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Advisory& Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
 

 

 

  بصائــــــــــر نفسانيـــــــــــة ةــــــمجل

  ����ــــــ� ����ــــــ��� � �ــــــ�
 	 �ــ� ����ــــــ

  ســــالنفو طــب  م  ــو ي علــة فــة فصليــمجل
     


ـــــــ	 ���ـ�ـــــــــــ�    ����
ـــــــ	 ����ــــــــــــــ������
  )ــــ� ��ـــــ(  �
ــــ� ��ــــ��ـــــــــــــ���   )ــ� ـــــ��ــ( ـــ�ـ���ــــــــــ� ����ــــــــ

ـــــــــــــــ	ـــــ����ــ
ــــــــ    ـــــــ�# ����ــ
ـــــــــ	�"!�

  ).&(ـــــ	 ( ــ�ـ��!ــ�-ـــــــــــ ـــ�,ـ+�ــــ   )ـ��ـــ*(�)!ـ(���ــــــــــ� �'ــــ& %��ـــــــــ$

�/"!�ـــــــ�#  ���ـ�ـــــــ�  �/"!�ـــــــ�#  ����ــــــــ��

  )ـ&��4�5"ــــ(� ــــــ�#ـ'ــــــ ــ3ــــ���ـــــــ   )ــ�ـــــ��ــ(2 ـــــ�# *'��1
ـــــــــــ� ��"!�0ــ

9
8ـــ� �67!��# ـــــ��� )��:'� ;
.�.(  
  )ـــ� 6ــ&# ـــــ( ـــ�; ��>ــ"ــ��ـــــــــ�5 ـــــــــــ

 )��:=��ــــــــــ�(ـــــ�ــ� �>�� ــــــــــ'�
ـــــــــــــ

  )ـــــ�0�4?ـــــــ(ــــــــ��#<ـــــــــــــ�#, 'ــــــــ�ــ
  )ــــ�A �/@ـــــ( ـــــــ��� ����ـــــــــــ��@ــ��ــــــــ

  )��>ـــــــــــ��D ( ــــ$Cـ�6ــــــ2 �"
ـــــــB %��ــــ

  )� ــــــ��">&5   ( �ــــــ�D�E ����ـــــ� ��ــــــــــــ�0ـ

  )��>��D / ��� �ــ�( ــ���ـــــ�D5 ��"��ــــــ%ـــــــــــــ
  )���& H –��:=��� (ـــ&����Gــــــــــــــ� ��ـــــــــ

  )ـــ� 6ــ&# ـــــ( ـ&5 ـــ=�# �
ــــــ&4 ��"ــــــــــ(ــــــ

  )�I#45 ( ــــ�4     ��ـــ
ــــــــــــــ� 6ـــ��ــــــــــــــ


ــ���>ــــ)ــ�ــ ��9
8ـــ�� �


; �':��( �)ـــــ2 ��?ـ�ــــــــ	.�.( 
; �':��( ـــــ��(��Gــــ; ��?�"   .�.(  
� )&4�5ـــــ��"(� ـــــB ��� ـــــJK �"ــــ*

 )��ـــــــــ� ( ـ�ــــ� ������(ــــــــ���ــــــــ
��� )�ـــــــــ��:=��( LK ـــــ� ��"ـــــ� �0ــــــ
�&� )�ـــــــــ��( � ـــــــــــ& '�ـــــ� �'ــــــــ

 )4���ُ -6&# � (  &�4ـــــM# Nـــ� +�
ــــــ��6 
0
� ( �ــN '�ــQ � ـــ���� �4 ــ�>0
�- ���( 

1
ــ$ 'ـــ%����'* Bــ
 )�ــ��">&R   ) 5ــ2 ���?
 )Bــــــ��
�(�� ـــــــS �����ـــــ� ����ـــــ�0

5� ــــــ� ���!ــــــ�0 Tـــــــ��(��#ـــــــ� �( 
 )�Aـــــ�/@( �Uــــــ2 '���ــــــ� ���� ـــــ�0
 )�Aـــــ�/@(� ـــــ���0 ��"ـــــ� ��?�%ـــــ�0

( & ـــــــB -!)ـــــN �"ـــــ-��G"(  )B ــــ

�< ــــ& �ـــ� �'ـــ� 6>
ـــ���K)ـــــــ�� �( 
�("� - ��� (	ـــــ�  &(ـــــ� �K6ــــ���( 
5 � -��
�B ( �#� ــــ� ��0ـــB �0ـــــ�>&<"��( 

   V#0ــــــــــــ�� Bـــــــ� 'ـــــ
'E)ــــــ���=:��(  


�  /��>��D ( 6ـــ��5 +ـــ&�5 ��!�
�ــ� )�G �'(  

  )�/@ــــــ�A(��1ــ��  ��0 ��"ــ�E&�� LK(ـ� 

 )�0?ــ�4/ 6&# ـ�(�0ــ� �����ــــ�4 *'��1
ـــــ2 

Hـ'�W �
ــX/ Bـ=<( �0ـ� ��>= ــ= �&6ـG"((  

 )� ـــــ��( �4 ـــ� �����ــN �0ـــ� *���6
ــ�)

 0
!Cــــ��>( �ـــــــ� ��:)0ـــــ D��– � ـــ����(  

 )�� ــــ*(�)! –��D ـــــ��>(��ــــــ� ��
�6ــــ��+

  )�ـ��">&5  –&# �ـY  )6 ـ�, ���� ــ� -�ـــ���

  )��D ــــــ��>( ـــ	ـ�4  &(ــــ� 6)
�ــــ�9ـــ

  )��ــــــــ� ( ���ــــــــــــN �'& 1?ــــــــــ�� 


ـ� ���ــ� �0ــ� ����
ــ� ��  )�I#5(ــ / ��� �ــ�( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

� :  ���������ـــ��  &�%ــــــــ�$ ���#ـــــــــ�   	  "�ـــــــ�!  ��� �ـــــ�

  
  تونــــس –ـةالعلــوم النفسيــة العربيــةإصــدار مؤسسـ
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40841241 6Content   الفـهـــــــــــرس    

  

  

   

   

   

�2020 �شتـــــــــــــــــــــــــــاء�  �� �  

 

إضطــــــــــــــــــراب كــــــــــــــــــرب مــــــــا بعــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــة : 1الملــف �

 

ـــــــــــــــاث ومقــــــــــــــــــــــــــــاالت-1  �6  أبحــــــــــــــــــ

 7 ـــــــةـــــــــــــــــــــــــــــرب مـــا بعـــــــــــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــراب كــــــــــــإضطـــــــــــــــ: فــــــــــــــــــة الملـــــــــــــــــــــــــإفتتاحي 

� معن عبدالباري قـاسم صالح 

�10 ةـــــــــــــــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للصدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب التالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضط 

درــــــــــــــــد حيـــــــــــد محمــــــــــــــسن   �

�19  ةــــــــــــــــــــات الدماغيــــــــــــــــــــالجلط  ىـــــــــــمرضن  ــــــــــة بيــــــــــــــــــد الصدمــــــــــــــــراب ما بعــــــــــــــــــــاضط 

ويـــد القـــــة عبــــمزن  رـــــــــُمنص   �

� معن عبدالباري قـاسم صالح 

�29  جودة الحياة لدى األسر الحضرمية العائدة قسرا من بلد الغربة الى ساحل حضرموت 

� عبد الحكيم دمحم بن بريك 

الهــدالـــن عبيــوض بــــل عـــــأم   �

ورةــــــــــز بكـــــــــــــة فـائــــــــــــفـاطم    

 
  دـــــــــــــــــــــداء بعـــــــــــــــــــــال الشهــــــــــــــــة من أطفـــــــــــــــــــــدى عينــــــــــــــــزن لـــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــاستجاب

 ةــــــــــــــــــــــــــــــد الصدمــــــــــــــــراب مابعـــــــــــــــــــــــه باضطــــــــــــــــا وعالقتـــــــــــــــــــــــي ليبيــــــــــــــــرب فــــــــــــــــالح  
51�

ديــــــــــــــــــــة الفـايــــــــــــــــــــــفريح    

�69 "ق التأقـلم كعامل منبأ للنمو لما بعد الصدمة بين الناجيات من سرطان الثدي  طر " 

  خلود عبدالحميد المورعي 

� معن عبدالباري قـاسم صالح 

 83 ةـــــــــــة حالــــــــــــــدراس: والدة  ـــــــــــــــد الــــــــــــما بع  ــــــــــــــــحي للرضــــــــــــرب التالـــــــــراب الكـــــــــــاضط 

ريـــــــــــــــــــــــــــة الحميــــــــــــــــــــــــــــــــآمن   �

�90 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــراب مــــــــــــــــــــــــة الضطــــــــــــــــــــــــــــــــدالالت التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــال 

تــــده ثابــــي عبــــة علـــــــــبســم   �

د دوكمــده مجاهـــة عبــأنيس    

يـــم االديمـــد الرحيــاح عبــنج   �

�95  ةــــــــــــــــــــاة الزوجيــــــــــــــــــــــح في الحيــــــــــــــــــــــي للرضــــــــــــــــــــــالتالــرب  ـــــــــــــــــــــــراب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــاضط 

� معن عبدالباري قـاسم صالح 

�  ةــــــــصدمول الــــــــح  حديثـــة  ةــــــــمكتبيإصـــــــدارات   -2 

�102  )وارثـــــــــــــــــــــروب والكــــــــــــــــــــــس الحــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــعل( ةــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــالصدم 

�107  )يـــــــــــــــــــدار الثانـــــــــــــــــــاإلص(ة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــراب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضط 

�121  اتـــــــــــــــــــــــــوخالف  لـــــــــــــــــــــــــمشاك: ةـــــــــــــــــــــــــالصدم  دــــبع  اــــم  ربـــــــــــــــــــــــالك رابــــــــــــــــــــــــــــــــــاضط 

�131  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصدم  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل 

�>معن عبدالباري قـاسم صالح :عرض وتلخيص 
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40841241 6Content   الفـهـــــــــــرس    

  

  

   

   

   

�2020 �شتـــــــــــــــــــــــــــاء�  �� �  

 �138  عبد العزيـز موسى ثابتالبروفيسور    إحياء الذكــرى االولى لوفــاة :2الملــف 

 � 

 �139  عبـــد العزيـــز موســـى ثابـــت. د.أ  الراحل  طب النفساني الفـلسطينيعميد الفهرسة االعمال العلمية ل 

ــــــوم النفسيـــــــــــــة العربيـــــــــــــــة"االصـــــــــــدارات الدوريـــــــــــــــــة  الرقميـــــــــــة لــ   �139"شبكــــــــــة العلــــــــ

ــــــوم النفسيـــــــــــــة العربيـــــــــــــــة"ـدارات المكتبيــــــــــــــة  الرقميـــــــــــة لــاالصــــــــــ   �141"شبكــــــــــة العلــــــــ

 �142"بصائر نفسانية"و  " نفسانيات" االعمال العلمية  العربية الصادرة في مجلة  ملخصات   

 � 

 �189  " اللغــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــة والعلــــــــــــــوم النفسانيـــــــــــــــــــة" :3الملــف 

ـــــــــــــــــــة االعمـــــــــــــــــــــال العلميــــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــول     �190 ةــــــــــــوم النفسانيـــــــــــــــــــــة والعلـــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــــاللغفهرســــــــــــ

 �199 "ن.ع.ش" في الصادرة النفسانيــــــة والعلــــــوم لعربيــــــةا فهرســـــة االعمـــــــــــال العلميـــــــــــة  حول اللغــــــة 

 �199)فهارس  ( ة  ـــــــــــة العربيـــــــــــــــــوم النفسيـــــــــــة العلـــــــــــــلـشبك ةــــــــــــــالدوري داراتــــــــــــاالص  1 

 �201)فهارس  ( ة  ـــــــــــة العربيـــــــــــــــــوم النفسيـــــــــــة العلـــــــــــــلـشبك ةــــــــــالمكتبي داراتــــــــــــاالص  2 

 �203)مقدمات  ( ة  ـــــــــــة العربيـــــــــــــــوم النفسيــــــــة العلــــــــــلـشبك  ةــــالمعجمي داراتــــــــــــاالص   3 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 

 � 
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 � 

 � 

 � 

 � 

 � 
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 � 
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 � 

 � 

 � 

 � 
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ــــــــــــــراب كــــــــــــــــــــرب مـــا بعــ: 1الملف   ـــــــــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــةإضطـــــ
 

     

  

ــإضطــــ: 1الملف ـــ ـــ ـــ ــراب كـ ـــــ ــرب مـ ــ ـــ ــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــــد الصدمـ ـــ ــ ـــا بعـ ــــ ــــةـــ   ــ
، اليمنعلم النفس - معن عبدالباري قـاسم صالح: فإشرا

                                        
ـــــــــــــــاث ومقــــــــــــــــــــــــــــاالت-1           أبحــــــــــــــــــ
     ـــــةــــــــــــــــــــــــــــد الصدمـــــــــــــرب مـــا بعــــــــــــــــــــــــراب كــــــــــــــــــــــــإضطـــــ: فــــــــــــــــــة الملـــــــــــــــــــــــــإفتتاحي    
 معن عبدالباري قـاسم صالح    

    
ةـــــــــــــــــــــــــــــية النفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للصدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب التالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضط         
درــــــــــــــــد حيـــــــــــد محمــــــــــــــسن      

    
     ةــــــــــــــــــــات الدماغيــــــــــــــــــــالجلط  ىـــــــــــمرضن  ــــــــــة بيــــــــــــــــــد الصدمــــــــــــــــراب ما بعــــــــــــــــــــاضط    
معن عبدالباري قـاسم صالح - رـــــــــُمنص ويـــد القـــــة عبــــمزن         
      جودة الحياة لدى األسر الحضرمية العائدة قسرا من بلد الغربة الى ساحل حضرموت    
ئز بكورةفـاطمة فـا - الهــدالــن عبيــوض بــل عـأم -عبد الحكيم دمحم بن بريك         
د  ـــــــــــــــــــــداء بعـــــــــــــــــــــال الشهــــــــــــــــة من أطفـــــــــــــــــــــدى عينــــــــــــــــزن لـــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــــاستجاب    

 ةــــــــــــــــــــــــــــــد الصدمــــــــــــــــراب مابعـــــــــــــــــــــــه باضطــــــــــــــــا وعالقتـــــــــــــــــــــــي ليبيــــــــــــــــرب فــــــــــــــــالح

    

ديــــــــــــــــــــة الفـايــــــــــــــــــــــفريح          
     "بين الناجيات من سرطان الثدي    طرق التأقـلم كعامل منبأ للنمو لما بعد الصدمة"    
معن عبدالباري قـاسم صالح - خلود عبدالحميد المورعي         
     ةـــــــــــة حالــــــــــــــدراس: والدة  ـــــــــــــــد الــــــــــــما بع  ــــــــــــــــحي للرضــــــــــــرب التالـــــــــراب الكـــــــــــاضط    
ريـــــــــــــــــــــــــــة الحميــــــــــــــــــــــــــــــــآمن      

    
ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــراب مــــــــــــــــــــــــة الضطــــــــــــــــــــــــــــــــدالالت التشخيصيـــــــــــــــــــــــــــــال         
يــاالديمــم  د الرحيــاح عبــنج - أنيسة عبده مجاهد دوكم - ده ثابتـبســمة علي عب         
      ةــــــــــــــــــــاة الزوجيــــــــــــــــــــــح في الحيــــــــــــــــــــــي للرضــــــــــــــــــــــالتالــرب  ـــــــــــــــــــــــراب الكــــــــــــــــــــــــــــــــــاضط    
 معن عبدالباري قـاسم صالح    

    
      

      حـــــول الصدمـــــة  حديثــــــــة  مكتبيــــــةإصـــــــدارات  -2    
)وارثـــــــــــــــــــــروب والكــــــــــــــــــــــس الحــــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــــعل( ةــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــالصدم         
)يــــــــــــــــــدار الثانـــــــــــــــــــاإلص(ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمد الصدــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــراب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضط         
اتـــــــــــــــــــــــــوخالف  لـــــــــــــــــــــــــمشاك: ةـــــــــــــــــــــــــالصدم  دــــبع  اــــم  ربــــــــــــــــــــــالك رابـــــــــــــــــــــــــــــــــاضط         
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف  مــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصدم  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
معن عبدالباري قـاسم صالح :عرض وتلخيص         
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  1فتتاحية الملفإ
ــا بعـــــــــــــــــــد الصدمـــــــــــــــــــة    إضطـــــــــــــــــــراب كــــــــــــــــــــرب مـ

  
  
  

   كلية الطب/ قسم الطب النفسي -أستاذ علم النفسي السريري المشارك - معن عبدالباري قـاسم صالح  
  )الدمام سابقـا( جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل

maansaleh62@yahoo.com  

     
 

ف� ل���ل م��ول�ة األشاف على إع�اد �ه(ا ال�لف ال�'س لل%ب ما"ع� سع�ت وت

رئ�: وم�س:  -ال�8مة، و "�0افقة داع�ة وم�5عة  م4 ال1م3ل الع121 ال�,�0ر ج�ال ال�,ي 

وال�@ادر بؤ2ة ثاE@ة م�س��ة الع�اد ملفات تغBي ج�لة ال��'الت -ش@'ة العل0م ال<ف��ة الع>�ة 

ی@عQ االف�Pار واالع�1از "�Nل ه(ه  ال<ف��ة "�الم�ة مقار>ة للK3Lة الع>�ة و>�'ل مه<ي إح�افي

  .ال5ه0د ال��Lعة في حقل االخ�8اص

Yأتي ه(ا ال�لف ض�4 سل�لة ملفات تL<�ها ش@'ة العل0م ال<ف��ة الع>ي في إVار ت�8یها 

لق\اYا ال�8مة ال<ف��ة وع0اقLها على م�Pلف ال8ع�3 ال��ات�ة ول�� عل�<ا فق� ص�رت الع�ی� م4 

ال<ف��ة لل%0ارث، ال�8مة ال<ف��ة ل0>اء ,ونا، ال�8مة ال<ف��ة ع<�  ه(ه ال�لفات ,�لف ال�8مة

  .الخ.. ذ̀و االح��اجات الPاصة ال�8مة ال<ف��ة لل�وب

 إم��ادًا ل@�eة تلd ال�لفات ال��%�لة لؤ2ة ال�@'ة ال�0س�c0ة Lع�Y وعل�ه فأن ملف<ا له(ا الع�د

ح ال��'الت م4 م<0iر ثقافي ع>ي یل�1م V  ة ال��ل�ة وه0 ل�قار>ةK3Lخ08ص�ات ال kلفه

  . م@�Q م4 م@احQ ت43V0 العل0م في ال0اقع الع>ي

 ̀ وحة في ال�لف "اإلل�1ام لل�<هج الع\0Bاض ال�0ض0عات ال� - ال<ف�ي -حص<ا في إس�ع

ة عقالن�ة م<�eBة )   (Biopsychosocial approachاج��اعي iفي ه(ا ال�<هج ن ~ك0ن<ا ن

ت م�ع�دة اال"عاد أو ال05ان� االساس�ة لل��اة االن�ان�ة ب�فاعلها مع ال0س� ل�%امل�ة فهk ال��'ال

2ات االخ�8اص�ة i>ة ال��ارس وال�e" �Lان�م�5 واس�0ع ~L%ال08رة ال dار تلVال���� وفي إ

م�رسة ال��ل3ل ( ال<ف��ة في فهk دراسة ال��'الت ال�ل0,�ة و ال<ف��ة ال��Pلفة وت��ی� مNل 

  ).ة ال�ل0,�ة، االن�ان�ة، ال�ع��ةال<ف�ي، ال��رس

2ة ال�ج��ةi>ارات الVاأل dض ال<�ائج ل�لوح�ل� ق�را . حQ3 اس�<�ت م<اق�ات االوراق وع

 م4 ث�L ال�اجع الق��Yة وال��یNة م�ا Yع': ح203ة ال�ادة ال�عوضة  -ول0 م�0اضعا -م<اس@اً 

يأتي هذا الملف ضمن سلسلة  
لنفسية  ملفـات تبنتها شبكة العلوم ا

العربي في إطار تصديها لقضايا  
الصدمة النفسية وعواقبها على  
مختلف الصعيد الحياتية

يعتبر هذا العدد إمتداداً  
لبقية تلك الملفـات المتكملة  
لرؤية الشبكة الموسوعية  
لمقـاربة  طرح المشكالت من  
منظور ثقـافي عربي يلتزم لفهم  
خصوصيات البيئة المحلية وهو  

توطين  مبحث من مباحث  
. العلوم في الواقع العربي

حرصنا في إستعراض الموضوعات  
المطروحة في الملف باإللتزام  

- النفسي  - للمنهج العضوي
 Biopsychosocial اجتماعي  

approach)   (  كوننا نرى في
هذا المنهج نظرة عقـالنية منطقية  
لتكاملية فهم المشكالت متعددة  
  االبعاد أو الجوانب االساسية للحياة
االنسانية  

استندت مناقشات االوراق    
وعرض النتائج لتلك األطارات  

وحملت قدرا  . النظرية المرجعية
من ثبت   - ولو متواضعا - مناسباً 

المراجع القديمة والحديثة مما  
يعكس حيوية المادة المعروضة  
بالملف بقـالب منهجي ربط   بين  
التناول االكاديمي النظري  
والتطبيق السريري  
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�'ل ج(اب ب43"  �< وج�ل  "ال�لف "قال� م<ه35̀2 وال��3LB ال�̀i>ي ال�Yال�<اول االكاد

مقار>ات لالرث وال�اث الف%̀ االن�اني العال�ي وت�Nالت وفهk م�رك ل08Pص�ة الK3Lة الع>�ة 

�Eة ال�قلY�3ة�  .االسالم�ة ال

وحات واالع�ال Bال<ق(` ال(` ت�ل� "ه ال ك�ا ال Yف0ت<ا ه<ا االشارة الى روح ال�ف3%

  .ه(ا ال�لفال��\�<ة في 

 Q32ع ل���20ات ال�لف جاءت ال0رقة االولى م4 ال�,�0ر س<� ح�3ر حوفي إس�عاض س

اب ومع�Bات  إح8ائ�ة "االضافة الى االس@اب B�2 "االضYعف<ا  على ال�فا��k العامة وال�ع

 .وال�عال5ات وهي ما �Y'4 اع�@اره ال0رقة العامة له(ا ال�لف

1ا أوسع ن��Lًا في ت�ل�� ال\0ء على ال��'الت ال��8ة وال نPفي ه<ا أن<ا ق� خ88ا ح3

ل�فا��k ما "ع� ال�8مة ال<ف��ة وهي ن��Lًا واح�ة م4 االت5اهات ال��e�LBة الY�5ة لعلk ال<ف: 

اب. ال�8يBق� االولى م<ها الى اضBالت ت'� ما حQ3 ن�5 أن ل�ی<ا ورق�43 م'سة له(ه ال�

2ة(ة ال�ما�� ال5لBات مضى ب43 ال�8مة "ع�iج��ة نق�م�ها االخ�8اص�ة ) وهي دراسة م

ق "ال<ف�ان�ة م1نه ال5ه0̀ر  و ال�راسة االخ~ ع4 V kال�8مة "ع� ل�ا لل<�0 م<@أ كعامل ال�أقل 

وهي ات5اه معاص ل�ع�2 مفه0م ال<�0 ل�ا "ع� ال�عافي م4  ال�N` سVان م4 ال<اج�ات ب43

الخ�8اص�ة ال<ف�ان�ة خل0د ال�وعي ، ,(لd ق�م�ها ا) Growth PTSD(كب ما "ع� ال�8مة 

22ة ت<اول� إعاض م�'الت ال��اة ال1وج�ة واالن5اب ,ان� االولى ع4 ل�ی<ا دراس�43 ل�االت س

ابBب اض) (Postpartum depressionحالة دراسة : ال0الدة "ع� ما للضح ال�الي ال%

ب  ما"ع� ص�مة ال1واج ال�@'اع�تها ال�,�0رة أم<ه ال��302االخ~ ت�\�4 دراسة حال�, 43 .  

  d2وفي ت<اول ال�<�ى االج��اعي الثار ص�مة ال�وب  جاءت ورقة ال�,�0ر ع�Lال�'�k ب4 ب

 ح\م0ت ال��احل الغ>ة بل� م4 ق�ا العائ�ة ال�\م�ة األس ل�~ ال��اة وزم3ل��ه "ع<0ان ج0دة

ا"ات االج��ا�cة وت��یBار ال<ف�ي ل��ل� ال\0ء على  أثار االض�ًا تأث3 اله5ات على االس�ق

واالج��اعي ع<� ال�هاج42 في م<Bقة ال0اد` "�\م0ت خ08صا في �وف ال�ب االخ3ة ال�ي 

  .ت� بها ال��4 ال03م

ولk ت�Pلف اY\ا ال0ض��ة ع4 أثار ال�ب في ل�L3ا حQ3 سل�B ال\0ء على ه(ه ال��'لة 

سل�B على االثار ال<ف��ة و,ب ما "ع� ال�8مة م4 واقع ال�ي  الفای�` في ل�L3ا ال�,�0رة ف�2ة

 ل�L3ا في ال�ب "ع� ال�ه�اء أVفال م4 ع3<ة ل�~ ال�1ن  و,ان� "ع<0ان اس�5ا"ة.ال���5ع اللL3ي

اب وعالق�هBال�8مة "ع� ما "اض. 

جاءت الورقة االولى من  
الدكتور سند حيدر حيث  
يعرفنا  على المفـاهيم العامة  

طراب  والتعريف باالض
ومعطيات  إحصائية باالضافة  
الى االسباب والمعالجات وهي  
ما يمكن اعتباره الورقة العامة  
.لهذا الملف

خصصا حيزا أوسع نسبياً في  
تسليط الضوء على المشكالت  
الصحية لمفـاهيم ما بعد الصدمة  
النفسية وهي نسبياً واحدة من  
االتجاهات التطبيقية الجدية  

نجد    حيث. لعلم النفس الصحي
أن لدينا ورقتين مكرسة لهذه  
المشكالت

تطرقت االولى منها الى   
 بين الصدمة بعد ما اضطراب

الدماغية   الجلطات مرضى
) وهي دراسة مرجعية نظرية(

 التأقـلم طرق"الدراسة االخرى عن  
 الصدمة بعد لما للنمو منبأ كعامل

الثدي   سرطان من الناجيات بين
وم  وهي اتجاه معاصر لتعريف مفه

النمو لما بعد التعافي من كرب ما  
بعد الصدمة

لدينا دراستين لحاالت سريرية   
تناولت إعراض مشكالت الحياة  
الزوجية واالنجاب كانت االولى  

 التالي الكرب عن اضطراب
 دراسة : الوالدة بعد ما للرضح

 Postpartumحالة  
depression)  (  اعدتها

الدكتورة أمنه الحميري واالخرى  
دراسة حالتين كرب    تتضمن

. مابعد صدمة الزواج المبكر

جاءت ورقة الدكتور  
عبدالحكيم بن بريك  وزميلتيه  

 األسر لدى الحياة بعنوان جودة
 بلد من قسرا العائدة الحضرمية

حضرموت   ساحل الى الغربة
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اب ال���8�Pة ال�الالتBفال رس0م في ال�8مة "ع�ا م الضVه م4  أ��E وضة، هي ورقةال

ف��'لة ,ب ما "ع� ال�8مة ال<ف��ة ع<� فKة االVفال م4  ال��4ال�,�0ره أن��ة دو,k وزم3ل�ها م4 

م4 الفKات الع�2ة "ال��4 ت��ی�ا وتق2@ا  50%ال�0ض0عات ال��اسة وش�ی�ة االه��ة ,0ن قا"ة 

وه(ه  تعف<ا "�k5 وع�� ه(ه ال��'لة ل�~  ه(ه الفKات  15في ال4V0 الع>ي هk م4 دون س4 

  . ء االس2ة أو ال��س��ةوالقائ�43 عل3هk "العاYة س0ا

ك(لd ت\�4 ال�لف مل8Pات ل%�� مع<�ة "�0ض0عات ,ب ما"ع� ال�8مة ال<ف��ة وال(` 

علk ال<ف: ال�وب .. ال�8مة ال<ف��ة"Yأتي في Vل�ع�ها ,�اب ال�,�0ر دمحم أح�� ال<ابل�ي 

ل�B ال<ف�ي وال(` �Y'4 إع�@اره ال�جع الع>ي الائ� في ت<اول ه(ا ال�0ض0ع في ا" وال%0ارث

 . وعلk ال<ف:�و¢ع�1ازًا وعفانًا ت5اه زم3ل<ا ال�ح0م ال�,�0ر دمحم أح�� ال<ابل�ي فق� أثنا إعادة ن

مق�مة ,�ا"ة ذلd في ه(ا ال�ل�P£ ال�هار ال��eة ال�ه<�ة االخ�8اص�ة والؤ2ة الف%2ة ال0Nر2ة 

.ق�3 دمحم اح�� ال<ابل�ي رح�ة هللا عل�هالعو>�ة ال<ق�Yة ال5K2ة ال�ي ت�لى بها د,�0رنا الف -الق0م�ة

لالسف غ3 م�ج�ة "ع� الى –ه(ا "االضافة الى  ثالثة ,�� تk تل8�Pها م4 االن5ل213ة 

حص<ا اY\ا على ت�Nل ج��ع اال"عاد ( مع3<ة "�0ض0عات ,ب ما"ع� ال�8مة ال<ف��ة  -الع>�ة

 ̀i>جعي الاح�~ ه(ه ال�اجع ) ل��'لة ملف<ا ه(ا الع\20ة وال<ف��ة واالج��ا�cة في ال�<اول ال�

 42اب "�'ل عام وال%�اب433 االخBضى ه(ا االضه0  دل3ل �cاد` إرشاد` لل���غل43 مع م

ع4 مضى ال�وب وال%0ارث ال���LBة و,(لd ذ̀و االصا"ات "أماض ع\20ة ,ال5لBات 

  . الخ.. واالزمات القل�Lة

ال�لف ال��0اضع ج�لة ال�عارف واالف%ار ال�ي في ال�Pام ن��<ى ان ن%0ن ق� ق�م<ا في ه(ا 

. على أمل تق�kY ال��21 واالف\ل م��e@الً . الم�� واقع<ا الع>ي رغk م��ودYة ال��ار,ة وال�فاعل

§هللا ال�0ف�

عن أثار الحرب في ليبيا حيث  
سلطت الضوء على هذه المشكلة  
 في ليبيا الدكتورة فريحة

الفـايدي التي سلطت على االثار  
لنفسية وكرب ما بعد الصدمة  ا

من واقع المجتمع الليبي

 التشخيصية الدالالت  
 الصدمة في بعد ما الضطراب

الروضة، هي ورقة   أطفـال رسوم
قيمه من الدكتوره أنيسة  
دوكم وزميلتها من اليمن  

تضمن الملف ملخصات لكتب  
معنية بموضوعات كرب مابعد  
الصدمة النفسية والذي يأتي  

كتاب الدكتور  في طليعتها  
الصدمة  "دمحم أحمد النابلسي  

علم النفس الحروب  .. النفسية
"والكوارث

إعتزازاً وعرفـاناً تجاه زميلنا  
المرحوم الدكتور دمحم أحمد  
النابلسي فقد أثرنا إعادة نشر  
مقدمة كتابة ذلك في هذا  
التلخيص الظهار القيمة المهنية  
االختصاصية والرؤية الفكرية  

العروبية    -يةالثورية القوم
النقدية الجريئة التي تحلى بها  
دكتورنا الفقيد  

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21 الشبكة تدخل عامها
  اإلنجازات من عامـــا 18... الـــكدح من عامــــا 21

  ) 13/06/2003: على الويب   -   01/01/2000: التأسيس(  

  )رابط الكتاب(

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet.pdf  
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  إحياء الذكـــرى االولـــى لوفــاة البروفيسور عبـــد العزيـــز موســـى ثابـــت: 2الملف
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2الملف

  تعبد العزيـز موسى ثابور  البروفيس  ى لوفــاةالذكــرى االولاحياء  
الطب النفساني ، تونس  – جمال التركي. د: دااعد

  

                                        
         
  الراحل  د الطب النفساني الفـلسطينيميعفهرسة االعمال العلمية ل    

 عبـــد العزيـــز موســـى ثابـــت. د. أ

    

      العلوم النفسية العربيةع العلمي لشبكة  الصادرة في الموق    
         
ــــــوم النفسيـــــــــــــة العربيـــــــــــــــة"االصـــــــــــدارات الدوريـــــــــــــــــة  الرقميـــــــــــة لــ          "شبكــــــــــة العلــــــــ
ــــــوم النفسيـــــــــــــة العربيـــــــــــــــة"ـــــــــة  الرقميـــــــــــة لــاالصـــــــــــدارات المكتبيـــــ          "شبكــــــــــة العلــــــــ
"بصائر نفسانية"و  " نفسانيات" االعمال العلمية  العربية الصادرة في مجلة  ملخصات           
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  " ةـــــــــــــــــــوم النفسانيــــــــــــــة والعلــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــاللغ": 3الملف  
 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  3الملف
ـــاللغ" ـــ ـــ ــ ـــ ـــــة العربيـ ــ ـــ ــة والعلــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــوم النفسانيــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   "  ةــ

الطب النفساني، تونس  – جمال التركي. د: اعدد
  

                                        
 مؤسسة العلوم النفسية العربية تحتفـل باليوم العالمي للغة العربية    

 2021ديسمبر   18  
 :اللغة العربية والعلوم النفسانية" اليوم السنوي الثامن  

 "  وكـــم عــــّز أقــــواٌم بعــــز لغــــاِت    "

    
        
        
        
        
          
          
      )ملخصات( ةــــــــوم النفسانيــــــة والعلــــــــــة العربيـــاللغـــــول  ـــة حــــــــال العلميـــفهرســــــــة االعمــ    
"ن.ع.ش" في الصادرة النفسانية والعلوم لعربيةا اللغةفهرسة االعمال العلمية  حول           
 )فهارس  ( لـشبكة العلوم النفسية العربية   الدورية االصدارات  1 -    

 )فهارس  ( لـشبكة العلوم النفسية العربية   المكتبية االصدارات  2 -
  )مقدمات  ( لـشبكة العلوم النفسية العربية   المعجمية االصدارات  3 -
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