوة االلم  المؤمنينلمرضى المعاناة من االلم الجسدي لدى ا
المتساوية من خالل تهدئة القلق المتأتي من محدودية القدرة البشرية على مقارعة االمراض المستعصية 
وأن العقيدة الدينية تعطي معنى للحياة ومن ناحية أخرى فهي تشجع على تجنب الكحول والمخدرات 

أن وجود تاريخ طويل . أدمان فسلجي ونفسي يؤدي الى اضطرابات نفسية شديدة وما ينتج عنها من 
من التشكيك المتبادل بين العقيدة الدينية والطب النفسي أدى الى تكوين صراع حقيقي بين من يمارس 
التطبيب من كال الجانبين  ومما يعزز هذا النفور والعداء هوقلة الفهم المتبادل ووجود جموعاّ غفيرة 

  .المرضى النفسيين المتمسكين بالعالج الديني والتقليدي  من
أن طلب المغفرة واالعتراف بالذنب هي ظاهرة عرفتها الديانات السماوية التي سبقت االسالم 

  ودرج المؤمنون المسيحيون الى اللجوء للكنيسة  لالعتراف بذنوبهم الدنيوية والحصول على المغفرة 

يعقب ذكر االستغفار قوله 
عالى  بانه يغفر ويرحم  وهي ت

منحة سينالها العبد بعمل بسيط 
وهو االستغفار والتوبة 
  
  
أثبتت العديد من الدراسات 
العلمية وخصوصا في 
العشرين سنة االخيرة على 
التاثير االيجابي لاليمان 
بالعقائد الدينية والروحية 
على االضطرابات النفسية من 
خالل الشعور بالترابط مع 

والشعور بأنه يتكفل الخالق 
بحفظ المؤمن ويحميه 
 
 
االيمان الديني يساهم في عملية 
التكيف عند الشدة والكرب 
يعطي االمل بوجود حياة أخرى 
مما يقلل من الجزع والرعب من 
فكرة الموت عند االصابه 
بمرض عضال 

 
 

المعاناة من االلم الجسدي لدى 
المرضى المؤمنين كان أقل 

لملحدين وطأةّ من المرضى ا
لقوة االلم المتساوية من خالل 
تهدئة القلق المتأتي من 
محدودية القدرة البشرية على 
 مقارعة االمراض المستعصية

 
 
العقيدة الدينية تعطي معنى 
للحياة ومن ناحية أخرى فهي 
تشجع على تجنب الكحول 
والمخدرات وما ينتج عنها من 
أدمان فسلجي ونفسي يؤدي 

 شديدةالى اضطرابات نفسية 
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عدا عن ممارسات مشابهة  في االديان الغير السماوية أيضاّ مما يعزز االعتقاد بقوة التاثير النفسي 
التي كشفت مدارس علم النفس التحليلي عن نجاحها في ) التطهير(لهذا الوضع ومساهمته في عملية 

يوفر وضع االستغفارصورة  كما, عالج المرضى العصابيين والمصابين بصراعات عاطفية المنشأ
أو ما يشابه وضع رمي السالح والتوقف عن المقاومة ) التسليم(اخرى من اليات المناعة النفسية وهي 

حيث يقوم المؤمن المستغفر بايقاف االليات الدفاعية التي انتهجها سابقاّ عند ارتكابه للمعاصي والذنوب  
براحة الفراغ وتسليم االحمال الى اهللا سبحانه تعالى  كالتبرير واالنكاروأتهام االخرين ليشعر بعدها

ليتولى أمرها وهنا أحد االوضاع البشرية التي يكون للضعف االنساني فيها دوراّ أيجابياّ في توليد 
الطمأنينة وبالتالي الراحة النفسية ويبرز هذا االمر في الخطوب والمصائب التي تتجاوز قدرة العقل 

صدق ) . كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابين( :يحمل الحديث الشريف البشري في االستيعاب و
رسالة تلطيف وتخفيف للمسلمين المذنبين بانهم ليسوا من الندرة الناشزة وأن أمثالهم كثر , رسول اهللا 

, تشجعهم على االستغفار والتوبة وتعيدهم الى حظيرة المؤمنين وفي هذا تتحقق فائدتين ) كل أبن ادم(
االولى هي كسب عدد اكبر من المسلمين العاصين الى جانب االيمان والطاعة مستقبالّ مما يمثل أعالء 
لشأن العقيدة االسالمية والفائدة الثانية أنها تعمل على الغاء جانب الشعور باالقصاء المتولد عن الشعور 

الشعور بالطمأنينة النفسية التي أستصغار االنسان لذاته فهذا الترحيب والترغيب يزيد :بالذنب والصغار 
يعتبر الشعور بالطمأنينة أحد ركائز أمتالك الصحة النفسية .حدثت في اللحظات االولى لقرار التوبة 

السليمة الى جانب الشعور بالعرفان والرضا وقد أكدت منظمة الصحة العالمية عند تعريفها لمفهوم 
,  ية االيجابية وليس الخلو من االمراض فحسب على ضرورة وجود العوامل النفس,الصحة المتكامل 

كما أفردت قسماّ خاصاّ للشان العقائدي والروحي وارتباطه بالصحة النفسية و أجرت دراسات عديدة 
بين االيمان الروحي والديني وبين االضطرابات النفسية ونشرت عدة كتب تتناول العالقة االيجابية 

ت حول مفهوم العرفان والرضا الواسع المدى الديان عديدة بشكل عام وتدور محوربعض هذه المؤلفا
والتي يوصى بتكرارها مقرونة )الحمد والشكر(وهو يشكل أحد أعمدة التقوى في العقيدة االسالمية 

وعادةّ ما تعقب عملية االستغفار لشعور المتضرع بعد فترة , باالستغفار في التسبيح واالذكار واالوراد 
ليبدأ ) شعور الخالص (قد قبل طلبه للمغفرة وحصل على الراحة النفسية االنية ) ودالرب المعب(ان اهللا 

بشكل   االيجابيةالشعور بالرضا والعرفان هللا والذي بدوره  يعمل على أستبدال النظرة السلبية بالنظرة 
  .فسي يشابه أسس العالج المعرفي االدراكي الذي أتت به المدارس الغربية في علم النفس والطب الن

أن التمسك بالمعتقدات الدينية لدى االفراد قد , يسود االعتقاد لدى بعض أطباء النفس من غير المتدينين 
يكون له أثراّ سلبياّ على تشخيص وعالج  االمراض النفسية الشديدة وباالخص ذات الطابع الذهاني حيث 

دى عوائلهم والمجيطين بهم بشكل تصطبغ االوهام والضالالت والهالوس بدالالت دينية تجد لها صدى ل
يؤخر أو يمنع االستعانة بالطب النفسي  ولكن هذا النوع من االعتقاد ال يمكن تعميمه على سائر المرضى 
الذين يحتفظون بالبصيرة وصواب التفكير حتى وأن كانت مجتمعاتهم المحلية شديدة االعتقاد بالموروثات 

ة االسالمية الى ضرورة البحث عن ما ينفع المسلم واجتناب كل ما الثقافية الخاطئة أذ تشيرتعاليم الشريع
مع ابقاء الوشائج االيمانية بالخالق واستثمارها لخلق االمل بالشفاء وبعث ) ال ضرروال ضرار(يضر النفس 

  .الطمأنينة النفسية والسالم الداخلي مما يسرع بعملية  الشفاء  

 
 
أن وجود تاريخ طويل من 

بادل بين التشكيك المت
العقيدة الدينية والطب 
النفسي أدى الى تكوين 
صراع حقيقي بين من 
يمارس التطبيب من كال 
الجانبين  
  
 
  
كما يوفر وضع االستغفار 
صورة  اخرى من اليات 
المناعة النفسية وهي 

أو ما يشابه وضع ) التسليم(
رمي السالح والتوقف عن 
المقاومة حيث يقوم المؤمن 

االليات  المستغفر بايقاف
 الدفاعية التي انتهجها

 
 
 
سابقاّ عند ارتكابه للمعاصي 
والذنوب  كالتبرير واالنكار 
وأتهام  االخرين ليشعر بعدها 
براحة الفراغ وتسليم االحمال 
الى اهللا سبحانه تعالى ليتولى 
 أمرها

 
 
 
يعتبر الشعور بالطمأنينة أحد 
ركائز أمتالك الصحة النفسية 

شعور السليمة الى جانب ال
بالعرفان والرضا 
<
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واالسـترخاء  ) الحمـد (أن عملية االستغفار والتوبة ال يمكن لها أن تفضي الى الطمأنينة والعرفان 
﴿إن اَهللا ال  :قال تعالى , النفسي إن لم تنبع من االيمان المطلق بوحدانيه الخالق في قدرته على الغفران

يو بِه كشْري َأن رغْفي  ﴾شَاءي نِلم ذَِلك ونا دم ررغم مؤلفات بعـض االسـاتذه    .سورة النساء  47غْف
الفضالء من العرب والمسلمين في موضوعة الدين االسالمي وعالقته بالطب النفسـي اال ان الفجـوة   

سـلمين  العلمية ما زالت موجودة التساع المفاهيم الدينية وتعقيد ترابطها مع الصحة النفسـية لـدى الم  
تحتـاج  , وتدخل العوامل الثقافية واالجتماعية والعائلية بشكل مؤثر في أحـداث التحسـن االيجـابي    

  .المجتمعات االسالمية المزيد من الدراسات العلمية في هذا الشأن 

أكدت منظمة الصحة العالمية 
عند تعريفها لمفهوم الصحة 

على ضرورة وجود ,المتكامل 
بية وليس العوامل النفسية االيجا

,  الخلو من االمراض فحسب 
كما أفردت قسماّ خاصاّ للشان 
العقائدي والروحي وارتباطه 
بالصحة النفسية 

   � � � � � �   � � � � � �

  "ة ــللشبك الكتــاب النفســي العربــي" 
  )  خارج اإلصدار المتسلسل للشبكة(  

  

  و ما سواهــــا …ـستأمــالت صـادق فــي النف
   2014صيف  -  االول   الجـــزء

  ) 30 إلـى العـــدد 01  ددــمـن العـ( 

 صــــادق السامرائــــي. د
sadiqalsamarrai@gmail.com 

 
  )للمشتركين ( ارتباط التحميل  

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=1000 
 

 ارتباط الفايس بوك
https://www.facebook.com/notes/arabpsynet-mails/647896131960164 

 

� �

   � � � � � �   � � � � � � 

 

 سلسلــة الكتــاب النفســي العربــي

 2014   ربيـــع  /و الثالثــــون الثالـــــث  اإلصــــدار
   

  المدرسـة العربيـــة فـي التحليــل النفســي

  األريكة العربية في التحليل النفسي

 و فضاؤها النفساني والفلسفي والصحةُ الحضارية

 زكريــــا علـــــي زيعـــــور. د
  zakaria.zayour@gmail.com 

 

 الدكتور جمال التركي   تقديم
 

 )للمشتركين ( ارتباط التحميل  
http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=133 

 
 

   )تحميل حر ( مقتطفات +   لمقدمـــة+   الفهـــرس  
 

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB33/eB33ZAZCont&Pref.pdf  
  

Bassaar Nafss ia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

ــ���� ــــ ـــــــــ��
	�ـــــــــــــ ــ�د���:��ـــــــــ ــــــــ���10א�ـ�ــ  ��2014ـــــــــــــــ������&ـ�����ــ

   � �66  � �
 



��������������������	�����

�وو��
��������������������������א���@4�������� – �����������������������א @
 

×Â{{{{{{{{{Ë•<î{{{{{éÓËjÖ]<Í^{{{{{{{{{{{{{{{Õ]…�ý]æ<†==< <
 
<
<

�<J‘{{{{{{{ñ]†Ú^ŠÖ]<Ñ�^{{{{{{{{{{{{{<ê{{{–<Óè†Ú_{{{{{{{{{{{<^{–<{ÃÖ]{{{{{{{{{{{{{{Ñ]†< <
sadiqalsamarrai@gmail.com 

 
     

  

 ,أوقعتني في أحبولة التفكير والوعي واإلدراك ,   )يحيى الرخاوي(أستاذي الدفاق الرؤى واألفكار
  !!ووجدتني صيدا يحوك شبكة أسره ليتموضع في أفق مطلق

ومحاولة للمعرفة بتجاذب عقوٍل متشوقة , وهذه الكلمات ليست ردا وإنما تفاعال وتحاورا وتواصال 
  .لإلدراك واإلشراق المنير

  :وبعد
لخطو وصعود يحتاج إلى كفاءة بدنية وعقلية تتحمل ا, فاإلرتقاء إلى نوال األفكار جهد ومجاهدة 

  .وأدرك معنى وصوله إلى قممها, يعرفها من تسلقَ سفوح الجبال , األصعب 
وكلما إرتفعتَ , تشعر وكأن ساقيك قد أصبحا أثقل من الجبل الذي تتسلقه , فعندما تتسلق العاليات 

  !ويفزعك دوي القلب في صدرك؟, تقل نسبة األوكسجين ويزداد عدد مرات التنفس 
فال يمكن للفكرة أن تهب , األفكار وإستنزالها من معاقلها ومداراتها الكونية  هكذا تبدو عملية صيد

  !!وقد يستحصلها عقل جاهد لإلمساك بها عبر أجيال وأجيال, نفسها لمن يشاء 
هي أرشيف مسيرة , فالجينات أو الموروثات الكامنة في أعماق األحماض األمينية في النويات  

ووعي الفكرة المقصودة والرؤية المتوهجة في مفردات , ا لإلنبثاق وتفاعالت متراكمة تؤهل حامله
  .ذاتها

وطاقات تفاعلية ذات إمتدادات  متوافقة مع , بحاجة لقدرات علوية , ومن هنا فأن األفكار العلية 
  .ومتوائمة مع أمواج الكون الفسيح, إيقاع نبض الوجود 

ويزيح , يفتح بوابات اإلنغالق , حي األرحب إن الوصول إلى هذا التناغم اإلدراكي والتنابض ال
وسطوة النفس المتأججة , ويكشف ما وراء غطاء الذات المعصوبة بالرغبات , صخور الحجب 

في عالم , والتوجهات المادية المحتدمة في ترسانة األنانية والرغبوية الشديدة اإلندالق , اإلنفعاالت 
بإسم التحضر والمدنية واإلنفالت , ر في طاحونة األيام ومفردات تدو, يتحول فيه البشر إلى أرقام 

  .اإلبتكاري وإختراعات ما بعد الخيال
ومؤهالت غير موجودة , ولهذا فليس من السهل الحديث عن موضوعات ذات أحضان ال محدودة  

  .وصياغات ذات منطلقات ممدودة, 
ألن ما , نغالق في أفق النظريات واإل, ولكي تتفاعل العقول ال بد لها أن تتحرر من آليات الذبول 

إنها وجهة نظر ذات قدرة , وليس اإلمساك بالحقيقة المطلقة , يسمى نظرية محاولة للوصول إلى فهم 
 ,التي تؤازر قَدرا من الصوابية التي تمتلكها , على إستحضار الحجج واألدلة والبراهين 

وهذه الكلمات ليست ردا وإنما 
ومحاولة , ال تفاعال وتحاورا وتواص

 للمعرفة بتجاذب عقولٍ متشوقة
 .لإلدراك واإلشراق المنير

 
 
فاإلرتقاء إلى نوال األفكار 

وصعود , جهد ومجاهدة 
يحتاج إلى كفاءة بدنية 
, وعقلية تتحمل الخطو األصعب 

يعرفها من تسلق سفوح الجبال 
وأدرك معنى وصوله إلى , 

 .قممها
 
فال يمكن للفكرة أن تهب 

وقد , ا لمن يشاء نفسه
يستحصلها عقل جاهد لإلمساك 

 !!بها عبر أجيال وأجيال
 

بحاجة , ومن هنا فأن األفكار العلية 
وطاقات تفاعلية , لقدرات علوية 

ذات إمتدادات  متوافقة مع 
ومتوائمة مع , إيقاع نبض الوجود 

 .أمواج الكون الفسيح
 
وكي تتفاعل العقول ال بد لها 

, الذبول أن تتحرر من آليات 
, واإلنغالق في أفق النظريات 

ألن ما يسمى نظرية محاولة 
وليس , للوصول إلى فهم 

 اإلمساك بالحقيقة المطلقة
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ألنها بداية للفهم والمعرفة , ربما يتم دحض النظرية أو تطويرها , وبتطور المعرفة وتراكمها 
  .وليست نهاية لهما

وإنما حاولنا , ت ال يعني أننا قد كشفنا جوهر الحقيقة وذات المعرفة ولهذا فأن اإلستناد على النظريا
أو قيد األسر , نقع ضحايا للنظريات ألنها مثل الصندوق , وفي معظم األحوال , الدوران في أفالكهما 

وإنما نتبع رؤية , وفي واقع األمر نحن ال نرى وال نفكر , الذي يملي علينا كيف نرى ونفكر ونتصور 
وما يتوفر من مفردات قد , يئ من الصوابية القادرة على البقاء لفترة مرهونة بدرجة المعرفة فيها ش

 .تعززها أو تدحضها
  

إال , وال يمكن أن تكون ذات طبيعة خالدة , ومن المعروف أن النظريات تتبدل وأنها ليست مطلقة 
  !!كتشف وال نخترعفنحن ن, موجود أصال في الكون السرمد , إذا تحولت إلى قانون طبيعي 

منضبط دقيق , فما نعيشه هو إكتشاف لموجودات فكرية وعملية قائمة في كون موزون متوازن 
  !!وأي حركة في أي موضع فيه تؤثر على بدنه األكبر, التفاعالت والتطورات 

 وإحساسه بأية طاقة تمسه أو تقترب, إنه مثل  بيت العنكبوت بآلياته وهندسته وترابطه وتواصله  
  .منه

والقدرة على اإلرتقاء إلى مدارات , والموجود حاضرا , وهكذا فأن المحسوس سيكون ملموسا 
  .تستوجب الكثير من المجاهدات والرياضات, التفكير المتباين المدارات 

ومن العسير على اإلنسان بعمره أن يكون قادرا على إمتالك الطاقات الالزمة لولوج أبواب 
وإنما يتطلب ذلك تراكم إرادات ومجهودات أجيال متواكبة ,  قائق اليقينية  المعارف العلوية والح

ووعي أفكار ذات إنطالقات مادية , حتى تلد العقل المؤهل لفتح أبواب غياهب اإلدراكات , المحاوالت 
  .وحضارية وصيرورات تفاعلية تؤهلها لصناعة الحياة

  .من الذي ال يرى إال بعين اليقينإن التفكير قوة السعي نحو كشف محتوى المجهول وكوا
كما تطرحه , وال يمكن لألفكار أن تجري في أنهار اإلدراك إذا تقيدت بدائرة الثنائيات المفرغة 

بعض النظريات السلوكية التي تحاول تفسير المشاعر والمخاوف على أنها ناجمة عن تغيرات 
  !!فسيولوجية

القادرة على صناعة الحياة الكفيلة , عقول الحضارية وأخيرا البد من التساؤل عن كيفيات بناء ال
كما فعل السابقون في , وانطالق وثّاب الرؤى والصيرورات , بالتعبير عما تحتويه من طاقات إبداع 
  !!حضاراتنا المنيرة األصيلة اإلضافات؟؟

  !!فإذا كان األجداد قادرين فاألحفاد أقدر
ألنها قرينة , ة شديدة الغموض والهروب وشكرا على إقحامي في موضوعات صعبة معقد

  !!السراب؟
  .وحسبنا المزيد, وبأفكاركم نتجدد , ومنكم نستزيد , وبكم نتحفز 

  .وأختم بهذا البيت الذي حضرني وأنا أقرأ إحدى رسائلك وسيأتيك بقصيدة حتما
� آ نT أدSري.......أ� حLMN�OP� �Q P و���Kي" V.W
	� XادY6" 

, ة وتراكمها بتطور المعرف
ربما يتم دحض النظرية أو 

ألنها بداية للفهم , تطويرها 
 .والمعرفة وليست نهاية لهما

 
 
 
وفي واقع األمر نحن ال نرى 

وإنما نتبع رؤية , وال نفكر 
فيها شيئ من الصوابية 
القادرة على البقاء لفترة 

وما , مرهونة بدرجة المعرفة 
يتوفر من مفردات قد تعززها 
 .أو تدحضها

 
 
 
فما نعيشه هو إكتشاف 
لموجودات فكرية وعملية قائمة 
, في كون موزون متوازن 
منضبط دقيق التفاعالت 

وأي حركة في أي , والتطورات 
موضع فيه تؤثر على بدنه 

 !!األكبر
 
 
 
ومن العسير على اإلنسان 
بعمره أن يكون قادرا على 
إمتالك الطاقات الالزمة لولوج 
أبواب المعارف العلوية 

وإنما ,  والحقائق اليقينية  
يتطلب ذلك تراكم إرادات 
ومجهودات أجيال متواكبة 

حتى تلد العقل , المحاوالت 
المؤهل لفتح أبواب غياهب 

ووعي أفكار , اإلدراكات 
ذات إنطالقات مادية 
وحضارية وصيرورات تفاعلية 
 .تؤهلها لصناعة الحياة
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  قْل لقابيل لماذا سنّها
  أولى وقتٌل بعدهاقتلةٌ 

  
  ها هنا هابيل يرعى جرحها

  وينادينا لجورٍ طبعها
  

  نفسنا طين ونار فعلها
  ولطينٍ دون وعي همها

  
  دارت األيام أو غاب األلى

  بدروبٍ ما استعادتْ رشدها
  

  كّل جيٍل فوقَ جيٍل إرتمى
  وبحيف يتسامى جمعها

  
  ظلمتْ دوما وأعلتْ ظالماٌ

ها فاكشفظلم وعاين النفس  
  

  ما تساوتْ بخليق وارتضتْ
  أن يكون في زمانٍ غيرها

  
  عجِبتْ روح أرادتْ حجةً
  واستجارتْ بسماء فوقها

  
  وتدانتْ من جموعٍ ُأوجِعتْ

 أجج الشر لهيبا تحتها
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  هْل تداعى الخير في بئر الهوى
  وأماطَ الشر بابا ضدها

  
  َل قتيٌل مذعنإن هابي

  وكذا اإلذعان يبقى زيتها
  

  قد جرى ماء بأرضٍ أذعنتْ
  لمياه بصخورٍ سدها

  
  صخرة األرض تحدتْ جاريا

  وأرى اإلنسان أشقى حدها
  

  ما تعالى يتهاوى خائبا
  سنةٌ دامتْ وأنّى قهرها

  
  هل لقتٍل بحياة مبتغى

  كيفما دارتْ تنامى قتلها
  

  أرضنا تحيا ويشقى أهلها
  إنّها تدري ويمضي أمرها

  إن حواء ستبقى أمنا
  ولقابيل كأمٍ إنّها

  
  ال نلومن سلوكا بل نرى

  طبعها األرض أمير عندها
  

  علّمتنا كيفَ نغدو أكْلةً
  قد طبخناها ونأبى أكلها

  
  وِلد الشر عفيفا فاعال

  يدهم الخير فيردى حيفها
  

 

 

Bassaar Nafss ia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

ـــــــــ� ــ������ـــــــــ ــــ ــ�د���:�
	�ـــــــــــــ ـــــــــ�����10א�ـ�ــ  2014ـــــــــــــــ��������&���ــ

   � �70  � �



��������������������	�����

�وو��
��������������������������א���@4�������� – �����������������������א @
 

  

  اقالت النفس كالما مطلق
  إنني ماء وأنتم أرضها

  
  يابس عرقُ وجود ضامٍئ

  فاترعِ الكأس بخمرٍ واسقها
  

  سكرتْ أرض وطاشتْ وارتوتْ
  بنجيعٍ فاستعادتْ خطوها

  
  إنّها دارتْ وتأبى وقفةً

  وأرى تخشى هجوما نحوها
  

  فادركوا فعال رشيدا آمنا
  أمنا األرض ونالتْ سؤلها

  

  دائبٍهْل وعينا سر خَطبٍ 
  كلّما زدنا تنامى نَهمها

  

  أطعمتنا ورعانا حضنها
  وترانا ذات يومٍ ملكها

  
  حارت األفكار أو ضاع النُهى

  إنّها دارتْ فعششنا طحنَها
  

  وانْتشرنا بربوعٍ أنْجبتْ
  لون موجود فأنْمى عشْبها

  
  إختنقنا بوعاء دائرٍ

  فتناحرنا وذقنا مرها
  

  د جاثمٍوأِلسنا من ركو
  فاندفعنا وأقمنا غابها

  
  تلبس النفس قناعا كاذبا

ها كشّرهدى وجحشُ فأبالو 
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رمدهابيَل قتيٌل س إن  
  وبها القابيُل أعلى رايها

  
  وكذا تبقى وتسعى للردى

  وبها األجياُل أضحتْ موجها
  

  فاجعِل الحرب صراطا قائما
 وعارِض السلم عدهاوابمهو  

  
فاتك ذؤوب ها ذئبئبذ  

  وضراها قد أدامتْ مجدها
  

  بين قابيٍل ونفسٍ أسلَمتْ
 أذكت األيام فحوى دهرِها

 

 

   � � � � � �   � � � � � �
 ـة للعلـــــوم النفسيـــــةـة العربيــالمجلـــ

  
  مواضيع ملفـــات األعــــداد القادمــــة

Index APN   eJournal  
www.arabpsynet.com/apn.apn.htm-journal/index  

  

  ):في انتظار من يشرف عليها (  مستقبلية مواضيع ملفات    

  مستجدات اضطرابات الوجدان الثناقطبي
   2016ربيع  –49العدد 

  الجنسانية والشخصية العربية
   2016صيف   – 50العدد
  مقاربة سيكولوجية نفسإسالمية... الذاكرون والغافلون
   2016خريف   –51العدد

  االضطرابات الرهابية في المجتمع العربي
   2016خريف   –52العدد

  مقاربة سيكولوجية نفسإسالمية... االيمان بالغيب
  2016خريف   –53العد
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Occupation and the mind 
The New Internationalist - May, 2007 
 
 
 
 
 
Pr. Samah Jabr  - Palestine  

jabr13579@hotmail.com 

<
     

  

Samah Jabr exposes the damage done to the emotional health of Palestinians by the Israeli 
occupation. 

 Ahmad, a 46-year-old man from Ramallah, was doing well, until his last detention. But this 
time he just could not tolerate the long incarceration in a tiny cell, with complete visual and 
auditory deprivation. First, he lost his orientation to time. Then he became over-attentive to the 
movement of his gut and started thinking that he was ‘artificial inside his body’.  Later, he 
developed paranoid thinking, started hearing voices and seeing people in his isolated cell. Today, 
Ahmad is out of his detention, but still imprisoned by the idea that everyone is spying on him.  

Fatima spent several years doctor-shopping for a combination of severe headaches, stomach-
aches, joint pain and various dermatological complaints. There was no evidence of any organic 
cause. Finally, Fatima showed up at our psychiatric clinic and spoke of how all her symptoms 
started after she saw the skull of her murdered son, open on the stairs of her house, during the 
Israeli invasion of her village of Beit Rima on 24 October 2001. 

Such are is the cases I see in my clinic. The traumatic events of war have always been a 
major source of psychological damage. In Palestine the kind of war being waged needs to be 
understood in order to appreciate the psychological impact on this long-occupied population. The 
war is chronic and continuous, over the lifetime of at least two generations. It pits an ethnically, 
religiously and culturally foreign state against a stateless civilian population. In addition to daily 
oppression and exploitation, it involves periodic military operations of usually moderate intensity. 
These provoke occasional Palestinian fractional and individual responses. The vast majority of 
people are never consulted about such actions. While their opinion does not matter, it is they who 
must endure pre-emptive Israeli strikes or collective punishment in retaliation.  

 Displacement   

Demographic factors complicate the picture. Those living in the occupied territories make up 
just a third of Palestinians; the rest are scattered around the region in a Diaspora, many in 
refugee camps. Almost every Palestinian family has experiences of displacement or major painful 
separation. Even inside Palestine, people are refugees, expelled in 1948 to live in refugee camps. 
The massive displacement of 70 per cent of the people, and the destruction of over 400 of their 
villages, are referred to by Palestinians as the Nakba or Catastrophe. This remains a trans-
generational psychological trauma, scarring Palestinian collective memory. Very often, you will 
encounter young Palestinians who introduce themselves as residents of towns and villages their 
grandparents were evacuated from. These places are frequently no longer on the map, either 
razed entirely, or now inhabited by Israelis.  

Palestinians perceive Israel’s war against them as a national genocide, and to resist it they 
give birth to many children. The fertility rate among Palestinians is 5.8 - the highest in the region. 
This leads to a very young population (53 per cent under the age of 17) – a vulnerable majority, at 
a crucial stage of physical and mental development. The geographical enclosure of Palestinians 
in very small neighbourhoods, with the separation wall and a system of checkpoints, encourages 
consanguineous marriages, increasing a genetic predisposition to mental illness. Walling off 
friends and neighbours from each other also has a debilitating effect on the cohesion of 
Palestinian society.  

But it is the violent environment in which they live which most undermines the mental health of 
Palestinians. Population density, especially in Gaza - with 3,823 persons per square kilometre - is 
very high. Elevated levels of poverty and unemployment - 67 per cent and 40 per cent 
respectively - undermine hope and deform personality. The war has left us with a huge  
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community of prisoners and ex-prisoners, estimated at 650,000, or some 20 per cent of the 
population. The handicapped and mutilated make up six per cent. Recent screenings found a 
disturbing level of anaemia and malnutrition, especially among youngsters and women. The 
intense emotional hostility provoked by our daily friction with the Israeli soldiers at our doorsteps 
is a constant stress factor. Many Palestinian kids have been living with daily violence since birth. 
For them, the noise of bombardment is more familiar than the singing of birds. 

 Sudden blindness  

During my medical school training in several Palestinian hospitals and clinics, I saw men 
complaining of non-specific chronic pains after they lost their jobs as labourers in Israeli areas; 
school children brought in for secondary bed-wetting after a horrifying night of bombardment. My 
memory of a woman, brought to the emergency room suffering from sudden blindness that 
started when she saw her child murdered as a bullet entered his eye and went out from the back 
of his head, remains all too vivid.  

In Palestine, such cases are not registered as war injuries and are not treated properly. This 
realization provoked me to specialize in psychiatry. It is one of the most underdeveloped medical 
fields in Palestine. For a population of 3.8 millions, we have 15 psychiatrists and are understaffed 
with nurses, psychologists and social assistants. We have an estimated three per cent of the staff 
we need. We have two psychiatric hospitals, in Bethlehem and Gaza, but it is difficult to get to 
them, due to checkpoints. There are seven outpatient community mental-health clinics. In 
developing countries like occupied Palestine, psychiatry is the most stigmatized and the least 
financially rewarding medical profession. Psychiatrists work with desperately sick patients and, in 
the eyes of their communities, are far removed from the glory of other medical specialties. As a 
result, competent and talented doctors rarely specialize in psychiatry. 

I find psychiatry a humanizing and dignifying profession – not least because it helps me 
personally to cope with all the violence and disappointments surrounding me. I move from 
Ramallah to Jericho to see psychiatric patients. In one working day I see between 40 and 60 
patients; 10 times the number I used to see during my training in Parisian clinics.  I observe my 
patients’ disorganized behaviour, listen to their overwhelming stories and answer them with the 
few means I have: a bit of talking, to pull together their fragmented ideas; some pills that might 
help them to organize their thinking, stop their delusions and hallucinations, or allow them to 
sleep or calm down. But talks and pills can never return a killed child to his parents, an 
imprisoned father to his kids, or reconstruct a demolished home.  

The ultimate solution for mental health in Palestine is in the hands of politicians, not 
psychiatrists. So, until they do their job, we in the health professions continue to offer 
symptomatic treatment and palliative therapy - and sensitize the world to what is taking place in 
Palestine. 

 Resistance  

Nowadays, Palestinians are pressured to surrender once and for all, when they are asked to 
‘recognize’ Israel. We are asked to accept, reconcile ourselves with and bless the Israeli violation 
of our life.  The fact that our homeland is occupied does not, by itself, mean that we are not free. 
We reject the occupation in our minds, as far as we can cope with it; and learn how to live in spite 
of it, rather being adjusted to it. But, if we recognize Israel, we are mentally occupied - and that, I 
claim, is incompatible with our wellbeing as individuals and a nation. Resistance to the occupation 
and national solidarity are very important for our psychological health. Their practice can be a 
protective exercise against depression and despair.  

Israel has created awful facts on the ground. What remains for us of Palestine is a thought, an 
idea that becomes a conviction of our right to a free life and a homeland. When Palestinians are 
asked to ‘recognize’ Israel, we are asked to give up that thought, and to renounce everything we 
have and are. This will only sink us deeper into an eternal collective depression.  

After several years in Paris I returned to a tired, starved Palestinian people, torn apart by 
fractional conflicts as well as by the separation wall. Palestinians are especially demoralized by 
the infighting taking place on the streets of Gaza, but orchestrated elsewhere in order to abort the 
results of last year’s democratic elections. Those who have stopped all money from going to 
Palestine are, in effect, sending us guns instead of bread. They encourage the psychologically 
and spiritually impoverished to kill their neighbours, cousins and ex-classmates. Even if the 
factions settle up, Palestinian society will be left with a serious problem of intra-family revenge. 
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We shall overcome  

It is hard not to wonder whether Israel’s targeting of Palestinians is deliberately designed to 
create a traumatized generation, passive, confused and incapable of resistance. I know enough 
about oppression to diagnose the non-bleeding wounds and recognize the warning signs of 
psychological deformity. I worry about a community forced to extract life from death and peace 
through war. I worry about youth who live all their lives in inhumane conditions; and about babies 
who open their eyes to a world of blood and guns. I am concerned about the inevitable numbness 
chronic exposure to violence brings. I fear also the revenge mentality – the instinctive desire to 
perpetuate on your oppressors the wrongs committed against yourself. 

There has yet to be a comprehensive epidemiological study of the psychological disorders in 
Palestine. And, despite all that is published on Palestinian war-related psychopathology, my 
impression is that mental illness is still the exception in Palestine. Resilience and coping are still 
the norm among our people. In spite of all the home demolitions and extreme poverty, it is not in 
Palestine you find people sleeping in the streets or eating from trash cans. This resilience is 
based on family foundations, social steadfastness and spiritual and ideological conviction.  

Still, we do have a mental-health emergency. Services are urgently needed for people who 
have suffered and endured crises so that they can restore their recuperative powers and coping 
capacities. This is crucial if they are not to crack when peace finally comes, as so often occurs in 
a post-war period. It is not just at a small number of sick individuals but an entire wounded society 
that needs care. Our trauma has been chronic and severe, but by recognizing our suffering and 
treating it with faith and compassion, we shall overcome. 

 Samah Jabr works as a psychiatrist in occupied Pale stine.  

 Pullout 

 Many Palestinian kids have been living with daily violence since birth. For them, the noise of 
bombardment is more familiar than the singing of birds 

 The ultimate solution for mental health in Palestine is in the hands of politicians, not 
psychiatrists  

 I worry about a community forced to extract life from death and peace through war 
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  2014201420142014////07070707////30303030 الى  آخر اجل لقبول االعمال المرشحة للجائزةتم تمديد 

  ع مؤخرا بعمان،أقر المجلس التنفيذي لالتحاد المجتم

أن تحمل جائزة االطباء النفسيين الشبان العرب اسم شخصية طبنفسية عربية 
  مميزة

  أثرت االختصاص وقدمت الكثير للطب النفسي العربي، و

 / الفلسطيني  اسم الطبيب النفسي 2014استقر الرأي أن تحمل جائزة سنة 
    قي الكبيراالعر

  "الدكتور علـــــي كمـــــال  "   
ي عمل بصمت بعيدا عن االضواء و قدم الكثير من االعمال القيمة و الذ

  المؤلفات الراسخة

  . كما رحل بصمت دون ان يعرفه اال قلة قليلة من االطباء النفسيين العرب
****     ****  

  " ي كمــال علــ" جائــزة 
 2014للبحــث العلمــي لألطبـاء النفسييــن الشبـان العـرب

  ــحدعـــوة للترسـ
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-YoungPrize.pdf 
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  ارـــــد التيـــض
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_<JêÞæ†{{{{{{{{{{Û£]<‚{{{{{{{{{{Û¦<–<{{{{éñ…{{{{{{<‹{{�è†{{{{{{{{{{{{{{<<†<>{{{{{{{{{éÛ–Ö]{{{{{{{{†>Þçi<H{{{{{{{‹< <
dhamirjournal@gmail.com  
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  ل ـــالتحمي اطـــإرتب
  

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet11Years.pdf  
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 ورد رئيس الشبكة ئة العلمية و االستشارية االستشارة الموسعة مع اعضاء الهيحول  تقرير
  

www.arabpsynet.com/Documents/APN2014DialogueAboutFuture.pdf 
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، ���6V،  2014و¤tC  A& ا��7م  :ارةـــــــــالل االستشـــــــة استهـــــرسال 

�� ا�+�� I وا'Cق اI ��j، % ����5 ا��7$� أن أC"Kم إ| /��ا�K ا�����وt*- `
 و�A و-�آ� ، وأن �(V"#� �+�(�� ا�7�(م t �#8 ���Y<�8 ا�7�I ا�"��C أن 7¥

I-�7ا� �# �H j ��H=#ا� ����� .ا�#=��H % أو�R #� ورH� ^V+(ى ����Ct ر��� -��
  

��>Uة ا�]��ء ا\>]اء،      !�/ A5 مY5jا Aا�UK ا����� �#H�  2014  )Bة اU�L+
`��N+رآ� % ا���Bا ��H  I C+- ا ا��7مPه(  ا¦�دي C�5 ر)+آCا� A� C��- و'(ل ^�

��& ا�#=�H �V ،IH (  ا�="N+ب / ا���Bا(OاءC4 إه�وا��5ء (  ، أر8�D $�آ�ا 5
 ��L� �A  )ا¦�¨� ا�7tد ا�C7ا�" �
������,� م ا �
��,�، و�"D�V ��C " ا[�� ا
�� اYB/��ت �+�¡ 1� DK��/ 4�5 Ibc9 ا��د ا����K ت�[ª ;#آ Cو� ،��ا�5YR` (�� ا»

�7`  5�DK�/�"� 4، ود�K)5` إ-Cاء ا��أي� �¬�V ،�¦)/ ¤و A  �5م &�+H� %
،C�C��6bق �` ره�،  ��	�*�_�، ا�<*��، وا?^ ' ل وا�78 /(ار 

،�cراdeءه�  � ارده�، ا�f<م أ�_�... 
  

  .اـــجميع اـهخيرن مافي ىـال رأيــال امــاقتس ابــب نــم
    

فهي بفضلكم لها ميزة  الشبكة،  إنشاء هيئة تحرير استشارية خاصة بالمجلة، مستقلة عن هيئة        -
تتمثل في كونها ترتكز على طاقم من النفسانيين العرب المتواجدين في شتى أرجاء العالم مما يجعل 

وهي خاصية كفيلة أن تعطيها األرضية ). عالمية(ة هيئتها العلمية ليست عربية فقط وإنما دولي
فهرستها في محركات  بين المجالت المعترف بها عالميا  التي تمكنها من اإلنخراط    )األكاديمية(

  .االبحاث العالمية
التركيز على المقاالت المرتبطة مباشرة بموضوع العدد، وتوفير حصة قليلة من الصفحات  -      

  .عن موضوع العددللمقاالت الخارجة 
إعطاء الصدارة للمقاالت المحكمة أكاديميا مع التقليل من المقاالت الغير المحكمة والتي هي  -      

  .في الغالب عبارة عن أفكار شخصية وخواطر
تكوين لجنة تقوم بقراءة النصوص وإبداء الرأي في قيمتها األكاديمية كي تفدي برأيها في   -      

  .الإمكانية نشرها أم 
  صفحة على األكثر، 200التقليل من صفحات المجلة بحيث ال يتعددى العدد  -      
  لشخص واحد في العدد الواحد،) أو مقالين إن اقتضى الحال(من األحسن عدم نشر أكثر من مقال  -      

 
 
 

 استشارية تحرير هيئة إنشاء
 عن مستقلة بالمجلة، خاصة

الشبكة هيئة  

 
 
 
 

 مقاالتلل الصدارة إعطاء
 التقليل مع أكاديميا المحكمة

  المحكمة الغير المقاالت من
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الفصل بين عنوان العدد وعناوين : صفحة الغالف غير مقروءة بسهولة لذا أقترح  -      
فصل العناون بسطر   كتابة عناوين المقاالت وأسماء المؤلفين بخط مغاير وسهل القراءة،  المقاالت،

  فارغ،
لقراءة مع تغيير كيفية عرض العناوين إبدال الخط الحالي لصفحات الفهرس بخط يسهل ا -       

  واألسماء،
جعل صفحات المقاالت أقل اكتظاظا كي تروق قراءتها أكثر مما هو عليه الحال، فهي تبدوا  -       

في بعض الحاالت ممتلئة لدرجة ال تتيح للعين القارئة قسطا من اإلستراحة، والسبب برأيي لعدم وجود 
  .أسطر فارغة بين الفقرات

" الشبكة  جريدة"أو " الشبكة دورية"أو " النشرة الشهرية للشبكة"إنشاء منبر آخر يمكن تسميته          
   يكون الغرض منها نشر األراء واألفكار والنقاشات التي قد تكون مفيدة ومهمة لكنها ليست من باب

  هكذا يتم التخفيف من مضمون المجلة و كذلك التحكم في محتواها؟. المقاالت المحكمة
تنال هذه المقترحات حسن ظنك وأال ترهق بالك واهتمامك، فماهي إال من باب اقتسام  أنأتمنى 

  .الرأي الى مافيه خيرنا جميعا

  أخوك عبد الهادي الفقير
  

  الشبكــــة، مستقبـــل الحـــوارحـــولفتـــح    
  

الويب، أعتقد اننا على  الشبكة إنه و بعد ان تجاوزنا الشهر السادس من العام العاشر من اطالق
معتمد حاليا على الرئيس المؤسس و (  حاجة الى مراجعة جذرية لطريقة عملها ووسائلها، دعمها  في

، ولعله ليس دور أعضاء هيئتها العلمية االستشارية في تفعيل نشاطها ،) قلة من االصدقاء االعزاء 
نفس الظاهرة تكررت مع أعضاء لجان خافيا عليكم التدني الكبير الذي شهده تحكيم جائزة هذا العام، 

على  ، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركين في مراجعة المصطلحات " المعجم الموحد للعلوم النفسية "
للعلم ان كل اعضاء الهيئة العلمية و اعضاء لجان المعجم (  في المائة 20مدى ثالث سنوات أكثر من 

  )ما عدا الرؤساء األربع  –كانوا أعربوا عن رغبتهم العضوية في هذه المهام 

، آمال أن تلقي من األفكار الشبكة مستقبل حول افتتح مع حضراتكم هذا الحوار  بهذا البريد      
ال يمكن لهذا المشرع العلمي ان يتواصل  وال اخفي على حضراتكم انه  والرؤى ما يسمح بتطويرها،

 .ف العبء على الرئيس المؤسسبما هو عليه ان لم نوفق في ايجاد آلية تسمح بتطوره وتخفي
  

  الدكتور جمال التركي

  رئيس شبكة العوم النفسية العربية
 
 
 
 
 

< <
 لصفحات الحالي الخط إبدال

 القراءة يسهل بخط الفهرس
 عرض كيفية تغيير مع

واألسماء العناوين  

 
 
 
 

 تسميته يمكن آخر منبر إنشاء
 أو" للشبكة الشهرية النشرة"
 جريدة" أو" الشبكة دورية"

  يكون" الشبكة

 
 
 
 
 

 مراجعة الى حاجة في اننا
 عملها لطريقة جذرية

  دعمها ووسائلها،

< <
< <
< <
< <

 
 العلمي المشرع لهذا يمكن ال

 ان عليه هو بما يتواصل ان
 تسمح آلية ايجاد في نوفق لم

 على العبء وتخفيف بتطوره
 المؤسس الرئيس
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  نــن مانحيـا مــوم ماليــي مدعــل مؤسســروع لعمــل المشـــتحوي
 

  .الهم الذي تحملته وحدك سنين طواال شكرا على إشراكنا في هذا
 .لعمل مؤسسي مدعوم ماليا من مانحين  ال حل في نظري سوى تحويل المشروع

  .وهذا ممكن لو توافق عليه سعادتكم
  .ستكونون أنتم الرئيس لهذه المؤسسة العلمية غير الربحية، لكن يديرها فريق إداري يرأسهم مدير تنفيذي

  .الفقير غنية جدا وكان جلها في بالي فعال بالنسبة للمجلة، فمقترحات د
  .وهذا سيكون دور رئيس التحرير الذي ستعينه المؤسسة التي اقترحتها. لمجلة محكمة  المجلة البد تتحول

  تحياتــــي لــــك
  د خالد بن حمد الجابر 

aljaberk@yahoo.com  

  

  ةــالخاص اـولوائحه لـتسجي ةــرخص لها ةــمسجل ةـمؤسس الى ةــشبكال ولــتح
  

لالخ الدكتور جمال التركي وبقية االعضاء   في البداية احب أن اتقدم بخالص الشكر واالمتنان       
المر مهم مع تطور   الشبكة وان فتح باب طرح االراء بالنسبة لمستقبل الشبكة الذين آثروا اوقاتهم لدعم

المعلومات بشكل علمي  سرد م النفسية عالميا واملنا االلتحاق بالمؤسسات النفسية العالمية من حيثالعلو
  . مقنن ونشر هذه العلوم للناطقين باللغة العربية عالميا لالستفادة منها

   
وان المحاور التي ذكرها الدكتور عبدالهادي الفقير، ضرورية للرقي باالعمال المقدمة من       
مهم جدا للحاق بركب التطور السريع الحاصل في دولنا العربية االيجابية  الشبكة وان تطور بكةالش قبل

منها والسلبية وقبل الدخول في تفاصيل هذه التغييرات المهمة هناك ركائز محورية 
  :نقاط 3والقائمين عليها تحقيقها واسردهم في   الشبكة على

   
والتخلص من االعتماد الكلي على لشبكةا  وضع الية واقعية تجارية لضمان دخل  -1

المراكز العالمية العلمية فقهت هذه االمور   التبرعات او الهبات المقدمة من الزمالء فان
  وفتحت أو وضعت خطط محكمة الستمرارية مدخولها بشكل تجاري

   
مسجلة لها رخصة تسجيل ولوائحها الخاصة المعتمدة  ا�+ *()'& الشبكة حولت  -2

لى جمع المال ووضع هيكلة للشبكة من الناحية االدارية واللجان العلمية على والقدرة ع
  وتوضيح مسؤوليات االعضاء اسس تتناسب مع بذل المجهود

   
89 *1-ور ا)-),& و7-5�6& 3,4 2	�ن ا��1-ور ا.)-),&  الشبكة  حصر ما تقدمه  -3

	-ر وا��Cا�� آ��1ر �<�,& *��A@ة �<+ ا.)= وا���-5,� ا��-��,& وو>; ا.راء وا.9

-ء )��& الشبكة EA'2 +A4,;  7-�6يF  عربية وعالمية على انها تعني بالعلم الذي يعتمد

  .على البراهين لتستقطب العاملين في مجاالت العلوم النفسية وطلبتها
  عادل كراني
drkarrani@yahoo.com 

 
 

 تحويل سوى نظري في لح ال
 مؤسسي لعمل المشروع

مانحين من ماليا مدعوم  
 
 
 
 

 لمجلة تتحول البد المجلة
 دور سيكون وهذا. محكمة
 ستعينه الذي التحرير رئيس

 المؤسسة
 
 
 
 

 تجارية واقعية الية وضع
 الشبكةوالتخلص دخل لضمان

 على الكلي االعتماد من
  الهبات او التبرعات

 
 
 
 
 

 مؤسسة ىال الشبكة تحول
 تسجيل رخصة لها مسجلة
 المعتمدة الخاصة ولوائحها

  المال جمع على والقدرة
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  والعقائدي القيمي بنسقنا المباشرة العالقة ذات النظرية النماذج وبناء للمفاهيم النظري التأصيل
  

كل ما هو آت خير بعون اهللا فقدر اهللا يقينًا ال يأتي إال بخير، وعلينا جميعا أن نكون من الرجال        
  .وما بدلوا تبديالً..... ا اهللا عليهالذين صدقوا ما عاهدو

أخي الكريم ال يخفي على كل متابع منصف لواقع الدراسات النفسية في وطننا العربي قيامها في        
ال  جلها على اجترار عطاء اآلخر الغربي المغاير لنمط وأسلوب حياتنا العربية هوية ومآالً، أخي الكريم

القادم بعون اهللا أفضل وغدا   تجاوب الكثيرين مع دعوتك الكريمة،ينال منك ذلك التراخي البادي في 
تشرق الشمس، أستاذي الكريم لدي مشروع فكري متكامل ركزت فيه بصورة تامة على دراسات 
التأصيل النظري للمفاهيم وبناء النماذج النظرية ذات العالقة المباشرة بنسقنا القيمي والعقائدي تعرضت 

  :فيه لمحورين أساسسين
األول سلبي ويركز على الصياغة المفاهيمة والتصويرية لحالة الهزيمة النفسية،        -

أعقب ذلك دراسة عن ،أعقبها نموذج للحسرة الوجودية في دراسة أظنها مفيدة للمجال
  .الموت النفسي كحالة تقبض بتالبيبها على أساليب حياة العرب في الوقت الحالي

أي الجانب اإليجابي تناولت قضايا ذات اتصال بنيوي مباشر على الجانب اآلخر        -
بنيةً وتخليقًا، والتسامي الروحي غاية " السكينة النفسية  "بميراثنا ونسقنا القيمي وهي 

  .ورجاءا، والتدفق وصوالً إلى التنعم الذاتي وجهة ومصيرا
أعتذر في التأخر عن أخي الكريم هذا المشروع الفكري أخذ مني كامل جهدي ووقتي وإن إذا  

قيمة  الشبكة أود أن تعتبرني عضواً فاعالً في أي فاعلية تراها مناسبة لتطوير التواصل معكم
، وسأوافيكم تباعا بما انتهيت منه من دراسات في المشروع المشار ويسعدني أن تشاركني وقامة

  .الشبكة  هذا المشروع وأن نجعله مجاال للتدارس بين أعضاء
  أحبك وأحترمك في اهللا، جعلنا اهللا ممن يظلهم بظله يوم ال ظل إال ظلهأخي الكريم 

  محمد أبوحالوة
abou_halawa2003@yahoo.com  

  

  الشبكة على نشره ثم ومن واالغناء للتحكيم الهئية على توزيعه يعاد استبيان تصميم
   

جديد وانت في تجدد وعطاء وصبر وصمود تلهمنا القدرة على المواصلة والتحدي رغم  كل عام      
  التي تلم بنا  كل معوقات الزمن الردي من االحباطات واالنكسارات

وفي البدء االعتذار عن التقصير في التواصل نظير ظروف شخصية بحثة ومنعطفات ال تخلو من 
ن بيئته والداعي الشغلك كثير بالتفسيرات والتبريرات فيكفيك فاالنسان اب - حولنا  التأثر بما يجري من

  ما تعانيه ونتحسس لبعضنا

رغم ذلك اذكرك بانه رغم كل ذلك فاننا معك واذا ما قصرنا واعتكفنا فاعتبرها استراحة محارب       
اصلة سنعاود الكرة حالمنا نتشبع بقدر المستطاع من االكسجين االزم لمو   او وعكة عابرة لن تطول

  المشوار

 
 
 

 في الشبكة تقدمه ما حصر  
 حيث وثانوية اساسية محاور
 علمية االساسية المحاور تكون

 والمعايير االسس على معتمدة
  العالمية

< <
< <
< <

 
 متكامل فكري مشروع لدي

 على تامة بصورة فيه ركزت
 النظري التأصيل دراسات

 النماذج وبناء للمفاهيم
 العالقة ذات النظرية
 القيمي بنسقنا المباشرة

  والعقائدي

 
 
 
 

 توزيعه يعاد استبيان تصميم
 واالغناء للتحكيم الهئية على

 الشبكة على نشره ثم ومن
 التكون بحيث للجميع
 التطويرفقط في المشاركة

 نمد ولكن بنا محصورة
  المتصفحين لكل جسورها

< <
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الزلت على عهد مع بحثي وسوف تستلمه مني ولو بعد حين، فقط نخلص من ماسينا اليومية التي       
في زيارة طارئة   قبل شهر كنت في اليمن -  هطوال ال يرحم من احداث الموت والعنف تهل علينا

  - واهللا ال يريكم مكروه   وجرت تفجيرات جوار منزلي لمؤسسة امن عدن قدفت بنا من على االسرة
ا اعتقد ان الزمالء البقية ال تخلو حياتهم من نفس الهموم والمعاناة ، ولكن بالطبع ذلك ليس مبرر      

وانا معك في مقترح المراجعة والرسالة التي وجهتها لنا جميعا للتواصل والرد حتى منتصف   للتقاعس
عادل . واصوغ مقترحي المتواضع هنا جنبا الى جنب مع اسهامات بقية االخوة وفي مقدمتهم د  فبراير

بشكل تصور  كراني وخالد جابر وعبدالهادي الفقير وهي مالحظات يمكن ان تجمع ويعاد تلخيصها
يعاد توزيعه على الهئية للتحكيم واالغناء ومن ثم نشره  تصميم استبيان  يمكن عليه  متكامل

للجميع بحيث التكون المشاركة في التطويرفقط محصورة بنا ولكن نمد جسورها لكل   الشبكة على
  المتصفحين وهذه ممكن تساعد في سد الهوة لقصور التواصل

  

  قاسم صالح معن عبدالباري. د.أخوكم أ
maansaleh62@yahoo.com 
 

  اآلخرين بين نفسي أضع انا و اإلختيار في سلطتك استعمال من البد
  

انا بإذن اهللا مستمر معك وانا مع األسف أالحظ أن عدد من يتجاوبوا مع أي طلب ال يزيد في        
فمن كل العدد المسجل دائماً ال يجيب على طلبات التحكيم إال  عشرة أشخاص،  أحسن األحوال عن

انت أصبحت تعرف من هم الممكن استمرار عضويتهم  نفس األشخاص وفي حالة التحكيم أو النقاش، 
واقترح أن تقوم حضرتك باختيار هؤالء دون انتظار من يرغب، ألنه من السهل أن يرسل الكثير من 

وانا أضع نفسي بين اآلخرين قيد طلبك في  فال بد من استعمال سلطتك في اإلختيار .. .الناس رغبتهم
  ...أن تختارني انت أو ال

  اعذرني على األسلوب الذي أتكلم به ولكن هذا الواقع نعيشه من خمسه وعشرين سنه       

  وليد سرحان. د
wsarhan34@gmail.com 
 

  ةـــالنفسي ومــالعل يــف رــالح رأيــلل راــمنب
 

فكرة تقنين و تحكيم  وانا اتفق معهحول. لقد قرأت مقترح الدكتور عبد الهادي الفقير باهتمام شديد       
تقليل او تحديد اآلراء   حول و اختلف معه. الدراسات العلمية البحثية المبنية على مصادر علمية موثوقة

الطروحات الحرة التي تميزت بها مجلة وشبكة العلوم النفسية العربية عن بقية المجالت الطبية  و
  .والنفسية العربية التي تقصر اآلراء المنشورة فيها على طيف او اتجاه سياسي واحد مؤدلج

ما وان تكون ك  منبرا للرأي الحر في العلوم النفسية في كونها ارجوا ان تستمر المجلة والشبكة 
ولحسن حظنا جميعا انها تصدر في بلد لم . ال ترضخ الية ضغوط سياسية او مالية او تجارية عهدناها

  :اقترح ان يكون في المجلة ثالثة ابواب و كاآلتي. تؤد به الحرية التي انتجتها ثورة الربيع العربي

 
 

 دائماً المسجل العدد كل من
 التحكيم طلبات على يجيب ال

 حالة وفي صاألشخا نفس إال
  النقاش أو التحكيم

 
  
  

 او تقليل حول معه اختلف
 الطروحات و اآلراء تحديد
 مجلة بها تميزت التي الحرة

 النفسية العلوم وشبكة
 المجالت بقية عن العربية
  العربية والنفسية الطبية

 
 
 
 

 في والشبكة المجلة تستمر ان
 في الحر للرأي منبرا كونها

 تكون وان النفسية العلوم
 الية ترضخ ال عهدناها كما

 او مالية او سياسية ضغوط
 تجارية
 
 
 

 ومخرج  حل عن البحث
 الوفرة يؤمن مناسب
 عن لها المادية واالستقاللية
 والنظر الشخصية التبرعات

 إلى تحويلها امكانية في
  مؤسساتي طابع ذات شبكة
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العلوم النفسية و  حول  وفيه تستمر المجلة في طرح اآلراء و االفكار :افكار نفسية.1
  الخ....واقع العربي السياسي واالجتماعي تطبيقاتها على ال

  

وهذه يجب ان تخضع للتحكيم العلمي لتحسين مستوى البحث    :االبحاث النفسية.2
كما اقترح الدكتور عبد الهادي، وهي اما دراسات عملية او ميدانية او نظرية وان 
تكون مستندة الى مصادر علمية موثوقة و مدرجة في نهاية البحث باحد الصيغ 

  .لمعترف بها اكاديميا مثل صيغة هارفرد لدرج المصادرا

  

ملخصات ما نشروه في مجالت  الشبكة وذلك يكون بنشر اعضاء  :مقتطفات .3
و ايضا ما يقرؤه من ابحاث في لغات اخرى يحبوا ان . اخرى و لغات اخرى

  .عليها  الشبكة يطلعوا قراء

بيا اصيال للرأي الحر و االبحاث الرصينة في و المجلة منبرا عر الشبكة مع اطيب تمنياتي باستمرار
 .العلوم النفسية وفقكم اهللا لما فيه خير االمة

  

  وليد خالد عبد الحميد. د
wabdulhamid@aol.com 

  
  مؤسساتي طابع ذات شبكة إلى تحويلها امكانية في والنظر

  
أنا أرى في اقتراحات الزميل األستاذ  " :لمجلة العربية للعلوم النفسيةا"بخصوص تطوير  - 

 200تقليص عدد صفحاتها إلى (   تطويرها وبخاصة األفكار التالية حول عبد الهادي الفقير
صفحة، تحويلها إلى مجلة علمية محكمة، عدم نشرأكثر من دراسة للكاتب الواحد في العدد، 

ئيس تحرير، مستقلة عن المدير العام للشبكة لكنها تخضع تشكيل هيئة تحرير للمجلة ور
  الشرافه ، االبتعاد عن نشر الخواطر والتركيز على الدراسات العلمية ، مالحظاته بخصوص

الجوانب االخراجية للمجلة وغالفها ، تشكيل لجنة قراءة للدراست والنصوص الواردة إلى 
  .لتطوير المجلة   اً هاماً ومفتاحاً فعاالًيمكنها أن تشكل حافز  )المجلة والمقترح نشرها

ومخرج مناسب يؤمن   ارى انه ال بد من البحث عن حل :المجلة والشبكة مستقبل بخصوص -
الوفرة واالستقاللية المادية لها عن التبرعات الشخصية والنظر في امكانية تحويلها إلى شبكة ذات طابع 

خالد بن حمد الجابر . ت في رسائل الزمالء مثل دمؤسساتي ، وذلك بدراسة المقترحات التي ورد
وال بأس من الحوارالمفتوح و المناقشة العامة بين ... واالستاذ عادل كراني وغيرهما 

  للخيارات المتاحة في هذا المجال  الشبكة أعضاء

  الدكتور نزار عيون السود 
mail.comnizaros45@g  

  
 

 
 

  
 للمجلة استشارية هيئة انشاء

 الهيئة عن مستقلة بصورة
للشبكة االستشارية  

 
 
 

 في للنشر رسوم وضع أقترح
 مصدر لتكون المجلة، هذه

  الصرح هذا لدعم
 
 
 
 

 أنها الشبكة  قدمته ما أروع
 مدرسة إلى تحولت

 نحن وقت في,  ديمقراطية
 للسلوك فيه نكون ما أحوج

 الذي الراجح الديمقراطي
.والقدوة للمثل يصلح  

 
 
 
 
 
 

 لقامة اسست الشبكة
 ذات معرفية ديمقراطية

 وثقافية حضارية قيمة
 مشهودة
 

Bassaer Nafssia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

�ــــ�د���:��
	�ــــــــــ������ـــــــــ�� ــ�����10אـ� ــ������&���ـــــــــ  ��2014ـــــــــــــ

   � �84  � �



�������������������������
���
�������������א�������������وמ�א�@�����دא	�א @
 

  

  للشبكة االستشارية الهيئة عن مستقلة بصورة للمجلة استشارية هيئة انشاء
  

وتحديد دورها، . مراجعة تركيبة الهيئة االستشارية للشبكة  حول اشارككم الرأي فيما تقترحونه       
اليها من اعمال كما اتفق مع رأي الدكتور عبدالهادي الفقير في كل ما طرحه  وكذلك االلتزام بما يوكل

وال نقتصر . انشاء هيئة استشارية للمجلة بصورة مستقلة عن الهيئة االستشارية للشبكة  حول من أفكار
. فقط على األساتذة في الدول العربية ولكن تتعدى ذلك بحيث تشمل الباحثين العرب في الدول األجنبية

كما أقترح وضع رسوم للنشر في هذه المجلة، لتكون مصدر لدعم هذا الصرح الذي أقمته وتحملت 
  .مسؤليته وحدك

يكون لي الشرف في   أخيرا على الرغم من قلة مساهماتي ، خالل الفترة السابقة، اال انه      
  .في الهيئة االستشارية وتحمل المسؤولية معكم االستمرار

  

  الد ابراهيم الفخرانيخ/ د. اخوكم ا        
khalid.fakhrany@gmail.com  

  

  مشهودة وثقافية حضارية قيمة ذات معرفية ديمقراطية لقامة اسست الشبكة
 

ا نكون في وقت نحن أحوج م,   مدرسة ديمقراطية أنها تحولت إلى  الشبكة إن أروع ما قدمته         
  .للسلوك الديمقراطي الراجح الذي يصلح للمثل والقدوة  فيه

  .اسست لقامة ديمقراطية معرفية ذات قيمة حضارية وثقافية مشهودة فالشبكة

  ؟مستقبل هل للشبكة 

سلبية أن  فال يجوزى السماح ألية فكرة . مستقبلها باهر ودورها لمؤثر وحاضر  إن: الجواب
  .تحدي بأنواعه إلدامة النجاح والسطوع المتوهجتغتال اإلرادة واإلصرار وال

  هل نحن مقصرون؟ 

  نعم: الجواب

  ؟هل يمكننا أن نعالج التقصير 

  نعم:الجواب

  هل علينا أن نيأس؟ 

  .فاقرأعليها السالم, فإذا يئس المختصون بالعلوم النفسية في أية أمة , كال وألف كال :الجواب

  هل أننا ال نساهم باإلسناد المادي؟ 

  نعم: جواب ال

  هل علينا أن نساهم باإلسناد المادي؟ 

  نعم: الجواب

  هل أن اإلشتراك يكفي؟ 

  نعم و ال:الجواب

  
 
 
 

  فكرة ألية السماح يجوزى ال
 اإلرادة تغتال أن سلبية
 بأنواعه والتحدي واإلصرار

 والسطوع النجاح إلدامة
 المتوهج
 
 
 
 

 الشبكة هذه مميزات من
 لكل المجال وفتح التنوع

للتعبير القرائح،  

 
 
 

 مجلة إنشاء من يمنع ال هذا
 المتعارف باألصول علمية

 وصل حلقة لتشكل دوليا عليها
 وبين خصوصيتنا  وبين بيننا
 االتجاهات و المدارس بقية

  الدولية

 
 
 

 البحث اعتمادات من كثير
 البلدان هذه في  العلمي
 ال علمية مشاريع على تصرف

 لمستوى ترقى
 الشبكةولعطائها
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  بالتحكيم؟  هل ساهمنا 

   وبعض نعم, ال ك: الجواب

  ؟" المعجم المصطلح النفسي الموحد"هل شاركنا بجدية في مشروع 

, وأخرى تتعلق بتنظيم توزيع المفردات على المشاركين ألسباب فنية , ال أدري: الجواب
  .وغيرها من األسباب التي تحتاج لإلفاضة

النفسية العربية ونشارك  وأملنا أن نرتقي إلى آفاق وتطلعات شبكتنا, تلك بعض األسئلة التي حضرت
  .بدعمها بطاقاتنا المتنوعة

  أفصح عن رغبتي في اإلستمرار في اللجنة اإلستشارية إذا وجدت ذلك نافعا وبودي أن

  .ونجتهد في العطاء األصيل, وأملنا أن نتجاوز التقصير 

  صادق السامرائي
sadiqalsamarrai@gmail.com 
 

  للتعبير القرائح، لكل المجال وفتح التنوع الشبكة هذه مميزات من
  

  
������� ������� ��  : ا��,+*�ت �)' أ%$� ان ار!  ا���

تتميز بالتنوع وباالختالف البناء ، أرد هنا باحترام بالغ على من اعتبر  ا��G	& ان هذه :اوال 
كل الباحثين في   ترجيح المنحى العلمي، وبالنسبة الي،بعض المساهمات خواطر، ونادى ب

مجال علم النفس العيادي او االجتماعي او عبر الثقافات لهم منطلقات مختلفة و احيانا 
مرجعيات فلسفية وجودية او دينية معينة، انتشرت مدارسهم و افكارهم والزالت لحد االن، 

لتنوع وفتح المجال لكل القرائح، للتعبير، ا ا��G	& هذا فقط ألشير الى انه من مميزات هذه
األفاضل من اعضاء الهيئة االستشارية   وترك المجال للنقاش والتنوير من قبل األساتذة

وغيرهم، وهذا ال يمنع من إنشاء مجلة علمية باألصول المتعارف عليها دوليا لتشكل حلقة 
الدولية ، وقد سبقني االخوة خصوصيتنا وبين بقية المدارس و االتجاهات   وصل بيننا وبين

  .األفاضل بالحديث عن معايير انشاء هذه المجلة و محتوياتها وكيفية إدارتها و استقالليتها 
  الدكتور خالد تتعلق المالحظة بالناحية المالية، وأؤيد هنا ما ذهب اليه الزميل العزيز :ثانيا

قطار العالم العربي، وكثير من لها حضور في كل التظاهرات العلمية في ا ا��G	&الجابر، ف
 ا��G	& في هذه البلدان تصرف على مشاريع علمية ال ترقى لمستوى  اعتمادات البحث العلمي

حق نطالب به مؤسساتنا العلمية ، و ربما تكون هناك وجوه   ولعطائها، فهذا في الحقيقة
حات لمن هم اخرى للدعم لست باألسف الشديد متخصصا في هذا المجال ، واترك االقترا

  .مؤهلين اكثر لذلك 

  إدريس عبد السالم شاهدي الوزاني. د
driss.chahdi@gmail.com  

 
 تكوينالئحةموحدةلجميعاألعضاءألنالكليهتمبمسائاللعلو

 
 
 

 مهام تحديد الحال يقتضي
 التي واألدوار الهيئة لهذه
أعضاؤها بها يقوم أن يمكن  

 
 
 
 

 الفعلي، االنخراط على العمل
 عن التعبير فقط وليس
 حيوية ضمان في النوايا،

آداءها وتطوير الشبكة  

 
 
 
 

 لجميع موحدة الئحة تكوين
 بمسائل يهتم الكل ألن األعضاء

النفسية العلوم  

 
 
 
 
 

" الشبكة" مشروع تحويل
 ومجال تونس، مقرها لمؤسسة
. هكل العربي الوطن عملها
 المؤسسة هذه تعمل وأن

المؤسسات بروح  
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  النوايا عن التعبير فقط وليس الفعلي، االنخراط على العمل
  
   

فاالنتماء للهيئة . حقيقة أن التجربة لها ما يميزها على أكثر من صعيد، وتستحق الرفع من شأنها
العلمية االستشارية للشبكة مسؤولية قبل كل شيء، وحتى التبقى العضوية في حدود المجامالت 

تحديد مهام لهذه الهيئة واألدوار التي يمكن أن  ور الشكلي، فقد يقتضي الحالوتسجيل نوع من الحض
، وطبعا بتنسيق مع الرئيس المؤسس لمشاركته األعباء ذات الصبغة العلمية، من يقوم بها أعضاؤها

إلخ، بل والعمل على االنخراط الفعلي، وليس فقط التعبير عن النوايا، في .…خطة وبرامج ومشاريع
  وتطوير آداءها الشبكة يةضمان حيو

يا أخ جمال، التيأس من فتح الحوار، فقط أن تُذكر بأن يتم ذلك من خالل تعبير أصحابه عن         
لمستعد لمواصلة السعي لتحقيق    التزامات واضحة ومحددة، وتجدني إلى جانبك ومع باقي الزمالء

  وطموحاتها  الشبكة أهداف

  عبدالكريم بلحاج
abdelkrimbelhaj@yahoo.fr 
 

  النفسية  العلوم بمسائل يهتم الكل ألن األعضاء لجميع موحدة الئحة تكوين
  

لي اقتراح بسيط وشكلي . إضافة الى ماسبق من اقتراحات هامة تفضل بها اإلخوة األعزاء        
  .تشارية التي هي في طور التكوينبخصوص عرض الئحة أعضاء الهيئة اإلس

الئحة أطباء نفس والئحة مختصي علم نفس، : فيما سبق، كانت تركيبة الهيئة مكونة من الئحتين        
  :اقتراحي، إن كان ذلك ممكنا، هو

  تكوين الئحة موحدة لجميع األعضاء ألن الكل يهتم بمسائل العلوم النفسية؛ -1

طب (  :، بالتخصص وبلد العمل، مثال إرفاق إسم كل عضو، بين قوسين -2
وال داعي لذكر البلد األصل بالنسبة ).  فرنسا/علم نفس اجتماعي(  أو )مصر/نفسي

  .للمغتربين

" المجلة العربية للعلوم النفسية  "وهو اقتراح أقدمه حتى بخصوص لجان الهيئات الخاصة بـ       
  "الكتاب النفسي العربي "وبسلسلة ـ 

  يرعبد الهادي الفق
abdelhadi.elfakir2@freesbee.fr 

  

  .كله العربي الوطن عملها ومجال تونس، مقرها لمؤسسة" الشبكة" مشروع تحويل
  

وألننا في زمن التخلف فإن مثل هذه المشاريع تفشل مع . إن مشروعك هو مشروع دولة بل دول
  .منها المستفيدينت، ال لعجز األفراد القائمين عليها، وإنما لخذالن المجموعة الوق

   
 

 
 
 

 لتأمين السبل إيجاد ضرورة
 وكفيلة ثابتة مالية موارد

 العمل في استقالليتها بتعزيز
 كونها عدا هذا والقرار،
 أهل بين للتواصل جسراً

 المهنة
 
 
 
 

 تكون أن بين تفصل أن
" جتماعياال للتواصل منبراً"

 العلوم في المحترفين بين
 تكون أن أو فحسب، النفسية

 الرابطات لجميع"األم الرابطة"
 في واألكاديمية المهنية

 بالدنا
 
 
 
 
 

 على النفسية الثقافة نشر
 ما غرار على العام، الجمهور

 رئيس لنائب سبق
 محمد الشبكة،الدكتور

 النابلسي
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نس، ومجال لمؤسسة مقرها تو" الشبكة"إال تحويل مشروع  أمامنا / أعتقد  ال حل أمامك 
  :وأن تعمل هذه المؤسسة بروح المؤسسات، أي أن يكون لها. عملها الوطن العربي كله

  مجلس إداري         •

  إدارة تنفيذية متفرغة         •

  تمويل كاف ومستقر ومستمر         •

مشاريع ومخرجات واضحة ومحددة، تعمل بنظام المشاريع، على كل          •
  ير تنفيذيمشروع مسؤول مشرف، ومد

   
فالجهات المانحة كثيرة، وليست كلها من النوع الذي يتدخل .. وكل هذا ليس صعبا بإذن اهللا تعالى 

  .في مسيرة العمل

  خالد بن حمد الجابر. د أخوك 
aljaberk@yahoo.com 
 

  ره تطوي هو باستمرار الضمان توفير من والبد
  

صيغة الشبكة العربية للعلوم النفسية، وهو مطلب طالما  في مفاجأة سارة أنكم بصدد إعادة النظر
الزمالء، وتم تبادل واسع لآلراء    السنين األخيرة، وشغل معكم سائر القيمين على الشبكة من  في شغلكم
  :أمرين في ويعاود بعض الزمالء بمقترحات جديدة، وكلها يصب. حوله

ما   في االلتزام بالطابع العلمي، مع الترويج لضرورةزز الشبكة ويضمن استمرارهايع ما - 
  .تقدم من خدمات ونشرات

العمل  في السبل لتأمين موارد مالية ثابتة وكفيلة بتعزيز استقالليتها وضرورة إيجاد - 
  .، هذا عدا كونها جسراً للتواصل بين أهل المهنةوالقرار

فيها   ، يتأمنفيجلسات عامة لقاء موسع فيها دون فصل  حولها، وال وهذه كلها أمور يطول البحث
أي جمعية أو رابطة فرعية ألحد  في النصاب بمن يمثل جمهور األعضاء المشاركين، تماماً كما يتم

                        .وذلك غير متوفر حالياً ألسباب كثيرة. العلوم النفسية

  :من هذه المجاالت مثالً. رسم الشبكة لنفسها من توجهبد من وقفة حول ما ت ال يتراءى لي أنه
   

العلوم النفسية  في بين المحترفين" منبراً للتواصل االجتماعي"أن تفصل بين أن تكون         -
  .بالدنا في لجميع الرابطات المهنية واألكاديمية"الرابطة األم"فحسب، أو أن تكون 

، وبرامج تدريب مؤهلة لحق االحتراف "اختبار مقننة" أن ترسم الطريق إلعداد وسائل        -
    .من سنة إلى سنة وترعى حرمتها المهني،

على الجمهور العام، على غرار ما سبق   نشر الثقافة النفسية أن تضطلع بمسؤولية        -
ولعل . لبنان، ثم توقف مكرهاً في  ، أن قام بهالدكتور محمد النابلسيلنائب رئيس الشبكة،

    .على هذا الصعيد  تسد ما حصل من فراغ بكةالش
  

 
 
 
 

 نشرة" بـــ تعنى أن
 الجديدة للمختارات"  دورية

العالم في أبحاث من يجد مما  
 
 
 

 مراكز مع بالتعاون تتولى
 ومعاهد العلمي البحث

 للتوعية نشرة  العليا التعليم
 حاالت مسهل بأسلوب تتناول

النفسي أو العقلي المرض  

 
 
 
 

 توجه لغير الطريق تحتف أن
 فالتحرم النفسية العلوم في

 أو العيادية غير العلوم
المشاركة من السريرية  

 
 
 
 
 

 الشبكة، في إنجازه تم ما
 بالخير يبشر إنما الساعة، حتى

 توفير من بد وال. العميم
وتطويره باستمراره الضمان  
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، العالم في للمختارات الجديدة مما يجد من أبحاث " نشرة دورية" أن تعنى بـــ    -
  .البحث العلمي في فيالبلدان المتقدمة ع نشرات دوريةبالتضامن م

نشرة للتوعية تتناول    أن تتولى بالتعاون مع مراكز البحث العلمي ومعاهد التعليم العليا    - 
الحياة   في  وكيفيةَ التعرف على أعراضها  بأسلوب مسهل حاالت المرض العقلي أو النفسي،

  .كل بلد عربي  في  وأماكن توافرها" توقعات العالج"  لىاليومية، قبل فوات األوان، مع اإلشارة إ
بد من التواصل مع كبرى   أما بالنسبة للمجلة العربية للعلوم النفسية ، فال   -

العلوم "ومن الملفت هنا أن . سيما بما يخص التحكيم  البالد العربية بهذا الشأن، وال  في  الجامعات
، كما "الصحة النفسية أو المرض العقلي  "ؤون الشبكة، تقتصر على ش  في  كما تشيع  ،"النفسية

. ذلك بداية خير  وفي. هذا المجال  في  أعمالها هم من المختصين  في  أن معظم المشاركين
العلوم النفسية فالتحرم العلوم غير العيادية   في  تُفتَح الطريق لغير توجه  والبداية الخيرة هي أن

    .بشيء من التوسع" السريرية"هوم ، أو أن يتم تحديد مفأو السريرية من المشاركة
بد من  وال. الشبكة، حتى الساعة، إنما يبشر بالخير العميم في هذا مع العلم بأن ما تم إنجازه      

فكلُّنا زائل، . الشبكة جيالً بعد جيل في  توفير الضمان باستمراره وتطويره، رغم تداول السلطة
  .عربي، وخير الناسغير أن الشبكة يجب أن تدوم، لخير المجتمع ال

  .فإلى الرائد المؤسس الدكتور جمال التركي، احترامي ومودتي
  نـعـيـم عـطـيـة. د

Dr.naim@live.com  

  

  نجحت في التمهيد للجمع ما بين علوم الطب النفسي من جهة، وعلوم العالج النفسي بمقاربات نفسية،
  

شبكة العلوم النفسية "ت رسالتكم األخيرة التي تعربون فيها عن مودتكم، وعن شكر أسرة تلقي
لكم ولما في  فشكراً . فيها، لسنوات عدة العلميةاالستشارية الهيئة لمشاركتي في عضوية  " العربية

  .الرسالة من وضوح وسالسة في اإلعراب عن االمتنان
لجهادك المستمر في نصرة قضية العلوم النفسية في   واإلكبار  الشكر  وأنا بدوري أعرب لك عن

أو على طريق العالج باإلرشاد، والتوجيه، والحوار، وفق  ، سواء على مستوى الطب النفسي، بالدنا
  .قوانين السلوك، ونمو الشخصية

بشكري وعرفاني لما تهيأ لي بفضلها من فرصة  ويعنيني هنا بالمقابل أن أتقدم من أسرة الشبكة
بعد التقاعد من الجامعة، واالقتصار على ع مجريات األمور في إطار العلوم النفسية في بالدنالتتب ،

  .فشكراً لكم، وعافاكم اهللا. الممارسة الخاصة وبعض الكتابة في شؤون العمل العيادي التربوي
ين توط ، وما كان لكم في مجالأبناء الجيل الجديد فالشكر في يقيني يجب أن يذهب إليكم أنتم

وقد بادرت الشبكة بشجاعة . سوى مهاد محدود في نطاق األبراج الجامعية العلوم النفسية والتعريب
وإقدام لالنطالق في تعميم الثقافة النفسية خارج أسوار الجامعة، بمسعى لبث القناعة بدور العلوم 

   . اد والمجتمعالنفسية في الحفاظ على الصحة العامة، بضمان السالمة النفسية على مستوى األفر

 
 الشبكة أسرة من أتقدم

 لي تهيأ لما وعرفاني بشكري
 لتتبع فرصة من بفضلها
 إطار في األمور مجريات
بالدنا في النفسية العلوم  

 
 
 
 

 بشجاعة الشبكة بادرت
 تعميم في لالنطالق وإقدام

 أسوار خارج النفسية الثقافة
 الجامعة
 
 
 
 

 في نجحت مرة ألول أنها
 علوم بين ما عللجم التمهيد
 جهة، من النفسي الطب

 النفسي العالج وعلوم
 دون نفسية، بمقاربات

أخرى جهة من الدواء،  

 
 
 
 

 تنظيم في التفكير يتم ال لما
 علمية ندوة قبيل من ملتقى
العربية البلدان أحد في  
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وقد ال تكون الشبكة قد أدت الكثير للمهنة في مجال الطب النفسي بالذات بعد، إذ هو ينعم منذ زمن 
شكل نقابات، أو رابطات هي تولت تنسيق المهنة وفق األصول العلمية، ومناقبية بوجود تنظيمات كثيرة ب

نجحت في التمهيد للجمع ما بين علوم   غير أن الفضل الكبير للشبكة، في يقيني، أنها ألول مرة. احتراف
وبذلك . الطب النفسي من جهة، وعلوم العالج النفسي بمقاربات نفسية، دون الدواء، من جهة أخرى

بمبادرات لتنسيق " العالج من دون دواء"فريق   للشبكة الفضل في توليد المناخ المؤاتي لكي يباشر  كان
وذلك بحد . المهنة من خالل الرابطات المحترفة، في ضوء مناقبية شرعية كما في نقابات الطب النفسي

جيا، في محاولة لالندماج ذاته إنجاز كبير، في زمن تنحاز فيه العلوم النفسية في غير مكان لعلوم البيولو
     . للعالج بالدواء، دون غير" طبية"مع الطب النفسي، وكسب الحق بإصدار وصفات 

وعلى سبيل التذكير فما يزال مجال الفتح كبيراً على صعيد العلوم النفسية في بالدنا، وفي أي 
لضمير، واإلرادة، مكان، مع أمل دعم القناعة بأهمية الجوانب الذاتية، التي تتجلى في الوعي وا

فالدماغ . وراء المعنى، دون رهبة الكيمياء الدماغية" والكدح"والتحكيم بقرار حر، والوجدان الشعوري، 
وبئس . نرتقي به، نُلم بكل تالفيفه وخالياه، وبمواقعها، دون أن نغيب اإلنسان. ليس إال لخدمة الذات

  .يج الدماغ وخالياهيوم نستعبد فيه اإلنسان بما نستطيع من تالعب بتعار
  �ـ�ـ�ـ� �ـ�ـ�ـ�. د.أ

dr.naim@live.com 
 

  " النفسي للطب العربيه المجله"مع  في النشر التفريق
  

وهي المجله المحكمه التحاد " المجله العربيه للطب النفسي"ال بد من التفريق بين النشر في   
 .نفسيين العرباالطباء ال

فهي جيده جدا وتستمر ويمكن ان يضاف " الشبكه" واما الكتب والنشاطات المختلفه المتوفره في
باقي الزمالء   يلقيها الزمالء ويمكن ان يستفيد منها    اليها مصادر تعليميه، وهي محاضرا ت

  )  POWER POINT  ( والطالب
  الشبكه يه لدعمبعض التبرعات المال ارجو الزمالء ارسال  اطلب بل

   وليد سرحان 
   

  أساسه الشبكة تكون ملتقى أجل من:  عملي اقتراح
  

مع اإلشعاع واالنتشار الذي صارت تعرفه الشبكة، وحتى التبقى محدودة في موقع يحكمه العالم         
االفتراضي، ومنبرا يحتضن مجالت وأنشطة مقيدة بكتابة إلكترونية، وإلى جانب الصيغ الداعية من 

لما ال يتم التفكير في تنظيم ملتقى من قبيل ندوة علمية في أحد البلدان  أجل الدعم أوالمأسسة،
رسوم التسجيل وكل التكاليف المرتبطة بها (  ، على أساس أن تكون مبادئ وقواعد المشاركةالعربية

والفوائد  من مسؤولية الراغبين في ذلك، ومن شأن هذه المناسبة أن تحقق األهداف ))سفر وإقامة (
  :المتمثلة في 

 اللقاء تتيح محطة تشكيل
 االختصاص ذوي بين الفعلي

 قضايا إلحدى عينية ومباحثة
الراهنة النفسية العلوم  

 
 
 
 

 مسبقة محاور او مواضيع
 لتعالج المشاركين على تطرح

 بعالمنا تتعلق معينة مسألة
 العربي
 
 
 
 

 عرض على طالبنا تشجيع
 او أطروحاتهم ملخصات

 كي بها قاموا مميزة ثابحا
 البحث على نشجعهم

 التعارف على ونساعدهم
.بينهم فيما والتواصل  

 
 
 
 

 اعتماد على الشبكة حصول 
 التي االجنبية الجامعات من

 معتمدة شهادات تمنح
 - كامبردج - كولومبس(

 وعمل منها) ستانفورد
 للراغبين الين اون دورات
 اعتماد على الحصول في

 التعليم عبر دولي
 االلكتروني
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اء الفعلي بين ذوي االختصاص ومباحثة عينية إلحدى تشكيل محطة تتيح اللق+ 
  قضايا العلوم النفسية الراهنة،

قيامها بمثابة دفعة واقعية للشبكة من خالل نقلها إلى الحضور الفعلي وذلك + 
  .بإخراجها من حيز الحاسوب

  بين األعضاء  تأسيس لتقليد في تنظيم أنشطة تعاون علمي وشراكة مهنية+ 

  .لشبكة من شأنها المساهمة في ضمان استدامة وتنويع وتطويرآدائهاتوفير موارد ل+ 

   

، اقتراح نابع من اإلرادة التي تسكننا لخدمة مجال علم النفس في وطننا العربي يبقى هذا       
التي صارت واقعا متفاعال مع مصير هذا المجال،  " شبكة العلوم النفسية العربية "وبخاصة عبر 

اإلنجازات التنظيمية والعملية الجبارة التي يحرص رئيس الشبكة  كن تقديمه أماموهواقتراح أقل ما يم
فالشبكة أصبحت شأن الجميع، وفي . على تحقيقها منذ لحظة التأسيس

   .والعلمية االستشارية  هيئاتها أعضاء مقدمتهم

  عبدالكريم بلحاج

   المغرب -الرباط

Abdelkarim Belhaj  
abdelkrimbelhaj@yahoo.fr 
 

  العربي  بعالمنا تتعلق معينة مسألة لتعالج المشاركين على تطرح مسبقة محاور او مواضيع
 

  .أقدر عالي اًجهودك الكريمة، التي لوالها لما بقيت الشبكة أوأثمرت        

  .التي يسعدني القيام بها  لمسؤولية العلميةفي تحمل هذه ا   وشكرا على قبولي لمشاركتكم       

  :فيما يتعلق باقتراحات لعمل الشبكة، ربما يمكن اقتراح       

مواضيع او محاور مسبقة تطرح على المشاركين لتعالج مسألة معينة تتعلق         -
  بعالمنا العربي، ربما تقومون بهذا ؟ ال أدري

روحاتهم او ابحاث مميزة قاموا بها كي تشجيع طالبنا على عرض ملخصات أط        -
  .نشجعهم على البحث ونساعدهم على التعارف والتواصل فيما بينهم

  مع مودتي وتقديري ،هذا ما يخطرلي اآلن

  منى فياض

  لبنان –علم النفس 

monafayad@hotmail.com 
 

  معتمدة شهادات تمنح التي االجنبية الجامعات من ماداعت على الشبكة حصول
  

مجال الطب النفسي وعلم النفس   يسعدني ان اتواجد ضمن كوكبة متميزة من العلماء االفاضل في        
  .العلمية الهيئة كعضو ضمن

  فيما يتعلق بمقتراحات لعمل الشبكة

 
 
 

 لطلبة خدمات تقديم
 بمقابل العليا الدراسات

 تحكيم مثل رمزي، مادي
 او ادواتهم او مقايسهم
 الجانب انجاز في مساعدتهم

  االحصائي

 
 
 
 
 

" محكمة علمية مجلة" عمل
 لجنة من بها معترف

 بالجامعات العلمية الترقيات
 االساتذة ابحاث ونشر العربية
 على بالحصول يرغبون الذين

 عن مقابل وتحصيل الترقية
  ورقة كل

 
 
 
 
 

 مؤتمر" عمل وادعم اشجع
 مختلف ببلد سنة كل" يسنو

 مجالي في حديثة بمحاور
 النفس وعلم النفسي الطب

  الشبكة مظلة تحت
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كولومبس (  حصول الشبكة على اعتماد من الجامعات االجنبية التي تمنح شهادات معتمدة      - 
منها وعمل دورات اون الين للراغبين في الحصول على اعتماد دولي   )ستانفورد -كامبردج  -

  من موارد الشبكة المادية عبر التعليم االلكتروني عن بعد مما يزيد

تقديم خدمات  بما ان الشبكة وهللا الحمد لها سمعتها الطيبة وانتشارها بين الباحثين       -
، مثل تحكيم مقايسهم او ادواتهم او مساعدتهم في لطلبة الدراسات العليا بمقابل مادي رمزي

التنزيل المجاني من من خالل  انجاز الجانب االحصائي او توفير مادة علمية غير متوفرة
حيث انني الحظت كثرة طلبات هؤالء الطلبة ولالسف يتواصل معهم على ايميالتهم . النت

فلماذا  الخاصة بعض االساتذة ويستفيدوا منهم ماديا بالرغم من فضل الشبكة في التعرف بهم، 
ة المصداقية وتطوير مواردها وتضمن الشبك  ال تكون للشبكة نسبة من هذا العائد المادي لتنمية

  والجودة في االداء والثقة

معترف بها من لجنة الترقيات العلمية بالجامعات العربية " مجلة علمية محكمة"عمل        -
ونشر ابحاث االساتذة الذين يرغبون بالحصول على الترقية وتحصيل مقابل عن كل ورقة كما 

  .من هذا العائدهو متعارف عليه في معظم الدوريات ويستفيد المحكم والشبكة 

بمحاور حديثة في مجالي  كل سنة ببلد مختلف "مؤتمر سنوي"اشجع وادعم عمل        -
الطب النفسي وعلم النفس تحت مظلة الشبكة ، وتحكم هذه االبحاث وتنشر بمجلد الكتروني 
وعلى كل عضو ان يتحمل نفقاته اما شخصيا او عن طريق الشبكة حيث يمكن حصول 

النها ستحجز لمجموعات   خصم على تذاكر الطيران والفنادق واالنتقاالت الشبكة على نسبة
  .وايضا تستفيد من هذا الخصم في تنمية موارد الشبكة

  وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

  رانيا الصاوي عبده عبد القوي/ د 
rania_elsawy2@hotmail.com 
 

  يرتبطبها وما النفسية العلوم في تدريبية دورات بتنظيم الشبكة تقوم أن
 

  يسعدني أن أرى حوار جادا لتطوير الشبكة
  .العلوم النفسية وما يرتبط بها كنت اقترحت أن تقوم الشبكة بتنظيم دورات تدريبية في

الثمانية في كل من الكويت  بفروعها" الجامعة العربية المفتوحة" بودي اليوم أن أخبركم أن
لتنظيم   والسعودية ولبنان واألردن والبحرين وعمان والسودان مستعدة للتعاون مع الشبكة

التعليم "أو بـ" التعليم االلكتروني"، سواء كان ذلك بـمشتركة في العلوم النفسية  تدريبيةدورات
وال شك، أن هذه  .العربية المفتوحة وهو الذي تستعمله الجامعة" الدمج بين األسلوبين"أو بـ" المباشر

  .الدورات التدريبية المتخصصة سيكون لها تأثير مادي ومعنوي لكل األطراف المشاركة فيها
  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

  مصطفى عشوي 
mustafait@hotmail.com  

 
 

 ومتق أن اقترحت كنت
 دورات بتنظيم الشبكة

 النفسية العلوم في تدريبية
بها يرتبط وما  

 
 
 

" المفتوحة العربية الجامعة
 من كل في الثمانية بفروعها

 ولبنان والسعودية الكويت
 وعمان والبحرين واألردن
 للتعاون مستعدة والسودان

  الشبكة مع
 
 
 
 

 للمجلة ورقية نسخة إصدار
 مبترقي النفسية للعلوم العربية

 على تسويقها مع دولي
 االسالمي  العربي المستوى
  الجامعات مستوى على

 
 
 
 

 دولية علمية معايير وضع
 العربية المجلة"  في للنشر

 لتحظى"  النفسية للعلوم
 الهيئات باعتراف

الدولية العلمية والتصنيفات  
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  والدولية واالسالمية العربية الجامعات مختلف في" والعربية النفسية العلوم شبكة"بـ التعريف-
 
للمجلة، وإن شاء   المحكمة  أشكركم جزيل الشكر على قبول عضويتنا ضمن اللجنة العلميةاوال           

علما أنها شبكة استطاعت ان تجمع األطباء  ،اهللا سنكون اوفياء لهذه األمانة والمهمة الثقيلة
وفي نفس الوقت ساهمت في إثارة مواضيع ذات عالقة بمشكالت وأمراض ,واألخصائيين النفسانيين

العربية واالسالمية من حيث تشريحها وتشخيصها وتأسيس قواعد التفكير فيها بمنهجية علمية البيئة 
لذلك يعتبر هذا الصرح العلمي المتميز مهما واجهته من    .منطقية واقتراح الحلول العالجية لها

لكل  وهي تعتبر تذبذبات طبيعية تحدث. صعوبات وعراقيل موضوعية أو ذاتية، إنجازا كبيرا بحد ذاته
وما نقاشنا الحالي إال دليل على هذا . التي تنشد االستمرارية والتفوق  المشاريع التنموية الناشئة

 .الطموح

  :لتطوير الشبكة أقترح عليكم االجراءات اآلتية 
  :ـ تطوير المجلة عن طريق1
توى للمجلة العربية للعلوم النفسية بترقيم دولي مع تسويقها على المس نسخة ورقية إصدار - 

االسالمي على مستوى الجامعات من اجل إيجاد مصدرمهم لتمويل نشطات الشبكة   العربي
  .المختلفة

لتحظى باعتراف  "المجلة العربية للعلوم النفسية  "دولية للنشر في  معايير علمية وضع - 
م بهدف فتح المجال لكل الباحثين العرب لنشر مقاالته. الهيئات والتصنيفات العلمية الدولية

وهو ما يجلب لها اعتراف الجامعات العربية   ونتائج بحوثهم الميدانية في العلوم النفسية
  .واالسالمية والدولية وبالتالي االشتراك الرسميل لها

 .من اجل تدعيم مصادر تمويلها مبلغ مالي رمزي للنشر في المجلة  تخصيص - 

لجامعات العربية واالسالمية في مختلف ا" شبكة العلوم النفسية والعربية"بـ التعريف - 
من اجل جلب االشتراكات فيها و اعتمادها ضمن المجالت المعترف بها في   والدولية

  الترقيات العلمية لها
  :مثل أو اركان تقسيم المجلة إلى محاور - 

  للصحة و الطب النفسي: محور خاص
  للعلوم النفسية والعصبية: محورحاص

  د البيداغوجيلالرشاد النفسي واالرشا: محور خاص
  محور الدراسات واألبحاث النفسية الميدانية

  .محور المقاالت الحرة في مختلف العلوم النفسية
هذه بعض اآلقتراحات التي اود إثراء بها النقاش على مستوى اعضاء اللجنة العلمية  

  للمجلة العلوم النفسية العربية االستشارية الهيئة واعضاء
  الدكتور خالد عبد السالم
absalam05@yahoo.fr 
 

 
 

 رمزي مالي مبلغ تخصيص
 اجل من المجلة في للنشر

تمويلها مصادر تدعيم  
 
 
 
 

 العلوم شبكة"بـ التعريف
 مختلف في" والعربية النفسية

 واالسالمية العربية الجامعات
 جلب اجل من والدولية

 االشتراكات
 
 
 
  

" الشبكة" بين اتفاقية توقيع
 المفتوحة العربية الجامعية"و

 الواجبات فيها تحدد"
 عمل يصبح حتى والحقوق،

المعالم محدد مؤسسي  

 
 
 
 

 األسس وضع قد أجده
 القدوة وقدم,  السليمة

 علمي لعمل,  المنيرة الصالحة
 حياة في ومؤثر جامع إنساني

والمستقبل الحاضر  
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  والحقوق الواجبات فيها تحدد"  المفتوحة العربية الجامعية"و" الشبكة" بين اتفاقية توقيع
  

شبكة  "على هذه المبادرة العملية التي تصب في صالح   الدكتور مصطفى عشوي أشكر سعادة
  وليس غريباً عليه وهو من الداعمين للعمل النفسي   "العلوم النفسية العربية

الجامعية "و" الشبكة"أقترح أن يعقد اجتماع بينة وبين الدكتور جمال التركي وتوقيع اتفاقية بين 
تحدد فيها الواجبات والحقوق، حتى يصبح عمل مؤسسي محدد المعالم، مع الرغبة " العربية المفتوحة

  .التي تدعم الشبكة علمياً ومادياً ومعنوياً  مزيد من مثل هذه المقترحات العملية بأن نرى

  وفق اهللا الجميع لكل خير والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  تور صالح بن إبراهيم الصنيعاألستاذ الدك 
drssanie@hotmail.com 
 

  !!كــــــالم البــــــد منــــــه لتحقيــــــق التمــــــام
  

\ gحSdK� \و gحSd?  
 d_N�� افi<ور وإd�وإ�j إ?�ار ��

  واF)���ة
وار وأن �� ن اF اl^ واl(� واkد

�,m��.  
فرأيت أننا نلغي , وعكسه في مجتمعاتنا , تعلمت هذا األسلوب من المجتمعات األخرى       

  .األدوار وال نعترف باإلضافات والمساهمات وهذه ميزة غير حضارية

فهالني التقدير , أول أسبوع لي في اإلغتراب حضرت مؤتمرا علميا في إحدى الجامعات        
فكل واحد منهم يفخر بما أضافه زميله أو , نجاز لألفراد العاملين في القسم العلمي المتبادل للدور واإل

فاستحضرت ما تعودت عليه في , إنها إنارات متباهية متألقة متفاعلة , زميلته لميدان اإلختصاص 
  .مجتمعنا الذي ال يعترف بالجهد وال يقر بالدور

ألنه حولنا , نا الذي آذانا وألّب اآلخرين علينا وهذا سلوك,   فوجدت أننا مجتمعات تسرق نفسها 
  .إلى فريسة سهلة وضحية تستلطف الظلم والتظلم

لمفخرة ,  الدكتور جمال التركي  إن ما يقوم به, وعليه فال بد من القول وبصراحة وصدق ووفاء  
لعمل , حة المنيرة وقدم القدوة الصال, وأجده قد وضع األسس السليمة , للطب النفسي والعلوم النفسية 

لتقييم  المحكمة والعلمية الفخرية وأدعو اللجنة, علمي إنساني جامع ومؤثر في حياة الحاضر والمستقبل 
  .ذلك بما يتفق وحيوية وريادية العمل الذي يقوم به

يتطلب منا جميعا اإلقرار بالدور الطليعي والقيادة , وهذا سلوك حضاري وإلتزام أخالقي ومهني 
والقدوة المتوهجة التي ما أحوجنا إليها لكي تتعلم األجيال طريق تسلق جبال المجد اإلنساني , الراجحة 

ال أن تمضي في , وتمتلك مهارات وأدوات الخروج من الحفر , والوصول إلى أوج العطاء الحضاري 
  .الحفر واإلنزواء في الظلمات واألوهام واألضاليل

يستوعب تطلعات العقول , شروع علمي حضاري ثقافي إنساني م فالشبكة العربية للعلوم النفسية
  الساعية إلنسكاب عصارة ما عندها من الخبرات واألفكار في نهر, العلمية بأجيالها المتفاعلة المترافدة 

 
 
 

 وإلتزام حضاري سلوك هذا
 منا يتطلب,  ومهني أخالقي

 الطليعي بالدور اإلقرار جميعا
 ةوالقدو,  الراجحة والقيادة

 أحوجنا ما التي المتوهجة
 األجيال تتعلم لكي إليها
 المجد جبال تسلق طريق
 أوج إلى والوصول اإلنساني

  الحضاري العطاء
 
 
 
 
 

 للعلوم العربية الشبكة
 علمي مشروع النفسية
,  إنساني ثقافي حضاري
 العقول تطلعات يستوعب
 المتفاعلة بأجيالها العلمية

  المترافدة
 
 
 

 ذات غراءال شبكتنا وجدت
 وتفاعلية وحيوية ديناميكية

 ثقافية إنسانية علمية ورؤية
 قلوب وراءها وأن,  صادقة

 ونكران بالمحبة تنبض
 والتضحية والعطاء الذات

  مشرق بغد واإليمان
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القادرة على إكتساح , الذي يجري ويصنع تياره بأمواجه العالمية المنيرة , وجودنا العلمي المعاصر 
إلرادات متمازجة فأنها ستصنع سبيكة صيرورتنا فما دامت ا, الموانع والسدود والمعوقات والعثرات 

  .األقوى واألقدر

ومن أصول اإلعتراف واإلعتزاز واإلعجاب والتثمين والفخر بهذا اإلنجاز العلمي الثقافي الرائد 
وما عهدتها ترقى إلى الرؤية العلمية , فقد شاركت في جمعيات أخرى , ال بد من القول , الواعد 

بينما وجدت شبكتنا الغراء ذات ديناميكية وحيوية وتفاعلية , ماء والتواصل والحضارية وتستطيع الن
وأن وراءها قلوب تنبض بالمحبة ونكران الذات والعطاء , ورؤية علمية إنسانية ثقافية صادقة 

وتثق بأن األجيال القادمة ستكون مؤهلة لصناعة السعادة الوطنية , والتضحية واإليمان بغد مشرق 
بما يستحضره من أفكار , الذي يتحفنا بتواصٍل عنيد  كاألستاذ يحيى الرخاوي ,القادمة اإلنسانية 

  .وإكتشافات إدراكية ذات قيمة معرفية وعالجية نافعة

وبعزم ال يلين وإيمان خالص , فاإلستمرار بمشروع الشبكة العربية للعلوم النفسية وألكثر من عقد 
  .والتفاؤل فياض وأرفل, بلنا أفضل أمتنا بخير ومستق إنما يؤكد أن, مطلق 

, وتقديرا وتثمينا لكافة الجهود الخيرة الطيبة المعطاء ,   الدكتور جمال التركي فتحية لألخ العزيز
وأسمعتنا رعود والدات , ومنحتنا بروق أمل , وشحذت هممنا , وأثرت معارفنا , التي نورتنا وأغنتنا 

  .قامات يمكنها أن تقف زاهية باهية عزيزة مهابة مع اآلخرين ذات, وإنجازات عربية علمية ثقافية 

  .وبالصيرورة والقدرة على أن نكون, فالجهود اإلنسانية العلمية مهما كانت وتنوعت فأنها تمنح الثقة بالنفس 

  .وما قدمته الشبكة العربية للعلوم النفسية النفسية ألوضح دليل ومثل

  .والتنور بأفكار الزمالء والزميالت أجمعين, لتفاعل معها إنها جعلتنا نجد ونجتهد من أجل ا

تمنحنا القوة وتعزز إرادة التواصل واإلنتماء , فما نقرأه على صفحاتها إنارات مشرقة خالقة دفاقة 
وتدفعنا للتفاعل مع دفق , وترفع من قدرات إدراكنا ودرايتنا وتفكيرنا , إلى قلب العروبة واإلنسانية 

  .المتجددة في ينابيع وربوع الدنيا ومروج إبداعاتها المنيرة الحياة العلمية

ويمكنه أن يكون حيا وفاعال إذا إمتلك , وما يقترحه الزمالء والزميالت له قيمته وجدواه       
ولهذا فمن الواجب تأييد ما هو , قدرات وآليات العملية والتنفيذية وطاقات التنامي والتفاعل واإلتساع 

لَا  "  ,وكل حسب قدراته , وأن نقوم بالدور الذي نجد أنفسنا نتميز فيه , والتواصل والبقاء قابل لإلمتداد 
  ".يكَلّفُ اللَّه نَفْسا ِإلَّا وسعها 

وتثمين للجهود والجد واإلجتهاد , )ال غير( إعتراف بالجميل والدور وفي الختام فما تقدم هو
  .على أن تتحقق الرسالة العلمية الثقافية اإلنسانية الصادقةوعدم الكلل واإلصرار , والمثابرة والحرص 

ويعترفون بما قدمه , فالناس في العالم المتقدم يقدرون دور بعضهم ويعطون كل ذي حق حقه 
  .وتبتهج األجيال, وبهذا األسلوب تتسع مساحة النور في دروب األيام , للمجتمع الوطني والعالمي

التي , ثقافة غريبة على مجتمعاتنا , وتقدير الجهود واألدوار , عضنا وربما يبدو سلوك اإلعتراف بب
  "!!وما اجتمعت بأذواد فحوُل: " تطغى عليها عقلية  

وأملي أن أكون متواكبا , وشكرا لضمي إلى كوكبة العقول العربية العلمية النفسية المنورة المعطاء 
  .مع أفياض معارفها وثقافاتها الوهاجة

امرائيصادق الس. د  

 الشبكة بمشروع اإلستمرار
 النفسية للعلوم العربية

 ال وبعزم,  عقد من وألكثر
,  مطلق خالص وإيمان يلين
 بخير أمتنا أن يؤكد إنما

 والتفاؤل,  أفضل ومستقبلنا
اضفل فيوأر  

 
 
 
 

 مهما العلمية اإلنسانية الجهود
 تمنح فأنها وتنوعت كانت
 وبالصيرورة,  بالنفس الثقة

.نكون أن على درةوالق  
 
 
 

 العربية الشبكة قدمته ما
 ألوضح النفسية النفسية للعلوم

ومثل دليل  
 
 
 
 

 إرادة وتعزز القوة تمنحنا
 قلب إلى واإلنتماء التواصل
 وترفع,  واإلنسانية العروبة
 إدراكنا قدرات من
 وتدفعنا,  وتفكيرنا ودرايتنا

 الحياة دفق مع للتفاعل
 بيعينا في المتجددة العلمية

 ومروج الدنيا وربوع
المنيرة إبداعاتها  
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 جمـال التركـي. د - "العلـوم النفسيـة العربيـةة ـــشبك"  س ـــردود رئي

  
  ةــــل الشبكـــمستقب: ور األولــــالمح

  

  تحول الشبكة الى مؤسسة مسجلة لها رخصة تسجيل ولوائحها الخاصة المعتمدة والقدرة على جمع المال - 1
 

 Arab Psychological( ربيةمؤسسة العلوم النفسية الع: تم فعال تأسيس

Sciences Foundation  (مؤسسة علمية ثقافية تعني بالنشر المكتبي ك
عدد  ،Dos 14232014داع يعدد اال( والورقي، مسجلة بالسجل التجاري االلكتروني 

 ، 01/07/2014 التونسي  ، تاريخ اإلشهار بالرائد الرسمي 13573223الرخصة 
 ArabPsyFound "للمؤسسة رمزي االسم ال ،)13/06/2014تاريخ بداية النشاط 

تأخر (  .تونس –جمال التركي .الواحد، الوكيل المسئول عنها د شخصال مؤسسة: عهانو، "
كثر من عقد من الزمن، لم يكن ذلك ممكنا زمن دكتاتورية الطاغية التأسيس هذه المؤسسة 
ا أسسناه اليوم هو بعض ثمار ، مبالجوسسة االلكترونية المهووس ،لوهالجبان ، الهارب، الج

  ) الحمد هللا  –تعبيرتونس من حرية في النتمتع به في  ثورة الحرية و الكرامة وما
 

 وضع الية واقعية تجارية لضمان دخل الشبكةومدعوم ماليا من مانحين  تحويل المشروع لعمل مؤسسي  -2
بل لتأمين موارد مالية ثابتة وكفيلة إيجاد الس(  والتخلص من االعتماد الكلي على التبرعات او الهبات

 )بتعزيز استقالليتها في العمل والقرار
 

دون  بعديد المؤسسات العربية واإلسالميةسبق االتصال  :دعم المانحينموضوع   -
سنعيد التواصل من جديد باسم المؤسسة، آملين من االساتذة الذي لهم عالقات ، تلقي أي رد

  ر تواصلنا معهابمثل هذه المؤسسات  تكرم تيسي
لغاية  2000لم تعتمد الشبكة منذ التاسيس العام  :موضوع االعتماد على الدعم -

 على دعم أية شركة او مؤسسة أو رابطة أو جمعية، كان اعتمادها كليا 2014العام الحالي 
في الستة سنوات االولى أي دعم من أي جهة كانت،  ىتلقنلم ها، كما اننا مؤسس دعمعلى 

مع تسجيل دفع اشتراكات  ،ساتذةاأل/من عدد محدود من االصدقاء دعم بعض ال هالنتلقى بعد
، لكن االمل )مشترك  1600من مجموع أكثر  ( في خدمات الشبكة ال تتجاوز العشرة 

يبقى كبيرا في المستقبل بمساهمة المتمتعين بخدمات الشبكة في دفع قيمة اشتراكاتهم التي 
كما نأمل في تعاون اعضاء الشبكة بتوفير )  دوالر  100حدها االدني ( اختيارية تبقى

 اتي في صورة اشتراكات تشجيعية، خاصة وقد اصبحت الشبكة تصدر عنالدعم المؤسس
 .قانونيلها تواجد مؤسسة 

تم تكليف فريق تقني يعمل حاليا على  :وضع آلية واقعية تجاريةموضوع  - 
االشتراكات الكترونيا دراج اإلشهار ودفع ما يسمح إب وتطويره، موقع الشبكةكاملة لمراجعة 

دفع االشتراك في خدمات الشبكة و تلقي الدعم المؤسساتي في صورة اشتراكات مما ييسر 
  "المؤسسة العربية للعلوم النفسية" عقود إشهار باسم تشجيعية واجراء 

  
  
  

مؤسسة العلوم : تم فعال تأسيس
 Arab(النفسية العربية 

Psychological 
Sciences Foundation  (

كمؤسسة علمية ثقافية تعني 
بالنشر المكتبي االلكتروني 
 والورقي

  
  
 
 

" االسم الرمزي للمؤسسة 
ArabPsyFound "نوعها ، :

مؤسسة الشخص الواحد، 
جمال .الوكيل المسئول عنها د

. تونس –التركي 
 
  
  
 
سبق االتصال بعديد 
المؤسسات العربية واإلسالمية 

نعيد دون تلقي أي رد، س
التواصل من جديد باسم 
 المؤسسة
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بفروعها الثمانية في كل من الكويت والسعودية ولبنان واألردن " لجامعة العربية المفتوحةا -3
الجامعية العربية "و" الشبكة"توقيع اتفاقية بين ، والبحرين وعمان والسودان مستعدة للتعاون مع الشبكة

  لمتحدد فيها الواجبات والحقوق، حتى يصبح عمل مؤسسي محدد المعا"المفتوحة 
  

مؤسسات أكاديمية "أو  "الجامعة العربية المفتوحة" سواء مع  اتتوقيع مثل هذه االتفاقي
"   المؤسسة الراعية للشبكة أصبح  ممكنا بعد تأسيس  "وجامعية أخرى

ArabPsyFound " ، مصطفى . د.مع امستقبال ان شاء اهللا أتواصل في هذا االطار
في  التعاونمن اعضاء الشبكة المفتوحة ، آمال الجامعة العربية " مع  عشوي لتحقيق ذلك

  التعاقد معها قد تكون بحاجة الى خدمات الشبكة و التي يمكنهذا االتجاه باقتراح مؤسسات 
 

تقديم خدمات لطلبة الدراسات العليا بمقابل مادي رمزي، مثل تحكيم مقايسهم او ادواتهم او  -4 
  مساعدتهم في انجاز الجانب االحصائي

  
تحول دوننا الشبكة  مطاقحاليا االلتزام تقديم خدمات بمقابل مالي للطلبة، محدودية يتعذر 

خالل  من للطلبةاشتراكات في خدمات الشبكة تقديم مكان ، إنما باإلومثل هذه االلتزامات
قسم علم النفس و كان لنا تجربة ناجحة مع (  دعم اقسام علم النفس بجامعاتهم للشبكة 

 ) مامجامعة الداالرشاد ب

 

كامبردج  -كولومبس (حصول الشبكة على اعتماد من الجامعات االجنبية التي تمنح شهادات معتمدة  - 5
منها وعمل دورات اون الين للراغبين في الحصول على اعتماد دولي عبر التعليم ) ستانفورد -

 االلكتروني
   

ى متابعة اعداد لوجستية وطاقم سكرتيرية قادر علأيضا إمكانات  يتطلبهذا المقترح 
تفتقده الشبكة اآلن ، آمل تلقي مزيد التفاصيل عن هذا المقترح لتعميق هذه الدورات وهو ما 

  .، حتى نتمكن من تفعيله كلما توفرت االمكانات و تم تعزيز طاقم الشبكة دراسته
 

  ةـــوم النفسيــة للعلــة العربيــالمجل: يــور الثانــالمح
  
  المجلة، مستقلة عن هيئة الشبكةتحكم اعمال ستشارية خاصة إنشاء هيئة تحرير ا - 1

     

المحكم الوحيد لها : المتعلقة بالملف بالنسبة البحاثالمجلة، بتحكيم األعمال الصادرة  
هو المشرف على الملف، أما بالنسبة للدراسات االصيلة،  يتم تحكيمها من طرف رئيس 

، حيث ال تصلنا بعض اعضاء الهيئة االستشاريةمع  تحكيم سابقاالبعد فشل  الشبكة، وذلك
العربية  المجلة" ـخاصة بعن الشبكة،  مستقلةهيئة تحرير سعى لتكوين نحاليا  ، ردودال

  ترجع لها مسؤولية التحكيم " للعلوم النفسية

لم تعتمد الشبكة منذ 
لغاية  2000التاسيس العام 

على دعم  2014العام الحالي 
و أية شركة او مؤسسة أ

رابطة أو جمعية، كان 
اعتمادها كليا على دعم 
  مؤسسها

  
 
االمل يبقى كبيرا في 
المستقبل بمساهمة المتمتعين 
بخدمات الشبكة في دفع 
قيمة اشتراكاتهم التي هي 
 اختيارية

 
  
 
نأمل في تعاون اعضاء 
الشبكة بتوفير الدعم 
المؤسساتي في صورة 
اشتراكات تشجيعية، خاصة 

صدر وقد اصبحت الشبكة ت
 عن مؤسسة لها تواجد قانوني

 
 
 
تم تكليف فريق تقني يعمل 
حاليا على  مراجعة كاملة 
لموقع الشبكة وتطويره، بما 
يسمح إدراج اإلشهار ودفع 
االشتراكات الكترونيا 
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 عطاء الصدارة للمقاالت المحكمة أكاديميا مع التقليل من المقاالت الغير المحكمةا - 2
 

العربية  المجلة" لغير محكمة من بالغاء جميع االعمال ا ،هذا المنهج منذ سنتين توخينا
" ( المجلة العربية للعلوم النفسية" الفصل بين  والحاقها بعدد ملحق لها،  ليتم  " للعلوم النفسية
تخذ هذا الملحق امستجدات النفسية العربية، الالذي يتضمن " الملحق " و) محكمة كمجلة علمية

مجلة المستجدات "  ، ثم " علوم النفسيةملحق المجلة العربية لل" بدءا من  ،عناوين متعددة
 " بصائر نفسية" الى مجلة مستقلة بذاتها تحت اسم  أخيرا تحول ، لي"النفسية العربية

  
  إبدال الخط الحالي لصفحات الفهرس بخط يسهل القراءة مع تغيير كيفية عرض العناوين واألسماء -3

 

واألكثر انتشارا في أنظمة  علينا أن نلتزم بالخطوط المتعارف عليها هاإلشكال أن
في  لكنها غير مثبةجمالية وقد تكون اكثر وضوحا خطوط ال عديدمن ذلك أن  ،التشغيل

نواصل س، ) بنمط حروف أخرىآليا يتم تغييرها ( إظهارها مما يربك أنظمة التشغيل 
  هذا الموضوع االجتهاد في

 

شبكة العلوم النفسية العربية عن بقية المجالت اآلراء و الطروحات الحرة التي تميزت بها مجلة و تشجيع -4
ان تستمر المجلة والشبكة في كونها منبرا للرأي الحر في العلوم النفسية وان و الطبية والنفسية العربية

 تكون كما عهدناها ال ترضخ الية ضغوط سياسية او مالية او تجارية
    

االختالف إضافة إلى أنه عتنا ان لقنا يار ال رجعة فيه، سنواصل في هذا النهج، تخاهذا 
يعمل على تطوير العلوم شروع علمي اكاديمي مظهر صحي حضاري، فالشبكة كماثراء هو 

 االيديولوجية والعن كل الصراعات في اوطاننا تبتعد النفسية رقيا بخدمات الصحة النفسية 
المواثيق الدولية المعترف التي أقرتها الشرائع السماوية والقيم اإلنسانية العليا   الىنحاز االت

 هان اقترب منم ،...حرية وديمقراطية واحترام حقوق اإلنساناجتماعية و من عدالةبها، 
ن ابتعد عنها ابتعدنا عنااقترب منا وم.  

 

تخصيص مبلغ مالي رمزي للنشر (  وضع رسوم للنشر في هذه المجلة، لتكون مصدر لدعم هذا الصرح  -5
  ) مصادر تمويلها في المجلة من اجل تدعيم
  

أهمها أن المجلة غير معترف بها في عديد  تفعيل هذا المقترح تعترضه صعوبات،
وهو  ما . في عديد الدول العربيةصعوبة التحويل المالي الى إضافة  ،الجامعات العربية

   في المجلة، بحاثاألب ةالمشاركسيحدث تراجع كبير في نسبة 
 

متعارف عليها دوليا لتشكل حلقة وصل بيننا وبين  خصوصيتنا وبين بقية نشاء مجلة علمية باألصول الا - 6
 المدارس و االتجاهات الدولية

 

تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها، و بالتالي "   المجلة العربية للعلوم النفسية" أعتقد أن 
  لسنا في حاجة الى تأسيس مجلة أخرى بنفس المواصفات 

  
  
 

م يتعذر حاليا االلتزام تقدي
خدمات بمقابل مالي للطلبة، 
محدودية طاقم الشبكة تحول 
 دوننا ومثل هذه االلتزامات

  
  
 
 
باإلمكان تقديم اشتراكات 
في خدمات الشبكة للطلبة 
من خالل دعم اقسام علم 
النفس بجامعاتهم للشبكة  
  
  
  
حاليا نسعى لتكوين هيئة 
تحرير مستقلة عن الشبكة، 

المجلة العربية " خاصة بـ
ترجع لها "  م النفسيةللعلو

 مسؤولية التحكيم
 
  
  
 
اتخذ هذا الملحق عناوين 

ملحق " متعددة، بدءا من 
" المجلة العربية للعلوم النفسية

مجلة المستجدات " ، ثم  
، لتتحول "النفسية العربية

أخيرا الى مجلة مستقلة بذاتها 
" بصائر نفسية" تحت اسم  
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معات العربية ونشر ابحاث معترف بها من لجنة الترقيات العلمية بالجا" مجلة علمية محكمة"عمل  -  7
 االساتذة الذين يرغبون بالحصول على الترقية وتحصيل مقابل عن كل ورقة

 

الصادرة عن الشبكة هي مجلة طبنفسية و علمنفسية "  المجلة العربية للعلوم النفسية" 
ضمن المجالت المعترف بها  ادراجها، اعدد 43 ،2014غاية ربيع صدر منها ل محكمة،

رئيس الشبكة بل هي مسؤولية جميع االعضاء مسؤولية العربية تتجاوز  جامعاتالفي 
 االساتذة بجامعاتنا 

 

إصدار نسخة ورقية للمجلة العربية للعلوم النفسية بترقيم دولي مع تسويقها على المستوى العربي   -8
 االسالمي على مستوى الجامعات

 

لكل  بلية للعلوم النفسية ذلك مستقبال، ليس فقط بالنسبة للمجلة العرب إلىنتطلع 
الموارد التي تسمح  مثل كلما توفرت  نأمل في تحقيق االصدار الورقي إصدارات الشبكة، 

 هذه االنجازات

 

باعتراف الهيئات  يلتحض" لة العربية للعلوم النفسية المج" وضع معايير علمية دولية للنشر في  -9
 والتصنيفات العلمية الدولية

      
بموقع  شروط النشر بالمجلةارتباط الطالع عليها من خالل المكان اوبال هي موجودة فع

 الشبكة

 
في مختلف الجامعات العربية واالسالمية  و باصداراتها  "شبكة العلوم النفسية والعربية"التعريف بـ - 10

 والدولية من اجل جلب االشتراكات
     

قوم به ن، لكن ما عقد من الزمن لم ندخر جهدا في التعريف بالشبكة و اصداراتها طيلة 
في هذا االتجاه، أعتقد أن أعضاء الشبكة جميع جهود كاتف تتما لم  غير كاف  مجهودا يبقى

 المسؤولية جماعية

  
  ةــــة الشبكــــدوري: ثــــور الثالـــالمح

  
" الشبكة جريدة"أو " دورية الشبكة"أو " النشرة الشهرية للشبكة"إنشاء منبر آخر يمكن تسميته   -1

 بالمختارات الجديدة مما يجد من أبحاث في العالم" يكون و أن تعنى بـــ
 

"  بصائر نفسية" إلى مجلة  "مجلة المستجدات النفسية العربية"ملحق من ال تحويل
  يذهب في هذا االتجاه

 

  
 
ان االختالف إضافة إلى أنه 
اثراء هو مظهر صحي 
 حضاري

  
  
 
 
، فالشبكة كمشروع علمي 

ديمي يعمل على تطوير اكا
العلوم النفسية رقيا بخدمات 
الصحة النفسية في اوطاننا 
تبتعد عن كل الصراعات 
االيديولوجية وال تنحاز اال الى 
القيم اإلنسانية العليا التي 
أقرتها الشرائع السماوية 
الحقة والمواثيق الدولية 
المعترف بها، من عدالة 
اجتماعية وحرية وديمقراطية 

، من ...حقوق اإلنسانواحترام 
اقترب منها اقترب منا ومن 
.ابتعد عنها ابتعدنا عنا  
 
 
 
ادراجها ضمن المجالت 
المعترف بها في الجامعات 
العربية تتجاوز مسؤولية 
رئيس الشبكة بل هي 
مسؤولية جميع االعضاء 
 االساتذة بجامعاتنا
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  ةـــالعلمية  ـــاء الهيئـــأعض: عـــور الرابـــالمح
 

 األدوار التي يمكن أن يقوم بها أعضاؤهاتحديد مهام أعضاء الهيئة االستشاؤية و -1
الضرورة  في مواضيع هامة عند أعضاؤها شرفيون، يستشارون  :الهيئة االستشارية 

  تتعلق بالتوجهات الكبرى للشبكة 
 :تتمثل مهام اعضائها في  :الهيئة العلمية 

 "جائزة شبكة العلوم النفسية العربية" ـتحكيم األعمال المتعلقة ب  •

  "الراسخون في العلوم النفسية"الشخصية المكرمة بلقب اختيار   •

لقبها  لحاق من خالل إ لتكريمهاالطبنفسية والعلمنفسية الراحلة  ةترشيح الشخصي   •
 "كرسي البحث في العلوم النفسية العربية"  بـ

سواء باعمالها  الشخصية  إثراء الشبكة وإصداراتها بالدراسات و األعمال العلمية  •
 اساتذة العلوم النفسيةللمساهمةدعوة ل او من خال

وإصداراتها ودعوة المؤسسات تقديم دعمها  الشبكة تشجيع االشتراكات في خدمات  •
  للشبكة 

  
  تكوين الئحة موحدة لجميع األعضاء ألن الكل يهتم بمسائل العلوم النفسية  - 2

 

الكل  نعمدة، في قائمة واح قائمتي الطب النفسي و علم النفسال نرى ضرورة ادماج 
  المختلفة عن االخر خصوصيته كل اختصاصل ذلك ان ،يهتم بمسائل العلوم النفسية

 
تصميم استبيان يعاد توزيعه على الهئية للتحكيم واالغناء ومن ثم نشره على الشبكة للجميع بحيث   - 3

ن نمد جسورها لكل التكون المشاركة في التطوير فقط محصورة باعضاء الهيئة العلمية و االستشارية ولك
 المتصفحين

 

، اكتفينا باالستشارة مع اعضاء الهيئة العلمية و االستشارية، 2014بالنسبة لهذا العام 
وتوسيع المشاركة على كافة مشتركي محدودية طاقم الشبكة وكثافة االعمال دوننا  حالت

طالق الشبكة على ال 12الذكرى  باستشارة موسعة العام القادم بمناسبةالقيام  نأمل، الشبكة 
  .)  2015جوان ( الويب 

 

  ةـــات العلميـــالملتقي: الخامـــسور ـــالمح
  
كل سنة ببلد مختلف بمحاور حديثة في مجالي الطب النفسي وعلم النفس تحت " مؤتمر سنوي"القيام   -1

 مظلة الشبكة او تنظيم دورات تدريبية في العلوم النفسية وما يرتبط بها
 

ان تمكنا من توسيع  مستقبال ذلك محدودية االمكانات، نأمل تحقبقلحاليا  علينايتعذر 
  طاقم السكرتيرية

 
  
  
 
لم ندخر جهدا في التعريف 
بالشبكة و اصداراتها طيلة 
عقد من الزمن، لكن ما نقوم 
به مجهودا يبقى غير كاف  
ما لم تتكاتف جهود جميع 
أعضاء الشبكة في هذا 

لية االتجاه، أعتقد أن المسؤو
 جماعية

 
 
  
 

أعضاؤها : الهيئة االستشارية
شرفيون، يستشارون عند 
الضرورة  في مواضيع هامة 
تتعلق بالتوجهات الكبرى 
للشبكة 
 
 
  
  
 
حالت محدودية طاقم الشبكة 
وكثافة االعمال دوننا وتوسيع 
المشاركة في االستشارة على 
كافة مشتركي الشبكة 
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 "شبكـــة العلـــوم النفسيـــة العربيـــــة "  اصــدارات 
 

 للمشتركيــن عبـــور محميـــة بكلمـــة اراتاصـــد
 

   ةـــوم النفسيـــة للعلـــة العربيـــالمجل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 

 يـــي العربـــاب النفســـالكت
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

 ةـــوم النفسيـــع للعلـــم الموســـالمعج
I-�7ارا ا�C'jا 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Ar.htm 
 

��Uي� jارا اC'jا 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.htm 

 

IH �=ارا ا�C'jا 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Dict.Fr.htm 

 

 )غير محمية بكلمة عبور(التحميــــل الحـــــر  اصـــدارات
 

 بصائــــــر نفسيــــــةة ــــــمجل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

 

 )خـــارج االصـــدار الفصلـــي( يـــي العربـــاب النفســـالكت ـة سلسلــ
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 

 يـــي العرباسالمـــراث النفســـدارات التـــإصسلسلـــة 
http://www.arabpsynet.com/TourathPsy/index.TourathPsy.htm 

 

  للعلـــوم النفسيـــة العربيـــة" االبيـــض الكتـــاب"سلسلـــة 
www.arabpsynet.com/WhiteBooks/eWBIndex.htm 

 

  اورـــب المحـــحس  "ورـــان والتطـــإلنسا" اتدارـــاصسلسلـــة 
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

 

 ةـــوم النفسيـــز للعلـــم الوجيـــالمعج

I-�7ارا ا�C'jا  
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm 

 
IH �=ارا ا�C'jا 

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm 
 

��Uي� jارا اC'jا 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm 

 

  و ماسواهــــــــــــا"سلسلـــة اصـــدارات 
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/IndexSamarrai.htm  
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  ة ــــــالمقدم
العائالت في الوطن العربي بتغيرات جذرية؛ تتمثل بظهور أنماط جديدة للزواج وتكوين العائلة، فلم يعد  تمر

الزواج المبكر هو المعيار المعتاد كما كان سابقاً، فمعدل عمر الزواج للنساء والرجال قد ارتفع بشكل عام، 
 .ويلة أو اللواتي لم يتزوجن على اإلطالقوتزايدت أعداد النساء العربيات اللواتي بقين بدون زواج لفترة ط

و أوائل العشرينات، إال أن نسبة الزواج المبكر في أفبينما كانت النساء في الماضي يتزوجن في فترة المراهقة 
العقود األخيرة  قد انخفضت بشكل حاد في بعض المناطق العربية، وأصبحت النساء يتزوجن في عمر متقدم في 

  بداية الثالثينيات في حين أن بعض النساء ال يتزوجن على اإلطالقأواخر العشريينات و 
)Rashad, Osman &Fahimi (2009. (  

ويظهر التقرير الخاص بالحالة االجتماعية والصادر عن دائرة الشؤون االجتماعية واإلحصاء التابعة       
هن الزواج في العديد من دول العالم، حيث ، ازدياد نسب النساء اللواتي لم يسبق ل2008لألمم المتحدة في العام  

في كل من الواليات المتحدة  2004يظهر ازدياد هذه النسب من تسعينيات القرن الماضي وحتى العام 
                                  .وغيرها من دول العالم  األمريكية، وفرنسا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق

 United Nations Development And Economic Statistics .)UNDES  (2009( 
مجتمع األردني  باتت هذه الظاهرة من القضايا التي تأخذ حيزا ال بأس به من تفكير معظم الوفي       

وذلك نتيجة  والفتيات المقبلين على الزواج، الفئات في المجتمع األردني، سواء من أولياء األمور، أو من الشباب
  ) . 2001,بدران . ( االرتفاع المتزايد في حدة الظاهرة خالل العقد الماضي نتيجة عوامل عديدة 

ويصنف مجتمعنا األردني النساء اللواتي بلغن سن الثالثين ولم يتزوجن بأنهن متأخرات عن الزواج، ومن 
نه يلحظ تناميا متسارعا ألعداد اإلناث فإات الزواج والطالق في األردن يتتبع مؤشر العنوسة في دليل مؤشر

أنثى غير متزوجة ولم ) 95656( ففي آخر مؤشر إحصائي تبين أن هناك  ،30المتأخرات في الزواج فوق سن 
،  1979إمرأة غير متزوجة في عام ) 6690( مقارنة ب 2007في األردن للعام  30فوق سن  يسبق لها الزواج

سنة وبمعدل سنوي  28مرة خالل  14ذا يعني أن عدد اإلناث اللواتي لم يسبق لهن الزواج قد تضاعف وه
 ).2009 (بدارنة  . لتلك الفترة% 3، 13وصل إلى  

بأن نسبة الفتيات اللواتي لم يسبق لهن  2008و تشير بيانات دائرة االحصاءات العامة في االردن لعام 
  .%13.2في عمان بلغت ) 50-35(الزواج في االعمار ما بين 

فإن الحياة االجتماعية نظمت بطريقة تجعل من المتوقع أن كل أفراد المجتمع سيتزوجون،  "  بومان"ووفقا ل 
لماذا لم يتزوج هؤالء الناس؟ ثم يبدآ هؤالء الناس أنفسهم : وإن لم يتزوجوا،  فان المجتمع يميل حينئذ إلى التساؤل

لمجرد أن أخريات في  تحت ضغوط نفسية واجتماعية، وكثيرا ما نرى الفتيات يتزوجن .في الشعور بأنهم مختلفون
نه كلما تأخر بأ وينتج ذلك عن اعتقادهنمحيط صديقاتهن قد تزوجن، وهن ال يردن أن يكن آخر من يتزوج، 

الناس على  أما القانون فهو ال يجبر. قل جماال وجاذبية ممن تزوجن فعالأكان ذلك دليال على أنهن  زواجهن
  ,)Bowman (1974( الزواج لكنه يفرض عليهم ذلك الزواج إذا ما أرادوا التمتع بحقوق وامتيازات معينة

  
 
نسبة الزواج المبكر في 
العقود األخيرة  قد 
انخفضت بشكل حاد في 
بعض المناطق العربية، 
وأصبحت النساء يتزوجن 
في عمر متقدم في أواخر 
العشريينات و بداية 

ثينيات في حين أن الثال
بعض النساء ال يتزوجن على 
 اإلطالق
 
 
 
 
يعني أن عدد اإلناث 
اللواتي لم يسبق لهن 

 14الزواج قد تضاعف 
سنة وبمعدل  28مرة خالل 

% 3، 13سنوي وصل إلى  
 لتلك الفترة
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وفي حالة . كما أنه يتم تحديد وضع المرأة في المجتمعات  العربية بشكل أساسي تبعا لوضعها كزوجة وأم
وتواجه هؤالء النساء . ظى المرأة غير المتزوجة بمكانة الئقةفشلها في تحقيق تلك التوقعات فمن الصعب أن تح

وال سيما اذا لم يكن حاصالت على قدر من التعليم أو ليس لديهن أي مهارات مهنية المشاكل بسبب افتقارهن 
  ).Rashad, Osman &Fahimi, (2009(القدرة على االستقالل المادي  

إلى  .campion, Epstein, Gale & Salvatore (1981 ,  Bloch,   Loewenstein(دراسة شيروت
أن هناك العديد من السلبيات التي تنتج عن التأخر أوالبقاء بدون زواج، والتي تؤدي إلى تعرض المرأة إلى 
الكثير من الضغوط النفسية، واالجتماعية، والمادية ،وأن هذه السلبيات غير قابلة للتصنيف إلى فئات محددة ، 

 وغريزة األمومة، الجنسية، والد ، والمشكالت المادية ، وعدم اشباع الغريزةأوجود زوج و ولكنها تتضمن عدم
ضافة إلى إلمبكر، با بالعنوسة ، والضغط على المرأة بالدفع نحو الزواج خاصة في عمر لهن و وصمة المجتمع

ات العائلة من المرأة األسئلة الكثيرة الموجهة لهن حول أسباب تأخرهن عن الزواج أو عدم زواجهن، و توقع
ن عليها العناية بالوالدين إذا ما تقدم بهما العمر، ، كما أن قدرتها على التحرك بحرية في أماكن أغير المتزوجة ب

ة بالرغم من تقدم المجتمعات، أمصدر حماية للمر هعلى أن جلإلى الر كثيرة تكون مقيدة،  حيث ما زال ينظر
حتمالية التحكم بهن من افيما يتعلق بالجوانب المادية، والصحية، والوحدة ، و هذا إلى جانب المخاوف المستقبلية

 . كزوجات اإلخوة والوالدين وغيرهما  ،قبل األهل
بأن عدم زواج الفتاة أو تأخرها عنه يجلب لها  وجود مثل هذه الضغوط فتقول   Eum (2005( وتؤكد اوم

االستمرار  إن أرادت ستجابات تكيفية ايجابية لمواجهتهاانسقا من المشكالت والضغوط النفسية التي تتطلب 
و أضافت أن هذه الضغوط ناتجة عن شعورها بالوحدة، والتشوش، ويعود ذلك إلى نمط . والتقدم في حياتها

 مفهوم من قبل اآلخرين في المجتمع، وأنها غير قادرة على إيجاد معنى للحياة ، تفكيرها حول أنها كائن غير
  .صعوبة العيش بدون أطفال، وشعورها بأنها مهمشة في المجتمع وغير مرئية باإلضافة إلى
إلى أن استراتيجيات التكيف هي أساليب سلوكية معرفية تستخدم من قبل الفرد لتقييم ) Margalit(وأشارت 

  . )2003 ( الضغوط ، ولممارسة التدريبات التي يكون هدفها تقليل حدة الضغوط معالي
ن تشكله ظاهرة تأخر الزواج أو عدمه من ضغوطات نفسية ، وسوء تكيف لدى هذه الفئة ونظرا لما يمكن أ

وألهمية الصحة النفسية لهذه الفئة من المجتمع فإن هذه الدراسة تأتي  لتطبيق برنامج إرشادي مبني على  ،
المهارات الالزمة ، يسهم في إكسابهن التحصين ضد التوتر على عينة من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج 

للشعور بالقدرة على التعامل مع أفكارهن الهامة حول بقائهن بدون زواج من جهة ، وتخفيف التوتر في مواجهة 
  .المواقف الضاغطة من جهة أخرى

 اــــة وأسئلتهـــة الدراســــمشكل
لطوعي مع عدد الحظت الباحثة من خالل خبرتها الشخصية كونها لم يسبق لها زواج، ومن خالل عملها ا

من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في جمعية حرائر األردن الخيرية، كثرة معاناتهن من الضغوط النفسية 
حيث يحاولن جاهدات . بأبعادها االجتماعية واألسرية، واالنفعالية، والمادية، و ضعف قدرتهن على التكيف

ورغم قدرة بعضهن على االجتهاد في . فة ومهاراتالتعامل مع المواقف الضاغطة بكل ما استطعن من معر
يخدعن بها ذواتهن؛ لكي  حيلاستخدام أساليب تكيفية  قد تكون مقبولة لدرجة ما، إال أن غالبيتهن يستخدمن 

هي آليات الدفاع األولية التي تساعد الفرد على خفض  الحيليخفضن التوتر المرتبط بتلك الضغوط ، وهذه 
  . والتعلم اللذين قد ينتجان عن الخبرات المهددة ديد الذات  ولكنها تعيق النموالتوتر الناتج عن ته
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تشير بيانات دائرة 
االحصاءات العامة في 

بأن  2008االردن لعام 
نسبة الفتيات اللواتي لم 
يسبق لهن الزواج في 

) 50-35(االعمار ما بين 
%.13.2في عمان بلغت   

 
 
 
 
 
ي يتم تحديد وضع المرأة ف

المجتمعات  العربية بشكل 
أساسي تبعا لوضعها 

وفي حالة . كزوجة وأم
فشلها في تحقيق تلك 
التوقعات فمن الصعب أن 
تحظى المرأة غير المتزوجة 
.بمكانة الئقة  
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و والرفاعي  Eum (2005 Situmorange,2007(واستنادا إلى ما وقع بين يدي الباحثة من دراسات 
النفسية والتحديات  تتفق مع مالحظتها السابقة وجدت أن بعضهن يواجهن الكثير من الضغوط )2007(ورسالن 

والتي تتضمن تقييد حريتهن الشخصية، والتحكم بهن من قبل األهل، باإلضافة  الناتجة عن بقائهن دون زواج ،
وأن معظم هذه الضغوط يتعلق بالبعد المعرفي في طريقة تفكير وإدراك . إلى الضغوط المادية، واالجتماعية

أفادت معظم الدراسات بعدم معرفة تلك الفئة كما هن كعازبات ، وتفسير وتحليل هذه الفئة لألمور واألحداث حول
ومن هنا يمكن أن يكون التحصين . باستراتيجيات التعامل مع المواقف الضاغطة وفقا للطرق العلمية االيجابية 

  .ضد التوتر  كونه واحد من أهم االستراتيجيات المعرفية السلوكية فاعال مع هذه الفئة
الضغوط  استكشاف فاعلية تحصين التوتر في خفضن الغرض من هذه الدراسة هو ومن هذا المنطلق فإ

النفسية التي تواجهها هذه الفئة وتحسين مستوى التكيف لديهن، ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 
  :السؤال الرئيسي التالي

مستوى التكيف لدى النساء  ما فاعلية إستراتيجية التحصين ضد التوتر في خفض الضغوط النفسية وتحسين
  في مدينة عمان؟ 50 -35اللواتي لم يسبق لهن الزواج في األعمار ما بين 

  ةــــات الدراســــفرضي
  : تسعى  الدراسة الحالية إلى فحص الفرضيتين الصفريتين التاليتين

 ىـــــة األولــــالفرضي
بين متوسط أداء المجموعة التجريبية ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 التي تعرضت لبرنامج التحصين ضد التوتر ومتوسط أداء المجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج على
  القياس البعدي لمقياس الضغوط النفسية؟

 ةــــة الثانيـــــالفرضي
ن متوسط أداء المجموعة التجريبية بي) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

التي تعرضت لبرنامج التحصين ضد التوتر ومتوسط أداء المجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج على 
  القياس البعدي لمقياس التكيف؟

  اـــة ومبرراتهـــة الدراســـأهمي
دراسات السابقة حوله، تكمن أهمية الدراسة الحالية في كونها تسلط الضوء على موضوع بحثي ندرت ال

ما توفر من دراسات سابقة حول المرأة لم يتناول فئة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج  غالبية إنأحيث 
  .تحديدا

ستعمل على إثراء  األول الجانب النظري حيث أن الدراسة: وتتمثل أهمية الدراسة في جانبين رئيسيين
ن زواج لدى اإلناث في العالم العربي عامة، وفي األردن خاصة في والبقاء بدو البحث الخاص بظاهرة التاخرأ

ضوء النقص في البحوث في هذا المجال على حد علم الباحثة؛ حيث أن البحوث العربية السابقة التي تم التوصل 
 إليها تطرقت في جلها إلى ظاهرة تأخر الزواج أو عدمه من حيث األسباب والمسببات والحلول، ولم تتطرق إلى

أما الدراسات والبحوث . ما تعانيه هذه الفئة من ضغوطات نفسية، وما تستخدمه من أساليب تكيف للتعامل معها
 األجنبية التي تم التوصل إليها، كانت في معظمها من البحوث النوعية الوصفية ولم تشتمل على أي برنامج

فئة، مما سيجعل الدراسة الحالية ذات قيمة لخفض التوتر لدى هذه ال للضغوط النفسية، مقاييس أي أو،  إرشادي
عملية في توظيفها للتصميم التجريبي في ظل غياب دراسات مشابهة، كما سيكون للدراسة أهمية عملية تطبيقية 
تتمثل في كل من المقاييس المستخدمة، والبرنامج الذي ستقوم الباحثة ببنائه معتمدة على استراتيجية التحصين 

  العينة على أساليب واستراتيجيات مواجهة الضغوط، والذي سيزودهن بنظام من الوقاية  ضد التوتر، لتدريب
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هناك العديد من السلبيات 
التي تنتج عن التأخر 
أوالبقاء بدون زواج، 
والتي تؤدي إلى تعرض 
المرأة إلى الكثير من 
الضغوط النفسية، 
واالجتماعية، والمادية ،وأن 
ة هذه السلبيات غير قابل
 للتصنيف إلى فئات محددة
 
 
 
 
 
عدم زواج الفتاة أو تأخرها 
عنه يجلب لها نسقا من 
المشكالت والضغوط 
النفسية التي تتطلب 
استجابات تكيفية ايجابية 
لمواجهتها إن أرادت 
االستمرار والتقدم في 
.حياتها  
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يشتمل على مهارات تكيفية سلوكية معرفية، كاالسترخاء الذهني والجسدي، والتحكم بالخيال، واكتساب مهارات 
ة، وتطبيقها في الواقع مع المواقف الضاغطة، والتي ستفيد الباحثين االجتماعيين التكيف المعرفيةالفعال

والمرشدين في التعامل مع هذه الفئة من المجتمع، والتي هي بحاجة للمساعدة واإلرشاد حول طرق التكيف، 
  .  ألمومةوالتفكير بطريقة ايجابية حول أنفسهن كنساء غير متزوجات في مجتمع يؤكد على ضرورة الزواج وا

  ة ـــات الدراســـة لمصطلحــإلجرائيات اـــالتعريف
  رـــد التوتـــن ضــالتحصي

أسلوب لتعليم األفراد مهارات التكيف الجسمية والمعرفية في مواجهة المواقف الضاغطة للفرد، وتقديم 
المهارات وتدريبه عليها  حول بعض الحماية السيكولوجية له بطريقة تشبه التلقيح الطبي، ويتضمن تثقيف الفرد

 .  Cormier&Cormier (2003)وتطبيقها 
  .اسةلغايات هذه الدره ويعرف التحصين ضد التوتر إجرائيا بالبرنامج الذي سيتم إعداد

أي حدث تدرك فيه المتطلبات البيئية الخارجية والمتطلبات الداخلية باعتبارها تفوق  :ةــوط النفسيـالضغ
  Lazarus & Monat (1985 )  ونظامه االجتماعي ونظامه الجسمي مصادر التكيف لدى الفرد

وتعرف إجرائيا على إنها الدرجة الكلية والدرجات الفرعية التي تحصل عليها المرأة على مقياس  الضغوط 
  .النفسية المستخدم في هذه الدراسة والذي ستطوره الباحثة

ئة المتغيرة، والقدرة على إقامة عالقات عملية تتضمن المرونة في مواجهة ظروف البي :فـــالتكي
ويتميز التكيف النفسي بالضبط الذاتي وتقدير  .منسجمة بين الفرد والبيئة، وخفض التوتر، وإشباع حاجات الفرد

  ))1992( ، جبريل، داوود، أبو طالبحمدي ( المسؤولية
  .س مستوى التكيفويعرف إجرائيا في هذه الدراسة بالدرجة التي تحصل عليها المرأة في مقيا 

  :اديــج االرشــالبرنام
وسيشمل البرنامج مهارات . ستقوم الباحثة ببناء البرنامج اعتمادا على ما هو موجود في ادبيات الموضوع

  .جسدية ومعرفية من خالل استراتيجية التحصين ضد التوتر
  :ةــدود الدراســـح

لواتي لم يسبق لهن الزواج، وتقتصر على النساء تتحدد نتائج الدراسة بالعينة التي تمثل فئة النساء ال
سنة، وكذلك تتحدد هذه  50 -35المنتسبات إلى جمعية الحرائر في مدينة عمان، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 

النتائج بصدق وثبات األدوات المستخدمة في قياس شدة الضغوط النفسية التي تواجهها هذه الفئة، ومستوى 
هر تأثير هذه الضغوط على صحتهن النفسية والجسمية واالجتماعية وكذلك في قياس التكيف لديهن، ومظا

  .أساليب التكيف والتعايش مع هذه الضغوط
  :الخلفية النظرية والدراسات السابقة

الخلفية النظرية للدراسة باإلضافة إلى استعراض لبعض الدراسات التي تناولت  يتناول هذا الجزء     
  .سية التي تواجهها اإلناث اللواتي لم يسبق لهن الزواج، واستراتجيات التكيف المتعلقة بهاموضوع الضغوط النف

  :الخلفية النظرية : أوال
، ولو ترافقت هذه الضغوط مع ضعف قدرة  تتعرض المرأة في حياتها إلى مصادر متنوعة من الضغوط

صابة باإلنهاك وسوء التكيف النفسي فإنها تجعلها عرضة لإل المرأة على مواجهتها وتحملها ومقاومتها ،
وتؤكد نتائج العديد من البحوث التي تناولت تأثير الضغوط النفسية على الصحة النفسية للمرأة . واالجتماعي 

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى الضغوط النفسية التي تتعرض لها واألعراض المرضية كالقلق 
  .)2006( عبد المعطي االقرحات وغيرهواالكتئاب والمخاوف وأمراض القلب و
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أن استراتيجيات التكيف 
هي أساليب سلوكية 
معرفية تستخدم من قبل 
الفرد لتقييم الضغوط ، 
ولممارسة التدريبات التي 
يكون هدفها تقليل حدة 
 الضغوط
 
 
 
 
 
إال أن غالبيتهن يستخدمن 
حيل يخدعن بها ذواتهن؛ 
لكي يخفضن التوتر 

لضغوط ، المرتبط بتلك ا
وهذه الحيل هي آليات 
الدفاع األولية التي تساعد 
الفرد على خفض التوتر 
الناتج عن تهديد الذات  
ولكنها تعيق النمو والتعلم 
اللذين قد ينتجان عن 
.الخبرات المهددة  
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ومن الواضح أن النساء في عصرنا هذا يواجهن تحديات ومواقف كثيرة قد تقف حائال في تحقيق آمالهن 
أصبح هذا األمل مشوبا بالقلق والتوتر لصعوبة فقد . وبالتحديد طموحاتهن في الزواج  الالتي يحلمن بها ،

عاما بل أكثر من ذلك دون  40عاما ، أو  35تحقيقه، حتى أن سن الفتاة في بعض البيئات العربية وصل إلى 
إلى العديد من الضغوط النفسية ، وأصبحت الحياة بالنسبة إلى أغلبهن بدون معنى صهن زواج، مما أدى إلى تعر

زانها االنفعالي وذلك بسبب تعثرهن في الحصول على فرصة للزواج ، ولعل من أهم ، ومنهن من فقدت ات
األحداث التي تؤدي إلى زيادة الشعور بالضغط النفسي لدى الفتاة العربية  خوفها المستمر والقلق المتزايد كلما 

فتيات ذوات المستوى تقدم بها العمر إلدراكها بأن فرص الزواج ربما تقل أو تتالشى بمرور الوقت، وخاصة ال
وتلجأ . االقتصادي المتدني واللواتي ال دخل لهن، واللواتي يأملن في العيش في كنف زوج يوفر لهن حياة كريمة

الكثير من الفتيات إلى حيل الدفاع النفسية لمقاومة الضغوط النفسية الناتجة عن عدم زواجهن أو تأخرهن في 
حيل، إلى جانب محاوالتهن في العودة الى إكمال الدراسة أو االستغراق الزواج كالتبرير، والكبت، وغيرها من ال

في العمل، بينما تلجأ بعضهن إلى طرق يعتقدن أنها ناجعة في حصولهن على زوج، كاللجوء إلى المبالغة في 
 . )2007(إظهار زينتهن أو إجراء عمليات تجميل سعيا وراء الحصول على شكل مقبول الرفاعي ورسالن

أنه من الطبيعي أن تشعر النساء بضغط اجتماعي وانفعالي أكبر من الرجال نحو "ليفي ومنرو"ل من ويرى ك
الزواج، ويعود ذلك إلى أن تربية الفتاة مرتبطة باألسرة أكثر من تربية الرجل، كما أن المجتمع ما زال ينظر 

  ) .1981(اتيإلى الزواج على أنه دليل على نضج المرأة وامتيازها عن األخريات  الساع
وكذلك نرى أن المجتمع يحاصر المرأة غير المتزوجة ويحاسبها على كل سلوك تقوم به باإلضافة إلى 

مما يعرضها إلى الكثير من الضغوط ) عانس(نظرته السلبية وحكمه القاسي عليها بإعطائها ألقابا سلبية كلقب 
  .)2006( النفسية واالجتماعية  القهوه جي

وعة من النساء األردنيات إلى تأسيس جمعية هي األولى من نوعها في األردن تحمل اسم هذا وقد تداعت مجم
. جمعية الحرائر األردنية الخيرية تهدف إلى معالجة اآلثار الناجمة عن تنامي أعداد النساء غير المتزوجات في األردن

هدف توعية العزباوات حول وبينت زكية البوريني إحدى مؤسسات الجمعية أن الخطوة األولى للجمعية تست
التي تجدها البوريني كفيلة بحصر المرأة في خانة وقضايا مرتبطة بحالتهن االجتماعية متمثلة بلفظة عانس 

إضافة إلى سعي الجمعية لتنفيذ المشاريع التي من . تجعلها مستبعدة من تكوين األسرة او الحياة بصورة طبيعية
  .القتصادي واالجتماعي لهاشأنها دعم هذه الفئة وتحقيق االمن ا

جمال الخطيب كخلفية . أهمية هذا النوع من الجمعيات تبرز حسب أخصائي ومستشار الطب النفسي د
ويعزو إلى ذلك , لضغوط ومؤثرات اجتماعية تتعرض لها العزباء والتي تفوق الضغط الذي يتعرض له االعزب

ولذلك يالحظ أن , رة المجتمع لها أكثر من الرجلضوء وضعها االجتماعي وبنظ تأثر صحة المرأة النفسية في
 لاتصيب النساء أكثر من الرج) مثل القلق والكآبة(االضطرابات النفسية التي يكون للبيئة دور بارز في حدوثها 

  ) .2008(الجعبري 
كيفية ويتقبل األفراد الضغط النفسي بشكل أو بآخر، وبمقدار أو بآخر، ولكنهم يختلفون عن بعضهم بعضاً بال

التي يتعاملون بها مع مقدار هذا الضغط ، حيث ال ينجح البعض في التكيف مع ما يواجهونه من ضغوطات، 
ربما ألنهم ال يدركون مصادر هذه الضغوط ، أو ألنهم ال يمتلكون األدوات المناسبة للتكيف أو ألنهم لم يتعلموا 

  .Rice )1999 (استخدام المهارات الالزمة والمصادر المتوفرة للتكيف معه
الضغوط النفسية على أنها حالة قلق ناتجة عن أوضاع   Lazarus,Folkmanن ويعرف الزاروس وفولكما

التكيفية، أوعالقة معينة بين الفرد والبيئة والتي يتم إدراكها  تكون فيها المسؤوليات واألحداث تتعدى قدرات الفرد
  .Rice ( 1999 (ه وتعرضه للخطرمن قبل الفرد كحالة تتعدى أو تفوق مصادره وقدرات

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
أن البحوث العربية السابقة 
التي تم التوصل إليها 
تطرقت في جلها إلى 
ظاهرة تأخر الزواج أو 
عدمه من حيث األسباب 
والمسببات والحلول، ولم 
تتطرق إلى ما تعانيه هذه 
الفئة من ضغوطات نفسية، 
وما تستخدمه من أساليب 
اتكيف للتعامل معه  
 

< <
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ية التحصين ضد التوتر في التخفيف من شدة الضغوط وقد جاءت الدراسة الحالية بهدف كشف أثر استراتيج
 Meichnbaumواعتمدت على إعداد برنامج إرشادي باالستناد إلى جاء به ميكنبوم  .النفسية لدى عينة الدراسة

  .حول توضيح المفاهيم التي تتعلق بالتحصين ضد التوتر 
  Stress Inoculation: ر ـــد التوتـن ضــالتحصي

التوتر مدخال لتعليم مهارات التكيف  الجسدية والمعرفية، وتم تطويره بواسطة مايكنبوم  يعتبر التحصين ضد
، اللذين استخدماه لمساعدة المسترشدين ذوي ردود 1973سنة    & Cameron Meichenbaumوكاميرون  

تيرك وقد وصف مايكنبوم و. الفعل الناتجة عن الخوف المرضي للسيطرة على القلق في المواقف الضاغطة
Meichenbaum  &Turk  التحصين ضد التوتر بأنه أسلوب يقدم الحماية السيكولوجية والتي تعمل بطريقة

مشابهة للتلقيح الطبي لألمراض الجسمية ، ووفقا لهما،  فإن التحصين ضد التوتر يزود الفرد بوقاية مستقبلية، 
  .Cormier & Cormier (1991(أو بمجموعة من المهارات للتعامل مع المواقف الضاغطة 

، أو التوتر ، أو مواجهة"التحدث لتهدئة الذات "ويرى البعض أن التحصين ضد التوتر في األساس هو تعلم
هو عملية عالجية  ،ايجاد طرق للتعامل مع التوتر، أما بالنسبة لمايكنبوم وكاميرون فإن التحصين ضد التوتر

  :ويشتمل على ثالث مكونات رئيسية معقدة ، فهي جزء مهم من العالج السلوكي المعرفي
  .مساعدة األفراد ليصبحوا أكثر دقة في مالحظة المعلومات وتفسيرها .1
 . تدريب المسترشد على مختلف مهارات التكيف الجسدية والمعرفية الالزمة للتعامل مع التوتر .2
) للواقع نقل المهارات(مساعدة المسترشد على تطبيق هذه المهارات خالل التعرض لحاالت التوتر .3

)Clayton & Ladd( 2000.  
  :إلى ميزات التحصين ضد التوتر بأنه   Kendall & Bemisكيندل وبيمزوأشار

أكثر األساليب شمولية، ويمكن تكييفه الستخدامه في مجاالت عديدة ومتنوعة، باإلضافة إلى  :أوال •
ه مع العديد من المشكالت واألفراد استخدامه في خفض مستويات القلق والتوتر ، كما أنه يمكن استخدام

  .والمرضى لمساعدتهم على المواجهة
  .يعكس خطة منظمة تتضمن مهارات عقالنية لتعليم األفراد كيفية مواجهة المواقف الضاغطة: ثانيا •
يزود األفراد ببناء متكامل ومتصل ، ويتضمن مدى واسعا من االستراتيجيات التي تعمل على  :ثالثا •

  .لتحديد جوانب الضعف التي يعانون منها مساعدة األفراد
يؤكد أسلوب التحصين ضد التوتر على التطبيقات في الحياة العملية للمواقف الضاغطة التي  :رابعا •

يتعرض لها األفراد ، وتعليمهم كيفية التكيف بنجاح مع خبرات التوتر ،  وكذلك يمكنهم من بناء وجهات نظر 
التوترية الشديدة، حيث تكمن قوة التحصين ضد التوتر في مرونته وقدرته  دفاعية تساعدهم على تحمل المواقف

على تحديد طبيعة مواطن الضعف في األداء، ودمج مجموعة من االستراتيجيات لتقييم المعلومات ، وتعميم 
  . Maag &Kotlash (1994(البرامج المقدمة 

سلوب تقليل الحساسية التدريجي ،أما أن التحصين ضد التوتر كان أفضل من أ مايكنبوم وكميرونووجد 
أن استخدام التحصين ضد التوتر في حاالت التحكم بالغضب أكثر فعالية بالمقارنة مع  فقد وجد Novaccنوفاك 

استراتيجيات منفردة كالبناء المعرفي واالسترخاء ، وبأن االسترخاء والبناء المعرفي تعلمان من خالل التحصين 
     .Cormier & Nurius (2003(ضد التوتر 

  :والستراتيجية التحصين ضد التوتر عدة خطوات وهي 
  .األساس المنطقي .1
  .إعطاء المعلومات .2

 
 
 
 
 
 
وتؤكد نتائج العديد من 
البحوث التي تناولت تأثير 
الضغوط النفسية على 
الصحة النفسية للمرأة 
وجود عالقة ارتباطية 
موجبة بين مستوى الضغوط 
 النفسية التي تتعرض لها
واألعراض المرضية كالقلق 
واالكتئاب والمخاوف 
وأمراض القلب والقرحات 
>وغيرها <
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 .اكتساب وممارسة مهارات التعايش المباشر المرتبطة بالعمل .3
 .اكتساب وأداء مهارات التكيف المعرفي .4
 .تطبيق جميع مهارات التعايش التي تتعلق بمواقف مشكلة  .5
 .تطبيق جميع مهارات التعايش للمواقف الضاغطة المحتملة .6
 .الوظيفة البيتية والمتابعة .7

يظهر ) SIT(أن الهدف من استخدام التحصين ضد التوتر  1991) Jenson et al(وآخرون ويرى جينسن 
في مساعدة األفراد على التطور الشامل ، وإدراك أنفسهم  والبيئة المحيطة بهم بشكل واقعي ، وكذلك تطوير 

وتذويت إدراكاتهم مهارات مواجهة ، واتجاهات تكيفية لضغوط الحياة ، باإلضافة الى دعم األفراد  في تطبيق 
  .ومهاراتهم الجديدة 

إلى أن التدريب على التحصين ضد التوتر، ) Cormier & Cormier 1991(كما يشير كورمير وكورمير 
صمم لألفراد الذين لديهم خبرات في التوتر والغضب ، وأن هناك كثيراً  من العوامل التي تدفع األفراد ألن 

  .تكون استجاباتهم عدوانية
يمكن القول أنه بعد التدريب على التحصين  ضد التوتر ، فإن التحدي المعرفي للفرد في التعامل مع إال أنه 

لكن استجاباته للتعامل مع تلك المواقف  تسبب له الغضب عندما يستثار ، قدالمواقف المسببة لمشكالت التوتر ،
و التوتر ، ولكن مساعدة الفرد تصبح أكثر تكيفا ، وذلك أن الهدف من هذا األسلوب ليس استئصال أو مح

  . McDougall (2000(الستبدال االستجابات العدوانية باستجابات أكثر تكيفية وفائدة 
ومما سبق فإن جوهر التحصين ضد التوتر هو العمل على تطوير التعلم الذاتي الذي يمكن أن يستخدمه 

هذا باإلضافة إلى مساعدة الفرد البتكار أساليب الفرد في المواقف الضاغطة لتهدئة ذاته ، وجعله أكثر فعالية ، 
جديدة للتكيف مع المواقف االنفعالية ، وتعلم كيفية التعامل مع الخبرات االنفعالية والمواقف الضاغطة التي تسبب 

  . Clayton & Ladd ,( 2000(التوتر للفرد 
  ةــــات السابقــــالدراس

لنساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج،  وليس لديهن أطفال الستكشاف خبرات ابدراسة  Cole  (1999)قامت 
ولكن لديهن رغبة في الزواج واإلنجاب لدى عينة من النساء األمريكيات بلغ عددهن خمساً وعشرين امرأة 

سنة باستخدام منهجية البحث  النوعي حيث أجرت معهن مقابالت مكثفة ) 39-29(تراوحت أعمارهن ما بين 
وقد توصلت في دراستها الى ثالث . ت وترميزها وتحليلها باستخدام منهجية النظرية المجذرةوقامت بجمع البيانا

  :تصنيفات متمايزة من النساء اللواتي تنوعن في خبراتهن لحالة البقاء بدون زواج 
  .عانين من الضغوط النفسية حول كونهن عزباوات وغير متزوجات :ة األولىــالمجموع
  .فن تجاربهن العاطفية المتقلبةوص :ة الثانيةــالمجموع
شاركن بقدرتهن على الحفاظ على صورة ذات صحية ونوعية حياة مكتملة كنساء  :ة الثالثة ــالمجموع

  .غير متزوجات
هذا وقد أشارت النتائج أيضا إلى مساوئ ومنافع العزوبية والتحوالت بين الشخصية المتعلقة بها لديهن 

واستراتيجيات التكيف المستخدمة للتعامل مع تحديات الحياة بدون زواج،  وشعورهن بالوصمة حول عزوبيتهن، 
 .والدروس المتعلمة حول أنفسهن وحول ما يشكل وجود عالقة صحية وطويلة األمد

بدراسة هدفت إلى الكشف عن أسباب تأخر سن الزواج، والتعرف على بعض العوامل  )2001(كما قامت العلمي 
نوسة عينة من الفتيات في المجتمع األردني وكذلك الكشف عن تأثير عنوسة الفتاة على واألسباب التي تقف وراء ع

  .معاملة األسرة والمجتمع لها،  وإذا ما كانت هذه المعاملة تدفعها إلى تقديم تنازالت حتى تتمكن من الزواج

< <
< <
< <
< <
< <
< <
< <
تلجأ الكثير من الفتيات 
إلى حيل الدفاع النفسية 
 لمقاومة الضغوط النفسية
الناتجة عن عدم زواجهن 
أو تأخرهن في الزواج 
كالتبرير، والكبت، وغيرها 
من الحيل، إلى جانب 
محاوالتهن في العودة الى 
إكمال الدراسة أو 
االستغراق في العمل، بينما 
تلجأ بعضهن إلى طرق 
يعتقدن أنها ناجعة في 
حصولهن على زوج، 
كاللجوء إلى المبالغة في 
إظهار زينتهن أو إجراء 
عمليات تجميل سعيا وراء 
 الحصول على شكل مقبول
 
 
<
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العامالت وغير بين النسبة  بتساويمبحوثة 158مكونة من  قصديةحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة ولت
، 1098العامالت في مجتمع الدراسة ، وهو مجموع الفتيات العوانس في مدينة عمان والبالغ عددهن أن ذاك 

ابلة الشخصية، وبعد تحليل البيانات هذا وقد اعتمدت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البيانات باإلضافة إلى المق
خلصت الدراسة فيما يتعلق بتأثير العنوسة على حياة الفتاة فقد تبين أن عنوسة الفتاة تؤدي إلى سوء معاملة 
األسرة والمجتمع لها، كما أنها قد تدفع بهاا لتقديم بعض التنازالت فيما يخص زواجها كقبولها الزواج من 

  .ابق ، أو المشاركة في حفل الزواج الجماعي شخص لديه أطفال من زواج س
النساء غير  بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى انتشار القلق العصابي بين  ) 2004 ( قامت  المهدي

  :المتزوجات والمتزوجات وذلك من خالل
  الكشف عن مستويات القلق العصابي وانتشاره بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات* 
  العالقة بين القلق العصابي والعمر بين المتزوجات وغير المتزوجاتالكشف عن * 
معرفة ما اذا كانت هناك عالقة بين سن الزواج ودرجة القلق لدى النساء اللواتي تأخر زواجهن مقارنة * 

  .مع النساء اللواتي لم يتزوجن من نفس العمر
زوجات الحاصالت على الشهادة الجامعية وقد ضمت الدراسة عينة من النساء غير المتزوجات والنساء المت

) 200(امرأة منها )400(عاما فأكثر والبالغ عددهن )25(في مدينة صنعاء واللواتي تراوحت اعمارهن ما بين 
من النساء  ) 200(من النساء غير المتزوجات وهن جامعيات ويعملن في مختلف القطاعات الحكومية و

وقد استخدمت الباحثة مقياس القلق العصابي من إعدادها،  . ات المتزوجات والعامالت في مختلف القطاع
  :وتوصلت الى النتائج التالية

كلما تقدم العمر بالفتاة اليمنية وخاصة الجامعية العاملة ، أصبحت أكثر تكيفا مع األوضاع االجتماعية مما 
  .يؤدي إلى انخفاض القلق لديها

بالعمر لما بعد الثالثين عاما يزيد من خبراتها وقدرتها على التعايش إن تقدم الفتاة اليمنية الجامعية العاملة  
 .مع أوضاعها النفسية المرتبطة بتأخر زواجها

 .كلما ارتفع المستوى التعليمي للفتاة كلما أصبحت أكثر تكيفا مع أوضاعها االجتماعية 
النساء اللواتي لم يسبق بدراسة وصفية هدفت إلى استكشاف الخبرات المعاشة لدى ) 2005( أوم  وقامت

لهن الزواج وفوق سن األربعين وبدون أطفال ضمن مجتمع زواجي،  واللواتي يعانين من الصورة النمطية 
للعانس باإلضافة إلى العوائق النفسية الناتجة عن بقائهن دون زواج مثل االكتئاب والوحدة والغضب،  وقد 

واستكشفت الطرق . سة الحالة لوصف طريقة حياة هؤالء النساءاستخدمت الباحثة طريقة المقابالت المكثفة ودرا
واألساليب الشفائية التي استخدمتها عينة الدراسة المكونة من أربع نساء ضمن المعايير المذكورة سابقا للتغلب 
على وصمة العانس، والتي أثبتت كونها أدوات فعالة للحصول على حياة ذات معنى دون أن يكن زوجات أو 

، وتوصلت إلى  استنتاج أبرز أساليب التكيف التي تؤدي إلى تحقيق الذات ، واالستقاللية والتنوير لدى أمهات 
 .،ومنها االسترخاء، والتفكير بطريقة منطقية ، وغيرهاتلك النسوة

وهدفت إلى مقارنة الضغوط النفسية التي  ) 2007(في دراسة مقارنة قام بها كل من الرفاعي ورسالن،
الفتيات المتأخرات زواجيا في كل من البيئة المصرية والسعودية ،وجدا أن هناك ضغوطا نفسية تتعرض لها 

تتعرض لها الفتيات في كال البلدين ، وأن هذه الضغوط تتفاوت من فتاة إلى أخرى نتيجة العوامل الثقافية 
يف معها ، والكثير منهن واالقتصادية واالجتماعية،وبأن بعض الفتيات ال يستطعن مواجهة هذه الضغوط والتك

  . يصلن إلى مرحلة االحتراق النفسي نتيجة الفشل في تحقيق الزواج
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
تداعت مجموعة من النساء 
األردنيات إلى تأسيس 
جمعية هي األولى من 
نوعها في األردن تحمل 
اسم جمعية الحرائر 
األردنية الخيرية تهدف 
إلى معالجة اآلثار الناجمة 

داد النساء عن تنامي أع
غير المتزوجات في 
. األردن  

<
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إمراة عازبة في أندونيسيا، وهدفت الى استقصاء  35والتي شملت ) Situmorang, 2007(وفي دراسة 
كيفية تعامل النساء مع الوصمة اإلجتماعية لكونهن غير متزوجات، وكذلك الى استقصاء طرق تعاملهن مع  

لى ان تلك الضغوط التي يواجهنها إلجبارهن على الزواج وعالقتهن مع العائلة واألصدقاء، توصلت الدراسة إ
النسوة كن مضطرات الى تفسير عدم زواجهن للعائلة واألصدقاء وأن هذا التفسير لم يكن أمرا سهال، ألن 
البعض كان يعاملهن بشفقة أو يلومهن كونهن متشددات في اختيار الشريك ، ولتجنب هذه المواقف المزعجة 

إلى مزحة مع أنهن منزعجات داخليا،  وكأسلوب من أساليب التكيف ، فإن البعض منهن كن يحولن الموضوع
أما عن . اما البعض اآلخر منهن فكن يجبن بانهن متزوجات وذلك لتفادي الخوض في أسباب عدم زواجهن 

عالقتهن مع العائلة فإن الدراسة توصلت إلى أن المراة غير المتزوجة  برأيهم غير ناضجة النهم يعتبرون 
عفونها من المشاركة في اللقاءات العائلية الممتدة والمشاركة في أية مناسبة الزواج طريقاً للنضج ولذلك  فإنهم ي

  .إجتماعية
وهدفت الى فهم معنى البقاء بدون زواج من وجهة   Ibrahim & Hassain 2009)(وفي دراسة قام بها 

د تمت مقابلتهن نظر المجتمع الماليزي المسلم ، تألفت العينة من ثالث نساء لم يسبق لهن الزواج من قبل ، وق
بشكل منفصل مقابالت معمقة حيث شاركت كل امرأة بخبراتها وانعكاساتها كونها عازبة ضمن سياق العائلة 

  :ومن خالل الدراسة تبين ما يلي
  .النساء العزباوات واعيات لحالة الوصمة، ولديهن شعور بعدم الكفاءة والنقص* 
  .لة واألصدقاء جزءا داعما ومهم اجتماعياتعتبر النساء العزباوات كالً من أفراد العائ* 
إلى جانب المعاناة , إلى العزوبية بشكل ايجابي وفرصة لتحسين الذات وتطويرها البعض منهن ينظرن* 

  .الناجمة عنها
وضحت الدراسة أن فهم النساء الماليزيات غير المتزوجات للعزوبية مرتبط بالتعاليم الدينية اإلسالمية 

ة الماليزية اللذين يشجعان الزواج والعائلة كوحدة أساسية في بناء المجتمع، ولذلك فان حياة والمعايير الثقافي
المرأة كعضو في هذا المجتمع محدد بشكل مسبق باألدوار ضمن مؤسسة الزواج والعائلة،  وهذا يترك المرأة 

يحاولن  المتزوجات مازلن  العزباء  في موقع هامشي ألنها لم تكمل دورها كأم وزوجة، ومع ذلك فالنساء غير
مفهوم ذواتهن كأفراد لهن احترامهن من خالل  وتطويرأنفسهن ضمن دور العائلة كبنات مسؤوالت ،  تعريف

   .كونهن سيدات ناجحات في أعمالهن
  ةـــات السابقـــى الدراســـب علــــتعقي

ه الفئة من النساء وخاصة في يالحظ من العرض السابق للدراسات قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذ
األردن، إضافة إلى أن الدراسات التي أمكن التوصل إليها لم تتضمن برامج واستراتيجيات تجريبية لمساعدة هذه 

البحث الكمي والبحث  بينمنهجياتها ما  الفئة، ويالحظ أيضاً تنوع األدوات التي استخدمتها هذه الدراسات وتنوع 
سات السابقة الوصول إلى فهم ما تعانيه اإلناث غير المتزوجات من ضغوط نفسية النوعي، ولقد حاولت الدرا

واجتماعية وأسرية، كما تطرقت إلى الوصمة االجتماعية لهن بلقب العانس، ونظرة العائلة والمجتمع لهن بأنهن 
وكذلك وصفت بعض  وتطرقت إلى كيفية إدراكهن ألنفسهن ، غير مكتمالت أو لديهن شيء خاطيء،

من هنا . ستراتيجيات التي يجتهدن في استخدامها للتخفيف من الضغوط التي يواجهنها للتعايش مع وضعهناال
فقد جاءت الدراسة الحالية بهدف دراسة أثر استراتيجية التحصين ضد التوتر في الحد من الضغوط النفسية 

  .وتحسين مستوى التكيف لدى هذه الفئة من النساء
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ساء الماليزيات أن فهم الن
غير المتزوجات للعزوبية 
مرتبط بالتعاليم الدينية 
اإلسالمية والمعايير الثقافية 
الماليزية اللذين يشجعان 
الزواج والعائلة كوحدة 
أساسية في بناء المجتمع، 
ولذلك فان حياة المرأة 
كعضو في هذا المجتمع 
محدد بشكل مسبق 
باألدوار ضمن مؤسسة 

هذا الزواج والعائلة،  و
يترك المرأة العزباء  في 
موقع هامشي ألنها لم تكمل 
 دورها كأم وزوجة،
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  ثــــــة البحــــمنهجي
  ةــة الدراســعينع وــمجتم

سنة،  50-35لم يسبق لهن الزواج وتقع أعمارهن ما بين يتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء اللواتي 
ر عينة سيتم اختيا. والمنتسبات إلى جمعية الحرائر في مدينة عمان، ويعانين من الضغوط النفسية وسوء التكيف

على المشاركة بالدراسة، وبعد ذلك سيتم  تلك النسوة سيتم أخذ موافقةنهن، ومتيسرة م الدراسة بطريقة قصدية
توزيعهن عشوائياً إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية سيتم تطبيق البرنامج اإلرشادي عليها ومجموعة ضابطة 

  .سيدات لكل مجموعة) 10(بشكل متساو بواقع 
  ةــأدوات الدراس

  :تتضمن هذه الدراسة ثالث أدوات
 ةــوط النفسيــاس الضغــمقي  - أ

سيتم بناء مقياس الضغوط النفسية لدى النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج من قبل الباحثة، وذلك بعد 
 Focusاالطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة ، وباستخدام إستراتيجية المجموعات المركزة 

Group .البعد الشخصي، واالجتماعي، واألسري، واالنفعالي: يتضمن هذا المقياس أربعة أبعاد هيوس .  
 فــــاس التكيــــمقي - ب 

وذلك بعد االطالع  ,لدى النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج من قبل الباحثةمقياس التكيف النفسي  بناءسيتم 
وسيتضمن هذا المقياس أربعة . دام المجموعات المركزة وباستخ, على األدبيات التربوية والدراسات السابقة 

  .واالسري, واالنفعالي , واالجتماعي, البعد الشخصي : أبعاد هي
  اديـــج اإلرشـــالبرنام-ج

ستقوم الباحثة ألغراض هذه الدراسة ببناء برنامج مرتكز على استراتيجية التحصين ضد التوتر، وذلك من 
  :ذلك، وسيتكون من ستة عشر جلسة تتضمن ما يليخالل مراجعة االدب المتعلق ب

  .تمهيد وتعارف وبناء العالقة اإلرشادية :ة اآلولىـالجلس
  .التعريف بالبرنامج وأهدافه:الجلسة الثانية
  .إعطاء المعلومات وتتضمن شرح طبيعة االستجابة االنفعالية والمراحل التي تمر بها:الجلسة الثالثة

  .ارسة مهارات التكيف المعرفيةاكتساب ومم:الجلسة الرابعة
  .اكتساب وممارسة مهارات التكيف المرتبطة بالعمل المباشر :الجلسة الخامسة
  .االسترخاءالعقلي :الجلسة السادسة
  .االسترخاءالعضلي:الجلسة السابعة

كة استراتيجيات التكيف المهدئة للذات، وتتضمن إدراك نواحي اخرى للموقف،وشب:الجلسة الثامنة والتاسعة
  .الدعم االجتماعي، والتفريغ عن المشاعر واالنفعاالت

إكتساب وأداء مهارات التكيف المعرفي وتتضمن التحفيز :الجلسة العاشرة، والحادية عشر، والثانية عشر
  .للموقف ، والتحكم في الموقف،والتكيف مع اللحظات الحرجة في الموقف،وتهدئة النفس بعد الموقف

  .ة المتعلقة بمواقف ضاغطة في ظروف مرتبةيتطبيق المهارات التكيف :رابعة عشرالجلسة الثالثة عشر وال
  .تطبيق مهارات التكيف في المواقف المحتملة:الجلسةالخامسةعشر

  .وهي جلسة األنهاء وتهدف الى تقيم البرنامج وتطبيق القياس البعدي وتحديد موعد المتابعة:سادسة عشرالجلسة ال
إرشادية مدة كل منها ساعة ونصف، وسيتم تدريب المشاركات على عشر جلسة  ويتالف البرنامج من ستة 

  .المهارات المتضمنة فيه، ويتوقع أن تستمر مدة التطبيق ثالثة أشهر ونصف
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  ةــــدق أدوات الدراســـص
  : سيتم التحقق من صدق األدوات السابقة بطريقتين

الصدق المنطقي، حيث سيتم عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المتخصصين في مجال اإلرشاد  - 
 .ية الخاصة وعلم النفس التربوي، وسيتم األخذ بمالحظاتهم وإجراء التعديالت المناسبةوالتوجيه والترب

 .صدق البناء، وذلك بإجراء معامالت ارتباط الفقرات بالمجاالت التي ترتبط بها - 
  ســـات المقاييـــثب

  : سيتم التحقق من ثبات األدوات السابقة بطريقة اإلعادة
امرأة، ) 15(المقاييس على عينة من خارج عينة الدراسة مكونة من طريقة اإلعادة، حيث سيتم تطبيق  - 

 .وسيتم إعادة تطبيق المقاييس عليها بعد أسبوعين، واستخراج معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات في التطبيقين
  ةــــراءات الدراســـإج

رائر في عمان، وذلك بهدف ستقوم الباحثة بتطبيق مقياس الضغط النفسي على العينة المختارة من جمعية الح
تحديد من تنطبق عليهن خصائص الضغط النفسي، ثم سيتم توزيع أفراد العينة عشوائياً على مجموعتين 

مشاركات، وسيتم تطبيق البرنامج اإلرشادي عليها، ومجموعة ضابطة ) 10(متساويتين، مجموعة تجريبية تضم 
  . مشاركات ايضاَ ) 10(لن تتلقى أية معالجة وتضم 

ستخضع المشاركات في عينة الدراسة إلى مقابالت فردية بهدف جمع معلومات أكثر عنهن والتأكد من 
وسيتم تطبيق مقاييس الدراسة على عينة الدراسة قبل البدء بتطبيق البرنامج اإلرشادي . جاهزيتهن للبرنامج 

جريبية لبرنامج اإلرشاد الجمعي الجمعي لقياس الضغط النفسي، وأساليب التكيف ،ثم سيتم تعريض المجموعة الت
  . المرتكز على التحصين ضد التوتر، بينما لن يتم معالجة المجموعة الضابطة خالل اللقاءات

بعد ذلك سيتم تطبيق مقاييس الدراسة على عينة الدراسة بعد تطبيق برنامج اإلرشاد الجمعي لقياس مدى 
  . التغير في مواجهة الضغوط النفسية والتعامل معها 

  ةـــرات الدراســـمتغي
  ةـــرات المستقلـــالمتغي. 1
  .البرنامج المتمركز على استراتيجية التحصين ضد التوتر -
  ةــــرات التابعـــالمتغي. 2
 .الضغوط النفسية -
  .مستوى التكيف -

  ةـــم الدراســـتصمي
. يبية وأخرى ضابطةتعتمد هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي ، حيث تقسم عينة الدراسة الى مجموعة تجر

يطبق البرنامج اإلرشادي المرتكز على  استراتيجية التحصين ضد التوتر على المجموعة التجريبية، أما 
  .وتخضع المجموعتان لقياس قبلي وقياس بعدي .المجموعة  الضابطة فال يقدم لها البرنامج 

 :ميم كالتاليثم تتم المقارنة بين المجموعتين لمعرفة أثر البرنامج،  ويكون التص
R     A                O1    x        O2  

B            O1     -       O2   
  :حيث ان

R   تمثل التوزيع العشوائي ألفراد العينة.  
A المجموعة التجريبية  
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B  المجموعة الضابطة  
X   البرنامج اإلرشادي(المعالجة(  

O1  على متغير الضغط النفسي ألفراد العينتين التجريبية والضابطة يمثل القياس القبلي.  
O2   قياس البعدي على مقياس مستوى التكيف ألفراد العينتين التجريبية والضابطة يمثل ال.  

  يـــل اإلحصائـــالتحلي
لفحص فرضيتي الدراسة سيتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات القبلية 

يعانين من ضغوط نفسية والبعدية على كل من مقياس الضغوط النفسية ،ومقياس التكيف للنساء ،اللواتي 
والمشاركات في الدراسة، ولمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية 

  .(ANCOVA)) تحليل التباين المشترك(والضابطة سيتم استخدام تحليل التغاير 
 ةـــول الدراســـفص

، ومشكلة الدراسة، واسئلتها، وفرضياتها، ويتضمن المقدمة.مشكلة الدراسة واهميتها :الفصل األول 
  .واهميتها، ومحدداتها، ومصطلحاتها

ويتضمن المعلومات الموجودة في األدب حول متغيرات . اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاني
  .الدراسة ، والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع ونتائج هذه الدراسات

ة واإلجراءات ويتضمن المنهجية ، ومجتمع الدراسة والعينة ، وادوات الدراسة ، الطريق :الفصل الثالث
  .واجراءاتها ، وتصميمها ، ومتغيراتها

  .نتائج الدراسة المتعلقة باإلجابة على األسئلة والفرضيات :الفصل الرابع 
يراَ كتابة المراجع واخ.مناقشة النتائج التي توصلت لها الدراسة ، ثم كتابة التوصيات  :الفصل الخامس 
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ية أن تكون إحدى المرجعيات المعتمدة والموثوقة في تلب .2
 االحتياجات النفسية االجتماعية الوقائية والعالجية والتدريبية والبحثية

العمل على تشجيع الدراسات العلمية التي تساعد على تطوير  .3
 الصحة النفسية

تخفيف المعاناة النفسية االجتماعية الحالية للناس والتعامل مع  .4
ديم الدعم اآلثار المديدة المستقبلية للحرب الدائرة حاليا عليهم، وتق

 .النفسي االجتماعي الالزم للفئات المستهدفة

المساهمة في تقديم الخدمات التشخيصية والعالجية الدوائية  .5
والنفسية واالجتماعية والروحية باالعتماد على العناصر اإليجابية 

 الثقافية والروحية للمجتمع للمتضررين نفسيا بكافة فئاتهم 

برامج خدمات الصحة  مساعدة الجهات المعنية على تنظيم .6
 النفسية وفق معايير الجودة والممارسة المبنية على البراهين

نشر وتطوير الثقافة النفسية الصحيحة من خالل تعميم  .7
 الممارسات الوقائية للصحة النفسية في المجتمع

التواصل مع الهيئات المحلية والخارجية المتخصصة ذات  .8
مج والخدمات، وتعزيز التواصل العالقة واالستفادة المتبادلة من البرا

المهني الفعال بين األطباء النفسيين واالختصاصيين النفسيين 
واالجتماعيين والعمل بروح الفريق والتواصل مع المختصين في 
المجاالت األخرى ذات العالقة لتعزيز جوانب التعاون المشترك بما 

 يحقق األهداف المرجوة

المؤسسات السورية األخرى تقديم االستشارة النفسية للهيئات و .9
 والمعنية بالشأن السوري

�	
  �ـــــــــــ�اف ا	����ــــــــ� أهـــــــ� 	����ــــــــ�ت ا	�����ـــــــــا

  :تعمل الجمعية على تحقيقي أهدافها المذكورة أعاله بما يأتي  

عقد المؤتمرات والندوات التخصصية وورش العمل والدورات  .1
وتأهيل وتدريب العاملين في مجاالت الصحة النفسية  التدريبية لتطوير

ومتابعة المستجدات العلمية في مجاالت تخصصاتهم والمشاركة في 
  المؤتمرات المحلية والدولية

توفير الدعم المهني واإلشراف على برامج وخدمات الصحة  .2
النفسية والحرص على أن يتم تقديم هذه البرامج وفق الممارسة المهنية 

 .على البراهين المبنية

مثل ( إقامة وسائل تواصل مباشر مع جميع الفئات المستهدفة  .3
لتقديم ) خطوط هاتفية ساخنة أو مواقع لالستشارات االلكترونية أو غيرها

 .االستشارات النفسية واالجتماعية المتخصصة

في ظل النتائج الخطيرة لتفاقم الحرب الدائرة في سورية ظهرت اآلثار  
. أوضاع حياة الشعب السورية وأمنه في مجاالت الحياة كافة الكبيرة لتردي

وكان من الالفت غياب أي شكل من أشكال التنظيم المهني للعاملين في 
مجال الصحة النفسية بتخصصاتهم المختلفة، لمساعدة الناس في ظل 

من . التدهور الكبير في ظروفهم المعيشية وفي حياتهم النفسية واالجتماعية
كرة إنشاء جمعية سمح، وهي جمعية علمية سورية مستقلة هنا، أتت ف

لالختصاصيين في الطب النفسي وعلم النفس والخدمة اإلجتماعية 
  .السريرية

  �ـــــــــــــــــــــــــا	 ؤ

تسعى الجمعية ألن تعزز الصحة النفسية الشاملة للسوريين، وتصبح  
واالستشارات مرجعية علمية رائدة في تقديم الخدمات اإلشرافية 

والدراسات والبحوث في مجاالت الطب النفسي وعلم النفس والخدمة 
  االجتماعية السريرية

  �ـــــــــــــــــــــا	 !�	

تعزيزي الصحة النفسية وتقديم الخدمات النفسية واالجتماعية وفق أعلى  
  اهينالمعايير المهنية وبناء على الممارسة العلمية الموثوقة  المبنية على البر

  �ــــــــــــــ� و&� هـــــــــــــــــ%ة ا	����ـــــــــــــــ#"

نشأت الجمعية بناء على تصويتات مؤتمر اآلثار النفسية واالجتماعية  
للحرب في سورية وآليات التعامل معها والذي عقد في مدينة اسطنبول 

ين في حيث تعاون النشائها عدد من المختص) م 28/9/2012-27(  : بتاريخ
مجاالت الطب النفسي وعلم النفس وعلم االجتماع السريري وقد تم 

في ) حيث مقرها المختار الحالي( تسجيلها رسميا في المملكة المتحدة 
  .م    2013العاشر من سبتمبر  

لحين االجتماع األول ( ويتولى إدارة الجمعية حاليا بشكل مؤقت 
من االختصاصيين  مجلس تأسيسي يضم نخبة) للجمعية العمومية 

السوريين في مجاالت الطب النفسي وعلم النفس والخدمة االجتماعية 
السريرية وانبثق من هذا المجلس التأسيس مجلس إدارة مؤقت يرئسه 

  رئيس المجلس التأسيس ومعه نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق

�  �ـــــــــــــ�ت ا	����ـــــــــــ�ل #"�)ـــــــــ&

يم خدمات الصحة النفسية واالجتماعية للشعب السوري بكافة تقد 
  أجناسه وأعماره وفئاته وطوائفه داخل سورية وخارجها

   �ـــــــــــــــــ�اف ا	����ـــــــــــــــــأه

  :تسعى الجمعية إلى تحقيق األهداف التالية

 تعزيزي الصحة النفسية الشاملة، وتطوير خدماتها .1
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جمع ودراسة المسائل القانونية المتعلقة بالجوانب الطبية النفسية  .4
 .ة في الحروب والكوارثاالجتماعي

دعم الدراسات والمسوح العلمية الطبية النفسية االجتماعية التي  .5
 .تتعلق باألزمة السورية

التأكيد على توثيق االنتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية للفئات  .6
 ).حسب المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعتمدة( المستهدفة  

 -ية تشاركية لذوي التأثير المباشرتنظيم وإقامة دورات تدريب .7
لالستفادة من الجوانب النفسية واالجتماعية  - من كافة الطوائف

 .والروحية في التعامل مع الكوارث واألزمات

إعداد وتأهيل المدربين المتخصصين القادرين على تدريب  .8
 الداعمين النفسيين

خاص السعي لتخفيف الوصمة االجتماعية عن المرضى النفسيين واألش .9
الذين يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية مثل حاالت االعتداء الجنسي 

 .وغيرها وتقديم الرعاية الطبية النفسية االجتماعية الالزمة

تعزيز التواصل والتعاون بين جميع االختصاصيين في الطب  .10
 .النفسي والعلوم النفسية واالجتماعية وبين المهتمين بالشأن السوري

للدعم النفسي االجتماعي للفئات األكثر عرضة إقامة مشاريع  .4
لتضرر صحتهم النفسية مع التركيز على النساء واألطفال والمسنين 

 .والجرحى والمرضى النفسيين وذوي االحتياجات الخاصة

المساهمة في تيسير وصول الطواقم الطبية النفسية االجتماعية  .5
 .فةإلى مناطق تواجد المتضررين من جميع الفئات المستهد

نشر الثقافة النفسية المتعلقة بالصدمات والكوارث والقيام بتثقيف  .6
 .الناس حول آليات التكيف مع الضغوط الناتجة عن األزمات

إقامة حمالت إعالمية مكثفة تخاطب البلدان المستضيفة ألهل  .7
بسبب األزمة الحالية لتعزيز التكافل ) شعوبا وحكومات( سوريا 

الصحة والتعليم : مثل( ياة الكريمة االجتماعي وتيسير سبل الح
 )الخ... واإلقامة والعمل 

إقامة حمالت إعالمية البراز الجوانب اإليجابية في األزمة  .8
 .الحالية وبث ثقاة التفاؤل

التنسيق مع الهيئات الدولية ذات الخبرة لتنفيذ المشاريع  .9
 .واالستفادة المتبادلة من الخبرات في مجال الدعم النفسي االجتماعي

   � � � � � �   � � � � � �
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  ةالعلمنفسي و الطنفسية  الدراسات و االبحاث قاعدة بياناتنحو اثراء 

 ـةـة و العلمنفسياألبحــاث و الدراسـات الطنفسيـقاعدة بيانات 

  الشبكـةاالبحاث ب قاعـدة بيانـات  البحث في

www.arabpsynet.com/paper/default.asp  

 ***    *** 

  يانـاتأضـف ملخص بحثـك الـى قاعـدة الب

Papers Form 

rm.htmhttp://www.arabpsynet.com/paper/PapFo  

 أرسل بحثك و دراستك الى المجلة العربية للعلوم النفسية
arabpsynet@gmail.com  
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   رســـــالفه

   تقديم
  المؤلف مقدمة 

  والرشاقة الروحانية-1
  الطاقة -2
  التنفس -3
  قةالرشا وفقدان النبيل الجسد -4
  والمشاعر األحاسيس -5
  الروحية والنزعة الجنسية النزعة -6
  والواقع باألرض ارتباط: التأريض -7
  البنيوية الجسد دينامية -8
  العالم امام لوجه وجهاً -9

  العقل طمأنينة -10
  واإليمان الحب 11
  القلب وعي 12

 
  صـــــالملخ

 الوثيق رتباطباال النفسي العالج منهج  بالتفصيل الكتاب هذا يتناول
رسومه  خالل من المؤلف ويحدثنا ومفاهيمها، الحيوية الطاقة بمقوالت
 بتحليل المسبوك النفسي العالج في مسيرته عن وتطبيقاته وتمارينه

 شهدها التي  المختلفة والحاالت  التطبيقية الجوانب  عن الطاقةومقوالتها
 بتحليل النفسي جالعال في الخاصة نظريته وطور عقود 6- 5 خالل وعالجها

 .  نيويورك في الحيوية الطاقة تحليل معهد  الخمسينات في وأسس الطاقة

 هل: فيتساءل" والرشاقة الروحانية"  األول الفصل في المؤلف يتحدث
 ويرى الجسد؟ حالة إلى االلتفات دون النفسية األمراض عالج الممكن من
 وعلى المرض، سبب على يؤثر وال كاملة الصحة يعيد ال وحده العاج ان
 الفصل في. للمرض اإلنسان تهيئ التي الشخصية بالعوامل يعرف ما

 ينشأ الصراع ألن والجسد، النفس وحدة إلى المؤلف يدعو" الطاقة" الثاني
 ويتحدث الجسدي والمستوى النفسي المستوى: مستويين على واحد آن في

   المحلل  اأسسه يوضع الت  السيكوسوماتية الوحدة مبدأ عن بالتفصيل

  ةـمقدمال 
 عالم تأليف" والجسدية النفسية اإلنسان صحة -الجسد سيكولوجية"  كتاب

-1910( لوين ألكسندر الكبير األمريكي النفسي والمعالج والطبيب النفس
 المؤلف ويبين. النفسي التحليل في التطبيقية أعماله لوين يختتم وبه ،)2008

 أن لإلنسان يمكن كيف التطبيقية، ارينوالتم الرسوم خالل من هذا، كتابه في
 والجسد النفس بين الجمع خالل من والجسدية النفسية بالصحة يتمتع

 وينظر النفسي، والتحليل الجسد على العمل بين الكتاب هذا ويجمع. والروح
 قمع معتبراً ومفاهيمها، الطاقة مقوالت خالل من والجسد النفس وظائف إلى

 تحاصر دائمة عصبية توترات شكل على تمظهري الذي والمشاعر العواطف
 واالكتئاب العصابات مصدر العضوية، في الحيوية للطاقة الحر السريان
 االنسان استعادة المجال هذا في خاصة اهمية ويحتل. الذات وحدة وفقدان
 وثيقاً ارتباطاً بالخوف تعطيله يرتبط الذي الحر للتنفس

 تطور عن الحصار رفع هو الطاقة بتحليل النفسي العالج هدف إن
 .سليما نمواً ونموها الشخصية
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 من متوازن البشري الكائن أن على المؤلف يركز"  البنوية الجسد يناميةد
 على قدرته بفضل  العضوية الكيمياء حيث ومن والبنيةن الطاقة حيث

 ويقفدم  الطاقة توازن تحفظ التي الجسم قوى وعن.  الوسطي التجانس
 هذا تحقيق على اإلنسان تساعد التي  التطبيقية التمارين من مجموعة

 في الوجه دور عن"  العالم امام لوجه وجهاً"  التاسع الفصل في. ازنالتو
 الجزء  اإلنسان فوجه.  مشاعرنا عن التعبير وفي  العالم إلى به نشعر ما

 المختلفة األقنعة يتناول كما الخارجي، العالم نحو الموجه الجسد من الهام
 الكبت عن ناتجة أقنعة وهي ، األشخاص بعض بها يتقنع التي

 يبين"  العقل طمانينة"  العاشر الفصل في.  المختلفة النفسية واالضطرابات
 وانسجامه لالنسان الداخلي االنسجام عن تنشأ العقل  طمانينة أن المؤلف

 على تساعد التي التماترين من بمجموعة نظريته ويوؤيد. الطبيعة مع
 ورةضر عن"  واإليمان الحب" عشر الحادي الفصل في. العقل طمأنينة

 الفصل وفي.  وااليمان  الحب علبى تقوم التغذية وهذه ، الروح تغذية
 او"  األنا"  عالقة عن المؤلف يتحدث"   القلب وعي" عشر الثاني األخير
 وتحقق الوجود سيرورة في لتشارك بها  االرتقاء وضرورة بالجسد  العقل

 . والسعادة الغبطة حالة  إلى وترتقي تكاملها

 والجمع الحيوية الطاقة تحليل في نظريته ليطور  رايخ ولهلم بيرالك النفساني 
  .النفسي التحليل وبين بينها

 النفسي التوتر بين العالقة على يركز حيث ،" التنفس"  الثالث الفصل في
 في للغاية ناجحة نتائج وقدمت وطبقها وضعها التي والتمارين  والتنفس

وفقدان  النبيل الجسد" "  رابعال الفصل في. النفسية  االضطرابات عالج
 ن المرض على عالمة هو الحركات اناقة انعدام أن  المؤلف يبين" الرشاقة

 من موجه نشاط في لطاقته تطويره خالل من لالنسان يمكن كيف ويبين
 تمظهر عن"  والمشاعر األحاسيس" الخامس الفصل في. . رشاقته استعادة
 بأشكال الجسد في - والتوتر والعصاب كالكبت -المختلفة االنفعالية الحاالت

 خطأ عن" الروحية والنزعة الجنسية النزعة" السادس  الفصل وفي. محددة
 ضرورة الروحيةوعن والنزعة الجنسية النزعة بتناقض القائلة النظر وجهة
 الفصل في.   الحب في يتجلى الذي االتحاد وهو النزعتين، هاتين اتحاد

  البشري الكائن المؤلف يقارن"والواقع باألرض طاالرتبا -: التأريض" السابع
 على تتوقف األعلى إلى تطلعنا قوة ان ويبين ، األرض في المغروسة بالشرة

 العملية التمارين من مجموعة ويقدم األرض في الجذرية منظومتنا قوة
 "  الثامن الفصل في. .  األرض على  وثباتنا" تأريضنا"  لتحسين التطبيقية

   � � �   � �  العربيـــــة للعلـــــوم النفسيــــــة المجلــــــة�
  العـــــدد الرئيســـــي

��� ���� إ���و �� ��H=#�R و 5bV#L�L�ّ� ��H=  

Index APN  eJournal 

www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm  

dا[�ــ  ^��	� 2014 ر�
ـــ^&  E	ـــ�ء   /  42-41 ا�,ــdد ، ا

APN eJ 41-42  – Winter  & Spring   2014 

 ::::الملــــفالملــــفالملــــفالملــــف

  " المعوقـــات و التحديـــات... اإلرشـــاد النفســي فـي المجتمــع العربــي "  

  ا��, د�� - >*d ا�,]�] اF` ع .د. أ ا�Eاف 

dr.motawa@gmail.com    

 ا�,ــdد  ��]�ـ# آ��ـ#
�Lـ� �5ـ(ر /�t &�U#Kص -���Bآ1 ( �- IL�(  

http://www.arabpsynet.com/pass_download.asp?file=41  
 

�
'�		6wس وا�_�� )�U#K& /ـــ�(  ا�Gــ�ف وا
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ41-42/apnJ41-42First&Editorial.pdf  

 
 )#�U& /ـــ�K(  ��ـOـHـــ�ت ا�,ـdد

 
www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ41-42/apnJ41-42.HTM  
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  محتويـات الكتـاب

 مقدمة -

 نظرة عامة -

 مرض الزهايمر -

 الزهايمر والشيخوخة -

 أسرار الجهاز العصبي في االنسان -

 حقائق وأساطير: الزهايمر والشيخوخة -

 .. كيف؟ ولماذا؟ الشيخوخة -

 والنسيان.. مرض الذاكرة.. الزهايمر -

 الزهايمر وأمراض الجهاز العصبي في الشيخوخة -

 الزهايمر والحالة النفسية للمسنين -

 ومشكالت أخرى شائعة في المسنين الزهايمر -

 الزهايمر وهموم كبار السن -

 بداية أم نهاية.. التقاعد -

 االكتئاب في المسنين -

 كيف نستمتع بالشيخوخة؟.. لمرضى الزهايمر وللمسنين فقط -

 نحو شباب دائم  -

 الزهايمر والعالج والتداوي في الشيخوخة -

 والشيخوخة... الجديد في أبحاث الزهايمر -

 على المستقبلخاتمة ونظرة  - 
  

رئيسية ليس موجها بصفة  -عزيزي القارئ -وهذا الكتاب الذي بين يديك
إلى مرضى الزهايمر أو المسنين الذين يعيشون مرحلة السن المتقدم برغم 
تزايد أعدادهم، لكنه بالدرجة األولى يحتوي على معلومات تهـم كثيـرا   

والمعرفـة الـذين    القائمين على رعاية المسنين، كما تهم كل طالب العلم
يرغبون في التعرف على حقائق وأسرار مرحلة الشيخوخة التي يصـعب  
أن تتكون لدينا خبرة وتجربة شخصية بها دون أن نعيشها بالفعل، لذا فإني 
أدعوك عزيزي القارئ أن تتأمل معي جوانب مرحلة الشيخوخة، ونحـن  

 نحاول استكشاف أسرارها وعرض مشكالتها الصحية والنفسية 

وهل انت عزيزي القارئ أحد ... ماذا تعرف عن مرض الزهايمر؟؟؟ 
ان لم تكن واحد منهم فربما يكون لديك في المنزل أحد كبار ... المسنين؟

السن من الوالدين أو من األقارب، فأن لم يكن فالبد أن أحد المقربين اليك 
قت من األصدقاء او الجيران هو من كبار السن، وانت إذا لم تكن في الو

الحالي تقوم برعاية شخص تقدم به السن فإنك شخصيا سواء كنت شابا 
صغيرا أو في مرحلة منتصف العمر التي تبدأ في األربعين الشك تسير 
بخطى ثابتة نحو مرحلة الشيخوخة، وكل يوم يمضي يقترب بك من هذه 

 .المرحلة
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وقد كان ما دفعني إلى اختيار موضوع مرض الزهايمر وما يتصل به 
ه من ضعف من مشكالت الشيخوخة ورعاية المسنين للكتابة فيه ما الحظت

االهتمام بكل ما يتعلق بكبار السن بصفة عامة مقارنة بالمجاالت األخرى 
التي تخص الطفولة والمراهقة والمرأة مثال، والدليل على ذلك افتقار 
المكتبة العربية إلى المؤلفات التي تنافس أمور الشيخوخة ومشكالت 

ات في الدول المسنين مقارنة باالهتمام الهائل والمتزايد بهذه الموضوع
الغربية، لذا كان حرصي أن يتضمن هذا الكتاب الحد األدنى من 
المعلومات عن المشكالت الصحية والنفسية واالجتماعية للمسنين، وأساليب 
عالجها، وكيفية رعاية المسنين، ذلك إضافة إلى خبرتنا المتواضعة التي 

مع مرحلة حاولت صياغتها  في إرشادات ونصائح عملية لكيفية التعايش 
  .الشيخوخة ومحاولة التكيف معها واالستماع بها

ومشكالت .. وأخيرا فإننا في عرض هذا الكتاب الخاص عن الزهايمر
فإننا نامل أن يبدأ الوعي بهذه الحاالت، ويتم اكتشافها مبكرا، .. المسنين

وال يحدث أي تقصير في عالجها، واألهم من ذلك هو التخطيط األشمل 
ن في المجتمع من منطلق الرحمة واإلحساس الذي نجده في لرعاية المسني

المنظور اإلسالمي للتعامل مع هذه المشكلة وغيرها من المشكالت 
  .مع تمنياتي للجميع بصحة نفسية دائمة... المعاصرة األخرى

  )19االحقاف " ( ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم ال يظلمون
 .قنا إلى ما قصدنا اليه، واهللا من وراء القصدواهللا نسأل أن نكون قد رف

واالجتماعية، والمقترحات، لمساعدة من تقدم بهم العمر ليس فقط لعالج  
  .هذه المشكالت بل لالستمتاع بهذه المرحلة من العمر

ولقد حاولت قدر الطاقة أن يجد القراء األعزاء في هذا الكتاب ما يشبه 
فته عن موضوع الشيخوخة، أما بالنسبة الدليل المبسط لما يسعون إلى معر

ألسلوب عرض الحقائق في هذا الكتاب فال أخفى أنني واجهت بعض 
نستخدمها نحن األطباء في  - على األقل -التحدي، ذلك أن هناك لغتان

الحديث عن األمور العلمية والطبية، األولى تلك التي استخدمها لالجابة على 
ئية حين يسألني عن السبب في أن رأس سؤال لولدي الصغير تلميذ االبتدا

جده ليس فيها إال بقايا شعر أبيض اللون على الجانبين بينما يغطي رؤوسنا 
شعر أسود كثيف؟ فتكون إجابتي بأن ذلك عالمة على كبر السن واالحترام، 
أما اللغة األخرى فهي تلك التي أتحدث بها حول نفس هذا الموضوع مع 

للغتين كلتيهما ال يمكن أن تكون االختيار األمثل زمالئي من األطباء، لكن ا
في كتاب كهذا موجه إلى قطاعات مختلفة من القراء قليل منهم من 
المختصين ومعظمهم من القراء العاديين الذين يطلبون المعرفة في صورة 
معلومات وحقائق طبية صحيحة ودقيقة لكنها في نفس الوقت تعرض 

دام المصطلحات الطبية المعقدة وهي اللغة بأسلوب مفهوم ال يفرط في استخ
التي يتفاهم بها األطباء، ومن هنا كان حرصي على استخدام لغة ثالثة 
حاولت قدر اإلمكان صياغة عرض هذا الكتاب بها حتى يجد هذا األسلوب 

 .في الكتابة الطبية القبول لدى مختلف قطاعات القراء األعزاء بإذن اهللا

   � � �   � � �
  م النـفســـذة علــاء و أساتــــل األطبــراء دليـــثو اــنح

  

  ســـم النفــذة علــن و اساتــاء النفسانييــلألطب" ةـر العلميــالسيــ"
  

  رة العلميــة  ــث السيــة او تحديــإضاف
  

www.arabpsynet.com/cv/cv.htm  

  
  "ةـالعلمي رــالسي" نـع ثـالبح: النـفس مــعل ساتـذةأ و األطبـاء دليـل

  
)i=#ء ا��L� ا�7���RY� ��Lء و �7Hع ا�)L� :1222 ( 

  
  ونـــــاء نفسانيـــأطب

www.arabpsynet .com/CV/defau lt .asp  
 ا�7�C5 ��Lد(Hء ا���R°� :418 ( 

  

 أساتذة و اخصائيوا علم النفس
www.arabpsynet .com/CV/defau ltPsycho log is ts .asp  

 ا�7�C5 ��Lد(Hا� i=#ا� `� )PK�8�  :804ة و ا�bt>�(ا 5
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   رســـــالفه

   اإلهداء

   االفتتاحية

   المقدمة

   متعلم لكل مبدئية ومسلمات قناعات

 الدراسية الحياة في النجاح استراتيجيات

I - النفسية اإلستراتيجية   

   واالهتمام االستعداد إستراتيجية ـ 1

   النفسية الطهارة إستراتيجية ـ 2

II - البيداغوجية اإلستراتيجيات   
   والبرمجة التنظيم إستراتيجية ـ1

   والمواظبة االستمرارية إستراتيجية ـ 2

  المراجعة أو المدروسة المواد بين والتنويع المداومة إستراتيجية ـ3

   ومادتين درسين بين واالستراحة التنفيس إستراتيجية ـ 4

   المراجعة زمن اختيار إستراتيجية ـ 5

   التلخيص إستراتيجية ـ 6

   والممارسة التطبيق جيةإستراتي ـ 7

   الجماعية المراجعة إستراتيجية ـ 8

III - الصحية اإلستراتيجيات   

   والنوم الراحة إستراتيجية ـ أ

    المختلفة المنشطات تناول تجنب إستراتيجية ـ ب

   مباشرة األكل بعد المراجعة تجنب إستراتيجية ـ ج
   الصحية التغذية تناول إستراتيجية ـ د

   االستجمام يجيةإسترات ـ هـ

   النفس عن الترويح إستراتيجية ـ و

IV - والحسية الفيزيائية االستراتيجيات...  

   الهادئة المراجعة إستراتيجية ـ 1

   معتدل مناخ في المراجعة إستراتيجية ـ 2

    اإلضاءة جيدة قاعة في المراجعة إستراتيجية ـ 3
V - يةالرسم االمتحانات أسئلة مع التعامل إستراتيجية   

   والمادية النفسية التهيئة إستراتيجيات -1

   االمتحان أسئلة مع التعامل في البيداغوجية اإلستراتيجيات -2

    الكتاب مراجع
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 لو و الوسائل بمختلف النتائـج تحقيق الى يلجأون جعلهم و المتعلمين
 من غيرها و...  الحقيقي مستواهم يشوهان اللذين والتحايل بالـغش
  .   والتعليم التعلم أساليب من سلبيا نمطا كرست التي العوامل و األسباب

 تكوين فـي الملحوظ النقص من وانطالقا األساس، هذا وعلى
 في المراجع وغياب البيداغوجي ـ النفسي الجانب في واالساتذة المعلمين

 ، تنمينها و أعمالهم تنظيم حسن على التالميذ تساعد التي الجانب هذا
 هذا بانجازنا النقص هذا نسد أن المتواضعة دراستنا خالل من نحاول
 مختلف في الطلبة و التالميذ ليساعد البيداغوجي ـ النفسي الدليل

 : على التعليمية المستويات

 . المراجعة أوقات تنظيم كيفية ـ

 كل طبيعة حسب المراجعة فترات بين الدراسية المواد توزيع كيفية ـ
  تخصص أو شعبة كل و مستوى

 و الصحية ، ،البيداغوجية النفسية العوامل بعض مراعاة كيفية ـ
 أثناء طالب أو تلميذ أو متعلم لكل الدراسي المسار خالل الفيزيائية
 . مراجعاته

 من والطبيعي العادي للتمدرس المناسبة الشروط توفير بهدف ذلك و
  التي والتربوية النفسية والمشكالت الصعوبات كل على السيطرة اجل

 .   النجاح ضمان بالتالي و الطالب او التلميذ تعترض

  ابــــالكت صـــالملخ

 اإلرشادية النشاطات خالل من ميدانية تجربة عصارة يمثل الكتاب هذا
 والجامعي، والثانوي المتوسط التعليم في للمتعلمين قدمناها التي والتوجيهية

 من ومبادئه وخطواته مفاهيمه استوحينا سنة، 12 تجاوزت مدة في
 . المعرفية النظريات خاصة الحديثة التعلم نظريات

 التعليم من الدراسية المستويات كل في المتعلمين تدريب إلى يهدفو
 االستراتيجيات من مجموعة استعمال على الجامعي التعليم إلى المتوسط

 حياتهم خالل الجيد التعلم على المساعدة والبيداغوجية المعرفية و النفسية
 .النجاح لهم تضن وهادف منتظم بشكل الدراسية

 تتضمن الجيد، للتعلم كبرى إستراتيجية زماتمتال خمس على ويشتمل
 : وهي فرعية استراتيجيات منها كل

 . النفسية التهيئة استراتيجيات ـ 1   

 .البيداغوجية واالستراتيجيات ـ2   

 .الصحية  واستراتيجيات ـ3   

 . للتعلم الفيزيائية واالستراتيجيات ـ 4   

 .اتاالمتحان أسئلة مع التعامل إستراتيجيات ـ5  

 

  المقدمــــــة
 مستوى ضعف أسرار عن يتساءلون االولياء من الكثير وأن شك ال
 رغم الدراسة في اآلخر بعضهم فشل عن و معينة، مواد في أبنائهم بعض
 طريق عن لهم يقدمونه الذي الدعم ورغم ، يبذلونها التي المجهودات كثافة

 للدراسة كلية تفرغال ضرورة على والحاحهم الكتب توفير و التقوية دروس
 . التسلية و الترفيه و الراحة وسائل كل عن التخلي و

 التي االسباب عن بينهم فيما يتناقشون و التالميذ من الكثير يتساءل كما
 خالل يراجعون و يتعلمون ما تثبيت و استيعاب في صعوبة يجدون تجعلهم
 و للياليا سهر ورغم ، مرات لعدة تكرارالقراءة ،رغم الدراسية حياتهم

 . الراحة و النوم لذة من الحرمان

 اختالط من االختبارات و االمتحانات أثناء يشتكى منهم البعض أن حتي
 بعض في و الدروس و المواد مختلف بين المعارف و المعلومات في

 عنها سئلوا التي الدروس و المواضيع بأن يوحي شعور ينتابهم الحاالت
 . يدرسوها لم و عنهم غريبة

 االساتذة و االولياء من الكثير أن هو هذا كل في لالنتباه الآلفت لشيءا و
 و االساسي التعليم شهادتي امتحانات خالل االحيان بعض في يرشحون
  بعض من انطالقا للرسوب اآلخر والبعض  للنجاح التالميذ بعض البكالوريا

 نجاحهم أن ظنوا من بفشل جميعا يتفاجأون أنهم إال ، السلوكية المؤشرات
 يبدؤون ،ولذلك مستحيال نجاحه بأن اعتقدوا من نجاح و ، أكيد و مضمون

 أن إال ، الجوانب لبعض و االطراف لبعض االتهام و التأويل و التعليق في
 الى أصلها يعود المحيرة الحاالت و الوضعيات هذه لمثل الحقيقية األسباب
 : التالية العوامل

 و المراجعة أثناء و التعلم عملية ناءأث المنهجية و التنظيم غياب ـ 1
 في الطلبة و التالميذ تواجه التي العقبات و المشاكل أكبر من هو و المطالعة
 . الجزائرية الجامعات و المدارس

 تحسين في الفيزيائية و الصحية ، النفسية العوامل دور إهمال ـ 2
 التالميذ و  الولياءا المربين، قبل من  المراجعة و الدراسة أثناء التعلم عملية
 قبل من التدريس أثناء التربوية و البيداغوجية القواعد بعض مراعاة عدم ـ 3

 و عمليةالتعلم تثمن وأوليائهم،والتي التالميذ قبل من المراجعة أثناء و ، المعلمين
  المرغوبة و المنشودة التربوية االهداف تحقيق على تساعد و المراجعة

 المستويات اهمال مع ، للدروس الببغائي فظالح على االعتماد ـ 4
 من)  التقويم و واالستنتاج ، والتركيب  التحليـل ، كالفهم(  األخرى العقلية

  التفكير على  المتعلمين تعويد عدم الوقت نفس في و االولياء و المربين قبل
 . الحفظ الى يدفعهم ما هو و لالفكار الذاتي االنتاج و والتحليل

 و المربين و االولياء قبل من االمتحانات و االختبارات تهويل ـ 5
   لدى توترا و قلقا ولد ما هو و ، ذاتها حد في غاية أنها على اليها النظر
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  محمد يوسف الشريف - مظاهر االغتراب لدى طلبة جامعة األقصى بغزة - 
. علوان، ز. ن -فاعلية برنامج قصصي لتنمية السلوك اإليثاري - 

  النواجحة
  اعراب  محمد -الفلسفة والتدريس بالكفايات في التعليم الثانوي التاهيلي - 
 - ض المتغيرات لدى طلبة الجامعةظاهرة الغش األكاديمي وعالقتها ببع - 
 عبد هللا. رزق اهللا، ت. الدجاني، ر. خ

. م -الذكاء الوجداني و عالقته بأساليب المعاملة الوالدية المدركة - 
  بن ناصر . طعبلي، ك

  ابراهيم. خليل، ا. ع - الضغوط التالية للصدمة لدي السودانين إضطراب - 
  ن امحمد فضل بشرشعبا - عالج معرفي سلوكي للقلق االجتماعي - 
  سداد جواد التميمي - اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة في البالغين - 
زواري  -القدرة على االختيار الدراسي باعتباره عملية اتخاذ قرار - 

  أحمد خليفة
  محمد السعيد أو حالوة -التربية النفسية وتنمية التعاطف لدى األطفال - 
. خليل يوسف ع -ر لذكاء األطفالالدالالت اإلكلينيكية لمقياس وكسل - 

  أحمد الشاعر
. ع -التوجه الفكري للعقلية العراقية بالصراع السياسي و اإلجتماعي - 

  النداوي. الشمري، ع
  بهتان عبد القادر -المقاربة النفسودينامية للمراهقة - 
  جمال الخطيب –دليل عملي للمتعاملين مع مرضى السرطان  - 

-Histoire de la psychopathologie arabe, entre origine et 

spécificité psychoculturelle أرمردجية نصر الدين -  

-Prevalence of learning disabilities in Palestinian Children in 
Fifth and Sixth grade  

  خلود الخياط الدجاني، عبد العزيز موسى ثابت، تيسير غبد اهللا -
-Prevalence of learning disabilities in Palestinian 
Adolescents in Seventh to Ninth grades  -  

 خلود الخياط الدجاني، عبد العزيز موسى ثابت، تيسير غبد اهللا
-Coping strategies of children and adolescents exposed to 

war conflict  -  عبد العزيز موسى ثابت، تيسير غبد اهللا، بانوس
  فوستانس

 �������� ��������س�������������א �

� �

  قـراءة سيكولوجيـــة … د السياسـي العربـيالمشه : الملف 
 - قراءة سيكولوجية  . . .المشهد السياسي العربي : اإلفتتاحية - 

 الوةمحمد سعيد أبو ح

  صادق السامرائي - !!للتداعيات العربية   المعضالت السلوكية - 
  مرية أوشلح –ثورة الربيع العربي من منظور سيكولوجي  - 
 وليد عبد الحميد - ...المشهد السياسي الملتبس في دول الربيع العربي؟ - 
  عبد الفتاح دويدار –المواطنة وحقوق اإلنسان في اإلسالم  - 
  علي إسماعيل عبد الرحمن - المشهد المصري من منظور نفسي  - 
علي  - فة المشهد المصري في ضوء تحليل تفكير األطراف المختل - 

  إسماعيل عبد الرحمن
  خالد عبد السالم - الشخصية العربية بين العقد األمراض النفسية المزمنة - 
   عزام أمين -"المستبد"التحليل النفسيي لشخصية الطاغية  - 
  وائل ابوهندي - * !الحالة النفسية لإلسالميين في رابعة العدوية - 
  مرسلينا شعبان –" في غوطتي دمشق    موت جماعي وبصمت - 
  تيسير حسون - عن سيكولوجيا المثقف السوري - 
  محمد كمال الشريف - نراه في السياسة ال نرى إال ما نريد أن  - 
  صادق السامرائي - !! التطرف والسلوك - 
    فارس زين العابدين - نفسية تحليليقراءة  – على طريقة البوعزيزي - 
 -الجماعي لدى العرب والمسلمينسادية القتل والتدمير و االنتحار  - 

   خالد عبد السالم
  

  إصـــدارات حديثـــــة في الملـــــــف
  محمـد سعيـد أبو حـالوة -   وإداA6ـــــ� 5�C2ــــــM اKLــــــ� - 
 

  دراســـــــاتاث و ــأبحـ
فارس  -وعالقته باآلراء السياسية العراقي المدرك النسبيالحرمان  -  

 كمال نظمي

محمد  -التربية السيكولوجية وتنمية السلوك األخالقي لألطفال - 
 السعيد أبو حالوة
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  مريـة أوشلح – ثـورة الربيع العربـي مـن منظـور سيكولوجي -  
إن األحداث الكبرى التي تحول مسار الشعوب من ثورات وما : ملخص

واضيع المذاهب، لتعد من أصعب الم  قد ينجم عنها من تدفق التيارات،
واألطروحات تفسيرا إلى حد أنه يجب الوقوف عند إثباتها حتى ال تصبح مع 
مرور الوقت مواضيع صعبة االختراق، ألنه كلما تمت محاولة التفسير أو 
التأويل كلما زاد النقص في عمق الفهم ومعه األدوات واآلليات العلمية الكفيلة 

  ).كثورة سوريا(دة في الزمنبالتحليل، السيما عندما يتعلق األمر بثورة ممت
بإمعان النظر في ما عاشته بعض الشعوب العربية وما ال يزال البعض 
منها يجتر من ال استقرار سياسي، سنجد أنفسنا أمام ضرورة االعتراف بأن 
اإلشكال المطروح يتضمن سلسلة من اإلشكاالت التي يجب تحليلها على حدة 

ا لطبيعة النظام السابق والمدة التي وفقا للخصوصيات العامة لكل بلد و تبع
  .قضاها في الحكم، فضال عن طبيعة األهداف الحقيقية للثورة 

في هذا اإلطار تبين لنا القواعد السيكولوجية لتطور الشعوب، سواء 
على المستوى الفردي أو الجماعي، أهمية تجاوز الوقوف عند الصدفة في 

التوتر أو انقراض بعض  ألن حالة استمرارية. دراسة وتحليل الثورة
التنظيمات السياسية بقوانينها وتهميش البعض منها، ال يتم إال بناءا على 
السمات السيكولوجية التي تحويها بقواعدها، والتي تظل قارة إلى حد ما 
مقارنة مع السمات البنيوية، الدليل على ذلك إمكانية إحياء بعض التيارات 

لة أخرى، أو حلول جوهر نظام الحكم الدينية والسياسية القديمة في ح
وهو األمر الذي قد يعزز استمرار التوتر . نظام جديد  المطاح في

  .والالاستقرار مع فشل األهداف األولى المعلن عنها للثورة
ولهذا أيضا نؤكد على مفهوم حالة ألالستقرار أكثر من مفهوم الوضع، 

د معها يمكن أن يطرح ألن األمر أشبه بالحالة النفسية المرضية، إلى ح
السؤال حول مدى تفكك الشخصيات الفردية تحت تأثير التغيرات المفاجئة 
للوسط والدور الذي يلعبه ذلك التفكك في تأزم الوضع العام وظهور 

فضال عن إمكانية طرح السؤال حول . التطاحنات اإلثنية والقبلية والطائفية
  .لسيكولوجية حدود موقعة األزمة السياسية كبديل لألزمة ا

  

 ...ي؟ــع العربـي دول الربيـس فــي الملتبـد السياســالمشهـ - 
 وليد خالـد عبد الحميد  - 

نعيش اليوم في مشهد سياسي ملتبس في الوطن العربي مع ما : المقدمة
نراه من إحتضار لثورة الربيع العربي وديمقراطيته الوليده بعد أن بنينا 

أن قوى الثورة المضادة كانت أقوى مما  و يجب االعتراف. اآلمال عليه
كان يظن ولكن الداء الرئيسي و الحقيقي الذي أدى إلى المشهد السياسي 
الحالي هو االنقسام والصراع الالعقالني بين حلفاء الثورة في األمس 

 القريب ومنذ نجاحها بين اإلسالميين من جهة واليساريين والليبراليين من 

 صــادق السامرائــي - 15- 1و ماسواهــــــــا  
  

 مصطلحــــــات نفسيــــــة
 

  ةقراءة سيكولوجي … يد السياسي العربالمشه : الملف 
 -  قراءة سيكولوجية   . . .المشهد السياسي العربي : اإلفتتاحية - 

 الوةمحمد سعيد أبو ح

عربي من أحداث ووقائع خارج عن ال ريب في أن ما يمر به وطننا ال
حدود المألوف والمعتاد والمستقر في البنية النفسية للشخصية العربية 
بمالمحها وخصائصها التي اعتادت معها على الركون للواقع والتسليم 

  .بمساره، فضالً عن التشكيك في اآلخر والحذر منه
ا والال فإذا ما أضيف إلى ما تقدم فٌجائية األحداث وتشعب مساراته

يقين في وجهتها، ألمكن فهم المصاحبات النفسية التي رافقت ذلك ونتجت 
عنه، والتي يمكن بصورة عامة بلورتها في عدة نقاط تجمع ما بين 

  : اإليجابي والسلبي على النحو التالي
الشخصية العربية في دول الربيع العربي كانت تغلي غيظًا        -

فارت انفجرت بحالة من االندفاع باتجاهات وحسرة لكنها ال تفور، وعندما 
  . تفتقد معها الوعي بعطاء اللحظة وضرورات المستقبل

تحررت الشخصية العربية في دول الربيع العربي مع الحراك        -
الثوري بشرارة اندالعه وموجاته المتتالية من الخوف المؤصل للركونية 

بين عالمتي  والسكون وتحررت في نفس الوقت من ما يمكن وضعه
  . المانع للبجاحة السلوكية" الحياء"تنصيص 

تتأرجح الشخصية العربية ما بين وداعة الظاهر وإعالء وسع        -
التسامح والعفو، وعسكرة المخيلة الجماعية على حد وصف عمرو 

بما ينتج عنها من تعميم فاشية اإلقصاء وهيستريا ) 2013(حمزاوي 
  .الرفض الجماعي لآلخر

   
  يصادق السامرائـ - !!للتداعيـات العربيـة   لمعضالت السلوكيـةا - 

هذه محاولة لقراءة التفاعالت القائمة في المجتمع العربي بمنظار 
وآليات , قد يساهم في توضيح العناصر الكامنة فيها , سايكوبولتيكي 

  .وإنتاجها لمركباتها السلوكية المؤثرة في الحياة, تفاعلها وتداخلها 
تكاد تكون قليلة أو نادرة , ) النفسياسية(أو ) السايكوبولتيكية(ت والكتابا

وليست ذات تأثير وفاعلية في , في األدب السياسي والنفسي العربي 
  .مراكز إتخاذ القرار وتقدير المواقف واإلحتماالت

والتي , وقد تناولت بعض العوامل المتصلة بالسلوك القائم في المجتمع 
  . والتداعيات المتفاقمةربما تفسر المعطيات 

لكن التأكيد على بعضها سيكون , ومن الواضح أن هناك الكثير منها 
ولكوني عربي مغترب يعيش في بريطانيا منذ . جهة أخرى محور هذا ال

 .إقتراب الثمانينات
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النضج المشهد سابقا ظهرت األطماع البشرية واختفي  يخططوا لهذا
وبدأ  االجتماعي التسامي سواء الديني أو السياسي والعلمي وكذلك كل أنواع

دور مما جعلهم جميعا بال استثناء يستخدمون  الجميع يبحثون عن
  .اآلن الدفاعية المرضية بال توقف حتي الحيل

وحتي ال يكون كالمنا نظريا وبال فائدة تعالوا نلقي الضوء علي 
  .وأحداثه باألمثلة المشهد

  
 ـةليـل تفكيـر األطــراف المختلفوء تحالمشهـد المصري في ض - 

 علي إسماعيل عبد الرحمن - 

  ـــــــــةمقدم
استكماال لسلسلة تحليل المشهد المصري من جوانبه النفسية المختلفة ، 

الحيل الدفاعية التي يستخدمها األطراف  وقد سبق أن تحدثت عن
في الجزء األول من التحليل ،و أحاول في هذه األطروحة رؤية  المختلفة

  .المشهد من خالل قراءة أفكار الموجودون علي الساحة المصرية 
عملية عقلية يستخدم فيها اإلنسان مفردات مجردة تختصر   هو  فالتفكير

  .الواقع المدرك في شكل لغة مكونة من كلمات و مفاهيم ، يربط بينها منطق
والتفكير عملية ذهنية يتفاعل فيها اإلدراك الحسي مع الخبرة والذكاء 

   ويحصل بدوافع وفي غياب الموانع لتحقيق هدف ،
بالواقع واالنتباه إليه ؛ أما  راك الحسي من اإلحساسحيث يتكون اإلد

ومعايشته له،  الخبرة فهي ما اكتسبه اإلنسان من معلومات عن الواقع ،
 وما اكتسبه من أدوات التفكير وأساليبه ؛ وأما الذكاء فهو عبارة عن

ويحتاج . القدرات الذهنية األساسية التي يتمتع بها الناس بدرجات متفاوتة 
إلى دافع يدفعه ، وال بد من إزالة العقبات التي تصده وتجنب  التفكير

  .مؤهلة ومهيأة للقيام به الوقوع في أخطائه بنفسية
وهو طريقة استقبالنا  أهمية اإلدراك ونخلص من هذه المقدمة إلي

األدوات  السابقة بهذه المدركات ، وكذلك الخبرة للمعلومات ، وأهمية
  .خص في تناوله لهذه المعلوماتالتي يستخدمها الش واألساليب

وهو ما أشهر أنواع التفكير  ونأتي للسؤال األول في هذه األطروحة
  المستخدمة في المشهد المصري الحالي ؟

( والعاطفي ، والواقعي ) الحدسي (للتفكير أنواع متعدده منها البدائي 
ولسنا هنا بصدد الحديث عن سمات كل نوع بقدر . ، واالبداعي) العلمي 

  .تحديد النمط المستخدم في المشهد 
  ولو نظرنا إلي المشهد من هذا الجانب لوجدنا توافر بعض العناصرمنها

  
 - ة العربيـة بيـن العقـد األمـراض النفسيــة المزمنــةالشخصيـ - 

  خالـــد عبــد السـالم
في الحقيقة ما نراه في محيطنا العربي من تحوالت سياسية وحراك 

 مجتمعات تؤمن بقيم الحرية والعدالة والكرامة واحترام اجتماعي لتأسيس 

من القرن الماضي كنت قد حلمت طويال أن أرجع الى وطن عربي  
ديمقراطي بدون أحكام عسكرية وأجهزة أمنية تتنصت على المواطنين 

لقد كتبت في رأس األلفية الثالثة قصيدة تعبر . وتعد عليهم كل نفس يتنفسوه
تجاه هذه الدكتاتوريات الفاسدة التي حكمت الوطن عما كنت أستشعر به 

  ...العربي وأختار من تلك القصيدة األبيات التالية
  
  عبـد الفتـاح دويـدار –الم ة وحقوق اإلنسـان فـي اإلسـالمواطنـ - 

نتفق جميعاً كمسلمين على حقيقة أولية وهى شمولية اإلسالم لكل 
ة في البحث عن معنى أو قيمة مناحي الحياة، وأن لكل دين عبقريته الخاص

قد تنبع هذه العبقرية من التحديات التي . كلية تحقق وجوده في التاريخ
  .يواجهها، أو الغايات التي يستهدفها، أو الدور التاريخي المنوط به

وقد ظهر اإلسالم في بيئة قبلية، مثلما كانت وثنية، جمعت بين غياب دين 
حيث كان دم الشخص العربي، الذي  مهيمن، وغياب اجتماع سياسي متعين،

ومن ثم كان عليه مواجهة . تعوزه الحماية القبلية، يراق على قارعة الطريق
تحدى مركب من أبعاد ثالثة على األقل؛ فهناك أزمة عقيدة يفرضها تحدى 

وهناك أزمة حضارة . وهناك أزمة مجتمع تتغذى على الهيمنة القبلية. الوثنية
  .الساحق قياساً إلى الحضارات المجاورة يثيرها التخلف العربي

وألن اإلسالم، كدين شامل، هو مشروع لخالص التاريخ من االنحطاط 
والفوضى الحتمية التي تنجم عن غياب قوانين العدالة والمساواة، كان 
للسياسة أهميتها المبدئية في اإلسالم، وكانت السلطة، كآلية لتنظيم المجتمع 

  . وإدارته، محورية فيه
عندما كان اإلسالم على وشك الظهور قام في مكة حلف الفضول الذي كان 

وقد شهد الرسول . يتدخل لنصرة المظلوم سواء أكان من أهل مكة أم من زوارها
–r– في صباه هذا الحلف وقال عنه فيما بعد لو دعيت به في اإلسالم ألجبت.  

  
  الرحمنعلي إسماعيل عبد  -  يور نفـسن منظـالمشهـد المصري م -  

المشهد السياسي في مصر مغري جدا للمهتمين بالعلوم النفسية خاصة 
بسرعة البرق وبطريقة غير متوقعة ، وحتي اآلن خالصة  أنه يتغير

أو  السياسيين لكل رموز المعارضة سواء المشهد سياسيا هو خسارة فادحة
اإلعالميين ومناقشة هذا ليس هدفي في هذه المقالة بل هدفي هو 

  .سريعة لألحداث من منظور مدرسة التحليل النفسي مناقشة
أو  ليبراليون فجميع األطراف في المشهد السياسي سواء اعالميون أو

اسالميون معارضة كانوا أو مؤيدين يتعرضون لضغوط نفسية شديدة منذ 
فجميع من علي الساحة اآلن كانوا قبل هذا التاريخ راضون  ، 2011يناير 

رئاسة الوزراء أو عضوية المجالس النيابية  عند بلعب دور سياسي ينتهي
السلبيات والبكاء علي حضارة  ، واإلعالميون راضون بدورهم في اظهار

المؤسف  سبعة آالف سنة دون أن يضع خطط واقعية لتغيير هذا الوضع
  الجميع بخروج مبارك من الحكم ، وألنهم كانوا مغيبون ولم وفوجئ ،
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صحيح أن لكل طاغية عبر التاريخ شخصيته المميزة و لكن . بشكل عام
طبائع و السمات مشتركة عند جميع الطغاة مهما هناك مجموعة من ال

     .اختلفوا في الزمان و المكان
االستبداد "قبل الدخول في صلب الموضوع علينا أوالً التمييز بين أنظمة  

فكل نظام شمولي هو حتماً ". االستبداد الديكتاتورية"و أنظمة " الشمولية
في . بالضرورةديكتاتوري و لكن ليس كل نظام ديكتاتوري هو شمولي 

...) كنظام حسني مبارك، ديكتاتوريات أمريكة الالتينية(األنظمة الديكتاتورية 
نوعاً ما، هامش نسبي من الحرية النقابية و السياسية واالجتماعية عادةً يوجد 

بينما ال يتغلغل االستبداد في كل مفاصل الحياة و أدقّها في ). تعددية محدودة(
ال يترك مؤسسة من مؤسسات النظام الشمولي  نجد, النظام الديكتاتوري

) تعددية معدومة(المجتمع سواء كانت مدنية او عسكرية خارج هيمنته المطلقة 
موظفاً بذلك قدرات هذه المؤسسات، االجتماعية و السياسية و االقتصادية و 

و  )الرئيس او الملك(األمنية واإلعالمية بشكل خاص لما يخدم رأس النظام 
و التي يمكننا " مرحلة الطاغية"إلى " رمرحلة الديكتاتو"ل بالتالي من الذي ينتق

  . اعتبارها أعلى مراحل االستبداد
  
  ل ابوهنديوائ - ! *ةالحالة النفسيـة لإلسالميين في رابعـة العدوي -  

تعرض اإلسالميون في مصر في اآلونة األخيرة لسلسلة من االنتقادات 
رسة المشوهة والتي ربما بدأت منذ الالذعة والحمالت اإلعالمية الش

يناير المجيدة، لكنها  25بروزهم كتيار كاسح في االنتخابات بعد ثورة 
استعرت بشكل بدا مستفزا وخارجا عن المألوف منذ تولى الرئاسة الرئيس 

تلك  وثمرة ... محمد مرسي وهو آخر رئيس منتخب لمصر بعد الثورة
االنتخابات الرئاسية مثلما بدت الحمالت المضادة بدت واضحة في نتيجة 

مع تلك النتيجة بوادر االنقسام في المجتمع المصري، كذلك أحدثت 
وربما  (االنتخابات الرئاسية أيضا ارتفاعا في الروح المعنوية لإلسالميين 

ولكن ال شك أن فوز )...  قلقا للثوريين الذين انتخبوه حفاظا على الثورة
وأمضى وأعمق أثرا في نفوس  محمد مرسي بالرئاسة كان أقوى

ولعل اشترار الحملة واستشراسها وتجاوزها الخطوط ..... اإلسالميين
الحمراء حدث بعد الفوز بالرئاسة، وأصبحت بوضوح موجهة ضد أي 

بما في ذلك شخص رئيس الجمهورية، فال " إسالمي"إسالمي استنادا لكونه
بوك راعت  الصحف راعت وال القنوات الفضائية وال صفحات الفيس

كل ذلك وربما غيره، ...... حتى صدق وصفها بالمراحيض اإلليكترونية
جعل حالة االستفزاز المعرفي السلوكي شعورا يتناوب على كل من هو 

  ....إسالمي في مصر منذ عام أو يزيد
  

اآلخر واالعتراف به والدفاع عنه مهما كانت االختالفات معه، يعبر عن  
 م التعصب والتطرف الفكري والديني واإلقصاءرغبة ملحة في توديع قي

السياسي واالقتصادي واالجتماعي، لتعويضها بقيم الحوار والجدل باألفكار 
الغرب االستعماري يقف بالمرصاد دائما بكل    إال أن. والمشاريع والبرامج

وسائله التقليدية والجديدة، الدبلوماسية واإلعالمية والسياسية في وجه كل تحول 
فهو غير راض عنا لنصل . ي وفعلي يخرج امتنا من تناقضاتها وغيبوبتهاحقيق

إلى هذا المستوى من القيم السلمية والحضارية رغم تبنيه لها في خطابه 
ألنه يريدنا شعوبا همجية تتصرف بحيوانية وبدائية . اإلعالمي والدبلوماسي

والسياسية وتنوعنا وحماقة في معالجة كل قضايانا واختالفاتنا الفكرية والدينية 
فال يريد لنا، بل لن يريد لنا يوما من . العرقي والثقافي والجغرافي واالقتصادي

األيام الخير أو السلم واألمان، وتجارب أمتنا معه كثيرة ومريرة منذ عدة قرون 
مهما تواضعنا له، ومهما قدمنا له من خيرات ومصالح، ومهما تقربنا منه، أو 

له في قالب االعتدال والمسالمة واالنبهار به وخدمته  حاولنا تسويق أنفسنا
و هو لن يرض . بإخالص وتفان حتى على حساب مصالحنا ومصالح شعوبنا

عنا في كل األحوال، واألحداث التاريخية الكثيرة شاهدة على ما نقول بدأ من 
تجربة الجزائر وسوريا وتونس والمغرب مع فرنسا وتجربة مصر وفلسطين 

ألردن مع االستعمار األنجليزي وتجربة ليبيا مع االستعمار االيطالي والعراق وا
وتجربة األمة العربية جمعاء مع أمريكا وإسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية 

غيرها في نهاية القرن ....وخاصة في العراق والسودان وأفغانستان وباكستان 
تسيطر علينا مختلف  ألنه ببساطة يريدنا عبيدا له، ضعاف النفوس. العشرين

كالنظرة الدونية للذات، وعقدة الخوف والرهبة من قوته وجبروته    العقد نفسية
ويريدنا مجتمعات تسيطر على حياتنا كل أشكال اإلحباط . في كل زمان ومكان

والكوابس والهواجس محطمين ومنهكين في دوامة العنف واأللم والغبن والتعاسة 
نحو األحسن من أجل رد االعتبار لذواتنا    في التغييرحتى تُكبح إرادتنا . والفقر

    .أو االفتخار بانتمائنا الحضاري أو فرض وجودنا بين األمم األخرى ندا للند
     

 ن عـزام أميـ - "دالمستبـ"لشخصيـة الطاغية ـي التحليـل النفسي - 

تناولت " التحليل النفسي للسلوك المؤيد للطاغية"إحدى المقاالت بعنوان في 
تأييد الطاغية، ذلك التأييد إلى بالبحث األسباب النفسية التي تدفع باإلنسان 

ظاهرة المنحبكجي، راجع مقالنا (األعمى الذي قد يصل حد التأليه و العبودية 
"). الحوار المتمدن"أو في موقع " شبكة العلوم النفسية العربية"في مجلة 

دفع بمؤيديه إلى تأليهه؟ هل الطاغية هو من ي: السؤال الذي يطرح نفسه هو
بشكل آخر هل يريد الطاغية أن يكون مؤلّهاً؟ هل هو من يطلب من مواليه 

  الطاعة العمياء و التقديس؟ ولماذا؟ هل يدرك الطاغية أنه ظالم و مستبد؟
في هذه المقالة سأحاول االجابة عن هذه األسئلة و تقديم لمحة مبسطة 

ية الطاغية ، يجب أن أنوه إلى أن عن التركيبة و البنية النفسية لشخص
الواردة في العنوان ال أستخدمها بالمعني الفرويدي " التحليل النفسي"عبارة 

 و إنما فقط لإلشارة إلى دراسة نفسية عامة عن طبيعة المستبدين وسلوكهم 
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  فمحمد كمال الشريـ -  ـد أن نـراها نريي السياسـة ال نـرى إال مف - 
عندما حمي الوطيس واشتد الصراع بين الجيش المصري وعلى رأسه 

وان المسلمين وعلى رأسهم مرسي، وكان الصراع السيسي وبين اإلخ
اإلعالمي مكوناً أساسياً من مكونات هذا الصراع السياسي، حيث 
المقابالت العديدة مع أشخاص مختلفين لكل منه موقف مما يجري ال 

 كانت فرصة لي للتأمل والتفكر كيف تختلف رؤى. يطابق مواقف اآلخرين
دو من من كلي المنظورين واقعتين الناس للواقعة الواحدة حتى إنها تب

كان الصراع مدفوعاً بدوافع مختلفة تجعل كل طرف . مختلفتين تماماً
بالطبع وأنا أراقب . يدعي ما ال يقره عليه الطرف اآلخر بل ينكره ويفنده

وأشاهد نشرات األخبار والبرامج الحوارية عما كان يجري في مصر تلك 
ت بيني وبين نفسي أن تكون وجهة نظري التي حرص األيام كان لي

محايدة تستند إلى الحقائق ال إلى العواطف، وكنت أدهش كثيراً عندما أرى 
من يجادل بحماس واقتناع يدافع عن رأي بهذا الطرف أو ذاك دفاع 
المؤمن الذي ال يشك فيما آمن به ويرفض أي يرى أي إمكانية ألن يكون 

فسها لكن كلٌّ يبني عليها المعطيات ن.. مع الطرف الثاني شيء من الحق
اختالف المصالح يجعل الناس . آراء مختلفة ويعتبرها الدليل على ما يدعيه

يكذبون ويظلمون غيرهم لكن الذي كنت أراه لم يكن مراء وجدال من يعي 
أنه ليس على حق إنما هو يكذب عن وعي وبصيرة ليحقق مصلحة ما، 

باث يريد الحصول على كسب أي لم يكن كذباً وادعاءاً كالذي يبديه سيكو
كان كذباً بالنسبة لي لكن من يقوله يقوله بلسانه . أو التملص من عقوبة

كان لي في . وعواطفه، وكان واضحاً أنه كان يرى األمور كما يصفها
تأمل ما يجري وما يقال متعة وألم في نفس الوقت، متعة التفكر والتحليل 

ألم الحزن على الضحايا كيف نفكر وكيف نتخذ المواقف المختلفة و
  .األبرياء الذين ذهبوا وسط ذلك الصراع أو لنقل الفتنة

  
 ادق السامرائــيصـــ - !! ــوكالتطــــرف والسلــــ - 

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون "
  143البقرة    - ..."الرسول عليكم شهيدا
إذا , طرِفت الناقة من الطَرف وهو مصدر قولك  والتطرف لغويا

  . تطرفت أي رعت أطراف المرعى ولم تختلط بالنوق
  . الناحية: والطرف

   :وفي قوله تعالى
  ..." أقم الصالة طرفي النهار"           -
  ..." ومن الليل فسبح وأطراف النهار"            -
  ". أو لم تروا أنا نأتي األرض ننقضها من أطرافها"           -

  . دنت من الغروب: لشمسوتطرفت ا
  .صار طرفاً: وتطرف الشيء

  

 انا شعبـمرسلين –" ـي دمشـق ـي غوطتف   تي وبصموت جماعـم -  

  مقدمــة البــد منهــا 
ان استخدام االسلحة الكيماوية او التي التهديد باستخدام هذه األسلحة ، 
یخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع المهدد تتناسب مع وعي 

ا ، وقد یؤدي ذلك إلى لجوء األفراد هراده بأخطار هذه األسلحة و آثارأف
م ، أو تؤدي إلى العجز والشلل وعدم هإلى الهرب والنزوح من أماكن

  .القدرة على التصرف السلیم أو أداء األعمال المطلوبة
واالستخدام الفعلي لها في بالدنا ادى إلى الذعر المفاجئ والخوف من 

شخاص المصابین ، و تغییر التركیبة االجتماعية في العديد االقتراب من األ
من العائالت نتیجة لوفاة عدد كبیر منهم او حتى عائالت بأكملها راحت 
ضحية ذلك ، أو تسبب في اعاقة بعضهم ،، عالوة على الدمار االقتصادي الذي 

  .أصاب المحصوالت الزراعیة ، والتربة ومصادر المیاه 
الكيميائية لتدمير أو تحجيم أو الحد من نشاط إذ تستخدم األسلحة 

مجموعة بشرية معينة لتحقيق أهداف مختلفة ، حيث أن ما تتميز به 
ماعدا األسلحة (األسلحة الكيميائية هو التأثير غالبا على الكائنات الحية فقط 

). النووية التي يكون تدميرها شامال ومتعدياً حدود المكان الجغرافية
يميائية لها عدة تصنيفات، إما حسب شدة تأثيرها أو حسب واألسلحة الك

  .إمكانية السيطرة عليها والحد من سرعة انتشارها
  

  تيسيــر حسـون - ـف الســوريــا المثقــعــن سيكولوجي - 
فبعض الناس يتناوله بتهكم، . يعامل المثقف في مجتمعاتنا كشخص مختلف

فيما يرفع البعض اآلخر من ! كتةإلى حد اعتباره موضوعاً للسخرية والن
شأنه باعتباره مرجعية يركن إلى رأيها في حل المشكالت أو تحليل أوضاع 
اجتماعية أو سياسية أو ثقافية، وذلك تبعاً لثقافة المجتمع المحلي الذي ينتمي 

وفي األزمة السورية، بات يسمع رأيه حتى في الشؤون . إليه هذا المثقف
من نافلة القول، أن اإلعالم أدى ! و الجيوستراتيجية العسكرية ــ األمنية

دوراً حاسماً في تغيير وظيفة المثقف ومنحه وظائف وأدواراً ال عالقة له 
هذه المؤسسة التي . بها، في تواطؤ مريب بين المؤسسة اإلعالمية والمثقف

» قاع الوسط الثقافي السوري«انتشلتها من » ثقافية«استطاعت تعويم وجوه 
لكن المشكلة ال تقتصر على من . ل فيها تلميعاً بالمعنى الحرفي للكلمةلتعم

جرى تلميعهم بسرعة للحاجة المستعجلة، بل تمتد لتشمل طيفاً كبيراً من 
. المثقفين المعروفين، الذين أسهموا في إغناء الحركة الثقافية في سوريا

راً ومواقف جميعنا يعرف شخصاً أو أشخاصاً مثقفين وأذكياء، يتبنون أفكا
وربما كانت األزمة السورية منجماً . تتناقض مع مستوى ذكائهم ومعرفتهم

  .خصباً لدراسة هذه الحاالت التي أضحت ظاهرة اجتماعية نفسية ثقافية
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 -سادية القتل والتدمير و االنتحار الجماعي لدى العرب والمسلميـن -  
  خالـــد عبـد الســالم 

ماذا بقي لدى العرب والمسلمين من أخالق وقيم ومبادئ ومشاعر 
يهم روح الوحدة واالنتماء؟ أليس من الخجل يفتخرون بها و تعزز لد

الحديث على أننا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر، في الوقت الذي نجد الكثير منا يدعو إلى استباحة دماؤنا 

األرخس ) العرب والمسلمين(وأعراضنا وأموالنا، حتى أصبحت أرواحنا 
نتحدث عن الكرامة والعزة ونحن من أرواح البعوض؟ أليس من العار أن 

  نخرب بيوتنا بأيدينا وأيدي أعداؤنا؟ 
أليس من الغباء التهليل والتبجيل بصداقة المستعمر الغربي واالستعانة 
به لإلستقواء على من اختلفنا معه سياسيا وفكريا ليكون عونا لنا في تحقيق 

ي في كلمة النصر والهزيمة على بني جلدتنا؟ ألم يقل البشير اإلبراهيم
إن اإلسالم :" 1955ألقاها في إذاعة صوت العرب بالقاهرة سنة 

واالستعمار ضدان ال يلتقيان في مبدٍإ وال في غاية، فاإلسالم دين الحرية 
والتحرير، واالستعمار دين العبودية واالستعباد، واإلسالم شرع الرحمةَ 

على الشدة والقسوة والرفق، وأمر بالعدل واإلحسان، واالستعمار قوامه 
والطغيان، واإلسالم يدعو إلى السالم واالستقرار، واالستعمار يدعو إلى 

؟ أال نعتبر من كل ما حدث للعرب )الحرب والتقتيل والتدمير واالضطراب
و المسلمين عبر التاريخ؟ ألم نعتبر من أحداث افغانستان كيف استغل 

لحركات اإلسالمية وجندها الغرب اندفاعنا العقائدي ضد اإللحاد فسخّر ا
ألم نفهم بعد   إعالميا و دبلوماسيا و استخباراتيا لتحطيم االتحاد السوفياتي؟

كيف حول ما كان يسميهم ويروج لهم بالمجاهدين إلى إرهابيين وقتلة في 
الدول التي جاؤوا منها؟ وألم نستوعب الدروس من أفغانستان كيف غذت 

ربية الصراعات والنعرات المذهبية الدول الغربية و بعض الدول الع
والطائفية والعرقية بين األحزاب والمجموعات المسلحة األفغانية بعد 
اإلطاحة بالنظام الشيوعي الموالي لالتحاد السوفياتي، فجعلها تقتتل فيما 
بينها فانتشرت مظاهر التصفيات واالغتياالت السياسية ضد بعضها 

   يومنا الحالي؟ ألم ينكل الغربالبعض، ولم تتخلص من رواسبها إلى 
االستعماري ضد كل من كان يمثل صديقا ومقربا إليه ابتداء من صدام 
حسين و القذافي و أورتيغا رئيس باناما وغيرهم وكيف انتقم منهم شر 
انتقام؟ أليست المشاهد نفسها والتاريخ يعيد نفسه؟ لقد أكد ذلك المفكر 

أن أبغض شيء عند أمريكا :" هاألمريكي نعوم تشومسكي في معنى كالم
والغرب جميعا أن تجد أنظمة في العالم الثالث تعبر عن إرادة شعوبها، بل 
تفضل دائما أنظمة قمعية وضعيفة سياسية لتستطيع ابتزازها والتحكم فيها 

  .كما تشاء

وربما يجنح إلى , التطرف فعل غير مقبول اجتماعيا وسياسيا ودينيا   
وهو مرفوض في , ويع الحياة وتدمير أركانها الشر وسفك الدماء وتر

لكنه ظاهرة سلوكية ال يمكن , المجتمعات المعاصرة ويعد مثلبة حضارية 
  . ألنها بنت الحياة فتتوالد وتتطور معها, القضاء عليها 

  . وهو جزء من السلوك البشري وقد رافقه منذ األزل 
لكن قابيل , اته وهابيل معتدال في رأيه وتصور, فقابيل كان متطرفا 

فانتشر رأي   ,وباء بسوءته , قتله بعد أن أسقطه في لحظة تطرف آخر
  .هابيل المعتدل وساد بعد موته 

برغم ما رافقه من , وتطرف قابيل تواصل وتمكن من حين إلى حين 
  . آالم وتأنيب ضمير وعذاب أيام

, ط والحياة ال يمكن لعجالتها أن تدور بالتطرف فقط أو باإلعتدال فق
  .وإنما بالتفاعل القائم بينهما

  
    فارس زين العابدين -  يقراءة نفسية تحليل –على طريقة البوعزيزي  - 

أصبح االنتحار بحرق النفس، وسيلة حديثة احتجاجية في البلدان 
للتعبير عن مطالب اجتماعية ، يهدف من خاللها الفرد الى جلب   العربية

الى إضرام النار في الجسد هو أشد  طريقة اللجوءاالنتباه والتعاطف ، 
  .أنواع العنف الموجه نحو الذات

مأساة في حقيقتها تُظهر تناسي وليس نسيان ما يود كل واحد فينا   
كمختصين نفسانيين الوصول اليه وهو أن التعدي على الجسد ال يمثل شيئا 
في الثقافة النفسية كيف ذلك واذا نجد في ابجديات الكتب المتخصصة 

  ؟.ف وتكتب الجسد هو صورة الذات فكيف يتسنى لنا باالنتحار تصن
ظاهرة خطيرة تستوجب الدراسة ابتليت بها الشعوب العربية مؤخرا 

وظُلمته على أفراد وشباب " بالشتاء العربي"تزامنت مع األحداث المسماة 
   ؟ .الوطن العربي االنتحار حرقا 

ا بوالدي واقفا عند قبيل خروجي الى المسجد ألداء صالة العصر فإذ
باب المنزل مندهشا واليعرف قول كلمة امام شاب واقفا امامه عاري كليا 

ياناس ادوني "يظهر عليه آثار حروق بليغة ينادي بأعلى صوت 
, من حرقك ,فاقتربت منه وسألته مابك " ياناس اقتلوني اقتلوني ""للسبيطار
بهذه العبارات   ..."حرقت نفسي أريد أن موت أقتلوني أقتلوني "فأجابني 

الحادة والجريئة والواضحة على عمق الظاهرة المتفشية في األونة االخيرة 
  " حرق النفس"ائعا ذائعا ما يسمى بين األوساط المختلفة اعمارهم اصبح ش

  احدى وسائل االنتحار التي لم تكن معروفة في  يعد حرق النفس
الجتماعية المتماسكة الجزائر وباقي الدول اإلسالمية نظرا للحياة ا

واالندماج االجتماعي وتحريم الدين اإلسالمي لقتل النفس بيد أن التغيرات 
الحاصلة في هذه المجتمعات زلزل هذه القيم االجتماعية واألخالقية 

  .وأصبحت حاالت االنتحار ومحاوالته في تزايد مستمر 
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المعطيات النظرية ونتائج بعض الدراسات السابقة، ثم جرى اختبارها  
ق ببعض القضايا السياسية بواسطة استبانة للرأي تضمنت أربعة أسئلة تتعل

الراهنة في العراق، جرى إعدادها لهذا الغرض وتطبيقها على عينة 
البحث، فاتضح صواب الفرضيتين األولى والثانية، ما يعني إضافة أدلة 

؛ فيما على قدرة المقياس الحالي لقياس ما يزعم إنه يقيسهجديدة ملموسة 
فسره الباحث باحتمالية  اتضح عدم صواب الفرضية الثالثة، األمر الذي

وجود متغيرات وسيطة غير ظاهرة أعاقت تحقيق الفرضية، أو أن طبيعة 
المفهوم العابرة للتمايزات بين الجماعات المتخالفة فكرياً قد أدت إلى 

  .صفرية العالقة التي قامت عليها الفرضية
  

 حالوةمحمد أبو  - التربية السيكولوجية وتنمية السلوك األخالقي لألطفال - 

  : فكرة الورقة وهدفها وإطارها المنهجي  :مدخل
على الرغْم من أن النمو الخلقي لألطفال وصف منذ فترات تاريخية 
طويلة بأنه دالة لتأثيرات أساليب التنشئة االجتماعية وأساليب المعاملة 
الوالدية التي يتعرضون لها خالل مرحلة الطفولة، يوجد القليل من 

ة المنضبطة التي تصدت لفحص وتحديد طبيعة هذه الدراسات البحثي
وفي الورقة الحالية، حددنا أربعة مكونات مركزية للنمو الخلقي . العالقة

التوجه أو الوجهة االجتماعية، ضبط الذات، االمتثال والطاعة، (لألطفال 
وحددنا أربعة مجاالت مركزية لألداء الوظيفي الخلقي أو ) وتقدير الذات
  ).التعاطف، الضمير، االستدالل الخلقي، واإليثار(قية للوظيفة الخل

وركزت الورقة بصورة كبيرة على وصف وتوضيح العالقة بين 
أساليب التنشئة االجتماعية وأساليب المعاملة الوالدية منها على وجه 
الخصوص وهذه الخصائص النفسية الثمانية المتضمنة في البعدين 

أساليب (ياق خمس عمليات والدية في س) األسس، والمجاالت(السابقين
الوصف والتفسير، الرعاية والمساندة، (هي ) معاملة والدية

التساهل، النمذجة، صنع القرار /االلتزامات على متصل التشدد/المطالب
تأكد أن لها عالقات مباشرة في واقع ) والمناقشة األسرية الديمقراطية

). األسس، المجاالت(ي األمر بنمو هذه الخصائص الثمانية للنمو الخلق
وأخيرا، حاولنا رصد أو توضيح دالالت أو تطبيقات تحليالتنا بالنسبة 

  .لتعليم اآلباء كيفية التأثير اإليجابي على النمو الخلقي لألطفال
وتنتظم الورقة الحالية في إطار المضامين العامة لما يعرف في أدبيات 

باعتبارها  Moral Educationاألخالقية ] التنشئة[المجال بالتربية 
مالحظة قوانين الحياة لنفس الشخصية اإلنسانية على أساس القيم والسلوك 

وبالتالي مفهوم , الصحيح ، وذلك من أجل تحقيق مكاسب أخالقية عامة 
األخالق يتطلب القدرة على التقييم واالختيار كما يتطلب نضجاً فكرياً 

  : مكونين أساسيين هما ، وبما تنطوي عليه من التركيز على  صحيحاً

  فت حديثـــــة في الملــــــــداراإصــــ  
 محمـد سعيـد أبو حـالوة -   هنتـــر وإداـتخويــن اآلخـ - 

جل شواهد العبث في الواقع السياسي المعاصر ال تخطئها عين ر
الشارع العادي، فضالً عن عيون المتخصصين في العلوم االجتماعية 

  والنفسية
يمثل االندفاع التلقائي نحو تخوين اآلخر كل اآلخر وإدانته بوصفه 
العملة الرائجة فى سوق الحياة السياسية في الوقت الحالي مركب نفسي 

شراتها البادية مفسرا فيما يرى الباحث لحالة العبث الحياتي الحاَلّه بكل مؤ
للعيان والتي تعبر عن حالة الاليقين واالفتقاد إلى الوجهة المعينة للمسار 

  والمؤطرة للمجال، أو التخطيط
  أبحــــــــــاث و مقـــــــاالت

 
 - ي العراقـي المدرك وعالقتـه باآلراء السياسيــةالحرمان النسب - 

 ارس كمـال نظمـــيــف

إلى أن الناس يحتجون " الحرمان النسبي"هوم مفيشير : مستخلص البحث
للحرمان، ولكن " المطلق"ويتمردون على أوضاعهم ليس بتأثير المعنى 

 ألنهم يشعرون بالحرمان نسبةً إلى مقايسات يجرونها مع أوضاع أفراد أو
وقد دأبت الدراسات السابقة على تناول الحرمان النسبي  .جماعات أخرى

عبر المقايسات التي يجريها الفرد بين أوضاعه  في إطار المجتمع الواحد،
ولذلك اجتهد الباحث . وأوضاع األفراد أو الجماعات األخرى في مجتمعه

الحالي في دراسة سابقة له للخروج بقياس الحرمان النسبي من حيز 
، إلى حيز المقايسة مع )العراقي(المقايسات داخل المجتمع الواحد 

الحرمان "، فاشتق مفهوماً جديداً هو )قيةغير العرا(المجتمعات األخرى 
" صدق البناء"وألن . ، مطوراً أداةً توليفية لقياسه"النسبي العراقي المدرك

هو الوسيلة األساسية للتحقق من صدق أي مفهوم نفسي ومن صدق األداة 
إذ يتطلب تراكماً تدريجياً للمعلومات من مصادر  المستخدمة لقياسه

يمثل محاولة إضافية للتحقق من صدقية الحالي متـنوعة، فإن البحث 
، سعياً لتثبيته أو تعديله أو "الحرمان النسبي العراقي المدرك"مفهوم 

استبداله، على المستويين النظري والسيكومتري، مستهدفاً التحقق من 
  .صدق البناء لكل من المفهوم والمقياس المعد سابقاً لقياس المفهوم

فقد . التحليل العاملي، واختبار فرضيات: هدف بخطوتينوقد جرى تحقيق هذا ال
طالباً ) 111(أسفر التحليل العاملي للمقياس، بعد تطبيقه على عينة مؤلفة من 

وطالبة عراقيي الجنسية ينتسبون للدراسة األولية الصباحية في كلية اآلداب 
بجامعة بغداد، عن استخالص عامل واحد فقط تتشبع عليه فقرات المقياس 
السبعة جميعاً، ما قدم إسناداً قوياً للمنطلق النظري األساسي الذي اعتمده الباحث 

" الحرمان النسبي العراقي المدرك"في اشتقاقه للمفهوم، أي إحادية البعد لمفهوم 
ووجوده  صدقية بناء هذا المفهوموشدة اتساقه الداخلي، مقدماً برهاناً جديداً على 

 كما صيغت ثالث فرضيات مستقاة من . عراقيالفعلي في شخصية الفرد ال

Bassaar Nafssia : N°10–Spring & Summer  2014 
 

ـــــــــــــــــ� ـــــــــ������ـ ـــــ ــــ������&���ـــــــــــ�����10א�ـ�ــــ�د���:�
	�ـــــ  ��2014ـــــــــــ

 
129  �



Psy UpdatesPsy UpdatesPsy UpdatesPsy Updates     ��������
������������دא	����� �

 

 

 راباع  محمد -م الثانوي التاهيليلتدريس بالكفايات في التعليالفلسفة وا -  

  في الحاجـة إلى بيداغوجيـــا نوعيــة: تقديـم 
بين الركـام    -كمسافة ملزمة  -غالبا ما يثيرنا حجم الهوة الفاصلة 

المعرفي القائم لدى مدرسي الفلسفة،و بين ما وجب تدريسه للتلميذ داخل 
فعنا إلى ضرورة إعادة التفكير في اختياراتنـا  حصة مادة الفلسفة، مما يد

المعرفية و المنهجية، و في منطلقات الفعل التربوي و التعليمي، و كذا في 
سيرورات إنجاز الدرس و مكوناته، و محاولة ضبط مراحل إنجـازه، و  
هو ما ال يمكن بأي حال أن يتأتى لنا إال عبر رصد العوائق التي تحـول  

مرجوة، و بالخصوص من طرف المتعلم، عوائق قـد  دون بلوغ النتائج ال
تستمد مشروعيتها من فضاءات الرأي و األحكام المسـبقة و التمـثالت   

، كما من سوء توجيه الفكر، و غياب منهجية )Doxa/ الدوكسا(المشتركة 
أكيد أننـا لـن   ... واضحة في عرض األفكار و المواقف و اإلقناع بها 

ى هذه العوائق، و لكن من الممكن أن تصير نغامر بالدعوة إلى القضاء عل
: نقطة انطالق ممارسة الكفايات المحورية لفعل التفلسف، و نعني بهـا  

  . األشكلة، و المفهمة، و المحاجة
أضف إلى ذلك أن خصوصية الفكر الفلسفي على مدار تاريخها 
الطويل تمنحها قدرة عجيبة ليس فقط على التقاطع، و إنما أيضا على 

       ل المدهش مع أجناس فكرية متباينة، من آداب و فنون و علومالتماث
و هو تكامل يمكن أن نسقطه على خصوصية الفلسفة ... و دين و أساطير 

بمواد تدريسية  - افتراضا ال واقعا  -كمادة تعليمية في عالقتها المنفتحة 
جية أخرى، سواء من الناحية المعرفية الموضوعاتية، أو من الناحية المنه

التقنية؛ و هي وضعية تلزم مادة الفلسفة بالعودة إلى ذاتها، و ممارسة نقد 
ذاتي على مستوى آليات و مناهج تدريسها في ارتباط بتجارب مواد 

  .تعليمية أخرى، ما دمنا نلتقي عند نقطة مشتركة تتحدد في وعي المتعلم
  

 - الجامعـةة األكاديمي وعالقتها ببعض المتغيرات لدى طلب رة الغشظاه - 
 خلود الخياط الدجاني، رائدة رزق اهللا، تيسير عبد هللا

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أهم األسباب :ملخص الدراسة
جامعة القدس التباع سلوك الغش، واتجاهاتهم نحو   التي تدعو طلبة

  .ظاهرة الغش، وأنواع الغش األكثر انتشاراً لديهم
بة جامعة القدس من كافة التخصصات وتكون مجتمع الدراسة من جميع طل

والسنوات الدراسية بمن فيهم طلبة الدراسات العليا، وقد بلغ عدد أفراد مجتمع 
- 2008طالبا وطالبة مسجلين للفصل الدراسي الثاني  11.000الدراسة حوالي 

طالبا وطالبة من طلبة جامعة القدس  144وتكونت عينة الدراسة من . 2009
وقد تم بناء . البة، تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائيةط 64طالب و 76منهم 

القسم األول يضم المعلومات األولية لمتغيرات : استبانة مكونة من قسمين
  .عبارة لقياس ظاهرة الغش لدى الطلبة 60الدراسة، والقسم الثاني يضم 

إذ يعتبر تكوين الوعي األخالقي من أهم األهداف : الوعي األخالقي   
وية األساسية وهو الخطوة األولى من خطوات التنشئة األخالقية الترب

وضرورة من ضروراتها التي يجب توافرها ، وهو ال يقتصر على 
المعرفة الخيرة وتعلم واكتساب المفاهيم األخالقية وإنما يتجاوز المعرفة 

   .إلى تكوين النزعة الصادقة نحو الحقيقة والقيم 
  
 محمد يوسف الشريف -جامعة األقصى بغزةمظاهر االغتراب لدى طلبة  - 

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلي أكثر مظاهر االغتـراب  : ملخص 
والتعرف إلي الفروق في االغتراب , شيوعا ، لدى طلبة موضع الدراسة 

المستوى الدراسي , السكن : لدى طلبة موضع الدراسة ؛ تعزى لمتغيرات 
طالب ) 400(راسة علي عينة قوامها وقد أجريت الد. واالنتماء الحزبي , 

وقد توصلت نتائج الدراسة إلـي أن  , وطالبة من طالب جامعة األقصى 
وهـي علـى   , أكثر مظاهر االغتراب شيوعا لدى طلبة موضع الدراسة 

كمـا  , والـديني  , االجتمـاعي  , النفسي , السياسي , المكاني : التوالي 
في مظاهر االغتراب تعزى  توصلت نتائج الدراسة أن هناك فروقا معنوية

المستوى الرابع , لصالح الذكور , المستوى الدراسي , الجنس : لمتغيري 
كما توصلت نتائج الدراسة انه توجد فروق معنوية في مظاهر االغتراب , 
  . االنتماء التنظيمي , مكان السكن : تبعا لمتغيري , 

Abstract  
-   The current study aims to identify the most common 

features for living abroad between the targeted study students . 
Also it aims to identify the differences in living abroad in relation 
to hosing Education and partial Anticipation. 
-    This study was conductred  an asample composed of 400 male 
and femal student from Alaqsa university . By the end of the study 
cancludeel that the most common featurs for living abroad were 
consequently , plowe , political, psycho- sociol and religiors . In 
addition the results conctuded that there are unphysical features for 
living abroad related to gender   ( sex) and enucational level for the 
male dtudentis in the 4th level . 
 

نعمات شعبان علوان  -ـاريوك اإليثة السلي لتنميفاعلية برنامج قصص - 
  ، زهير عبد الحميد النواجحة

فاعلية برنامج هدفت الدراسة إلى التعرف على  : ملخص الدراسة 
تلميذ  )36(قصصي في تنمية السلوك اإليثاري، وتكونت عينة الدراسة من 

من تالميذ الصف الرابع األساس بمحافظة خان يونس، وتم تقسيم عينة 
الدراسة إلى مجموعتين بالتساوي، واستخدنم الباحثان مقياس السلوك 

البرنامج اإليثاري إعداد الباحثين، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية 
  .القصصي في تنمية السلوك اإليثاري

  
Abstract:  The study aimed at identifying the efficacy of 

storytelling program on promoting altruistic behavior. The study 
sample consists of (36) graders of the primary fourth grade in 
Khanyunis governorate. The study sample was divided into two 
equal groups. Both researchers designed and used altruistic 
behavior scale. Findings showed the efficacy of storytelling 
program on promoting the altruistic behavior. 
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ودرجات بعد   وجود عالقة بين درجات مقياس الذكاء الوجداني -
  .ية المدركةاالتجاهات االيجابية في مقياس اتجاهات التنشئة الوالد

فروق بين الطلبة في درجات مقياس الذكاء الوجداني حسب مستوى  -
لصالح الطلبة ) متفوق، عادي، متأخر دراسيا(التحصيل الدراسي، 

  .المتفوقين
عدم وجود فروق بين الطلبة في درجات مقياس الذكاء الوجداني  -

  ).ذكور، إناث( حسب الجنس 
ا تبين أن لالتجاهات المدركة في واعتمادا على النتائج المتوصل إليه

  .الوالدية أهمية كبيرة لنمو الذكاء الوجداني للطالب  التنشئة
  
عبير عبد  - إضطراب الضغـوط التالية للصدمة لـدي السودانين -

  الرحمن خليل، ابراهيم سليمان ابراهيم
ضطراب الضغوط التالية رصد إهدفت هذه الدراسة الي : مسـتخلص 

نين القادمين من ليبيا بوالية الخرطوم ، كما هـدفت  للصدمة وسط السودا
أيضاً الي معرفة ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائياً في اإل ضـطراب  
تبعاً لمتغير النوع والحالة اإلجتماعية ، و أيضاً معرفة ماإذا كان هنـاك  

الضطراب وكل مـن العمروالوضـع اإلقتصـادي      عالقة إرتباطية بين
المنهج الوصفي وسحبت العينة بالطريقة العشـوائية   تم استخدام. لألسرة

وتتراوح ) إناث  81ذكور و  126(فرداً منهم ) 207(المنتظمة ، وبلغ حجمها
من السودانيين القادمين من ليبيـا بعـد أحـداث     ) 65- 14(أعمارهم بين 

بوالية الخرطوم ، وتم سحب العينة من جهاز المغتـربين ،   م3�52011ا!34 
. التعليم العالي متمثلة في مكتب القبـول العـام     ية ووزارةالسفارة الليب

تمثلت أدوات الدراسة في مقياس إضطراب الضغوط التالية للصدمة إعداد 
بطريقـة  )  0.97(  مجاهد مصطفي وتعديل الباحثتان وكانت درجة ثباتـه 

الفاكورنباخ وتم تحليل البيانات بإستخدام الحزمـة اإلحصـائيه للعلـوم    
: التاليـة    ، حيث تم تطبيق اإلختبارات اإلحصائية )SPSS( اإلجتماعية

لعينتين مستقلتبن، إختبـار تحليـل   ) ت(لعينة واحده إختبار ) ت(إختبار 
أسفرت نتائج . التباين األحادي ومعامل إرتباط بيرسون وإرتباط سبيرمان 

الدراسة عن إرتفاع إضطراب الضغوط التالية للصدمة وسط السـودانيين  
ن من ليبيا في والية الخرطوم ووجود إرتباط عكسي دال إحصائياً القادمي

بين اإلضطراب وكل من العمر والوضع اإلقتصادي كما أظهرت النتائج 
فروقاً دالة إحصائياً في اإلصابة باإلضطراب تبعاً لمتغير النوع و الحالة 

وبناءاً علي . اإلجتماعية إذ إرتفع متوسط اإلضطراب وسط فئة المطلقات 
ضرورة إخضاع العائدين للفحـص النفسـي   هذه النتائج اوصى البحث ب

  .الدقيق وتمييزهم من حيث الحاجة لتقديم العناية المناسبة 

الغش كعادة أو كسمة في الشخصية جاءت  أنوأظهرت نتائج الدراسة   
في المرتبة األولى في األسباب التي تدعو طلبة جامعة القدس إلى التوجه 

من الطالب أفراد العينه %  50.7 وأشارت النتائج الى أنكما . نحو الغش
أن أيضاً أشارت النتائج الى . كانت اتجاهاتهم نحو ظاهرة الغش عالية

الغش في االمتحان كان من أكثر أنواع الغش انتشاراً لدى طلبة جامعة 
من طلبة جامعة القدس أشاروا بأنهم شاركوا يوماً ما % 78.1وأن . القدس

من الطلبة أشاروا بأنهم % 46.3 وأن، المدرسية في الغشفي حياتهم 
أظهرت و. أقدموا على الغش خمس مرات فأكثر في حياتهم المدرسية

النتائج بأن متغير مكان السكن هو المتغير الوحيد الذي تنبأ بسلوك الغش 
وهي دالة ) R2 =  )0.042  لدى طلبة جامعة القدس، حيث بلغت قيمة

وأشارت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ذات داللة . )0.029(عند مستوى 
بين محاوالت الغش المدرسي ) α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

واتجاه الطلبة نحو الغش الجامعي، فقد وجد معامل ارتباط موجب دال 
وهي دالة ) R2) =0.225إحصائياً بين المتغيرين، حيث كانت قيمة 

معنى أنه كلما ارتفعت محاوالت الغش ، ب)0.008(إحصائياً عند مستوى 
فروق ولم يتم إيجاد . المدرسي، ارتفع اتجاه الطلبة نحو الغش الجامعي

سلوك الغش ، في )α=0.105(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ترتيبه في لدى طلبة جامعة القدس تعزى الى متغير جنس الطالب، و

التدين، وتبين وجود فروق  أسرته، ومكان سكنه، ومنطقة السكن، ودرجة
في متوسطات سلوك ) α=0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

وقد . الغش لدى طلبة جامعة القدس تعزى إلى محاوالت الغش السابقة
  .خرج الباحثون بعدد من التوصيات

  
محمد  - الذكاء الوجداني و عالقته بأساليب المعاملة الوالدية المدركة -

  لي، كوثر بن ناصر الطاهر طعب
تهدف الدراسة معرفة طبيعة العالقة بين الذكاء الوجداني و : ملخص

لدى طلبة العلوم االجتماعية و معرفة ما   اتجاهات التنشئة الوالدية المدركة
 إذا كانت هناك فروق في درجات الذكاء الوجداني بين كل من الجنسين و

، ) مرتفع -متوسط  -منخفض(بين مستويات التحصيل الدراسي الثالث 
ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوبيه المقارن و 

طالب و طالبة تم  )160(االرتباطي، وطبقت الدراسة على عينة مكونة من 
اختيارهم بشكل عشوائي طبقي من بعض تخصصات معهد العلوم 

قياس الذكاء االجتماعية بالوادي ، باستخدام مقاييس الدراسة المتمثلة في م
الوجداني ومقياس اتجاهات التنشئة الوالدية المدركة تم جمع البيانات ثم 

  :تحليلها بواسطة األساليب اإلحصائية المناسبة، وقد تم التوصل إلى ما يلي
ودرجات بعد   وجود عالقة بين درجات مقياس الذكاء الوجداني  -

  .دية المدركةاالتجاهات السلبية في مقياس اتجاهات التنشئة الوال
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  :مقولته التي خلدها التاريخ هي 
ان . ابتهاج، غضب، حب، حزن، خوف، كراهية: ة عواطفهناك سبع

تدربت على ... لم يستسلم االنسان الى أي من هذه المشاعر نسميه صبور 
  .الصبر طوال عمري

هذه المالحظة عن عاطفة الصبر تنطبق على االفراد الذي يشكون من 
ترى االنسان يتسرع في االجابة على . نقص االنتباه و فرط الحركة

الذي يوجه اليه، و احياناً يكثر من الحديث في امور ال تعنيه، و السؤال 
يتسرع في اتخاذ القرار في شتى المواقف و من جراء كل ذلك يتم وصفه 

  .بإنسان متهور
  

 خليفة. زواري أ - القدرة على االختيار الدراسي باعتباره عملية اتخاذ قرار - 

  ملخص الدراسة
ميذ السنة األولى ثانوي تهدف هذه الدراسة إلى بحث قدرة تال

على االختيار الدراسي باعتباره عملية اتخاذ قرار ، وقد ) تك.ع.م.ج(
  :افترضنا ما يلي

تميز أغلبية تالميذ السنة األولى ثانوي بالقدرة على اتخاذ     -1
  . قراراهم الدراسي

ال توجد فروق بين الجنسين فيما يخص القدرة على اتخاذ القرار    -2
  .الدراسي

إناث من  61ذكور و 41تلميذ منهم  102وذلك على عينة تتكون من 
تالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا وهذا على 

    .مستوى ثانويتي لقرع محمد الضيف وبوضياف بوضياف بوالية الوادي
وللكشف عن تساؤالت البحث استخدمنا مقياس القدرة على اتخاذ 

بند موزعة بالتساوي على أربعة  44يحتوي على  القرار الدراسي الذي
والتحكم في   التحكم في المعلومات  االستقاللية ، الواقعية: أبعاد هي

واختبار  )t(وباستخدام اختبار الفروق بين المتوسطات , المنظور الزمني 
  :توصلنا إلى أن )²كا(كاف تربيع 

على اتخاذ قراراهم نسبة متميزة بأغلبية من أفراد العينة لهم القدرة  -
  .الدراسي

كذلك نجد نسبة معتبرة من أفراد العينة تعاني عجزا على اتخاذ قرار دراسي 
  .مستقل وواقعي بناء على معلومات صحيحة وتصورات مستقبلية مدروسة

عدم وجود فروق بين الجنسين فيما يخص القدرة على اتخاذ القرار  -
  .الدراسي

ء األطر النظرية والدراسات السابقة وتم تفسير نتائج الدراسة في ضو
  .، وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات والبحوث المقترحة

 ل بشـرشعبان امحمد فض - ي سلوكي للقلـق االجتماعـيالج معرفع -   

  مقدمــــة
نسبة دالة من عدد السكان وفي    يمثل القلق االجتماعي والفوبيا االجتماعية

أن نسبة انتشار  (Ballenger,2000,& Farvlli et al ,2000)يبين    هذا الصدد
، بينما % 14 – 7اضطرابات القلق االجتماعي في المجتمعات الغربية من 

من نسبة المترددين على العيادات % 17تصل النسبة في المجتمعات العربية إلي 
 Maks,1970,Sandrson et al)، كما يشير كل من  (Chaleby,1987)النفسية 

تقريبا من العمالء الذين يبحثون عن مساعدة المتخصصين  % 10أن  (1987,
 & Mark)يشخصون على أنهم يعانون من حالة القلق أو الخواف االجتماعي 

Kowalski:1995,103-104)  ) وقد يكون ذلك بسبب  ) 2006،65: شعبان
التعقيدات االجتماعية المتزايدة ضمن المجتمعات المختلفة، حيث بين 

(Clarck,2001,406)  أن التجنب من األسباب الرئيسية لظهور المخاوف
فطبيعة المجتمع الحديث يكون فيها مرضى المرتبطة بالمواقف المثيرة للقلق، 

الرهاب االجتماعي عادة مرغمين على دخول المواقف التي تثير المخاوف، 
وتعتبر محاولة التجنب هي المحور األساسي في عملية تشخيص لكل أشكال 

عدا الرهاب االجتماعي التي تعتبر حالة رهاب تظهر من خالل الرهاب، ما
  . الضغوط الحادة سواء كان المريض يتجنب المواقف أو يطيق مواجهتها

األفراد المصابون بالقلق  ،ومن خالل نموذج العالج المعرفي السلوكي
يدركون العالم أنه مكان خطير، والخطر المحتمل لديهم يتطلب المراقبة 

 Socialاالجتماعيواألفراد المصابون بمرض الرهاب المستمرة، 

Phobia )SP)  يكونوا حساسون جدا حيال الشواهد التي تدل على التقييم
 التيالسلبي من اآلخرين، واالنتباه الحاد تجاه هذه الشواهد أو المثيرات 

تستثير النقد الذاتي واإلدراك المشوه للسلوكيات و التي قد تكون عادية أو 
   . (Ito et all,2008:597)حظة من قبل اآلخرين غير مال

  
  يسداد جواد التميم -ـناضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة في البالغي - 

هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول هذا التشخيص في األطفال و 
ال تقتصر الشكوك حول تشخيص المرض و انما . البالغين على حد سواء

   .تمع و عالجهفي نسبة انتشاره في المج
ال أحد في استطاعته وضع عالمات استفهام حول تشخيص هذا االضطراب 

الغاية . في األطفال و حتى عالجه هذه االيام، و لكن األمر غير ذلك في البالغين
  .من هذه المقال هي مراجعة مفهوم هذا االضطراب و عالجه بالعقاقير

  ة تاريخيـــــةــــــمالحظ
سيطرة على مشاعره و اتخاذ الخطوات الالزمة تفاعل االنسان و ال

التخاذ القرار يمكن مالحظتها لشخص عظيم كان مسعاه توحيد اليابان 
 .Tokugawa Leyasu(1543-1616)يدعى توكيجوا لياسو
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ويتكون الضمير األخالقي من التأثّر بفكرة العقاب والثّواب وترتيب 
الجزاء وتنامي الشعور بالذّنب واإلساءة عند مقارفة الرذيلة، وتولّد 

ممارسة أفعال الخير والفضيلة؛ فالمسلم أحاسيس اإلرتياح والرضا عند 
عندما ينصر مظلوماً؛ أو يغيث ملهوفاً، أو يساعد محتاجاً، يشعر بالرضا 
والسرور وهو يمارس هذا العمل، أما عندما يسيء ويقارف رذيلة، فيكذب 
أو يخون أو يغش، فإن الضمير األخالقي سيتصدى له، ويقوم بمعاقبته 

فسي عليه، ولن يتركه حتّى يكفِّر عن سقطته هذه، وفرض الندم واأللم الن
  .ويعلن توبته واستقامته

وقد جعل اإلسالم هذا اإلحساس األخالقي عالمة إيمانية يتميز بها 
المؤمن من إذا أحسن : "المؤمن عن غيره، فقد ورد في الحديث الشريف

  ".سرته حسنته، وإذا أساء ساءته سيئته
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك : "قوله) ص(ويروى عن رسول اهللا

  ".فأنت مؤمن
أوجد اإلسالم قيماً ومثُالً أخالقية ثابتة كمبادئ أخالقية واضحة      -1

يلتزم بها اإلنسان المسلم، ويعتبرها قيماً حياتيةً ثابتةً، كالعدل والرحمة 
على  إلخ، وذات قيمة كلّية مطلقة تنطبق.. واإلخالص واألمانة والصدق

  .الجميع وتُراعى في كّل الظروف واألحوال
إيجاد القدوة األخالقية التي يقتدي بها اإلنسان المـؤمن، وهـم      -2

األنبياء والرسل، وفي مقدمتهم المثل اإلنساني األعلى الرسـول الكـريم   
  ).90/ األنعام) (أولِئك الَّذين هدى اُهللا فَبِهداهم اقْتَده): (ص(محمد
3-   ) و اللَّهجري كَان ننَةٌ ِلمسةٌ حوُأس وِل اللَّهسي رف لَكُم كَان لَقَد

  ).21/ األحزاب) (والْيوم اآلخر وذَكَر اللَّه كَثيرا
وبذا رسم الصيغة األخالقية العملية لإلنسان، ليجد أمامه تجربةً أخالقيةً 

  .له الطريق إلى التكامل والنضج األخالقيفذّةً، ونموذجاً إنسانياً يوضح 
التربية السيكولوجية، الحس : المصطلحات األساسية للورقة* 

  . األخالقي، التعاطف، والسلوك االجتماعي اإليجابي
  : وتأسيسا على ما تقدم تتضمن الورقة العناصر التالية

  . اتهاالتربية السيكولوجية، ماهيتها، أسسها، افتراضاتها، وإجراء: أوالً
  . المفهوم والمتضمنات: الحس األخالقي: ثانيا
  . ماهيته، سياقات توليده، ونواقضه: التعاطف: ثالثًا

  . التربية السيكولوجية وتنمية التعاطف لدى األطفال: رابعا
  .خاتمة واستخالصات عامة: خامسا

  
 -القيــاس وكسلـر لذكـــاء األطفــالــدالالت اإلكلينيكيــة لم - 

 أحمد الشاعر. ل يوسف عخلي

هدفت الدراسة الحالية إلي معرفة الدالالت اإلكلينيكية : المستخلص
علي أطفال ) 3-موذا(  )WISC-III( - لتطبيق مقياس وكسلر لذكاء األطفال 

  حيث تم تطبيق. مدارس الموهبة والتميز في والية الخرطوم بالسودان

 محمد السعيد أو حالوة -الفنميـة التعاطـف لدى األطة وتالتربية النفسي -  

  : ملخص الورقة
تستهدف الورقة نظم طبيعة العالقة بين التربية السيكولوجية بما ترتكز 
عليه من أسس، وبما تنطلق منه من افتراضات،وبما تتوسـل بـه مـن    
إجراءات في تنمية التعاطف لدى األطفال بوصفه وحـدة الـدفع باتجـاه    

. أسس عليه من مرتكـزات أخالقيـة  السلوك االجتماعي اإليجابي وما يت
ويلون الورقة الحالية تصورا شخصيا للمعد مفاده أن التربيـة األخالقيـة   
الفريضة الغائبة في نظم التعليم والتعلم المعاصرة خاصة في نظم التعلـيم  

فـي أدنـي   [التي تعلى من قيمة المنظومة المعرفيـة   1والتعلم التقليدية 
لى بقية منظومات الشخصية خاصة المنظومة ع] مستوياتها في واقع األمر

الوجدانية، وما ترتب على هذا اإلعالء من تولد للسلبية وضـيق األفـق   
والعدوانية المكبوته والتي بدأت تجلياتها بالظهور بصورة سافرة في واقع 
حياتنا المعاصرة، ناهيك عن التطرف واالغتراب، وما إلـى ذلـك مـن    

  . مظاهر سلوكية منحرفة أخالقيا
لدى Moral Sense  الحس األخالقيويرى معد الورقة من جانبه أن تنمية 

األطفال في مرحلة عمرية مبكرة ربما يمثل قارب النجاة مـن حالـة التـردي    
األخالقي العام التي أصبح من اليسير رصدها والقبض عليها في حالة تلبس في 

  . غالبية مواقف وسياقات التفاعل االجتماعي
 Theoreticalاألخالقي كمفهوم أو تركيب نظري ويتضمن الحس 

Construct    ا وجدانية، لعل من بين أهم األبعادا معرفية وأبعادأبعاد
الحساسية باآلخر والتي غالبا ما يتم معالجتها في أدبيات : الوجدانية له

 Emotionalمجال علم النفس تحت مصطلح الحساسية االنفعالية 

Sensitivity  منظور اآلخر  ، ثم اتخاذOther Perspective Taking    ،
بمعناه التعبيري الذي يتجاوز مجرد  Empathyويلى ذلك التعاطف 

  Emotional Responsivenessالتقمص االنفعالي إلى التجاوب االنفعالي 
ويمكننا تلخيص االُسس التي يقوم عليها المنهج اإلسالمي في التربية 

  :ة األخالقية الفاضلة بما يأتياألخالقية من أجل بناء الملَك
تطهير وجدان الفرد وتنقية محتواه الداخلي من االنحراف      -1

إن اَهللا لَا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى : (... والشعور المرضي المعقّد، قال تعالى
هِما بَِأنْفُسوا مرغَي11/ الرعد...) (ي(.  

فَاستَقم : (كل عمل وموقف، قال اهللا تعالىاالتّزان واالعتدال السلوكي في  - 2
يرصب لُونما تَعبِم ا إِنَّهال تَطْغَوو كعم تَاب نمتَ ورا ُأم112/ هود) (كَم.(  

أما الخطوات العملية لتربية الحس األخالقي النبيل وتكامل الشعور 
  :بالفضيلة واالندفاع نحوها بدافع ذاتي طبيعي فهي

الذي يساعد ) وهو اإلحساس الباطني بالخير والشر(الضمير األخالقي تربية 
 .على تمييز مواقف الخير والتطابق معها، وإدراك المواقف الشريرة واالبتعاد عنها
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في هذا الصدد، ارتأينا التطرق إلى مفهومية المراهقة من وجهة نظر 
 السيكودينامية، و التي تعتبر، في نظر الباحث، ألّمت بمجمل العناصر

ن ماهية المراهقة و أزماتها الظاهرية و الباطنية للفرد المراهق، مرورا م
و إضطرابات التنشئة خاللها و هوية المراهق األكثر تمييزا ناهيك عن 

  ..األنماط المتضاربة حول دراسة هذه المرحلة الحرجة
  المراهقة، هوية المراهق، إشكاليات لمراهق: كلمات مفتاحية 

Résumé  

L’adolescence est le stade le plus déterminent dans la vie de 
l’être. En effet, c’est le stade de développement le plus favorisé 
dans sa vie psychique. Les chercheurs et les académiciens se 
focalisent sur les points communs dans la définition de 
l’adolescence mais pas sur ses divergences. Surtout lorsqu’il 
s’agit des différents temps, cultures et ethnies. 

De ce fait, nous avons abordé sa définition selon l’approche 
psycho-dynamique, considérée par les chercheurs comme la 
sphère ayant regroupé tant le latent et le manifeste de la psyché 
adolescente. Passant par la définition de l’adolescence, ses 
crises, les troubles de sa genèse, l’identité de l’adolescent la 
plus distinctive, on finira par les différents points de vue sur ce 
stade critique. 

Mots clés :  adolescence, identité de l’adolescent, 
problématiques de l’adolescence 

Abstract  
Adolescence is the most determinant stade of the life. 

Effectively, it’s the stade of developement the most promote in 
his psychic life. Searchers and academicians focus on commons 
point on the definition of adolescence but not on its differences. 
Especially when it’s about different times, cultures and ethnies 

Consequently, we approach its definition according psycho 
dynamic approach, considered by searchers as the sphere 
gathered together the latent and the manifest of the adolescent’s 
psyché. Passing by the adolescence’s definition, its crisis, its 
genesis’ troubles, adolescent’s identity the most distinctive, we 
finish by the different point of view on this critic stade. 

Words Keys : adolescence, identity of adolescent, problems 
of adolescents. 

 

 بجمال الخطي – انمليـن مـع مرضى السرطـي للمتعادليـل عملـ - 

مرض السرطان يعني انه ولسبب غير محدد، ربما يكون وراثيا أو 
تُخرج مجموعة من خاليا الجسم عن السيطرة   بيئيا يحدثُ تغير أو طفرة

مغايرا فال تعود تؤدي الوظيفة المناطة بها طبيعا، وتبدا تسلك سلوكا 
  لنشاطها ونشاط الخاليا االخرى المألوف حيث

تتكاثر هذه الخاليا وتنمو بشكل اسرع بكثير من النمو الطبيعي    -1
  وقد تتجمع في كتل واورام غير منتظمة 

ال تحترم هذه الخاليا حدود االعضاء الطبيعية للجسم فتتحرك     -2
  نامية بكل اتجاه مدمرة مايقف امامها

ي هذه الخاليا وظيفة طبيعية مطلوبة وانما وظيفة ال تؤد    -3
  مضطربة 

نتيجة لذلك تحدث عدة اعراض لدى المصاب بالمرض يمكن تصنيفها 
  على النحو التالي 

بنسـبة   )145( تلميذ وتلميذه حيث بلغ عدد الـذكور  )293(المقياس علي  
. سنة )8-13( ، بمدي عمري من)50,5(بنسبة  )148(و عدد اإلناث  )49,5(

و قد كشفت الدراسة أن متوسط ذكاء اطفال مدارس الموهبـة والتميـز   
وأظهرت النتائج فروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى      فقط  )117.63(
)010.0a≥ (بين الذكاء اللفظي والذكاء العملي بلغ  )درجة، بينما ) 6.96

بين الذكور واإلنـاث  ) ≤0.05a(لم تظهر فروق دال إحصائيا عند مستوى 
اء اللفظي والعملي والكلي، كما أظهرت النتائج تشتت ذو داللـة  في الذك

وسـط األطفـال    3-احصائية في درجات االختبارات الفرعيـة لمـوذا  
الموهوبين، وأظهرت دالالت إكلينيكية متنوعة، أوصي الباحث باستخدام 
مقياس وكسلر لذكاء األطفال الطبعة الثالثة في برامج الكشف عن األطفال 

  .ضمان قبول أفراد ذوي ذكاء مرتفعالموهوبين ل
  
 -التوجه الفكري للعقلية العراقية بالصراع السياسـي و اإلجتماعي -  

  عبد الكاظم عجة الشمري، عدنان علي حمزة النداوي. ع
مما يلحظ إن الحديث عن الشخصية العراقية من الموضوعات المتداولة    

اعية عراقياً وعربياً بّل في أوساط المختصين في الميادين النفسية واالجتم
وعالمياً، ونحن ال نبالغ في ذلك بل نتساءل لماذا تأخذ الذات العراقية هذا 

، وقد نجد اإلجابة لدى نفس !االنهماك والتداول بين أوساط الباحثين؟
وقوع هذا المجتمع في تلك البقعة اإلستراتيجية من العالم : الباحثين، ومنها

واألحداث التاريخية   ي بين الشرق والغرب،كونها تمثل الرابط الجغراف
التي تواكبت على المجتمع العراقي بسبب التحوالت السياسية واالجتماعية 
والعقائدية التي جعلته مركزاً للدولة العربية اإلسالمية، بل إن هنالك من 
يعود بنا في التأريخ لعهود موغلة حيثُ نكون في مواجهة العهد السومري 

بلي واآلشوري ويضع بصمات التأثير هناك، بيد إن آخرين واألكدي والبا
يضعون تأثيراً أكبر على الحقبة المعاصرة والحديثة المشتملة على 
االحتالل العثماني ثم البريطاني وبشكل أكثر تركيزاً في التأثير فترة 
الملكية وما ارتبط بها وما تالها من أحداث دراماتيكية متتابعة من الفوضى 

ية، في حين يرى البعض تأثير وراثياً يقف وراء تلك الطبيعة والدمو
وفي جميع األحوال نحن نستوعب كُّل اآلراء المتقدمة . النفسية واإلدراكية

لتكون مبرراً لقيام البحث الحالي، فضالً عن مالحظاتنا الميدانية، وكذلك 
الدراسات والبحوث السابقة التي تشير إلى مشكلة في التوجه الفكري 

  .للعقلية العراقية بما ينتج عنه من إدراك سلبي للذات والخارج
  

 بهتان عبــد القادر -ة النفسوديناميــة للمراهقــةالمقاربــ -

لم يأت الباحثون . المراهقة مرحلة نمو حاسمة في حياة الفرد: ملّخص 
و األكاديميون باختالف إنتماءاتهم العلمية على نقاط اإلختالف فيها 

بقدر ما أتوا على نقاط اإلتفاق في تعريفها، عبر مختلف ) ها الزمنيةفترات(
بل تبقى المراهقة الفترة األكثر تميزا في . األزمان و الثقافات و الشعوب

 . الحياة النفسية للفرد من بين مراحل النمو األخرى
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Résumé  :  
La situation de psychopathologie arabe s’est constituée 

entre l’origine de la discipline avec l’héritage ancien  de la 
médecine grec et par l’intérêt actuel porté à  l’égard son objet 
qui est la pathologie mentale dans le contexte culturel des 
sociétés du monde arabe. 

Dans cet article on va essayer de répondre aux deux 
aspects de la problématique suivante : 

Est-ce-que la pathologie mentale dans les sociétés arabes a 
une origine autonome par rapport à la pathologie mentale 
universelle appartenant à  la psychiatrie occidentale,  ceci d’une 
part, et d’autre part, est-ce-que la pathologie arabe dans son 
contexte culturel a également une spécificité en tant que t’elle 
ou bien elle est universelle. 

Mots clés :  
Histoire de la psychiatrie, psychologie arabe, psychologie 
occidentale, psychologie culturelle, psychologie interculturelle, 
psychologie transculturelle ethnopsychiatrie, 
ethnopsychanalyse. 
 

- Prevalence of learning disabilities in Palestinian 
Children in Fifth and Sixth grade ABCد ا�?��ط ا� =�>;، �9  ا�)8!8  -   
Dا  �E 3���F ،G��H I%AJ 

Abstract  
Aims : The aim of this study is to estimate the prevalence 

rate of learning disabilities and difficulties in fifth and sixth class 
Palestinian children in West Bank and Gaza Strip. 

Method: The sample consisted of 824 students selected 
randomly from fifth and sixth class in West Bank and Gaza Strip 
schools. There were 281 boys (34.1%) and 543 were girls 
(65.9%). The age of children ranged from 10 to 14 years with 
mean age of 11.06 years (SD = 0.79). 

.Instruments: The teachers interviewed children in classes 
using Al Quds University group learning disability tests. These 
tests were able to identify learning disability in three academic 
domains (reading and writing in Arabic and English as a second 
language and  mathematics). 

Results:  The study showed that 9% of children had learning 
difficulties, 27.8% had learning disabilities, and 63.2% had no 
problems in Arabic Language. For English language, 65% of 
children had problems, 10.5% had learning difficulties, and 24.5 
% had learning disabilities. While 70.2% of children had no any 
learning problems in mathematics, 12.1% had learning 
difficulties, and 17.7% had learning disabilities.  

No statistically significant differences in gender and Arabic, 
English language, and mathematics scores. Arabic language 
disability reached statistically significant differences toward 
Gaza Strip children.  No site differences in learning disability in 
English language and Mathematics rates. 

The results showed that there were statistically significant 
differences in English language level and mathematics toward 
children enrolled in governmental schools than those children in 
UNRWA and private schools 

The results showed that total scores of Arabic language from 
schools records was positively correlated with total scores of 
Arabic,  English Language and mathematics  by children . Also, 
total scores of English language from schools records were 
positively correlated with total scores of Arabic and mathematics 
by children and not with English language scores. There were 
positive correlations between total scores of mathematics from 
school records and total scores of Arabic, English Language, 
total Mathematics scores tested by children themselves. 

  وغير الطبيعي للخاليا   اعراض ناتجة عن النمو السريع    -1  
استهالك تؤدي وتيرة النموالسريعة وغير الطبيعية للخاليا السرطانية الى 

الوتائر المتسارعة لتغذية هذه   طاقة الجسم بشكل كبير واستزاف موارده
احتياجات بقية اعضاء الجسم ووظائفها الحيوية وهذا   للنمو على حساب

  قد يسبب
  فقر الدم نتاج االستهالك المتزايد -
  الضعف العام واالنهاك والتعب-
  نقصان الوزن والنحول-
  اعراض ناتجة عن فقدان وظيفة العضو المصاب    -2

دي وظائفها الطبيعية انما تؤديها كما سبق وقلنا فإن هذه الخاليا ال تؤ
  :بشكل مضطرب على هيئة 

زيادة غير طبيعية في معدالت العمل مثل االفراز الزائد لبعض الغدد -
  مثل الغدة الدرقية او البنكرياس

نقص في االداء او توقفه بشكل كامل مثلما يحث بالفشل الكلوي او -
  الرئوي اوقصور الكبد او تحلل مكونات الدم

جمع هذه الخاليا بسبب النمو السريع مشكلة كتلة تحتل حيزا قد تت-
ليس لها فتعرقل عمل العضو المصاب مثال كأن تتشكل كتلة فى االمعاء 
فتحدث بها انسدادا أو كتلة داخل الرأس تضغط على المناطق االخرى 

  .فتعطلها حيث المجال للتوسع داخل الجمجمة المغلقة 
  

- Histoire de la psychopath ologie arabe, entre origine et 

spécificité psychoculturelle أرمردجية نصر الدين -  
 المرض النفسي العربي، بين األصالة و الخصوصية النفسوثقافية  :ملخص

يظهر جليا أن مكانة علم النفس المرضي في العالم العربي تتموقع بين 
قديم، و ما هو موروث من الطب اليوناني ال  أصل االختصاص مع

االهتمام المطروح حاليا تجاه موضوعه أال و هو الظاهرة المرضية العقلية 
في مقالنا هذا سنحاول اإلجابة  في السياق الثقافي لمجتمعات العالم العربي

  :عن التساؤل الكامن في 
هل المرض النفسي في المجتمعات العربية لديه أصل مستقل بذاته 

الغربي هذا   في أبجديات الطب العقليمقارنة بالمرض النفسي المندرج 
من جهة و من جهة أخرى هل المرض العقلي العربي في سياقه الثقافي 

  .لديه خصوصية بأتم معنى الكلمة أم لديه طابع عالمي مشترك
  :تحديد المصطلحات

تاريخ الطب العقلي، علم النفس العربي، علم النفس الغربي، علم النفس 
اإلنثنو   ين الثقافي، علم النفس العبر ثقافي،الثقافي، علم النفس ما ب

 .سيكاترية، اإلثنوتحليلية
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differences. This highlights the need for more investigation of 
learning disabilities and subtypes and other risk factors which 
may contribute to this high prevalence rate. A well prepared 
programs of evaluation using standardized measures such the 
team developed in this project and intervention programs should 
be implemented such as direct instruction method of instruction 
that has been repeatedly shown to be effective in teaching 
students with a variety of LD. Also, recommendation for 
teachers in which a given number of teachers are provided 
professional development in the educational innovation each 
year, incrementally increasing the total number of teachers who 
have been trained in the methods 

Also, monitoring and evaluation of   for children and 
adolescents with learning disabilities is a necessity in schools 
and well prepared programs to improve such children learning 
abilities. This could be done according to research based results 
and one of these methods is curriculum-based measures which 
facilitate student achievement across disabilities and content 
areas.     

Keywords:  Palestinian Children, prevalence, learning 
difficulties, disabilities, IQ. 

 

-Coping strategies of children and adolescents expo sed 
to war conflict  - H I%AJ 8!8(�9  ا�K<��%A5 سA<�� ،Dا  �E 3���F ،G��  

 

Abstract :The aim of this study was to investigate whether 
the association between trauma exposure and posttraumatic 
stress symptoms in Palestinian children and adolescents living 
in a region of war conflict, was mediated or moderated by 
certain coping strategies. Participants consisted of 424 children 
and adolescents aged between 8-16 years, who were randomly 
selected from 32 schools in Gaza and the West Bank. Measures 
included the Traumatic Event Checklist, the Impact of Event 
Scale, and the Adolescent Coping Orientation for Problems 

 Experiences. Children experienced an average of 13.7 
traumatic events. The most common traumatic events were, 
witnessing demolition of a friend’s home (92.4%) and hearing 
killing of a close relative (84.4%).  The frequency of IES scores 
above the established cut-off score (likely PTSD) was 21.2%. 
There was significant association between exposure to 
traumatic events and PTSD symptoms. Exposure to trauma was 
moderated by seeking social and spiritual support in predicting 
PTSD symptoms. These findings that traumatized children use 
coping strategies to overcome the stress and trauma could be of 
help to clinicians designing school or community programmes in 
enhancing children’s problem-resolving strategies in areas of 
political conflict. 

 

        يــادق السامرائــص - 15-1و ماسواهـــــــــا  -
وتزدحم في كلماتها , تقرأ بعض مقاالت تفوح منها رائحة الكآبة 

ولهذه الكتابات تأثيراتها السلبية على , أعراضها وعالماتها , وعباراتها 
 .نفوس القراء وتفكيرهم وسلوكهم

خصوصا عندما , المعروف أن بعض الكُتّاب أكثر عرضة للكآبة ومن 
 .ال يملكون عمال أو نشاطا سوى الكتابة

 

 Conclusion:  

 This study showed that Palestinian children and West Bank and 
Gaza Strip reported higher rates of learning disabilities. Special 
education evolved as a means of providing specialized 
interventions primarily through prescribed instruction based on 
individual student progress on individualized objectives. A model 
oriented toward special education is appropriate for the area in 
many ways. It provides an opportunity for the classroom teacher 
or the peer specialized teacher to be able to identify children 
who may have learning difficulties in the classroom, determining 
why some of the children in the class are not doing well and 
creating a situation for improvement through assessment, 
referral, and the design of individualized instruction. 

Keywords: Palestinian Children, 5th and 6th grades, 
prevalence, learning difficulties, disabilities. 

 

-Prevalence of learning disabilities in Palestinian 
Adolescents in Seventh to Ninth grades - ABCد ا�?��ط ا� =�>;، �9   
Dا  �E 3���F ،G��H I%AJ 8!8(ا� 

Abstract  

Aims : The aim of this study was to determine the prevalence 
of learning disabilities and difficulties in Palestinian children in 
the seventh to ninth class in West Bank and Gaza Strip. 

Method: The study sample consisted of 1337 students selected 
randomly from seventh to ninth class in West Bank and Gaza 
Strip. Seven hundred and sixty three were boys (57.1%) and 
574 were girls (42.9%).  According to class, 41.4% children were 
enrolled in seventh class, 24.2% were enrolled in eight classes, 
and 34.3% were enrolled in ninth class. 

Instruments: The teachers interviewed children in classes 
using Al Quds University group learning disability tests. These 
tests were able to identify learning disability in three academic 
domains (reading and writing in Arabic and English as a second 
language and mathematics).  

Results:  The study showed that 65.2% had no problems in 
Arabic language, 8.4% of children had learning difficulties in 
Arabic language, and 26.5% had learning disabilities. For 
English language, 67.9% of children had no problems, 10.4% 
had learning difficulties, and 21.9 % had learning disabilities in 
English language. While 61.7% of children had no any learning 
problems in mathematics, 11.8% had learning difficulties, and 
26.5% had learning disabilities in mathematics. 

No statistically significant differences in gender and Arabic, 
English language scores for mathematics, there were 
statistically significant differences in gender in mathematics 
scores toward girls. No statistically significant differences in 
learning disability in Arabic, English language, and mathematics 
according to age group of children, sites of the study, or type of 
school enrollment.  

Conclusion:  

 This study showed that Palestinian children in West Bank 
and Gaza Strip reported higher rates of learning disabilities 
compared to community sample and similar to clinical studies. 
There were statically significant differences in gender and 
mathematics scores toward girls. However, other 
soicodemographic variables did not show any significant  
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        يــــةيــــةيــــةيــــةمـصـطـلـحــــات نـفـسـمـصـطـلـحــــات نـفـسـمـصـطـلـحــــات نـفـسـمـصـطـلـحــــات نـفـسـ

 ـال التركــي ، تونــسجم -المعجم اإللكترونـي العربي 

   ترجمة مصطلحـات عربيـــة  -

  ـي ، تونــسجمـال الترك -المعجم اإللكترونـي اإلنكليزي 

    انكليزيــةترجمة مصطلحـات   - 

  ي ، تونــسـال التركـجم - يالمعجم اإللكترونـي الفرنس

   فرنسيــةترجمة مصطلحـات   - 

بالوحدة , واألسباب التي تساهم في إصابتهم بالكآبة يمكن إجمالها   
, ونقص النشاطات البدنية والرياضية , واإلمعان في اإلستبطان , واإلنفراد 

, وقلة التعرض للشمس , وسوء التغذية , وإضطراب ساعات العمل والنوم 
وتناول الكحول , وعدم اإلستقرار في العمل , قتصادية والعوامل اإل

 .والمشاكل العاطفية والتفاعالت اإلنفعالية المتوقدة, واألدوية 
أن كاتبها يفكر بطريقة , ومن األعراض الواضحة في الكتابات الكئيبة 

فتراه يميل إلى التطرف في قراءته لألحداث والحاالت , األسود واألبيض 
 .ويحاول أن ينفي األلوان األخرى,  التي يتصدى لها

فيستحضر كل ما هو , يتفاعل مع التأريخ  –على سبيل المثال  –فتراه 
  .سلبي ومتفق مع كآبته

   � � �   � �   2014 -2013اصدارات شبكة العلوم النفسية �
 

  تطوري منظور من قراءة"... اإلدراك"  
�I إ 'Cارb=ـ�ن"  �#�ـ�ة ا�H  وا�+�ــ(ر ا ) "  !H/ ا±ـ�ور  ( 

 ا��tــــ�وي �²ـــ4. د.أ
http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1804  

***   *** 

  "  مــــــوت ماهو تجلبـــــات في" 
�I إ 'Cارb=ـ�ن"  �#�ـ�ة ا�H  وا�+�ــ(ر ا   ) "!H/ ا±ـ�ور  ( 

 ا��tــــ�وي �²ـــ4. د.أ
http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1805 

***   *** 

        ي الحياة المعاصرةالصحة العاطفية وضرورات التكيف ف        
�8��#� $��7ن /AH. د�� 

http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1783 

***   *** 

 سيكولوجية الدافع إلى اإلنجاز   
 ����L7. د�-      

http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1754 
 

***   *** 

 الهزيمة النفسية  

 �CL ا�C�5 C�7H ا_(اد أ-( /Yوة. د    
http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1756 

***   *** 

  علم النفس عبر الثقافي
 C�5 ا�#�'� ا�I5��H. د   

http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1757 

***   *** 

  الرعاية النفسية لسجين الرأي واألسير
  التأهيل الجسدي والنفسي واالجتماعي

 �*�(ن ���W. د
http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1790<

***   *** 
  االشارات النفسية عند ابن عطاء اهللا السكندري  

�IN. د.أ   �b� اد{V يC� 
http://www.arabpsynet.com/book/consdetailbook.asp?reference=1792 
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  هناك نقائص أرجو أخذها بعين االعتبار
  

األساتذة األفاضل، تحية عطرة اشكر لكم المجهود المتواصل 
لإلفادة وغيرها من الخدمات الساعية لتنوير العقول المهتمين 

الموقع أكثر من رائع، لكن هناك نقائص أرجو . بهذا المجال
حبذا لو يتغير نوع وحجم الخط لتسهيل  -: أخذها بعين االعتبار

دمونه من معلومات وخدمات قيمة القراءة واالستفادة أكثر؛ فما تق
يسبب تعب (جدا، ولكن نوع وحجم الخط يحول دون تسهيل ذلك 

لو من الممكن إعادة تصميم الموقع بلمسات مريحة  -). بصري
. للعين وجذابة في نفس الوقت ، مع مراعاة سهولة االستخدام

وفي األخير أتمنى أن تأخذوا اقتراحات بعين االعتبار، ألنها 
وفية لكم وغيورة على الموقع تقبلوا مني كل الشكر  نابعة من
  .واالحترام

   بسمة عبد اهللا
  الصحة النفسية

  
  مــرة العلــد مسيــلرفز ـــد متميـــجه 
 

من بغداد مدينة السالم اتوجه بالشكر والعرفان على هذا الجهد 
السيما علم النفس الذي هو , الرائع والمتميز لرفد مسيرة العلم

كون اليه في بالد قد ضربت بها المنون واضطربت أحوج مان
وعم الخرابين خراب , أحوال أهلها لكثرة اللغط وشدة الضغط 

وأني أكاذ اسمع . فبات الربيع خريفاً, الديار وخراب االنفس
ودعوة الداعين للخروج بالعالم , نجدة الخائفين وانين المتعبين

  وشكراً. العربي من محنته

  الخالدي أمل ابراهيم.د.م.أ

  ارشاد نفسي
 

 رـــا الى زمهريــول ربيعنــيتحى ال ــحت 

  
الحمد هللا على هذه الثلة من العلماء التى يعجز لساني عن وصف 
مدى انبهاري بها منذ كنت طالبة واستخدمت كتبهم في ارساء 
قواعد المعلومات االساسية لعلم النفس، كانوا بمثابة شموع ال 

ر منهم ال على سبيل الحصر بل على تنطفئ بداخل عقلي، اذك
سبيل الذكر واالكثر تأثير في مفاهيمي والبناء المعرفي النفسي 

جمال التركى، وكل . احمد عكاشة، د. د. ا: الذي اكتسبته
/ لكم منى كل التقدير، بارك اهللا فيهم / لهم ... العلماء االجالء

االمة برأيي اذا اهتمت . معكم / فيكم، يسعدني التواصل معهم 
بلغنا سدة ) نظريا وتطبيقيا ( العربية بعلم النفس وعلم االجتماع 

بدون تفهم سيكولوجي واجتماعي ورقي معرفي يتحول . االمم
عملت منذ تسجيلي سنة اولى جامعي ....... ربيعنا الى زمهرير

بقسم غلم النفس ان اكون مجسدة له واقعيا وتطبيقيا وكم شهدت 
تطبيقي في النفس والجماعة وكم تمنيت على فعالية علم النفس ال

شبكة العلوم "وبكل تواضع ارى من خالل نافذة .... التعميم 
امال في تحقيق فهم ...وروادها النماذج والقدوة " النفسية العربية

سيكولوحي للفرد العربي، ايمانا منا بالفروق الفردية و 
ذا اخذنا ا" سيكولوجية عربية مميزة"االجتماعية والثقافية ووجود 

كيف يمكنني ...... بها نجحنا علميا وعمليا واقتصاديا و سياسيا 
المساهمة بالمقاالت والبحوث الميدانية الجادة التي سخرت لها 
كل ما في وسعي، اذ كان لي عيادة نفسية سعيت من وراءها 
ادخال قيمة علم النفس ونشر الثقافة النفسية وبالتحاقي بالجامعة 

اشرفت عليها من رسائل ومذكرات جامعية كل االعمال التي 
لكم ... اشترطت الفائدة والميدان ودراسة سيكولوجية مجتمعي 

جعلكم اهللا ذخرا لالمة ومفتاح ... كل الشكر على التواصل
 . ازدهارها العلمي في هذا الميدان

  عائشة عبد العزيز نجوي.د

   علم النفس
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  سـم النفـاص علـاء باختصـاء وعلمـع اطبـت ان تجمـاستطاع
 

 2003ات منذ اسجل شكري وتقديري لهذه الشبكة التي بد
واستمرت بعطائها ليس فقط في نشر الكتب والمجالت والبحوث 
العلمية في مجاالت الطب النفسي وعلم النفس بل استطاعت ان 
تجمع اطباء وعلماء باختصاص علم النفس من جميع الدول 

   العربية واالجنبية فهي مكان للتعارف ايضا
   كفاح يحيى صالح العسكري
   فلسفة التربية

 
  ةــة االسالميــة العربيــي الثقافــف" ســنفال" 
 

في الثقافة " النفس: " في إطار اشتغال مفاهيمي حول موضوع
العربية االسالمية نعمل من خالله على تجميع التعابير 

، نرجو من الزمالء "النفس" والنصوص الواردة فيها مفردة 
ت أو الكرام التفضل بمدنا بما توفر لديهم من معلومات عن إحاال

إشارات حول المصادر والمراجع تأويها بالوصف والعرض 
. أوتعالجها بالمناقشة والتحليل، والتي يرونها ذات قيمة معرفية

 .وشكرا لكل من تفضل باالستجابة

  عبدالكريم بلحاج. د

  علم النفس
  يــث النفسـة البحــل ترقيــفي سبيور ــد مشكـجه
 

هد في سبيل ترقية البحث اعجبني كثيرا كل ما تقومون به من ج
بارك اهللا فيكم و .النفسي و نشرالثقافة النفسية في الوطن العربي

اتمنى ان تتقبلوا عضويتي و تخبروني عن كيفية المساهمة .لكم
شكرا . معكم في اثراء المواضيع التي تطرحونها للدراسة 

   .جزيال للجميع

  وسيلة حرقاس

  يعلم النفس التربو
  

  ستخلص رسالتي للماجستير و للدكتوراهكيف لي ان انشر م
.    

بوركت جهودكم كيف لي ان انشر مستخلص ,,, السالم عليكم 
لتكون متاحة للجميع ,, رسالتي للماجستير واطروحتي للدكتوراه 

  مع خالص امتناني

   أمل صافي
   علم النفس التربو

  ريــواس القهــه للوســة فوا وزمالئــقائم 
 

االستاذ الفاضل رئيس الشبكة / اء الشبكة االساتذة الكرام أعض.
السالم عليكم يسعدني ان ابلغكم باني انجزت صورة عربية 
لقائمة فوا وزمالئه للوسواس القهري راجيا من االخوة الزمالء 
السيما االطباء بان يراجعوا الترجمة العتمادها في بيئاتنا 

تترجم العربية وعلى حدد علمي فان هذه هي المرة االولى التي 
هذه القائمة الى البيئة العربية اكون ممتنا حول اي اقتراح او 

  راي يبدونه على الترجمة مع وافر الشكر والتقدير 
  الرابط

  شوقي يوسف بهنام
   علم النفس
 معايير الجودة المتبعة فى اعداد الرسائل واالطروحات الجامعية 

. 
وعلوم تحضير اطروحة الدكتوراه فى علم النفس :اطار البحث 

الجزائر االستاد /التربية المؤسسة جامعة وهران السانية 
معايير الجودة فى : م الموضوع .االستادة سواغ : المشرف 

معايير  -1-: اعداد الرسائل واالطروحات الجامعية االشكالية 
 - 2-. الجودة المتبعة فى اعداد الرسائل واالطروحات الجامعية

معايير الجودة  -3-االشراف  معايير الجودة المتبعة فى عملية
المتبعة فى مناقشة وتقويم الرسائل واالطروحات الجامعية الطلب 

بعض المقاييس التى تمكننى من تحديد اهم المعايير : المحدد
العالمية فى جودة ااعداد الرسائل واالطروحات الجامعية مثل 

  االستبانات او شبكات المالحضة او وسائل تحليل المحتوى

  زوليخةجطيب  

  علم النفس
  

  يــي والالعقالنــر العقالنــالت والتفكيــل المشكــح
 

. 
االسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته تتحية طيبة وبعد سعادة 

هل باألمكان مساعدتي في الحصول على مراجع و .. الدكتور 
ابحاث تتعلق بحل المشكالت والتفكير العقالني والالعقالني 

اث والمراحع حديثة آمل أن يكون بأقرب وأرغب أن تكون األبح
  وقت ممكن ولكم مني جزيل الشكر والعرفان تلميذة علم النفس

   منيرة عبداهللا
  علم نفس
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Bangladesh) - The State of Social Progress in Islamic 
states of Southeast Asia (cases of Indonesia and 
Malaysia) - The State of Social Progress in Successor 
States of the Former Soviet Union - The State of Social 
Progress in other Islamic Asian countries (cases of: 
Jordan, Iraq, Syria, Lebanon) - The State of Social 
Progress among Muslims Living in Non-Islamic 
Societies - Islam, Modern times and global challenges - 
Social Challenges Confronting the Islamic World - 
Economic Challenges Confronting the Islamic World - 
Political Challenges Confronting the Islamic World - 
Women and social progress in Islamic countries - 
Combating Global Stereotypes and Promoting Mutual 
Understanding The central goal of the volume is to 
promote a fuller understanding of the historical and 
contemporary development contributions (and 
challenges) that confront societies with predominantly 
Islamic populations (hereafter “Islamic Societies”) to 
readers who are not specialists in Islamic studies. The 
volume is expected to cover all of the MENA countries, 
those of South and Southeast Asia, and Africa. As 
possible, we will include other world regions in the 
discussion as well. The length of individual chapters is 
expected to be of about 10,000-12,000 words exclusive 
of charts, tables, maps, and other figures as well as 
references (i.e., about 35-40 pages double-spaced 
page in length [using either 8.5x11.0 inches or on 
A4sized paper). A complete working description of the 
book project will be sent to interested scholars. To 
ensure coherence throughout the book, Guidelines for 
Authors will be also forwarded to you as soon as we 
receive a positive response from you concerning your 
willingness to participate in the writing effort. All 
chapters also will be peer-reviewed by an 
internationally prominent and intellectually independent 
group of reviewers. Please also note that the volume 
also will be published by a major international 
publisher, Springer Press (Berlin, Dordrecht, London   &
New York), as part of its highly influential extensive 
Quality of Life Handbook series 
(http://www.springer.com/series/8365; 
andhttp://www.springer.com/social+sciences/book/978-
94-007-2420-4?changeHeader). The complete volume 
is expected to be read by a wide audience of 
academics, students, governmental ministries, public 
policy specialists, and members of the educated 
general public. The volume also is expected to acquire 
by a large number of libraries throughout the world and, 
in due course, will be available in electronic form. Given 
the electronic policies of Springer, and following the 
print edition, the volume will never go out of print and 
will eventually be available as an e-book. Further, we 
will send you short biographical sketches of the 
volume’s two co-editors in which your chapter will 
appear, i.e., Prof. Habib Tiliouine of the University of 
Oran [Oran, Algeria] and Prof. Richard J. Estes 
[University of Pennsylvania, USA]. These biographical 
sketches will give you a good sense of our 
backgrounds as well as the seriousness of our intent 
and our own competence in bringing together Islamic 
scholars from throughout the world in this foundational 
work. Finally, if you identify something of critical 
importance that we should include in the book we  

  عـل الرائـذا العمــن على هــر القائميــل الشكـجزي 
  

أشكر جزيل الشكر القائمين على هذا العمل الرائع وفقهم اهللا الى 
   ما يحب و يرضى و جعله فى ميزان حسناتهم

  أحمد قدرى عابدين
   علم نفس

  ددــن الجــام بالباحثيــوا االهتمــنرج
. 

وا االهتمام بالباحثين و نرج‘ أشكركم على جهوداتكم المتواصلة 
  ..الجدد في علم النفس

    فكير أسماء
    مختصة نفسانية

. 

  هـــه النفسيــال الخدمــل لمجــه امـــاطالل
   

جهد ممتاز واطالله امل لمجال الخدمه النفسيه فى الوطن 
   العربى

محمد عبدالقادر 
 Clinical Psychologist 

  

  مـــور دائـــي تطـــف
  

   تطور دائم ، بارك اهللا مثواكم جهد جميل ، وفي
    شاهر زعيتر
     أخصائي نفسي

. 
International book on Social Progress in the International book on Social Progress in the International book on Social Progress in the International book on Social Progress in the 
Islamic WorldIslamic WorldIslamic WorldIslamic World 
. 

 Invitation to contribute in a new International book on Social 
Progress in the Islamic World (Social, Economic, Political, and 
Ideological Challenges). Dear Colleagues: The co-editors of a 
new volume on Islamic societies would be delighted to secure 
your involvement as authors or collaborating authors in the book 
project to be published by ‘Springer Publishers’ early 2015. The 
provisional title of the Book is: ‘Social Progress in the Islamic 
World: Social, Economic, Political, and Ideological Challenges’ 
(in English). We would be very grateful if you could contribute a 
chapter of your choice. The book chapters will broadly deal with 
the following topics (any other propositions are welcome): - 
Islam, the early centuries - The Golden age of the Islamic World 
- The Construction of the Ummah: A historical overview - The 
fragmentation of the Islamic World - The Nahda movements - 
The Post- Colonial Islamic Societies - The State of Social 
Progress in Sub-Saharan Africa - The State of Social Progress 
in the Gulf States - The State of Social Progress in Western Asia 
(the case of Turkey, The case of Iran...) - The State of Social 
Progress in South Asia (cases of: Pakistan Afghanistan and 
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(PANSS; Posi(PANSS; Posi(PANSS; Posi(PANSS; Positive and Negative Syndrome tive and Negative Syndrome tive and Negative Syndrome tive and Negative Syndrome 
Scale)Scale)Scale)Scale) 
. 

Hello, I'm a PhD student and pleased to contact 
you; I need your assistance, I'm looking for a Scale 
known as (PANSS; Positive and Negative Syndrome 
Scale) in Arabic. I need the Arabic version of it because 
I'll use it in my next study with patients in Saudi Arabia. 
If you have the Arabic copy of the scale please let me 
know. I'm as well willing to be trained in how to use it. 
Waiting you response. Kind regards, Fatimah   

 Fatimah Alganami 
  Clinical Psychology   

 
 

une réféune réféune réféune référence dont on ne peut s'en passerrence dont on ne peut s'en passerrence dont on ne peut s'en passerrence dont on ne peut s'en passer 
 

 Tout mon souhait que ce grand projet aille de 
l'avant et constituera une référence dont on ne peut 
s'en passer lorsqu'il s'agit des sciences psychologiques 
dans le monde arabe .   

 
Pr.Mohamed BOUDIS   

Psychologie du travail et des organisations   
 ا

 would be very grateful if you would call it to our 
attention. Also helpful would be the names of 1-2-3 
scholars whom we might approach to undertake work 
on the missing areas. We truly hope to receive a 
positive response from interested scholars as soon as 
possible. If possible, in responding to us, please 
provide us with a one-page description, or an abstract 
of 50 or so words, of your proposed chapter. With best 
regards, Prof. Habib Tiliouine Department of Sociology 
University of Oran, Algeria tiliouine.habib@univ-oran.dz 
Prof. Richard Estes School of Social Policy and 
Practice University of Pennsylvania, 

  +��N!A�B�F O. د.أ
Sociology   

 restes@sp2.upenn.edu   
 

the psychological scales in arabicthe psychological scales in arabicthe psychological scales in arabicthe psychological scales in arabic 
. 

  as salamu aleykum, I am a psychology student 
from istanbul. as you know, with syrian civil war 
thousands of people migrate to turkey's different cities. 
they've lost their, houses jobs etc. so they have nothing 
in turkey and most of them are mendicant. it really hurts 
us, a few university students. so we're planning to built 
a migration institute to help physically and 
psychologically. this institute is not official, we are just 
young people who are trying to built the idea of ummah, 
and develop it. we have arabic speakers who will help 
to communication but we dont have the psychological 
scales in arabic. so i want to ask you to help us about 
the scales in arabic language. these scales might be 
post traumatic stress syndrome or depression etc. best 
wishes zeynep rabia .  

zeynep rabia   
 psychology student   

   � � � � � �   � � � � � �

 2013  جويلية -ة اب الشبكارج اإلصدار المتسلسـل لكتخ

     للشبكـــــة" الكتــــاب النفســـي العربـــــي

  !دمـــاغ أمــة فــي خطـــر
  ــةـارون الخليفـــر هـــر عمــبروفسيــ      

8� اC�7�  d   د5(اK#� ان(  �L5 D���V�7� �L ا| اه
  ...ا��#�/ 

  ... )ا�� \ �
�س �; روح ا� ا\
   

dr.iklhas_ashria@hotmail.com  
 ) D+���"4 ا�+(ا'& اB+�ح /���� 5�C��- 4 زو

 i=#ا� `��� أ:ا8+�ذة 5M�=ص ����5 . د.ا�Ytا(  
 

  -�ت�C#+H اآ�و
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29HS2-AbouHalawa.pdf 

 �C#+H ���(ط
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB29HS2-AbouHalawa.exe 

 

� �
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  ربـــن العــــاء النفسييـــاد األطبــــإتح

  ـيــب النفســر للطـعشـ لـــثر العربــي الثاــالمؤتمـ
  

  الجمعيـــة اللبنانيــة للطــب النفســي : م ـــــتنظي
  رـــوالمهج  نـي الوطـرب فــون العــيسفاء النـــاالطب:  يـــور الرئيســالمح

 3LV) 2014  29-��27#�ن، -وت 
http://www.lpsonline.org@@@M@@@@@Owebadministrator@lpsonline.org 
    

 renceTopicsConfe/ر ـــاور المؤتمـــمح

1.      Substance Abuse / Addiction 

2.      Women’s Mental Health 

3.      Geriatrics 

4.      Child and Adolescent 

5.      Trauma:  War, The Middle East and Mental 

Health 

6.      Schizophrenia 

7.      EducationalPsychiatry 

8.      Anxietydisorders 

9.      Mooddisorders 

10.  Ethics 

11.  Genetics 

12.  Somatic interventions in psychiatry (ECT, etc…) 

13.  Neuroimaging 

14.  Mental HealthActs in Arab World: Where Are We 

 اإلدمان/  المواد استخدام إساءة -1 

 النفسية للمرأة الصحة -   2

 الشيخوخة - 3

 والمراهقين طفالاأل – 4

 النفسية والصحة األوسط الشرق الحرب،: الصدمة - 5

 الفصام - 5

 التربوي النفسي الطب – 7

 القلق اضطرابات – 8

 المزاج اضطرابات – 9

 األخالقيات الطبية– 10

 الوراثة علم -11

 ) ... الخ الكهربائية، بالصدمة العالج( النفسي الطب في الجسدية التدخالت – 12

 لتصويرالعصبيا - 13

�نحن أين: العربي العالم في النفسية الصحة أعمال 14 �

 ***   ***  
rab Federation of PsychiatristsA  

13th Pan ArabPsychiatricConference ( PAPC 2014 ) 
The main  Topic 

“ArabPsychiatrists: At Home and Abroad” 
www.arabpsynet.com/Congress/CongJ41papc2013.pdf 

organized by  

LebanesePsychiatricSociety 
29 Nov 2014-LEBANON, Beirut 27  

http://www.lpsonline.org 
Prof Charles Baddoura 
Chairman of Conference 

PresidentLebanesePsychiatric Society 
president@lpsonline.org 

Prof Elie Karam 
Co- Chairman of Conference 

Head of IDRAAC 
egkaram@hotmail.com  
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  التحاد الرسميةالغة  "العربية": تذكير
 

 i�)  5�LD  �b�j�- )  ،�b�2013+إ��ب % ا�+#=�Pي j¬�د ا��Rjء ا�#=1�H ا�7أ�� ا»

� هu ا�ان ��,����zدا���G ا �
�� :CL+7K  %KY8ا�� %،D ��7L_�5ت ا�L+�ا

���)L7يو  ا�P�=#+ا� i�، "ا»�� ا��7-�� ���! ا�#=���K���N+  �h %"IH^ ا��^ ،ا»
����U او �Y:�5-�� ادراج ���bcت �^ �Mورة �w{� ،DاK%  وmC"+�V اj:�ث� jث ا�

��H �=ا� . 

 

�� �A وا�7#� ا�7�IL ا�mC"K I-�7 ¡�^ ا�L5jل ا D وان      /�Bا OPر % هP7+� آ�ن
 ��-�7��- �#Kا�w{� % ��H=#ا��� ��vNا�� A� A�L+� AB &أ� YV ،  ���ا��7-�� ا�

 C�_ل اP- Aو� ،�h ��L�1 ا��7-�� و +"��� ا�=�(ة ا���ة -mC"K� ��78 اD��L5 ا�7
��U��� jت ا���5�4 ا�& ان  �K ��)� &b(ن D�V  ا� ،��L�و ا�=� ��H % ا ��+#� ا�7

 �h مC"  ¶ا� ����& أ��L5#�ا��7-�� ا�. 

 
��w{L ا�Y� ��5 I �v¬�د آ�ن �ان      ) I-و| ) 2012دjء ا��(ات اC- % ا���ف

 هPا اO��j، ��"4 ا�j& آ�ا ان �+U7ز H��- % �وت ذ�- �w{�2014   ^=K�K و ان
 . ��w{B ا���H ]-�H ا��Bرآ� -��L5jل ا��7-�� �"�ر � -

 
 ��ل ا�iآu. د

 م �Y¬�د�ا1�j ا�7
  

�  

       
       

Arabpsynet Congress GuideArabpsynet Congress GuideArabpsynet Congress GuideArabpsynet Congress Guide    
English Edition 

� �

Cong.htm-.arabpsynet.com/HomePage/Psywww 

 

éÖ�{{{{{{³ö¹]<Ø{{{{{{éŠËßÖ]<l]†{{{{{ée†ÃÖ]<í{{{{í<é¹^ÃÖ]<æ{{{{{í 

êe†ÃÖ]<…]‚‘ý]< <

� �

Cong.Ar.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy� �
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 استشراف مستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني في فلسطين:المؤتمر العلمي الدولي السادس

Perspective On The Future Of Islamic-Zionist Conflict In Palestine 

 
  فلسطين –غزة / الجامعة اإلسالمية، كلية أصول الدين

  عميد كلية أصول الدين - محمد حسن بخيت. د: رئيس المؤتمر
 م2014/10/22-21

ossoulconf@iugaza.edu.ps 
    

 

ترسيخ النظرة اإليجابية لمستقبل الصراع اإلسالمي الصهيوني * 
  .لدى أفراد المجتمع المسلم

بيان واجب المسلمين تجاه الصراع اإلسالمي الصهيوني * 
  .ومستقبله

   ــــــــــــــــ�ور ا	�+*�ـــــــــــ&�

  )���6 ا	2 اع ا4!3&0 ا	�12.#0: ا	��.ر ا-ول

  .لصهيوني ومستقبله المنظورواقع الصراع اإلسالمي ا* 

الصراع اإلسالمي الصهيوني في ضوء التحديات والتحوالت * 
  .المستقبلية

  .الصراع بين عوامل االستقرار وعوامل االنفجار* 

دور الصراع اإلسالمي الصهيوني في تشكيل العالقة بين * 
  .الغرب والعالم اإلسالمي

  0أو89 ا	2 اع ا4!3&0 ا	�12.#: ا	��.ر ا	0#�7

  الصراع العقائدي* 

   الصراع التاريخي*  

  الصراع الحضاري* 

  الصراع السياسي* 

  الصراع الجغرافي*  

  الصراع االقتصادي*  

  .الصراع العلمي* 

  :رؤية مستقبلية للصراع اإلسالمي الصهيوني: المحور الثالث

مستقبل الصراع على أرض فلسطين في ضوء القرآن الكريم * 
  .والسنة النبوية

ستقبل الصراع على أرض فلسطين من وجهة النظر اليهودية م* 
  .والمسيحية

مصر ، األردن، السلطة (مستقبل االتفاقيات بين االحتالل وبين * 
  ).الفلسطينية

  .مستقبل إسرائيل في ظل ثورات الربيع العربي* 

 ).الدولة –الالجئين  –القدس (رؤية مستقبلية للصراع حول * 

 

  ــــ�ــــــــــــــــــ&��&ــ

الحمد هللا رب العالمين، نحمده حمداً طيباً مباركاً كما يليق بجالل 
وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على إمام المتقين وقدوة 
الصالحين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، 

  :وبعد

خُلق آدم  إن الصراع الدائم بين الحق والباطل من سنن اهللا منذ أن

ولَا يزالُون يقَاتلُونَكُم : [وهو صورة متكررة عبر الزمان، يقول تعالى?

، ومن صور هذا } 217:البقرة{] حتَّى يردّوكُم عن دينكُم ِإنِ استَطَاعوا
الصراع، الصراع اإلسالمي الصهيوني، إذ يعدّ قضية من أهم قضايا 

ضية األولى التي تصدرت قضايا العصر، العصر الحاضر، بل يعدّ الق
وشغلت العالم بأسره، فاختلفت التفاسير حولها بين محق منصف وطامع 

  .متحامل

وفي غمرة األحداث المتتابعة على األمة اإلسالمية، والتحديات التي 
تحدق بحاضر ومستقبل األمة اإلسالمية، والظروف المتوالية في الوطن 

نية الشرسة على ديننا وأرضنا، كان لزاماً العربي، والهجمة الصهيو
علينا أن نقف وقفة جادة، نستشرف بها مستقبل الصراع اإلسالمي 
الصهيوني من جهات مختلفة ومن منظور عقدي شرعي، وال سيما أن 
هذا الصراع صراع مستمر، ال ينتهي حتى يأذن اهللا بنصر اإلسالم 

وعد اُهللا الَّذين َآمنُوا [: عليهم، وحتى يتحقق وعد اهللا في قوله تعالى
 نم ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي اَألرف مفَنَّهتَخْلسلَي اتاِلحّلُوا الصمعو نْكُمم
 هِمفخَو دعب نم ملَنَّهّدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه ّنَنّكملَيو هِملقَب

يعبدونَني لَا يشْرِكُون بِي شَيًئا ومن كَفَر بعد ذَِلك فَُأولَِئك هم َأمنًا 

قُون55:النور{] الفَاس{.  

فهذا المؤتمر يعدّ مساهمة في بيان هذا الصراع، واستشراف 
مستقبله، كي يعرف المسلم ما يدور من حوله، ليخطط التخطيط السليم 

  .الحاقدة، والمحدقة باإلسالم والمسلمينلمواجهة أخطار الصهيونية 

   ــــــــــــــــ�اف ا	�+*�ـــــــــــــأه

إبراز أهمية االستشراف في القرآن الكريم، وفي سنة المصطفى * 

  .، وأثر ذلك في تقدم األمة?وسيرته 

الكشفُ عن مجاالت االستشراف والتخطيط المستقبلي، وأثر ذلك * 
  .نيفي الصراع اإلسالمي الصهيو

تفعيل الدراسات في القرآن الكريم والسنة النبوية لخدمة قضايا * 
  .األمة وتطلعاتها، وحل مشكالتها المعاصرة

  .تصحيح المفاهيم المغلوطة في الصراع اإلسالمي الصهيوني* 
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  رــاب المؤتمـة في كتـة المقبولـاث العلميـر األبحـوستُنش

ــــــــــ:�  �ثــــــــــــ  ا-=�ــــــــــ> و#"ـــــــــ وط *�

  .لمؤتمرتُقبل البحوث التي تقع في مجال محاور ا-1

أال يكون البحث قد سبق نشره، أو قُدّم في مؤتمرات أو -2
  .فعاليات سابقة

تخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمي حسب األصول، من -3
متخصصين في مجال البحث باعتبار مدى أهمية الموضوع ومن 
حيث التجديد واالبتكار، ويمكن أن تطلب اللجنة من الباحث إجراء 

تراها ضرورية للنشر، على أن يتم تقديمها في التعديالت التي 
  .المواعيد التي تحددها اللجنة

يقدم الباحث ملخص البحث مع استمارة لطلب المشاركة في -4
  .المؤتمر، ويمكن االطالع عليها بموقع المؤتمر

تُرفق سيرة ذاتية مختصرة عن الباحث، إلعداد قاعدة بيانات -5
  جاالت المختلفةخاصة بالخبراء والمتخصصين في الم

  :لالستعالم واالتصال

تُرسل الملخصات والبحوث على بريد المؤتمر اإللكتروني على 
  :الرابط التالي

ossoulconf@iugaza.edu.ps  

  .فلسطين –غزة  –الرمال  – 108: ب.ص

  + 97) 0( 8 2644400: هاتف

  + 97) 0( 8 2644800: فاكس

 )0(بدالً من ) 2(من الدول األجنبية استخدم 

 

  .سيناريوهات الصراع اإلسالمي الصهيوني* 

  .آفاق التسوية للصراع اإلسالمي الصهيوني* 

  .مستقبل االحتالل في ظل حرب االستنزاف الفلسطينية* 

  .مستقبل مشروع الدولة اليهودية ومقاومة الفلسطينيين* 

  .الصراع اإلسالمي الصهيونيالتخطيط المستقبلي إلدارة * 

  �ــــــــــــــ? &�1ـــــــ*.ار

  .م30/3/2014آخر موعد الستقبال الملخصات -1

  .م30/4/2014آخر موعد للرد على الملخصات -2

آخر موعد الستقبال البحوث في صورتها النهائية -3

  .م15/8/2014

  .م15/9/2014يبلغ المشاركون بقبول أبحاثهم في موعد أقصاه -4

- 2سيعقد المؤتمر بإذن اهللا تعالى في الفقرة ما بين -5
  .م3/11/2014

� �ــــــــــ.ث وا-وراق ا	�@��ـــــــ> ا	�6ــــــــ*�

على الباحثين المهتمين تقديم بحوثهم العلمية جاهزة لهذا المؤتمر 
صفحة للبحث ) 30( باللغتين العربية أو اإلنجليزية، وبما ال يزيد عن

لة جميع الرسومات، واألشكال التوضيحية، والجداول، وقائمة الواحد شام
ويجب أن تشتمل الصفحة األولى على عنوان البحث، واسم . المراجع

الجامعة، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف /الباحث، واسم المؤسسة
والفاكس، والبريد اإللكتروني، ويبدأ البحث بالملخص باللغتين العربية 

يليه الكلمات المفتاحية، ثم بقية البحث مبتدئاً بالمقدمة، واإلنجليزية، ثم 
  . ومنتهياً بقائمة المراجع

        
      

        فصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــة:  :  :  :  2014201420142014ربيـــــع ربيـــــع ربيـــــع ربيـــــع 
        العلمنفسيــــــة العربيةالعلمنفسيــــــة العربيةالعلمنفسيــــــة العربيةالعلمنفسيــــــة العربيةقاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و قاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و قاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و قاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و نحو اثراء نحو اثراء نحو اثراء نحو اثراء 

  

   العربية بالشبكة الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــةالمكتبية صـــــدارات الاقاعدة بيانات 
 

 بالشبكة  قاعـدة بيانـات االصدارات النفسية  البحث في
http://www.arabpsynet.com/book/defaultWord.asp 

  أضـف فهرس و ملخص كتابك الـى قاعـدة البيانـات
http://www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

  العربية لعلوم النفسيةا مكتبة شبكة أرسل كتابـــــك الى 
arabpsynet@gmail.com< 

     للشبكـــــة" الكتــــاب النفســـي العربـــــي"سلسلـــــة 
  حميل اإلصدارات السابقةت

  "  دليل الكتاب النفسي العربي للشبكة  "

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm   

Bassaar Nafssia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

ـــــــــ� ــــــــ ــــــ������ـ ــ�د���:�
	�ـــــــــــــ ـــــــــ�����10א�ـ�ــ  ��2014ـــــــــــــــ������&���ــ
146 

 
 
 



CongressCongressCongressCongress     	א��������������"�����@ @
 

  
Ïj×Ú{{{{{{{{{î<Öæ�{{{{{{{{{{{Ùçu<ê<]è^Û£{{{{{{Ú]‚jŠ¹]<í{{{{{{{{{{×ãjŠÛ×Ö<í{{{{{{{{è‚�æ<Ô{{{{{{{¹çÃÖ]<l^{{{{{{{í< <

Ü{{{{{é¿ßi<VÃÚ^q{{{{{{{{{{í<Šfi{{{{{{{{{{{{{{í< <
é×Ò{{{{{í<×ÃÖ]{{{{{Ýç<è�^’jÎ÷]{{{{{í<è…^rjÖ]æ{{{{{{{{í<×Âæ{{{{{{{{Ýç<ééŠjÖ]{{{{{{{{†<EÜŠÎ<Ýç×ÃÖ]<íè…^rjÖ]D< <

< <
 .-+��H ا�Bآ��U -�_���7 )اLHB^( ا��3ى ا±��Mات -"��5 2014  أآ+(-� 06-07

 
consommationsust2014@hotmail.fr  
    

 االستهالك إلى اإلنمائي المتحدة األمم برنامج دعا كما   -
 أن أي والمنتجين، للمستهلكين التحرك خيارات تتاح بحيث المستدام
 بناء في مساهما للجميع، األساسية للحاجات كافال االستهالك يكون

 رفاه تعرض إلى البعض استهالك يؤدي وأال البشرية، القدرات
  .والمستقبلية الحالية األجيال حقوق على حفاظا للخطر اآلخرين

 عن بمنأى ليست الدولي المجتمع أطراف وكبقية الجزائر إن
 إطار ففي والتجاري، االقتصادي االنفتاح وتحديات ولمةالع تأثيرات
 اإلدارات إنشاء إلى سارعت الجزائري المستهلك بحماية اهتمامها

 القوانين لذلك وسنت المستهلك بحماية المعنية والمؤسسات
 لحماية العامة بالقواعد المتعلق 02-89 قانون من انطالقا والتشريعات
 الذي الغش وقمع المستهلك بحماية تعلقالم 03-09 والقانون المستهلك،

 مع متماشيا وكان سابقه، في كان الذي والنقص العجز لسد جاء
 تعيشها التي والتجارية االقتصادية الحياة في الحاصلة التطورات
 مع الشراكة التفاق إبرامها عن المترتبة التحديات إلى إضافة الجزائر،
 للتجارة، العالمية المنظمة إلى لالنضمام ومساعيها األوروبي االتحاد
 كافة وخدمات منتجات على الجزائرية السوق انفتاح في ستساهم التي
 المحلية باألسواق المتعلقة للتحديات جديداً بعداً أضاف مما العالم، دول
 لمنافسة ضمانا والسلع واألسعار األسواق على الرقابة كيفية وهو

 القوانين من العديد لذلك وشرعت المستهلكين، لحقوق وحماية العادلة
 والتقييس الجودة وضمان العادلة التجارية الممارسة بضمان المتعلقة
  .المستهلك لحقوق ضمانا سيشكل مما الخ،...والعنونة

 التساؤل في تتمحور المؤتمر لهذا األساسية اإلشكالية فإن لذلك
 للمســتـهـلك مستدامة حماية تحقيـق يمكن كيـف :الموالي
  العولمة؟ تفرضها التي لتـحدياتا ظـل فـي

�#�B@��ــــــــــــأه: �ــــــــــ�	اف ا�  Cـــــــــــــ

 كفلسفة وتطورها المستهلك حماية مفهوم على الوقوف  -
  .وكممارسة

  .للمستهلك المستدامة الحماية وأبعاد أهداف عـرض  -

  .للمستهلك المستدامة بالحماية الكفيلة اآلليات عـرض  -

 المستدامة الحماية تحقيق وإشكاالت عوائق ختلفم عرض  -
  .المستهلك

 المستدامة الحماية مجال في والدولية العربية التجارب عرض  -
  .المستهلك

7	�B@��ــــــــــ&�: �ـــــ�	ـــــــــ�ور اC  

 للمستهلك المستدامة الحماية تحقيق بكيفية الملتقى هذا يهتم
 يسعى لذلك والتكنولوجي، لبيئيوا واالجتماعي االقتصادي بأبعادها

 :اآلتية المحاور على التركيز إلى

 العلوم قسم( التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية تنظم 
 المستدامة الحماية :حول الرابع الدولي الملتقى تبسة بجامعة )التجارية
 مخبر :برعاية والمأمول، الواقع بين :العولمة وتحديات للمستهلك

 2014  أكتوبر 07- 06 يومي وذلك المستدامة، والتنمية البيئية راساتالد
  .بتبسة المركزية بالجامعة )المسمع( الكبرى المحاضرات بقاعة

Dأو :�	�E:@��ــــــــــــإ�	ـــــــــــــــــ� اC 

 في المستهلكين فرص تعزيز في االقتصادية العولمة ساهمت لقد
 األموال ورؤوس والخدمات السلع انتقال حرية نتاج من االستفادة

 تحرير بتأثير مدفوعة العاملة، واليد واألفكار والمعلومات والتكنولوجيا
 انفتاح في  ساهم  الذي األمر التكنولوجي، والتغيير واالستثمار التجارة

 و والخدمات السلع تدفق وزيادة البعض بعضها على العالمية األسواق 
 هذا تبعات من يعاني الدولي المجتمع جعل مما اإلنتاج، عناصر بقية

 بأخرى أو بصورة انعكس والذي العالمي، والتجاري االقتصادي االنفتاح
 الثقافية وحتى واالجتماعية االقتصادية الحياة نواحي مختلف   في

  . والسياسية

 الحكومات ودور اهتمام تعاظم إلى أدى قد الوضع هذا إن
 وحقوق بسياسات المعنية كوميةالح غير والهيئات الدولية والمنظمات
 بلورة إلى إضافة والتشريعات القوانين سن على عملت حيث المستهلك،

  .أخرى جهة من وحمايته حاجاته وإشباع المستهلك حقوق مفهوم

 المستهلك بحقوق اهتمامها إطار في قاطبة العالم دول حرصت لقد
 لذلك نتوس المستهلك، بحماية المعنية والمؤسسات اإلدارات بإنشاء
 المعنية المدني المجتمع جمعيات قيام على وشجعت والتشريعات القوانين
 المحلي المستوى على األدوار بتكامل منها وإيماناً المستهلك، بحماية

 الجمعية اعتمدتها التي المستهلك حقوق صياغة في ساهمت والعالمي
 حماية اتلجمعي الدولي االتحاد اقره ما على بناء المتحدة لألمم العامة

 في المستهلك بحماية الخاصة اإلرشادات وتمحورت1985 عام المستهلك
  : على العمل ضرورة

 المناسبة الحماية على المحافظة أو لتحقيق الدول مساعدة   -
  .كمستهلكين لمواطنيهم

 الحتياجات وفقا التوزيع وأنماط اإلنتاج عمليات تسهيل   -
  .المستهلكين ورغبات

 وتوزيع إنتاج مجال في المتعاملين لألفراد العليا المثل تشجيع   -
  .للمستهلكين والخدمات السلع

 االستغاللية التجارية الممارسات على القضاء في الدول مساعدة   -
  .والدولي المحلي المستويين على المجاالت جميع في ومحاربتها

 أكبر فرصا المستهلكين تمنح مناسبة ظروف خلق تشجيع   -
 .أقل أسعاروب لالختيار
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    Cــــــــ� ا	�@��ـــــــــــ!E *�ر

  .للكلية العام األمين العيد الدين شمس قاسيمي       ·

  .المستخدمين مصلحة رئيس محمد سليماني       ·

  .العامة الوسائل مصلحة رئيس رشاش فيانس       ·

  Cــــــــ� 0J ا	�@��ــــــــ.ن =�	�"�رآــــــــا	����

 المعنية والوزارات الهيئات في لإلطارات الملتقى هذا يخصص
 والمؤسسات التنفيذية والقيادات والتجارة باالقتصاد
 الجامعات أساتذة من االختصاص وذوي والمسيرين االقتصادية

 الوطنية البحثية والمخابر العلمية المراكز في المختصين ينوالباحث
 الجزائر في الدكتوراه ومدارس  العليا الدراسات طلبة وكذا والدولية
  .وخارجها

�ـــــــــ) �  .ثــــــــــــــ> ا	�6ـــــــــــ� *�

 والفرنسية، العربية :الثالثة باللغات المحررة البحوث تقبل  -
   .واالنجليزية

 الشكلي، التقديم من العلمية الشروط البحوث إعداد في راعىي  -
 كل يشفع أن على التحليل، وموضوعية منهجية و اإلشكالية، طرح
  نتائجه؛ إلبراز نهائية بحوصلة بحث

 .النظرية البحوث على والميدانية التطبيقية البحوث تفضل -

 أما ،14 حجم  SimplifiedArabic  بخط العربية باللغة البحوث تحرر-
  12 حجم  New RomanTimes  بخط فتحرر األجنبية باللغة المنجزة البحوث

  االتجاهات؛ كل سم 2 :الصفحات حواشي تكون أن يجب  -

 المراجع إيراد ضرورة مع متتابع بشكل الهوامش ترقيم يجب  -
 البحثية الورقة نهاية في مستقلة ورقة في

 الورقة نهاية في مستقلة ورقة في وجدت إن المالحق تصنف  -
  البحثية؛

  صفحة؛ 25 البحثية الورقة صفحات عدد تتجاوز أن يمكن ال  -

 كانت أو سابقة ندوات أو ملتقيات في قبلت التي البحوث تقبل ال  -
 محكّمة؛ علمية مجالت في النشر قيد أو نشر محل

 في المشاركة باستمارة المداخلة ونص ملخص يرفق أن يجب  -
 .الملتقى

  للمستهلك؛ المستدامة للحماية المفاهيمي طاراإل :األول المحور 

 في للمستهلك المستدامة الحماية وآفاق تحديات واقع، :يالثان المحور
  العولمة؛ ظل

  للمستهلك؛ المستدامة الحماية واستراتيجيات آليات :الثالث المحور

  للمستهلك؛ المستدامة الحماية إنجاح مقومات :الرابع المحور

 المستدامة الحماية تحقيق وإشكاالت عوائق :الخامس المحور
  المستهلك؛

 الحماية في ودولية عربية وتجارب نماذج :السادس المحور
  للمستهلك؛ المستدامة

 المستدامة الحماية إلرساء مستقبلي تصور  :السابع المحور
  .المستهلك

C@��ــ�	ا Kـ�Lر  د  :ر��N& اج.�P      

QPـــــــــــأ��  Cــــــــــــ� 	@�@��ـــــــــ� ا	�@��ـــــــ�ء ا	@

  لطيفة بهلول رئيس اللجنة العلمية. د

  تبسة جامعة بسمةعولمي.د       ·

  تبسة جامعة الجودي صاطوري.د       ·

  تبسة جامعة عمر جنينة .د       ·

  تبسة جامعة الوافي الطيب .د       ·

  تبسة جامعة مقاويب منصف .د       ·

  تبسة جامعة فضيل رايس.د       ·

  تبسة جامعة اسماعيل عنان.أ       ·

  تبسة جامعة احمد طرطار.أ       ·

  للتجارة العليا المدرسة براق محمد د.أ       ·

  للتجارة العليا المدرسة الطاهر لحرش .د       ·

  للتجارة العليا المدرسة مريزق عدمان .د       ·

  سطيف جامعة بقة الشريف .د.أ       ·

  مصر القاهرة عةجام نوفل حسن صبري .د       ·

  السعودية تبوك جامعة السيد احمد عمر .د       ·

  سطيف جامعة بالرقي التيجاني .د.أ       ·

  سطيف زواويجامعة موسى .د       ·

  قسنطينة جامعة بوعشة مبارك .د.أ       ·

  المسيلة جامعة بوجالل محمد .د.أ       ·

  باتنة جامعة فالحي صالح .د.أ       ·

  باتنة جامعة الشريف عمر .د.أ       ·

  تونس قفصة جامعة التيجاني عمارة .د       ·

  المسيلة جامعة  حسين بلعجوز .د       ·
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  *.ارـــــ? ه�&ــــــــــ�

 باستمارة مرفقا للمداخالت الكامل النص الستالم أجل آخر   -
  .االلكتروني البريد عبر ،2014 أوت15:يوم )تحميل( المشاركة

  .2014 سبتمبر 10  :يوم المداخالت على للرد أجل آخر   -

  .2014 أكتوبر 03-02-01 أيام الدعوات إرسال يتم   -

2*Dـ�لـــــــــــــا  

 االلكتروني البريد -
  consommationsust2014@hotmail.fr:للمؤتمر

 0556388692 :الهاتف رقم على االتصال يرجى استفسار ألي- 

 باحثين طرف من تعد أن اقصى كحد بحثية ورقة كل في يشترط  
  .ذلك غير يقبل وال األكثر، على

  Cـــــــــ� 0J ا	�@��ـــــــــ�ت ا	�"�رآــــــــــــ#��

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية عبر تبسة، جامعة تتكفل
 للمتدخلين تبسة مدينة داخل والنقل واإلطعام اإلقامة بتكاليف التسيير،

 من للمتدخلين فقط واإلطعام اإلقامة تكاليف وتتحمل الجزائر، خارج من
 .الملتقى أيام طيلـة وذلك الجزائر داخل

GS3&ـــــــــ�ت ه�&ـــــــــ�  

    المؤتمر يومي خالل بالحضور مداخالتهم قبلت الذين المشاركون يلتزم    - 

 .المؤتمر االختتام حفل جلسة في المشاركة شهادات المشاركون يتسلم    - 

   � � � � � �   � � � � � � 

 

Arabpsynet 
  

 عبور بكلمة المحميـةاستقبال الشبكة صفحات 
 ) للمشتركي(

 
u��,�  اdewار ا

http://www.arabpsynet.com/index0.Ar.asp 
 

 اdewار ا\���
]ي
http://www.arabpsynet.com/INDEX0.ASP 

 
u����� اdewار ا

http://www.arabpsynet.com/INDEX0.Fr.ASP  

   � � � � � �   � � � � �  "ة ـة العربيـوم النفسيـة العلـشبك"  اصــدارات �
  

 )غير محمية بكلمة عبور( التحميل الحر اصدارات
 

�����ن وا�	` ر u�H��  اdewار ا
http://www.arabpsynet.com/Rakhawy/IndexRakAr.htm  

 

�
������,� م ا [
+ � اF,�. ا
I-�7ارا ا�C'jا  

http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.htm  
 

IH �=ارا ا�C'jا 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.htm  

 

��Uي � jارا اC'jا 
http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.htm  

 
    u��,�  ا��	�ب ا����u ا

 )���b=ا� ��H�Hرج ا��t اراتC'ا( 
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm  

 
�,������uإdeارات ا�iاث ا����u ا 

 www.arabpsynet.com/TourathPsy/eBT1Wazzani2013.pdf 
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The Third International Conference Of The Jordanian Association Of Psychiatrists 
 
" Co-Sponsored By “The World Psychiatric Association”  
    

Congress Abstract: www.arabpsynet.com/Congress/CongJ41IIICJordanianAssPsyAbstract.doc  
Congress Program: http://www.arabpsynet.com/Congress/CongJ41IIICJordanianAssPsyPr.pdf  

    
    http://www.eventscons.com/website.php?id=7   
4-6 june  2014 Holiday Inn Hotel Amman Jordan 
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Dear Colleagues, 

The Third International Conference of the Jordan 
Association of Psychiatrist, taking place 4th -6th June,2014 
in Amman, Jordan, will be a major meeting of international 
psychiatrists dedicated to improving mental health around 
the globe. 

On behalf of the Jordan Association of Psychiatrist, it is 
our great pleasure to invite you to join us at this occasion. 

Guided by the motto Jordanian Psychiatry Focusing on 
Body and Mind, we are preparing a top-notch scientific 
programme that will review the most important aspects of 
diagnosis and treatment in psychiatry and examine the 
latest achievements in the field. As such, it is a great honour 
to welcome Professors  to present the plenary lectures at 
The Third International Conference of the Jordan 
Association of Psychiatrist. 

The Third International Conference of the Jordan 
Association of Psychiatrist will meet the needs of all 
participants, from trainees in psychiatry to the most 
esteemed professors. We will also be introducing a new 
session type, Meet the Experts, which will allow participants 
the opportunity to meet some of the Speakers in a small 
group, and discuss real life clinical issues and practical 
solutionsand strategies. 

The Third International Conference of the Jordan 
Association of Psychiatrist is committed to helping 
psychiatrists network, share research and learn from their 
colleagues . Accordingly, we have developed an array of 
activities at the conference of Psychiatry which will allow 
these valuable connections to continue and flourish. 

Dr. W. Shnigat 

president of the Jordanian Association of Psychiatrist 

Committees 
 
Chairman of the Conference  

Dr. Walid Shnaigat  

  
Executive Committee  
 

Dr. Mohammad Ageel , Chairman  

Dr. Walid Shnaigat 

Dr. Naim Hasan  

Dr. Faiq Shaaban  

Dr. Mohammad Rabee  

Dr. Ahmad Jaloodi  

Dr. Mohammad Al Shobaki  

Dr. Saaid Shunnag  

Dr. Tayseer Thiabat  

Dr. Abdullah Al Ro'od  

Dr. Nasri Jaser  

Dr. Mahmoud Bashtawi  

Dr. Rafat Saleh  

Dr. Mousa Hassan  

  

 Dr. Zayed Mustafa  

Dr. Dawood Raddad 

Dr. Iyad Al Abid  

Dr. Mohammad Al Theebeh  

 

Local Advisory Committee  

Dr. Adnan Takriti, Chairman  

Prof.. Abdelmanaf Al Jadry  

Prof. Tawfiq Daradkeh  

Prof. Nizam Abu Hijleh  

Dr. Lutfi Khasawneh  

Dr. Ghalib Nazzal  

Dr. Jamil Qandah  

Dr. Khalil Abu Znad  

Dr. Mohammad Kanan  

Dr. Bahjat Abedl Rahim  

Dr. Asem Abu Farhah  

Dr. Mustafa Odeh  

Dr. Mahmoud Abu Danoon  

Dr. Radwan Bani Mustafa  

Dr. Ryad Azawi  

Dr. Wail Araim  

Dr. Fawzi Ababneh 

 

Co-Chairman of the conference  

Dr. Walid Sarhan  

  

Scientific Committee  

Dr. Walid Sarhan , Chairman  

Dr. Naail Al Odwan  

Dr. Nasser Shuriqie  

Dr. Samir Samawi  

Dr. Mohammad Dabbas  

Dr. Mousa Al Dogmi  

Dr. Mohammad Habashneh  

Dr. Ali Alqam  

Dr. Falah Al Tamimi  

Dr. Maher Assasleh  

Dr. Mohammad Al Zoubi  

Dr. Abdelhamid Al Ali  

Dr. Aws Al Khasawneh  

Dr. Amjad Jumaia'an  

  

Financial Committee  

Dr. Naim Hasan, Chairman  

Dr. Walid Shnaigat  

Dr. Faiq Sha'aban  

Dr. Mohammad Ageel  

Dr. Adnan Al Kouz  
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Social Committee  

Dr. Faiq Sha'aban, Chairman  
Dr. Ahmad Gazawi  
Dr. Ashraf Al Salhi  
Dr. Rafat Abu Rumman  
Dr. Khalid Al Hadidi  
Dr. Radwan Elyyan  
Dr. Kamal Froukh  
Dr. Ibrahim Abdel Qader  

Program Committee  

Dr. Adnan Al Kouz, Chirman  

Dr. Mohammad Al Zoubi  

Dr. Maher Assasleh  

Dr. Ashraf Al Salhi  

Dr. Walid Shnaigat  

International advisory board  

Prof. Dinesh Bhugra -UK appology  

Prof. Mohammad AbouSaleh-UK  

Prof. Jack McIntyre-USA  

Prof. Unaiza Niaz-Pakistan  

Prof. Malek Bajbouj-Germany  

Prof. Mohammad Qureshi-Iraq  

Prof. Afaf Hamed-Egypt  

Prof. Abdelaziz Thabet -Palestine  

Prof. Adib Essali-Syria  

Prof. Nasser Loza -Egypt  

Prof. Jamal Turkey-Tunisia  

Prof. Driss Moussaoui -Morocco  

Prof. Solomon Rataemane-South Africa  

Prof. Abdelrazak Alhamad –KSA 

 Prof. Elie Karam -Lebanon  

Prof. Mrio Maj-Italy  

Prof. Adel karrani-UAE  

Prof. Abdelhamid Afaneh-Qatar  

Prof. Numan Ali-Iraq  

Prof. Ali Alrowai-Libya  

Prof. Suhaila Galloum -Qatar  

Prof. Essam Ansari-Kuwait  

Prof. Charlotte Kamel-Baharian  

 Main Topics  

*Psychosocial trauma 

* Psychosocial rehabilitation 

* Psychotherapy in the Arab culture 

* The military psychiatry 

* Mood disorders 

* Anxiety disorders 

* Childhood psychiatric disorders 

* Schizophrenia and psychotic disorders 

* Substance misuse disorders 

* Womens Mental Health 

 Speakers  

Prof. Ahmad Okasha-Egypt 

Prof. Mohammed T Abou-Saleh –UK 

Prof. Jack McIntyre-USA 

Prof. Unaiza Niaz- Pakistan 

Prof. Abdelaziz Thabet –Palestine 

Prof. Jamal Turkey-Tunisia 

Prof. Solomon Rataemane- South Africa 

Prof. Marwan Dwairy- Palestine 

 

General information 

Venue     : Holiday Inn Hotel - Amman - Jordan. 

Language  : English is the official language of the 
conference. 

Airline  : Royal Jordanian. 

Currency  : Jordanian Dinar (JD). Please note that 1.00 
USD is equivalent to 0.7 JD 

Weather : for weather information please  

visit :www.jometeo.gov.jo 

Accommondation  

Holiday Inn Hotel :       SGL Room : 95.00 J.D bed & 
breakfast        

DBL Room : 100.00 J.D bed & breakfast 

ibis Hotel :       SGL Room : 65.00 J.D bed & breakfast 

DBL Room : 75.00 J.D bed & breakfast 

All Above rates are per night per room included of taxes  

For more information and reservation, please contact: 

Tel : +962 6 5819003Mob: +962  79 9602002  

admin@eventscons.com  

 

Abstracts 

Deadline for absract submission is April 15    2014 

please submit your abstract on : wsarhan34@gmail.com 

Please write your abstract using the following headings:  

Objectives, Materials and Methods, Results, and 
Conclusions. 

The abstract text should be no longer than 2500 character 
or 300 words, including spaces and tables. 

Abstracts should include name, affiliation and address of 
the main correspondent and must be sent as attached 
Microsoft word file. 

Authors should indicate their presentation preference oral 
or poster.Authors will be notified of acceptance within three 
weeks of receiving their abstracts. 
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Registration  

Registration fees 

Jordanian Psychiatrists                                   140.00 JD     

Non Jordanian                                                  200.00 JD                                                                      

Residents                                                            70.00   JD                         

Other Mental Health Professionals                   70.00  JD         

 The Registration fees include:  Access to the opening 
ceremony, scientific sessions, exhibition, lunches, coffee 
breaks, and Conference bag which includes a certificate of 
attendance, and abstract book with final program.  

Please transfare the payment to: 

 Bank Name : Islamic Bank Account  

Name: Al Mustashar for Conferences Account  

Number : JOD.: 11709  

Branch : Swaifieh SWIFT  

Code:  IJORJOAX   

Bank Address:  Tel: 06-4625131 P.O.BOX: 3080  

 

 Suggestion Tourism Program  

Direction  Dinner place  
tour in downtown, theater, King 
Abdullah mosque, etc  

Kan Zaman 
Restaurant  

Madaba, Nepo mountain, Dead Sea.  
Marriott Hotel, 
Dead Sea  

visit Ajlun and Jerash, Dinner at Jerash 
city  

Lebanese house 
Restaurant  

Visit Petra & Wadi Rum with Private 
Camp in Rum to Have a special Dinner 
+ special Jeep 4 X 4 Desert Tour, for 
the group, Entertainment .  

Camping  

Note  

Transportation by air-conditioned tourist bus Children age ( 
2-12) 50% discount All above rates valid only for 20 persons 
as a minimum Any Comedian Show. Is up to Amman activity 
in that time. And it's optional. -not included All above rates not 
included Guide  

For more details please contact  
P.O. Box: 143161 Amman 11814 Jordan 
Tel : +962 6 581 9003 
Cell: + 962 7 99 60 2002 
Fax: +962 6 581 1733 
E-mail: admin@eventscons.com 
Website: www.eventscons.com  

� � � � � �� � � � � � 

World Psychiatry 
The official journal of the World Psychiatric Association 

Full Text free 
  

  "المجلــة العالميــة للطــب النفســي-  أرشيف االصدار العربي" 
   
   

  نــــالثام  ددــــالع 
  2014الثالث عشر العدد األول فبراير    المجلد

www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Feb2014.pdf 
 

  عـــدد السابــــالع
  2013الثاني عشر العدد الثالث أكتوبر    المجلد

www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Oct2013.pdf  
  

  ادســـدد الســـالع

  2013الثاني عشر العدد األول فبراير    المجلد
www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-Feb2013.pdf  

  
  ســـــدد الخامـــالع

    2012  العاشر العدد الثاني يونيو   المجلد
www.arabpsynet.com/Journals/WJ/ArabicWP-June2012.pdf  

 
 �
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³ö¹]{{{{{{{{{{{{{{{Öæ‚Ö]<†{{{{{{{{{{{{{{{{{{ê ËŞÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{<Øæßè‚¹]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{<í 
  الجزائر –باتنـــــة / ة الحــــــاج لخضـــــر ـ مخبــــر الطفــــــل والمدينــــــة ـــجامع

        
< <
< <
06 -  09  )���2014  �#K�-- �<اU_ا  

archikassa@hotmail.com  / saidit_56@yahoo.fr  
    

يكمل الطفل يومياته في البيئة : البيئة الحضرية والطفل  .4
الخارجية التي يعني بها الفضاء العام حيث يمارس الكثير من 
النشاطات الترفيهية واأللعاب الضرورية لنموه العقلي والنفسي، بغية 

فماذا قدم الفضاء ... ل في المجتمع المدينياإلدماج الحقيقي والفعا
العمراني في عموم وظائفه للطفل في المدينة، وما هي مالمح الفضاء 

  .األنسب لهذه الشريحة وظيفة وشكال وهيكال وما مدلوالتها البيئية

 �ــــــــــــــ? &�1ـــــــــــــ*.ار

 .31/12/2013آخر أجل الستالم لملخصات  -

 .15/01/2014 ي للمقترحات القبول األول -

 .15/03/2014آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة   -

 .15/04/2014تأكيد القبول النهائي للمشاركة  -

2*Dلـــــــــــــــا� 

 550124765)0(213: الهاتف

 30361187)0(213: الناسوخ

  :batna.dz/index.php/fr/-http://www.univ الموقع اإللكتروني

 archikassa@hotmail.com / saidit_56@yahoo.fr : البريد

بخصوص المشاركين من خارج الجزائر سيتم تأمين التنقل 
الفندقية والوجبات من طرف المنظمين طوال فترة المؤتمر واإلقامة . 

ة المؤتمر الدولي األول حول ينظم مخبر الطفل والمدينة بجامعة باتن 
ويهدف . باتنة الجزائر 2014مايو  09  - 06المدينة والطفل أيام 

الملتقى لبحث إشكالية بيئة الطفل في المدينة وتسليط الضوء على 
مختلف المالبسات التي تعرفها هذه البيئة، ويرسم اإلطار الحقيقي الذي 

يكرس الممارسات يفعل العالقة بين الطفل وبيئته في المدينة، و
المعمارية العمرانية التي تضمن لهذه الشريحة نموا متزنا باعتبار 

 .المدينة وفضاءاتها أوعية حاوية لها على مدار يومياتها

  ا	��ـــــــــ�ور

مكانة الطفل في السياسة العمرانية : حق الطفل في المدينة .1 :
تجارب / الواقع/األهداف/المنطلقات (للبلدان وفي الجزائر بشكل خاص 

مسيرون، سياسيون، معماريون، حقوقيون، : ، ودور الفاعلين)دولية
  .في المجتمع إزاء ذلك...) جمعيات

تعتبر الوعاء األول الذي يحتضن الطفل في مراحل : البيئة العائلية  2
نموه األولى، وتمثله البيئة السكنية، فإلى أي مدى يستجيب التشكيل العمراني 

  .اءيه الداخلي والخارجي للمعايير المناسبةالمعماري في فض

المرحلة التالية للسابقة ترتبط معها : الطفل و البيئة المدرسية  .3
بالمدلول التربوي الذي يحصل ويمارس في الفضاء المدرسي بمختلف 

تحضيري وابتدائي ومتوسط، يدخل من خاللها الطفل لمرحلة : أطواره
ه البيئة المدرسية، التي تكاد تكون معايشة اقرانه في وسط مدرسي، تمثل

: نفسها على مختلف األطوار رغم تباين البرامج، وهنا يطرح التساؤل
ما هي المواصفات التي يجب ان يتوفر عليها الفضاء المدرسي  

 .ليستجيب لمتطلبات الطفل

   � � � � � �   � � � � � �
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  وزارة التعليـــم العالــي والبحـث العلمــي -ريـــة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيــةالجمهو: تنظيم

  معهد العلوم االجتماعية واإلنسانية -   المـركـز الجـامعـي لتيبــازة
  .مخبر الدراسات في الثقافة، الشخصية والتنمية:  بالتعاون مع

  

   /V docCongJ41Citizenship&GlobalizationAgInsc.www.arabpsynet.com/Congressبطاقة المشاركة

 ��2014ي  05-06
fadrouche@gmail.com - aithocine48@yahoo.fr - rahalisamira758@yahoo.com  
    

قوة األساس وتناغم السير ووضوح الهدف، تلك الخصائص التي من 
دونها ال يمكن تصور أي استقرار أو رقي اجتماعي، ال على مستوى 

  . مستوى المغرب العربي ككل كل مجتمع مغاربي على حدة وال على 

وإذا كان االندماج في العالم و التعايش أو التكيف مع مستجدات 
وإكراهات العصر ضرورة ال مناص منها، فإنه ال عالمية بدون 
خصوصية، ومتى فقد مجتمع ما خصوصية هويته الثقافية فإنه لن 

  .يضيف إلى العالم شيئا

صير اإلنسانية جمعاء، فالعالم اليوم يمر بأزمات عميقة تهدد م
سواء منها القيمية أو العسكرية أو االقتصادية أو البيئية، وآن األوان 
لمجتمعاتنا المغاربية التي كانت رائدة باألمس في مجاالت العلم 
والحضارة، أن تتبوأ موقعا يليق بمكانتها التاريخية و إمكانياتها 

من خطر العولمة بل  البشرية والقيمية والمادية، فال تكتفي باالحتماء
تساهم في تقديم رؤى بديلة مستوحات من عمقها التاريخي 

  .    والحضاري

إن هذا الملتقى يأتي في ظرف يستدعي من األنتلجانسيا المغاربية 
ككل التفكير بعمق و إبداع في واقع المواطنة من أجل اكتشاف بدائل 

 .تكون أصيلة معاصرة

C@��ـــــــ�	اف ا�  أهـــــــ

  :ف هذا الملتقى إلىيهد

المواطنة، العولمة، : إعطاء رؤية دقيقة ومعمقة حول مفاهيم  -
  .واألصالة

مناقشة أهم تأثيرات ومخاطر العولمة بمختلف أبعادها على  -
  .المواطنة في المجتمعات المغاربية

إبراز أهم الوسائل واألساليب التي تمرر من خاللها تأثيرات  -
  .العولمة على مجتمعاتنا

اقتراح ومناقشة االستراتيجيات المالئمة لمواجهة مخاطر  -
  .في سبيل الحفاظ على األصالة والهوية ةالعولم

ـ تقديم و دراسة بعض النماذج االجتماعية التي تمكنت من 
  .تحقيق التعايش والتوفيق بين األصالة والمعاصرة

C@��ـــــ�	ـــــ�ور ا�&  

 . ة، األصالة، الهويةالعولمة، المواطن: اإلطار المفاهيمي  -1

الثقافية ــ : تأثيرات ومخاطر العولمة بمختلف أبعادها   -2
 إلخ...التربوية، االجتماعية ــ االقتصادية، السياسية

 �	�E:ــــإC@��ــــــــ�	ا �  

تحمل العولمة في طياتها نظرة مرنة للسيادة والحدود الوطنية ودور 
رز أهميتها باعتبارها وتب. الحكومات، وهي من أهم سمات هذا العصر

التحدي األكبر الذي يواجه الهوية الثقافية لمجتمعاتنا المغاربية، وقد 
تمكنت فعال هذه العولمة أو بتعبير أدق األمركة ــ سواء في بعدها 
االقتصادي أو الثقافي ـــ من فرض نفسها على بقية العالم باعتبارها 

لطفرة العلمية النموذج الوحيد واألسمى أو األرقى مدعومة با
والتكنولوجية المتسارعة وبثورة المعلومات واالتصاالت التي يملك 

  .الغرب ناصيتها

إن المخاطر المحدقة بأصالة وهوية مجتمعاتنا المغاربية في ظل 
انفتاحها المفروض ولكن الالمتكافئ على الحضارة المتغلبة في العالم، 

رها مسألة حساسة تجعلنا نتساءل عن واقع ومصير المواطنة باعتبا
وشرطا جوهريا لالستقرار السياسي واالجتماعي واالزدهار االقتصادي 

وانتسابه إلى رقعة أرض  هباعتبار استقرارفالمواطن . في مجتمعاتنا
معينة، ال يستكمل مواطنته إال بفضل المحتوى القيمي للتنشئة 

أفراد االجتماعية أو من خالل طبيعة العالقة التي ينظمها مع غيره من 
مجتمعه وكذا اندماجه ضمن منظومة الحقوق والواجبات التي تضمن 

ولهذا فالمواطنة . قوة النسيج االجتماعي ــ السياسي ضمن أي دولة
اصطالح يطلق على المواطن الصالح أي الذي يعي و يؤدي أوال 

  .  مسؤولياته وواجباته تجاه وطنه ثم يعي ويطالب بحقوقه

تتمحور  الممتدة عبر قضايا ة في عالقاتهاتعددت أبعاد المواطنلقد 
منظمة  عالقة الفرد بالمجتمع والدولة من خالل أطر قانونية حول

 فالنموذج المثالي للمواطنة يختلف، المتبادلة والواجبات  للحقوق
أنتجت ف. والسياسية ألي دولة الفكرية والمرجعيات المنابع باختالف
 الفكرية حول العديد من الرؤىفي مختلف دول العالم  الفكرية الجهود

تنوعت تحت تأثير خصوصية معادلة الظروف الزمكانية  ،هذه القضية
وكذا القناعات األيديولوجية؛ وهو ما يالحظ على مختلف ممارسات 
الكتابات العلمية الثقافية والخطاب اإلعالمي وكذا النشاطات السياسية 

التي ينعم بتنوعها الحزبية والجمعوية لمختلف األطياف واالتجاهات 
  .وتالقحها وثرائها مغربنا العربي الكبير 

لكن القاسم المشترك بينهم ككل إنما هو الوعي بالضرورة التاريخية 
للبحث عن أسس جديدة للترويج للوطن والهوية، أي لالنتماء واألصالة، 
في ظل ما يمكن وصفة باإلبادة الثقافية لخصوصية االنتماء الحضاري 

مجتمعاتنا في عصر السيطرة بل الهيمنة الغربية واألمريكية والثقافي ل
وال شك في أولوية العامل الثقافي باعتباره األساس . على المعمورة

الرئيسي الذي تقوم عليه الهوية وبالتالي قوة شبكة العالقات ضمن كل 
يقوم  -في ظروف معينة  –المجتمعات والدول، بل إن العنصر الثقافي 

 التي نسبها ابن خلدون لعامل العصبية، فهو الذي يضمن بنفس الوظيفة 

Bassaar Nafssia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

ـــــــــ� ــــــــ ــــــ������ـ ــ�د���:�
	�ـــــــــــــ ـــــــــ�����10א�ـ�ــ  ��2014ـــــــــــــــ������&���ــ

155 



CongressCongressCongressCongress     	א��������������"�����@ @
 

      

  ياسين بوزقزة. ا

 سهيلة  شالبي . ا

 مراد  كموش . ا

  عبد القادر حيادحين. ا

    Cــــــــــــــ� ا	�@��ـــــــــــأ&�# 

  شريفة بوسيف  -  

  يسمينة قاسي  -  

  ـــــــ0 ا	�@��ـــــــــــــUC.ا=ــــــT ا	�"�رآــــــ� Jــ

  .ـ أن يكون البحث في أحد موضوعات محاور الملتقى 

  . ـ ال تقبل المشاركات الثنائية

  .ـ أن تتوفر في البحث مواصفات البحث العلمي ومعاييره

ـ أن ال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات أو 
  .فعاليات سابقة

  .صفحة 20ن ـ أن ال يزيد عدد صفحات البحث ع

  .العربية والفرنسية: ـ لغات الملتقى

 traditionalـ أن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية بخط 
arabic   أما البحث المكتوب باللغة األجنبية فيكون بخط  14ومقاسه

times new roman   12ومقاسه 

  �ــــــــــــــــ? &�1ــــــــــــــ*.ار

  2014ماي  06 -  05ينعقد الملتقى يومي 

  2014مارس  6يوم : آخر أجل الستقبال الملخصات 

  2014مارس  13الرد على الملخصات المقبولة يكون يوم 

        2014أفريل  15آخر أجل الستقبال المداخالت  يكون يوم 

  2014أفريل  24الرد على المداخالت المقبولة يكون يوم 

 :ام الهاتف التالية يمكن االتصال بأرق: لالتصال بأمانة الملتقى   

  0557322408    /0661126087  

   /0798173638.  

  59 74 47 024:رقم الفاكس 

ترسل الملخصات على أحد العناوين : البريد االلكتروني 
 -  fadrouche@gmail.com:اإللكترونية التالية  

aithocine48@yahoo.fr    -   rahalisamira758@yahoo.com      

  &GS3ــــــ�ت ه�&ــــ� 

تتكفل الجامعة بتغطية نفقات اإلقامة والضيافة للباحثين ـ  
  .المشاركين من داخل الجزائر ومن خارجها أيام الملتقى

تؤمن الجامعة النقل من المطار واليه بالنسبة للضيوف ـ 
 .المشاركين من خارج الجزائر

المؤسسات والوسائل واألساليب التي تمرر من خاللها  -1 
 .تأثيرات العولمة 

دور وسائل اإلعالم واالتصال وغيرها من مؤسسات التنشئة   -2
 .االجتماعية في الترويج للمواطنة

في سبيل  ةجهة مخاطر العولماالستراتيجيات المالئمة لموا -3
 .الحفاظ على األصالة والهوية

النماذج االجتماعية التي تمكنت من تحقيق التعايش والتوفيق بين 
  .األصالة والمعاصرة

  ).زوجة حريتي(فضيلة جنوحات / د.أ:    الرئيس الشرفي للملتقى

  محمد عبورة/ د:    رئيس الملتقى

  .فاطمة دروش/ د:   رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 C@�@��ــــ	@��ــــ� �	ـــ� ا��  أQPــــ�ء ا	@

 .المركز الجامعي تيبازة -ناصر الدين زبدي / د.ا

  .المركز الجامعي تيبازة -نعيمة نصيب / د.ا

 .فرنسا/ 8باريس . ج –عيسى قادري / د.ا

 .المغرب –عبد الكريم غريب / د.ا

 .أفريل، تونس 9د منصف الوناس، جامعة / أ 

 .ليبيا –صبراتة  –الزاوية . ج –محمد الطاهر المحمودي  /د.ا

 .2جامعة الجزائر  –محمود بوسنة / د.ا

 .2جامعة الجزائر  –الطيب بلعربي / د.ا

  .المركز الجامعي تيبازة –محمد عبورة / د

 .المركز الجامعي تيبازة –دروش فاطمة / 

 .المركز الجامعي، تيبازة –عبد القادر دحدوح / د

 .المركز الجامعي تيبازة –الي حجيلة رح/ د.أ

 .2جامعة الجزائر  –أحمد رميتة / د.أ

  .عبد الرزاق بلعقروز ـــ جامعة سطيف/ د

  .المركز الجامعي، تيبازة –عبد الحميد بورايو/ د.أ

  .المركز الجامعي،  تيبازة –بثينة شريط / د.ا

C@�@��ــــــــــ	ــــ� ���G��	ــــ� ا��  ر�LـــK ا	@

  حديدي محمد.ا

C@�@��ـــــــــ	ــــــــ� ���G��	ــــــــ� ا��    أQPــــــــ�ء ا	@

  حسين أيت عيسي. ا

  كريم قرار. ا

  عبد الكريم  وهايبية   . ا

 زكية الحاج الطاهر. ا

  محامد أيت موهوب. ا
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Psychological Counseling Programs 

 In The Service Of  Individual And Society 

Right Formation……..Proper Counseling 

Recommandations 
 

April 29 – May 1 2014 

educon@unizwa.edu.om 

  يـــاد النفســـج اإلرشـــبرام 

  عـــرد والمجتمـــة الفـــي خدمــف 

        """"ارشاد سليمارشاد سليمارشاد سليمارشاد سليم........................إعداد قويم إعداد قويم إعداد قويم إعداد قويم """"
        ــاتــاتــاتــاتتوصيــــــــتوصيــــــــتوصيــــــــتوصيــــــــ

 
 2014 ���( 1--��& أ29

educon@unizwa.edu.om 
    

.pdfwww.arabpsynet.com/Congress/CongJ41UnizwaOman 

 التربوية الميادين في النفسي اإلرشاد بخدمات االهتمام -1
 .المختلفة واالجتماعية والصحية

 مهنة لتصبح يينالنفس المرشدين وتدريب بتأهيل التوسع -2
 .محددة معايير وفق موصفة مهنة النفسي اإلرشاد

 أساسياً جزءاً النفسي اإلرشاد خدمة جعل أهمية على التأكيد -3
 . وصحية واجتماعية تعليمية مؤسسة أي تقدمها التي الخدمات من

 مراحل جميع في النفسيين المرشدين توظيف في التوسع -4
 . والخاص العام التعليم

 العاملين النفسيين للمرشدين المستمر التدريب على التأكيد -5
 لتحسين المدى طويل تدريبي برنامج من كجزء المختلفة الميادين في

 .المقدمة الخدمة جودة

 لوضع  مؤتمرات وعقد عمل وورش دراسات إجراء -6
 اإلرشاد لمهن Criteria and Standards مستويات و  محكات
 . المختلفة الميادين في النفسي

 مستوى على النفسي اإلرشاد تخصصات افتتاح في التوسع -7
 .التخصص هذا فيها يوجد ال التي الدول في البكالوريوس

 ضوابط وضع إلى تهدف التي المبادرات إطالق على العمل -8
 لمهن عربي أخالقي ميثاق ووضع النفسي وممارسةاإلرشاد لدراسة

 . النفسية المساعدة

 في والصحية يةواالجتماع النفسية الخدمات بين التكامل -9
 .الخدمة تقديم

التطبيقات العملية لإلرشاد النفسي ضمن خطط إعداد  تطوير -10
 . المرشد النفسي

 للمجتمعات العابرة والدراسات البحوث إجراءتشجيع  -11
 .الخبرات وتبادل وللثقافات

 وجعلها اتالجامع داخل التدريبية ورشلا إجراء في التوسع -12
 .التدريسية الخطط من أساسياً جزءاً

   ..بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ 

التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لقسم التربية والدراسات 
إعداد سليم ....اإلرشاد النفسي في خدمة الفرد والمجتمع"اإلنسانية 

  .إلرشاد قويم

  1/5/2014إلى  29/4

لي المؤتمر الدو 1/5/2014إلى  29/4عقد في الفترة الواقعة بين  
في جامعة نزوى سلطنة  لقسم التربية والدراسات اإلنسانية الثالث  

إعداد ....اإلرشاد النفسي في خدمة الفرد والمجتمع": عمان تحت شعار
بحثاً ألكثر من خمسين باحثاً وباحثة  43فيه شارك .سليم إلرشاد قويم

مصر والجزائر وسوريا وتونس واألردن والمملكة العربية السعودية من 
البحرين وماليزيا والهند وباكستان وبولندا والواليات المتحدة األمريكية و

عربية وأجنبية مختلفة، وعقدت على هامش المؤتمر مجموعة من 
الورش التدريبية في إدارة الحالة و الصحة النفسية واإلسعاف النفسي 

كما شارك عدد من طالب الماجستير . األولي والتعامل مع الذات
  .  Poster sessionبعروض بحثية

تميزت األبحاث والمداخالت التي قدمت والنقاشات التي جرت 
بروح مهنية عالية تبادل فيها الباحثون خبراتهم وتجاربهم واتفقوا على 
استمرارية التواصل والتخطيط لمشاريع بحثية وغيرها مما يخدم 

كما أكد المشاركون على أن مهن . اإلرشاد النفسي تدريساً وممارسة
إنسانية يمارسها متخصص محترف  في  مهن  اإلرشاد النفسي هي

الميادين الحياتية المختلفة  بطريقة منظمة وتحت إشراف الجهات 
  . الرسمية وفي ظل أخالقيات مهنية معروفة

خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي  وفي ختام أعماله 
  : وهيعبرت عن جوهر المؤتمر 

� �
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تنظيم برامج علمية لتبادل الخبرات العلمية والعملية في  -17

اإلعداد والكفاءات وتوسيع قاعدة  لتنمية المهاراتالدول المتقدمة 
 .والتدريب للمتخصصين في هذا المجال

االهتمام بأدوات القياس المختلفة وإيالء الجانب التشخيصي  -18
 . متعدد األبعاد دوراً أكبر

توحيد معايير دراسة البكالوريوس و الماجستير والدكتوراه  -19
 .في البالد العربية

التربوي في مختلف تنمية الوعي بأهمية اإلرشاد النفسي و -20
 . المؤسسات الحكومية والخاصة

المبادرة إلعداد قواعد بيانات وإسهامات الباحثين و  -21
 .الممارسين العرب والتعاون الدولي في مجال اإلرشاد النفسي 

�  

 وعلى النفسية العلوم خريجي بنوعية المعمق االهتمام إيالء -13
 . خاص بشكل العليا الدراسات مستوى

 لتقديم  الجامعات في مستقلة نفسي شادإر  مراكز إنشاء -14
 . النفسية الخدمات

 والتعليم والتعليم التربية كوزارة المعنية الجهات بين التعاون -15
 المدى طويل برنامج من كجزء االجتماعية والتنمية والصحة العالي
 مستوى على االجتماعية االحتياجات لتلبي النفسية الخدمات لتكامل

 . رادواإلف واألسر المحليات

استحداث برامج أكاديمية وفقا للمعاير والمواصفات العالمية  -16
وذلك في مجاالت اإلرشاد النفسي المختلفة كاإلرشاد المدرسي 

  .واإلرشاد األسري وارشاد المدمنين وارشاد الصحة النفسية
       
       

Arabpsynet Congress 

    ــةة العربيـــة و العالميدليــل المؤتمـرات النفسيـ
Arabic Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

English Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

French Edition 

http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

Congress FORM 

rm.htmhttp://www.arabpsynet.com/congre/CongFo 

 

 إتحــــاد األطبـــاء النفسييــــن العـــرب

  المؤتمر العربي الثالث عشر للطب النفسي 

  المحــور الرئيســـي

  

  والمهجــر  االطبـاء النفسيـون العـرب فـي الوطـن
 www.arabpsynet.com/Congress/CongJ41papc201.3pdf 

  الجمعيــة اللبنانيــة للطــب النفســي :تنظيـــم 

  3LV) 2014  29-��27#�ن، -وت 
http://www.lpsonline.org     M@     Owebadministrator@lpsonline.org 

       
       

 2014  اتحـــــاد األطبـــــاء النفسييــــن العــــــربجوائز 

  ـــان العـــربــجائــــزة البحــــث العلمـــي لألطبـــاء النفسييـــن الشب
 دعـــــــوة للترســـــح

http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-YoungPrize.pdf 
 

  �K� �,KX2 S230/06/2014 أS5@TA� UV ا.��-ل ا���1R& ا�8 
mails/443797259036720-https://www.facebook.com/notes/arabpsynet  

  صفحة االتحاد على الشبكة
http://www.arabpsynet.com/Associations/AFP.ass.htm 

ـٍراجتمـــــــــاعات   محضـــ
  ادــي االتحــب وممثلــاء الشعــرؤسذي والمجلـــس التنفيــــــ

 )2013قطــــر  / الدوحـــــة ( 
www.arabpsynet.com/Associations/AFP/AFP-MeetinMinutesDOUHA2013.pdf 

 
https://www.facebook.com/notes/arabpsynet-mails/580828078666970 
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  امــة الدمــبجامعHeartMath/  اثـــة الهارثمـــي تقنيــــدورة ف

  
  ام ــــة دمــــاد بجامعـــز االرشـــمرك:م ـــتنظي
  وركـــب بنيويـــات القلـــد رياضـــمعه: عــاون مــبالتع

  استشاري جراحة وكهرباء القلب -عبد اهللا العبد القادر.اشراف د
  من فريق الهارثماث  -شيماء العبد القادر، سارة مرورو 

dr.motawa@gmail.com  
    

 

 الحقيبة التدريبية مترجمة -

من معهد رياضات القلب بنيويورك ومركز شهادة معتمدة  -
 اإلرشاد االجتماعي 

  ـــــةة المستهدفـــــالفئ
 األطباء والمرشدين المدراء والمديرين -

  دورةــــــدة الــــــم
  م 03/04/2014م حتى  01/04/2014لمدة ثالثة أيام تبدأ من 

  ارــــــلإلستفس
  0545655046: والــــج

  دورةـــــوم الــــرس
 ريال سعودي 5500

 

  ـــمــتقديــــ

تتلخص الدورة  في قياس نسبة التوتر والضغوط النفسية المحسوسة 
الحالية والسابقة ) ما تسمى بأحاسيس ما وراء الستار( وغير المحسوسة 

الموجات (   EMWAVEلإلنسان عن طريق استخدام جهاز يسمى 
ضات قلب وذلك عن طريق قياسات دقيقة جدا لنب) االلكترومغناطيسية

االنسان ومستوى التسارع في التنفس لديه مقارنة بمستوى التحدي الذي 
يمر به حيث يرسم تخطيط قلب حقيقي دقيق وبحسب معدل نبضات 
القلب وتسارع التنفس ثم يحدد الحالة الحالية والسابقة لالنسان والتي 

: والحاالت هي 1-100تتراوح بين ثالث حاالت ولكل منها درجة من 
  )التوتر -التوازن -مأنينة التامةالط( 

  ىــــدرب علـــل المتـــيحص

  جهاز التحكم بقياس التوتر -
        
      

        فصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــةفصل االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــة العربــيـــة:  :  :  :  2014201420142014ربيـــــع ربيـــــع ربيـــــع ربيـــــع 
        و العلمنفسيــــــة العربيةو العلمنفسيــــــة العربيةو العلمنفسيــــــة العربيةو العلمنفسيــــــة العربيةقاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة قاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة قاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة قاعدة بيانات االصـــــدارات المكتبية الطنفسيــــــة نحو اثراء نحو اثراء نحو اثراء نحو اثراء 

  

   العربية بالشبكة الطنفسيــــــة و العلمنفسيــــــةالمكتبية صـــــدارات الاقاعدة بيانات 
 

 بالشبكة  قاعـدة بيانـات االصدارات النفسية  البحث في
http://www.arabpsynet.com/book/defaultWord.asp 

  أضـف فهرس و ملخص كتابك الـى قاعـدة البيانـات
http://www.arabpsynet.com/book/booForm.htm 

  العربية لعلوم النفسيةا مكتبة شبكة أرسل كتابـــــك الى 
arabpsynet@gmail.com< 

     للشبكـــــة" الكتــــاب النفســـي العربـــــي"سلسلـــــة 
  حميل اإلصدارات السابقةت

  "  دليل الكتاب النفسي العربي للشبكة  "
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm   
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 CongJ41SAMHProgram.pdfwww.arabpsynet.com/Congress/:  ProgCongress 

 CongJ41SAMHForm.Docwww.arabpsynet.com/Congress/:  CongressForm 

 م  2014/  2/ 16-15:  اB(ا�K 15-16 /4/1435   O  ]Vآ�� –��زي 5#+�ب 
syriasamh@gmail.com  
    

توعوية وتثقيفية ( تقديم برامج طبية ونفسية واجتماعية  -5
 ألهلنا في داخل سورية وخارجها) وعالجية

التواصل مع الجهات المعنية بمساعدة الشعب السوري فيما يخص 
  صحية النفسيةالخدمات ال

V�	ـــــــاJ�1�W�	ـــــــــــ�ت ا�  

  أعضاء الجمعية السورية لصحة النفسية -1

المختصين في مجاالت الصحة النفسية واالجتماعية  -2
 المهتمين باألزمة السورية

العاملين في تقديم الخدمات الصحية والنفسية للشعب  -3
 السوري

ية الجهات الداعمة للخدمات الصحية والنفسية واالجتماع -4
 للشعب السوري

  االنجليزية -العربية :	�X ا	�+*� 

  تركية -غازي عنتاب: &�Eن ا#���د ا	�+*� 

  2014فبراير  16-15: زمن انعقاد المؤتمر

 <�و=�	��6W 	@6 #�&\ ا	�E�WJ [S�2.ن Y6Z و=�� ا	�+*�  و
��SD ]���*  

 �*+�@	 ��G��	�1 ا�  )سمح(الجمعية السورية للصحة النفسية  :ا	

�  : �1ت ا	����و#� وا	�ا��Pا	

  يتم تحديده الحقا := #�&\ ا	�+*�  

   ــــــــــ�ر ا	�+*�ـــــ:� 

  نحو رعاية صحية نفسية متكاملة في األزمات 

  �ـــــــ8 ا	�6S�2ــــــــــ  و= ا&�ـــــــ�اف ا	�+*�ــــــأه

  &,'Y
  ا�A��F \5-�]��,& ا�'�ر1Z>� &5& ا�

ية العمومية للجمعية السورية عقد االجتماع األول للجمع -1
  للصحة النفسية 

تنظيم وتطوير الخدمات الصحية النفسية الخاصة باألزمة  -2
 السورية

 تقديم خدمات صحية نفسية ألهلنا في سورية -3

التنسيق مع الجهات المعنية بمساعدة الشعب السوري فيما  -4
 يخص الخدمات الصحية النفسية

  ـــــــ &�ــــــــــــــ�ور ا	�+*�ــــــــــ

انتخاب مجلس اإلدارة للجمعية السورية للصحة النفسية ومناقشة  -1
  النظام الداخلي للجمعية واعتماده

عرض أبرز الجهود الحالية المبذولة في المجالين النفسي  -2
 واالجتماعي في األزمة السورية

تقديم مجموعة من األوراق العلمية لتطوير خدمات الصحة  -3
 النفسية في الزمة السورية

تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مصاحبة للعملين في مجاالت  -4
الصحة النفسية وبرامج تدريبية في الدعم النفسي واالجتماعي لغير 

 المتخصصين

   � � � � � �   � � � � � � 

 

� �

Bassaer Nafssia : N°10–Spring & Summer  2014  
 

ــ������ـــــــــ�� ـــ�د���:��
	�ــــــــ ـــــــ���10א�ـ�ـ ــ���ـ ــــــــــــ� & �ـ  ��2014 ـ�ـ��ـ

160 
 
 



 

11   

 
   

    
 {Š‰öÚ{{{{{{{{{{{{{{{{{{{é×ÃÖ]<í{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{éŠËßÖ]<Ýç{{{{{{{{{{{{{{{{{{{éí{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ée†ÃÖ]<í <   

 

Bassaar Nafssia :  N°10–Spring &Summer  2014  
 

ـــ� ـــــــــ������ـــــــــــــــ ـــ�����10א�ـ�ــــ�د���:�
	�ــــــــــ ــــ������&���ــــــــ ــــــــ  ��2014ـــ

  � � 
Edited by ArabPsyFound(All rights reserved) - Copyright (c) 2014- Email : arabpsynet@gmail.com �

 
 
 
 
 
 
 
 


	بصائـــــــر نفسيـــــــــة العدد 10  ربيع & صيف 2014
	الفهـــــــــــــرس
	مقاربات في السيكولوجيا العربية  4
	شعــن. / أرابسيـنات" حصـاد أحـد عشـر عامـا. . . وصـولا إلــى "البصائر"
	تأملات نفسية في الصلاة
	نحو تأسيس " نظرية نفسية إسلامية متكاملة"
	في سيكولوجيا الحكّام والشعوب العربية (1 -2)
	العقاقير المضادة للذهان في قفص الاتهام؟
	من على الشيزلونج :ضحية إدمان الحُب
	التنظيم المؤسسي للشعوب العربية
	معالم الأخلاق  و الطب النفسي
	ثورة أم كارثة تواصلية؟!!
	زوال عقدة أوديب… تأسيس للقانون والمحرم
	الصلابة النفسية ..... Psychological Hardiness
	العراقيون..والصراع..واللاوعي الجمعي
	المنعطف النفسي لوضع الاستغفار
	على ضفاف التفكير والإدراك!!
	أمامَ ضريحِ هابيل!! 
	Occupation and the mind

	مستجدات العلوم النفسية العربية
	اليوم غزة تفضح و تكشف الجميع
	ش.ع.ن / أرابيسينات   2003-2014 . . .  حصاد مسيرة 11 عاما 
	حوار حول مستقبل " شبكة العلوم النفسية العربية "  وآفاق تطورها

	أطروحات
	استراتجيات التكيف للضغوط النفسية التي تواجهها الانثى التي لم يسبق لها الزواج

	جمعيات
	الجمعية السورية للصحة النفسية ( سمح)

	اصدارات حديثة
	إصدارات في مكتبة الشبكة
	سيكولوجية الجسد- صحة الإنسان النفسية والجسدية	
	كتاب الشعب الطبي: الزهايمر وأمراض الشيخوخة
	كيف تضمن النجاح في حياتك الدراسية

	دوريات العلوم النفسية
	المجلة العربية  للعلوم النفسية


	انطبا عات 
	انطبا عات أطباء النفسانيون و أساتذة علم النفس 

	مؤتمرات نفسية
	المؤتمر العربي الثالث عشر للطب النفسي
	استشراف مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني في فلسطين
	ملتقى دولي حول الحماية المستدامة للمستهلك وتحديات العولمة
	المؤتمر الدولي الثالث للجمعية الأردنية للأطباء النفسيين 
	المؤتمر الدولي الطفل والمدينة 
	الملتقى المغاربي الأول حول:  المواطنة بين الأصالة و العولمة
	برامج الإرشاد النفسي في خدمة الفرد والمجتمع
	دورة في تقنية الهارثماث / HeartMathبجامعة الدمام
	المؤتمر 2 للمشكلات النفسية والاجتماعية الناتجة عن الأزمة السورية


	الغلاف الأخيــــــــر



